
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 
 
 
 
Katedra: chemie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Akademický rok: 2009/2010 
 
 
 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

 
 
 
student  Radek Zelina 
studijní obor Chemie a technologie paliv 
studijní program Procesní inženýrství 
 
V souladu s úplným zněním zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a 
platným Statutem VŠB-TU Ostrava je výše jmenovanému studentu 
zadáváno následující téma diplomové práce: 
                                     Metody geosequestrace oxidu uhličitého  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . 
 

Zásady pro vypracování: 
 

1. Zpracování rešerše v horizontu 2000-2009 dle pokynů vedoucího 
práce 

2. Experimenty zaměřené na interakci CO2 s vybranými materiály 
vrtných kolektorů 

3. Zpracování výsledků formou bakalářské práce (cca 30 stran 
strojopisu) 

 
Doporučená literatura: 

1. Původní články na zákl. rešerše ze Scifinder 
 
Vedoucí diplomové práce:  doc. Ing. Petr Pánek,CSc. 
Konzultant: prof.Ing. Petr Bujok,CSc. 
Datum zadání diplomové práce: 5.10.2009 
Termín odevzdání diplomové práce: květen 2010 



Zásady pro vypracování bakalářské práce 
 

I. 

 Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student 
získal během studia a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických 
problémů. 

II. 

Uspořádání bakalářské práce: 

1. Titulní list + zásady pro vypracování BP 5. Textová část BP 
2. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 6. Seznam použité literatury 
3. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 7. Přílohy 
4. Obsah BP  
 

ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře. Za 
titulním listem následují tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“. 

 

ad 2) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě a vlastnoručně 
podepsáno studentem s uvedením data odevzdání BP. V případě, že BP vychází ze 
spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a obsahuje citlivé údaje, je na 
zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické nebo fyzické osoby o 
souhlasu se zveřejněním BP. 

 

ad 3) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu 
max. 1 strany. 

 

ad 4) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité 
literatury, s uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 5)  
Textová část BP obvykle zahrnuje: 
• Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v 
souladu se zadáním BP; 
• Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími 
závěry, vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
• Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného 
zadání. 

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 
BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité 
literatury). 

Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 
cm, levý – 3,5 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být 
očíslovány a musí na ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, 
pouze je-li to nezbytně nutné, jako přílohy (viz ad 7). 



Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí 
být přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich 
správnost. U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe 
musí být uveden jejich pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých 
závorkách) na seznam použité literatury. 

Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby 
v textu mohou snížit klasifikaci práce. 

 

ad 6) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 
světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno 
uvádět důsledně v souladu s ČSN ISO 690. 

 

ad 7) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), 
které nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty 
srozumitelnosti.  

III. 

 Bakalářská práce se odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 
katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:    BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 

 

Kromě dvou knihařsky svázaných výtisků bude kompletní práce odevzdána také jedenkrát 
v elektronické formě do IS EDISON včetně abstraktu a klíčových slov v češtině a 
angličtině. 

IV. 

 Bakalářská práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. 
Tyto zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem bakalářského 
studia fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava pro akademický rok 2009/2010. 
 

 
 
 
 
Ostrava 30. 11. 2009    Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 
     děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 
             VŠB-TU Ostrava 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval 

samostatně. Uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal.“ 
 

V Ostravě dne 3. května 2010     ………………………… 
       jméno a příjmení autora 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rád bych tímto poděkoval svému vedoucímu bakalářské práce doc.Ing. Petru 

Pánkovi, CSc. za odbornou podporu a za vynaložený čas, který si na mě udělal. Dále 
pak paní Humplíkové za technické zabezpečení při laboratorních měřeních. 
 
 



 
 

Metody geosequestrace oxidu uhličitého 

 

Abstrakt: 

 Sekvestrace CO2 do aquiferů se jeví jako přitažlivá metoda ke snižování jeho 

atmosférické koncentrace. Prognozování hydrogeologických efektů sequestrace je 

klíčovým problémem při plánování průmyslové nebo výzkumné injektáže CO2  do 

geologických formací. Účelem této práce bylo sledování koroze těžebních zařízení 

pomocí koncentračních změn obsahu železa. 
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Methodes of the Carbon Dioxide Geosequestration 

 

Abstract: 

 Sequestration of CO2 in deep aquifer formations is one of the attractive 

alternatives to reduce its atmospheric concentration. Prediction of hydrogeochemical 

effects of sequestration is crucial  for planning an industrial or experimental injection of 

CO2 into geological formations. Purpose of this work  was the investigation of the 

equipment corrosion by means of iron concentration change. 
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Úvod  
 

  Problematika vydělování oxidu uhličitého ze spalin a jeho ukládání je 

předmětem řady výzkumů prováděných v současnosti na řadě pracovišť napříč VŠB-TU 

Ostrava. Problematikou využití oxidu uhličitého v sekundárních metodách těžby ropy 

(tzv. EOR) a jeho ukládání v geologických formacích se zabývá Institut geologického 

inženýrství HGF a na tomto výzkumu rovněž participuje katedra chemie FMMI. 

Předložená práce vznikla v návaznosti na tuto spolupráci.  

Cílem práce je v praktické části ověřit vliv pracovního prostředí v podmínkách 

sequestrace CO2 do ropných vrtů na vrtné soupravy, zejména jde o posouzení 

korozivního působení. Navrhnutí analytického postupu pro sledování procesu koroze za 

laboratorních podmínek modelujících reálné podmínky ve vrtu. 
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1. Problematika oxidu uhličitého  

 

Problém spojený s globálním oteplováním souvisí s principem tzv. skleníkového 

jevu, který působí již po stovky miliónů let jako ochrana povrchu naší planety před 

drastickými změnami teploty mezi dnem a nocí. Díky atmosféře a jejímu složení 

proniká na povrch Země sluneční záření prakticky bez zábran. Část světla se odráží od 

mraků, vodní hladiny a sněhové pokrývky a uniká zpět do kosmu. Část je po dopadu na 

povrch země pohlcena a zahřívá jej. Teplo, které ze zahřátého povrchu uniká, je též 

záření, ale o delší vlnové délce, tzv. záření infračervené. To je ale na čas některými 

plyny v atmosféře zadrženo - pohlceno - a tak pomáhá udržet poměrně stabilní přízemní 

teplotu. Pokud by skleníkový jev nefungoval, pohybovala by se průměrná teplota 

povrchu Země okolo -30 °C. Fakticky by ve dne byly některé oblasti ohřívány na více 

stupňů než dnes a v noci by se ochlazovaly hluboko pod bod mrazu. Naopak, kdyby 

skleníkový jev působil silněji, podobně jako na Venuši, mohla by teplota při povrchu 

Země dosahovat i 300-400 °C. Plyny, které mají schopnost tepelné infračervené záření 

pohltit, se nazývají skleníkové plyny. Patří sem především vodní pára, oxid uhličitý, 

metan, ozón, oxid dusný a několik dalších. Skleníkový jev založený na přítomnosti 

skleníkových plynů je tedy efekt přirozený. 

 Podle zprávy z Fóra pro modelování globálních změn (USA) se průměrná teplota 

na Zemi zvýšila od minulého století o 0,5 °C. Růst koncentrace oxidu uhličitého se 

předpokládá i v následujících dekádách a teplota tak do roku 2050 vzroste jen díky 

zvýšené produkci skleníkových plynů o dalších 0,5 -2 °C. Ledovce severní polokoule se 

mírně zmenší, změny v Antarktidě nebudou pravděpodobně patrné. Hladina oceánu se 

dle odhadů zvýší do roku 2050 o 5 - 10 cm. V kontinentálních oblastech středních šířek 

budou delší období sucha, vzrostou srážky ve vyšších šířkách [1]. 

   Téma změn klimatu vyvolaných antropogenními emisemi tzv. skleníkových 

plynů bylo předmětem širší vědecké diskuse poprvé na První světové klimatické 

konferenci v Ženevě v roce 1979. Tématem Valného shromáždění OSN se stalo v roce 

1992, kdy bylo zařazeno na pořad Conference on Environment and Development. 

Konference přijala úmluvu, která představuje rámcový dokument obsahující principy a 

formulované závazky pro průmyslově rozvinuté země i země s transformující se 

ekonomikou. Významného pokroku bylo dosaženo na třetí konferenci smluvních stran v 

Kjótu, kde byl přijat tzv. Kjótský protokol k rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. 
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Ukládá státům pro první kontrolní období (2008-2012) snížení emisí skleníkových 

plynů o 5,2 % v porovnání s rokem 1990 [2].  

Redukce se týká nejen oxidu uhličitého, ale i dalších skleníkových plynů (CH4, 

N2O, SF6, polyfluorovaných uhlovodíků (PFC) a hydrogenovaných fluorouhlovodíků 

(HFC). Jejich příspěvek k emisím se započítává formou uhlíkového ekvivalentu jako 

agregované průměrné emise. Přestože tyto plyny mají silnější účinky při vzniku 

skleníkového efektu, je oxid uhličitý vzhledem k emitovaným množstvím 

nejvýznamnějším antropogenním skleníkovým plynem.  

Díky tomu, že rostoucí vegetace je schopna absorbovat CO2, povoluje Kjótský 

protokol zemím s velkými zalesněnými plochami, aby si odpočítaly jisté množství z 

jejich emisí. Tímto jim usnadňuje splnění požadovaných limitů. Některé země se 

naopak snaží s emisemi obchodovat, nakupujíc nevyužitá povolení emisí CO2 od jiných 

zemí [3]. 

 

 
 Obr. 1 Globální roční teplotní průměry [4] 
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1.1 Vlastnosti CO2     

 

              Oxid uhličitý je za běžných podmínek stabilní plyn, těžší než vzduch. Je velmi 

dobře rozpustný ve vodě. Při zvyšování jeho koncentrace ve vodě se snižuje pH. 

Nejdůležitější fyzikálně chemické vlastnosti oxidu uhličitého uvádím v tab. 1. 

 

Tab. 1 Vlastnosti oxidu uhličitého [5]   

Vlastnost Hodnota Podmínky 

Molekulová hmotnost 44,01 g.mol-1  

Teplota tání -56,6°C při tlaku 0,5 MPa 

Teplota varu -78,5°C při tlaku 101,235 kPa 

Kritická teplota 31,01°C  

Kritický tlak 7,386 MPa  

Hustota plynu 1,965 kg.m-3 0°C; 101,325 kPa 

Hustota kapaliny 1,178 kg.dm-3 -56,6°C; 0,52 MPa 

Hustota pevného CO2 1,562 kg.dm-3 20°C; 101,325 kPa 

Relativní hustota plynu 1,529 vzduch=1 

Tepelná kapacita za konst. tlaku 0,037 kJ/(mol.K) při tlaku 101,235 kPa a 

25°C 

Tepelná kapacita za konst. 

objemu 

0,028 kJ/(mol.K) při tlaku 101,235 kPa a 

25°C 

Tepelná vodivost 14,65 mW/(m.K) při tlaku 101,235 kPa a 0°C 

Tenze par 5,733 MPa 20°C 

Rozpustnost ve vodě 1740 mg.l-1 20°C 

Barva bezbarvý plyn  

Odpařením 1 kg oxidu uhličitého vznikne 0,54 m3 

plynu 

při 15°C a 101,325 kPa 

 

 Oxid uhličitý má lineární strukturu (obr. 2). Délka vazby C=O měří 115 pm a je 

kratší než vazba v ketonech [6]. 
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 Obr. 2 Model molekuly oxidu uhličitého [6] 

 

Na obr. 3 je uveden energetický diagram molekulových orbitalů oxidu 

uhličitého. Je patrné, že tvoří dva σ-vazebné molekulové orbitaly a dva vazebné a dva 

nevazebné π- orbitaly. Antivazebné orbitaly nejsou obsazené. Molekula je velmi 

stabilní, standardní slučovací teplo při 298,15 K činí ∆Ηsl° = -394 kJ/mol, což souvisí s 

její nízkou reaktivitou [7]. 

 

 
 Obr. 3 Schéma molekulových orbitalů CO2   [8] 
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Fázové chování vystihuje obr. 5. Oxid uhličitý se vyskytuje v pevné fázi jako 

tzv. suchý led za teplot do -56,5°C a tlaku do 5,1 bar, což jsou hodnoty trojného bodu, 

při vyšších teplotách přímo sublimuje. Při tlaku překračujícím 73,9 bar a teplotě nad 

31,1°C se CO2 vyskytuje v superkritickém stavu, který se vyznačuje vysokým 

povrchovým napětím, hustotou a nízkou viskozitou, základní vlastnosti pro jeho 

ukládání [9]. 

 
 Obr. 4  p-T diagram oxidu uhličitého [10] 

 

 Od oxidu uhličitého odvozujeme nestálou dvojsytnou kyselinu uhličitou, kterou 

se díky dvěma geminálním skupinám –OH vázaným na témže atomu uhlíku nepodařilo 

izolovat z vodného roztoku. Vodný roztok kyseliny uhličité v důsledku mezomerie, 

která vazbám O-H propůjčuje kyselost, reaguje slabě kysele (pKa
1=6,3, pKa

2=10,3). 

Reakcí se zásadami poskytuje CO2 dvě řady solí, hydrogenuhličitany a uhličitany:                                  

 

CO2 + OH- = HCO3
-        (1) 

HCO3
- + OH- = CO3

2- + H2O-      (2)    

    

Soli kyseliny uhličité mají plošnou trojúhelníkovou strukturu s vazebným úhlem 

O-C-O 120°. Vazba C-O je v uhličitanovém iontu delší, než je tomu u CO2, měří 127 

pm. 
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1.2 Rozpustnost CO2 ve vodném prostředí 

 

  Rozpustnost CO2 ve vodě roste se s rostoucím tlakem, ale klesá s rostoucí 

teplotou a salinitou. Ve vodných roztocích existuje CO2 v mnoha formách, jeho 

rozpouštění probíhá v několika následujících krocích: 

1. prosté rozpouštění  

 

CO2(g) = CO2(aq)      (3) 

 

Tento proces lze kvantifikovat Henryho zákonem. Pro parciální tlak CO2    pCO2  

nad roztokem platí: 

              pCO2 =  KH  . xCO2              (4) 

xCO2 ............ molární zlomek oxidu uhličitého v kapalné fázi 

 KH   ........... Henryho konstanta. 

        

 Hodnota Henryho konstanty je ovlivněna teplotou a iontovou sílou vodného 

prostředí (přítomnost rozpuštěných látek). Teplotní závislost Henryho konstanty je 

uvedena na obr. 6. Rozpustnost CO2 ve vodě v závislosti na teplotě je uvedena v Tab. 2 

 

Obr. 5 Závislost hodnoty Henryho konstanty oxidu uhličitého pro vodu na teplotě  [11] 
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Tab. 2  Teplotní závislost rozpustnosti  CO2 za parciálního tlaku CO2  1 bar [12] 

Teplota (oC) 0 10 20 30 40 50 80 100 
Rozpustnost 
(cm3 CO2/g vody) 

1,8 1,3 0,88 0,65 0,52 0,43 0,29 0,26 

 

2. ustanovení rovnovážného stavu mezi CO2 a H2CO3 

CO2(aq) + H2O(l) = H2CO3(aq)     (5)  

             Rovnováhy je dosahováno poměrně pomalu, publikované rychlostní konstanty 

[11]  činí:  

k1 = 0,039 s−1 pro reakci:   

               CO2 + H2O = H2CO3       (6) 

k2 = 23 s−1 pro reakci vratnou:  

                 H2CO3 = CO2 + H2O       (7) 

          3. ustavení disociační rovnováhy 

          Acidobazické chování kyseliny uhličité jako dvojsytné kyseliny určují konstanty 

pKa1 a pKa2 

         H2CO3 = HCO3
− + H+  pKa1 = 6,352   (8) 

        HCO3
− = CO3

2− + H+   pKa2 = 10,33   (9) 

Přítomnost jednotlivých forem oxidu uhličitého ve vodném prostředí závislosti 

na pH vystihuje distribuční diagram uvedený na obr. 7. 

 
Obr. 6 Distribuční diagram pro vodný roztok oxidu uhličitého v závislosti na pH [13] 
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Rozpouštěním CO2 ve vodě v momentě, kdy se ustanoví rovnováha, vznikají 

uhličitanový a hydrogenuhličitanový anion, které mohou reagovat s přítomnými 

kationty za vzniku více či méně rozpustných solí. Tento proces kvantitativně popisuje 

součin rozpustnosti S. Např.: 

 

        Ca2+ + CO3
2- = CaCO3 S CaCO3 = 4,96 x 10-9     (10)    

      
            Mg2+ + CO3

2- = MgCO3    S MgCO3 = 6,82 x 10-6   (11) 
 

          Uhličitany kromě amonného a kovů I.A skupiny periodické tabulky jsou ve vodě 

málo rozpustné [14]. Jejich rozpustnost vzrůstá v kyselém prostředí, uhličitanový a 

hydrogenuhličitanový anion se chovají jako Brønstedovy báze. 

 

            CaCO3(s) + 2 H+(aq) = Ca2+(aq) + H2CO3(aq)   (12) 
 
 

Za přítomnosti oxidu uhličitého dochází k reakci: 

 

                    CO2(aq) + H2O(l) + CaCO3(s) = Ca2+(aq) + 2 HCO3
-(aq)  (13) 

 
Vliv iontové síly na rozpustnost oxidu uhličitého ve vodě studovala řada 

badatelů [např. 15-17]. Duan a spol. [15] publikovali model, který je schopen 

predikovat rozpustnost CO2 ve vodě v širokém rozmezí tlaků, teplot a iontové síly. 

Takový výpočet je důležitý pro geologickou sequestraci. Na internetu je dostupný 

výpočet rozpustnosti CO2 v mořské vodě [18]. 

Obsah CO2 ve vzduchu je přibližně 400 ppm = 0,04 % (čistý vzduch). 

V uzavřených prostorách se jeho obsah v atmosféře zvyšuje v důsledku dýchání a 

různých dalších procesů (spalování, fermentace apod.). Ve volné atmosféře kolísá obsah 

v závislosti na vegetačním období a poloze místa na zemi (oceán, pevnina), jak 

vyplynulo z měření NASA [12]. 

 Při vdechování oxidu uhličitého je jeho účinek odlišný při nízkých a vysokých 

koncentracích. V nižší koncentraci se CO2 projevuje štiplavým zápachem. Při 

vdechování atmosféry s koncentrací CO2 3 - 5 obj% dochází k dráždění dýchacího 

centra a k prohloubení a urychlení dýchání. Nejde o vysloveně nebezpečný stav s 

možností trvalých následků, ale může dojít k bolestem hlavy. Dýchání atmosféry s 

koncentrací CO2 8 - 15 obj% může způsobit bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, poruchy 
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rovnováhy a postupně i ztrátu vědomí. Pokud nebude postižený neprodleně dopraven na 

čerstvý vzduch, dojde během krátké doby k jeho udušení v důsledku nedostatku kyslíku. 

Pokud postižený dýchá atmosféru s ještě vyšší koncentrací CO2, dochází poměrně 

rychle k oběhové nedostatečnosti vedoucí ke komatu a smrti. Při dýchání atmosféry s 

vysokým obsahem CO2 se žádný varovný zápach neprojevuje. Protože je CO2 těžší než 

vzduch, hrozí riziko jeho hromadění zejména v nízko položených uzavřených 

prostorech, jako jsou jámy, sklepy a podobně. Zvlášť pokud je tento prostor malý a je v 

něm nedostačující nebo žádná výměna vzduchu, může dojít k nebezpečnému nárůstu 

koncentrace CO2 velmi snadno a rychle [5].  

 

 1.3 Interakce CO2 s horninami 

 

 Oxid uhličitý reaguje samovolně s horninami obsahujícími hořečnaté a vápenaté 

minerály za vzniku uhličitanů. Za zmínku stojí, že uhličitany se nacházejí na nižší 

energetické hladině než CO2, což je důvodem, proč je vznik uhličitanů v takových 

podmínkách termodynamicky možný a probíhá přirozeně. Při takovéto reakci reaguje 

CO2 i s hojně zastoupenými oxidy kovů v hornině, což dává za vznik stabilním 

uhličitanům. Tento proces probíhá přirozeně po dobu několika let hlavně na povrchu 

vápence.  Vzniklé uhličitany jsou stálé, proto nehrozí zpětné úniky CO2 do atmosféry 

[19]. CO2 reaguje s minerály nebo organickými látkami a stává se součástí pevné hmoty 

úložiště. Jsou to složité procesy, v nichž je CO2 vázán fyzikálními a posléze i 

chemickými vazbami na minerální matrici. Vzhledem k  vysokému výskytu jde 

především o hořečnaté silikáty. Příkladem je reakce s křemičitanovým minerálem 

serpentinem, který je složkou přeměněné horniny serpentinitu (hadce) : 

Mg3[Si2O5(OH)4]  + 3 CO2   =  3 MgCO3  + 2 SiO2  + 2 H2O (14) 

nebo olivínem: 

(Mg,Fe)2 SiO4. + 2 CO2 = 2 (Mg,Fe)CO3  +  SiO2   (15) 

Velmi výhodné je, pokud salina vznikla v pískovcích s vyšším podílem 

hořečnatých minerálů nebo porézních bazaltech. Výsledkem reakce s oxidem uhličitým 

je pak stabilní minerál magnezit [20]. 
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2.  Geosequestrace 

 

Environmentální problémy vzniklé kvůli emisím vzniklých spalováním tuhých, 

kapalných a plynných paliv v různých stacionárních i mobilních energetických 

systémech a emise z výrobních závodů se staly hlavními globálními problémy týkající 

se nejen znečišťujících látek, jako jsou NOx, SOx a prachové částice, ale také emisí 

skleníkových plynů, jako jsou oxid uhličitý a methan. Existují rostoucí obavy z globální 

změny klimatu, a tím zvýšený zájem po celém světě pro snížení emisí skleníkových 

plynů, zejména CO2. Moderní modely sequestrace oxidu uhličitého by měly mít 

následující vlastnosti: snížení emisí CO2, velký potenciál kapacity uložení CO2, nízké 

náklady a ztráty energie, schopnost poskytnout dlouhodobou izolaci CO2 a minimální 

dopad na životní prostředí. Ve většině scénářů navržených k dnešnímu dni, by se CO2 

injektoval přímo do oceánů nebo podzemí a byl by izolován ve formě vodných roztoků 

nebo ve formě kapalného CO2. Jelikož jsou tyto formy poměrně nestabilní, mohlo by 

přímé rozkládání způsobit značné dopady na životní prostředí nebo by mohlo dokonce 

dojít k uvolnění CO2 do ovzduší, a to v krátkém časovém horizontu [21]. 

 

 
Obr. 7 Zevrubný model sequestrace CO2 [22] 
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2.1 Možnosti ukládání oxidu uhličitého 

 

• vytěžená ložiska ropy a zemního plynu 

• použití CO2 jako doplněk těžby ropy 

• hluboko ležící solankové horniny 

• nevytěžitelné uhelné sloje 

• využití CO2 pro vyzískání karbonského plynu z netěžitelných uhelných slojí 

• a další 

 

2.1.1 Vytěžená ložiska ropy a zemního plynu 

 

Ukládání CO2 ve vytěžených, či provozovaných ložiscích ropy je možné. V 

případě vytěžených ložisek zvyšuje vstřikovaný CO2 výtěžnost uhlovodíků získávaných 

tímto způsobem. Oba scénáře mají tu výhodu, že takováto ložiska byla již dříve 

prozkoumána a prokázala v dlouhém časovém úseku, že dokážou zachytávat 

uhlovodíky a jsou tím i vhodná pro ukládání CO2. Navíc není problémem získat 

podrobný popis takovýchto ložisek díky zajišťovacím vrtům, seizmickým profilům 

daných lokalit, analýzám vzorků atd. Na druhou stranu existuje i řada nevýhod 

takového ukládání. Celkový možný objem uloženého plynu může být omezen, 

přítomnost starých vrtů může zvyšovat riziko úniku plynu na povrch a dostupnost 

takovýchto rezervoárů pro uložení CO2 s ohledem na zdroj emisí CO2 může být 

asynchronní. Při zvyšování efektivity těžby ropy a zemního plynu je CO2 používán pro 

lepší výtěžek uhlovodíků z mísitelných, či nemísitelných naplavenin. Výtěžnost je 

nicméně zvyšována i tím, že dochází k ukládání oxidu uhličitého [20]. 

 

2.1.2  Nevytěžitelné uhelné sloje  

 

Na rozdíl od ostatních modelů sequestrace oxidu uhličitého, kde je CO2 ukládán 

do pórovité substance, do nevytěžitelných uhelných slojí se ukládá mechanismy 

adsorpce. Využívají se takové uhelné sloje, které by byly pro běžnou těžbu ekonomicky 

nevýhodné nebo takové, u kterých by bylo možné zároveň získávání karbonského 

plynu, kde je molekula oxidu uhličitého sorbována přednostně a vytěsňuje tak molekuly 

metanu ze struktury. Nejvyšší efektivity se dosahuje, když je CO2 v plynné fázi a 
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pracuje se v hloubkách 600m a nižších na rozdíl od ukládání v solankových aquiferech, 

či ropných ložiscích, kde se CO2 vyskytuje v superkritickém stavu.  Potíže vznikající při 

ukládání do uhelných slojí jsou spojeny hlavně s nízkou propustností uhelné struktury, s 

injektážním zařízením a rozpouštěním samotné substance uhlí pří injektáži. Každopádně 

stále může dojít ke změně pohledu na ekonomičnost těžby takových slojí s příchodem 

nových technologií těžby nebo při změně ekonomických podmínek [20]. 

 

 
 Obr. 8 Adsorpce plynů v uhlí [23] 

 

 

2.1.3 Hluboko ležící solankové horniny 

 

Solankové aquifery  vznikají při uložených horninách, jsou to pórovité formace s 

množstvím trhlin a štěrbin. Jsou nasyceny množstvím vod s vysokým TDS (total 

dissolved solids). Už jen jejich vysoký stupeň mineralizace zabraňuje jejich použití pro 

průmyslovou spotřebu nebo v zemědělství. Existují různé zachycovací mechanismy pro 

ukládání CO2 v solankových aquiferech. Rozeznáváme mechanismy strukturální, 

hydrodynamický, reziduální, na základě rozpustnosti a minerální zachycovací 

mechanismus. Superkritický stav CO2 zajišťuje, že ukládání v solankových aquiferech 

může probíhat při vysokých parciálních tlacích a to hlavně díky vysoké hustotě a 

rozpustnosti superkritického CO2. Hlavními výhodami ukládání CO2 v solankových 

aquiferech je jejich výskyt po celém světě a vysoká kapacita těchto formací [20]. 
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 Celosvětový výskyt solankových aquiferů v blízkosti emitorů CO2  jako jsou 

tepelné uhelné elektrárny je zvláště přitažlivý. Specifický objem aquiferu pro ukládání 

oxidu uhličitého je dán celkovým objemem, jeho pórovitostí a konkrétní vlastností 

aquiferu pro ukládání CO2 danou v procentech. Skladovací kapacita hluboko uložených 

solankových aquiferů ve světě se odhaduje minimálně na 320 Gt CO2 [20] až 200.000 

Gt CO2 [21]. Injektáž do takovýchto ložisek by mohla být prováděna principem záchytu 

dle rozpustnosti (rozpouštění CO2 v přítomných vodách), reziduálním záchytem (záchyt 

pod nepropustným nadložím) nebo pomocí fyzikálního záchytu (srážení za vzniku 

uhličitanů). 

 

2.2 Rizika ukládání CO2 

 

Rizika geosequestrace bývají většinou rozdělena na rizika místního a globálního 

rozsahu na životní prostředí vzniklá únikem CO2 do atmosféry. 

 

2.2.1 Únik CO2 

 

CO2 migruje z úložiště díky puklinám vyskytujících se v krycích horninách. 

Pravděpodobnost takového úniku závisí na propustnosti krycí horniny, použitém 

zachytávacím mechanismu a druhu injektážního vrtu. CO2 uniká do atmosféry díky 

chybám v krycí hornině, tato situace nastává, když kapilární tlak kapalné fáze překročí 

hodnoty tlaku původní formace nebo díky pomalé difuzi CO2 na povrch svrchními 

vrstvami a následný únik díky puklinám v nadložních vrstvách. Rizika úniku ze 

solankových aquiferů takovým způsobem jsou považována za méně závažná než u 

ukládání do uhlovodíkových formací, u kterých je nutný výskyt mnoha zajišťovacích 

vrtů, i když díky těm jsou tato úložiště lépe prozkoumána [20]. 

 

2.2.2 Únik CH4 

 

V případě vytlačování karbonského plynu vzniká jistá pravděpodobnost úniku z 

uhlí desorbovaného CH4 na povrch. Mohlo by dojít ke zhoršení kvality povrchových 

vod. Nemělo by se zapomínat na methan, jako plyn způsobující skleníkový efekt. 
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2.2.3 Seizmická činnost 

 

Injektáž CO2 může být příčinou vzniku otřesů země. Vstřikování kapalin do 

úložišť má za důsledek změny napětí daných ložisek a možný vznik otřesů. Zvláště pak 

u ložisek, která jsou rozdělena množstvím puklin. Prvním důsledkem takových otřesů je 

samozřejmě únik CO2, ale také celkové poškození úložiště, které by pak nemohlo být 

znovu použito. Toto hledisko by nemělo být přehlíženo, zvláště pak v tektonicky 

aktivních oblastech [20]. 

 

2.2.4 Zemské pohyby 

 

Jedná se o pohyby vzniklé zvyšováním tlaku v zemské kůře způsobené injektáží 

CO2. Tyto pohyby nejsou nikterak závažné, dokud tlaky injektovaného CO2 nepřekročí 

hodnoty geostatického tlaku. V takovém případě by mohlo dojít k poruchám uskupení a 

v konečném důsledku ke změnám až na zemském povrchu. Je i jistá možnost usedávání 

zeminy vzniklá díky chemickým reakím CO2 s horninami. Takovýto proces by mohl mít 

za následek zavalení celého úložiště pod náporem svrchních vrstev a vytlačení plynu 

zpět na povrch [20]. 

 

2.3 Modelování procesu sequestrace  

 

 Předpověď hydrogeochemických efektů sequestrace CO2 je klíčové pro 

plánování průmyslových i zkušebních experimentů. Experimentální sledování interakcí 

CO2-hornina-solanka umožňuje získat výsledky týkající se krátkodobého působení. 

Experimenty jsou tedy pouze aproximací dlouhodobých procesů probíhajících v 

geologických formacích [22]. Extrapolaci experimentů na reálné podmínky umožňuje 

použití numerických modelů. Ty využívají kinetických rovnic transportu látek v 

porézním prostředí, které vycházejí z petrofyzikálních a mineralogických charakteristik 

formací, složení vodného prostředí, teplotních a tlakových poměrů [20]. Existuje řada 

dostupných geologických softwarů, které umožňují uvedené výpočty (např. COMSOL, 

GIMRT, NUFT,Geochemist´s Workbench apod.) přehled lze nalézt v literatuře [24].        

      V rámci uskladňování CO2 do geologických struktur v oblasti Severního moře je 

řešena řada projektů, z nichž k nejvýznamnějším patří simulace transportu CO2 do 
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geologických formací a sledování kinetiky těchto procesů. Výstupem jsou např. 

simulátory GIMRT a NUFT a databáze GEMBOCHS umožňující optimalizovat 

podmínky pro úspěšnou sekvestraci za daných geologických podmínek.  Následující 

obrázek ukazuje výstup z dvoudimenzionálních simulace [25]. 

 

 

 
Obr. 9 Ukázka výstupu ze simulátoru NUFT [25] 

 

 Dlouhodobé předpovědi a simulace ukládání CO2 v geologických formacích 

vykazují výsledky vysokých kapacit, odolnosti a zachytávacích vlastností pro 

dlouhodobé uložení. Výstup, který zachycuje koncentrační distribuci CO2 v čase po 

injektáži do uhelné sloje, je uveden na obr. 11.  

 Lindeberg [26] řešil pomocí simulace problém velkých aquiferních vrstev 

tvořených strukturami, které byly překryty horninou s množstvím trhlin. Výsledky 

ukazují, že distribuce CO2 je řízena gravitačními silami a horizontální prostupností 

těsně pod stropem horniny. Simulace umožnily odhadnout množství uniklého plynu 

přes možné otvory nebo praskliny do míst až 8000 m vzdálených od injektáže.  

 Okwen a spol [27] použili metody modelování multi-fázového toku pro odhad 

účinnosti sequestrace CO2 do solankových aquiferních vrstev. Postup může sloužit pro 

demonstraci technické nebo ekonomické proveditelnosti dané techniky injektáže CO2. 
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Obr. 10 Koncentrační distribuce CO2 v uhelné sloji [28] 

 
2.4 Korozní působení oxidu uhličitého 

 

Řešení technických problémů s ukládáním oxidu uhličitého do geologických 

formací se neobejde bez sledování koroze materiálů vystavených vysokým tlakům, 

zvýšeným teplotám. Agresivita vodného prostředí je ovlivněna obsahem kyslíku i 

dalších agresivních plynů, množstvím a typem rozpuštěných solí, přítomností 

organických látek a mikroorganismů, pH, teplotou, rychlostí proudění a obsahem 

pevných částic.  

Termodynamickou stabilitu kovů vyjadřuje tzv. ušlechtilost, která je 

reprezentována standardním potenciálem. Standardní potenciál je potenciál rovnovážný, 

kov je v rovnováze se svými ionty.  

 

Děj lze popsat dílčí rovnicí: 

Mz+   +  ze-   =     M        (16) 
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Potenciál je dán Nernstovou rovnicí: 

E M/Mz
+ =  Eo M/Mz

+   +  RT/zF ln aMz
+

                                   (17) 

kde  

EoM/Mz
+  ........standardní potenciál 

R.................... univerzální plynová konstanta 

F..................... Faradayova konstanta 

z  ................... počet elektronů vyměněných při poloreakci 

aMz
+

  ............... aktivita oxidované formy 

 

 Čím kladnější je potenciál kovu, tím je kov tzv. ušlechtilejší. Podle velikosti 

standardního potenciálu lze kovy seřadit do tzv. řady kovů (Obr. 12). 

 

Obr. 11 Řada kovů podle hodnoty standardního rovnovážného potenciálu [29]  
 

 Za ušlechtilé se pokládají kovy, jejichž standardní potenciál je kladnější než 

smluvní nulový potenciál vodíkové elektrody. Využitelnost ušlechtilosti k odhadu 

korozní odolnosti daného kovu je z celé řady důvodů velmi omezena, a také odporuje 

zkušenosti, podle které mezi velmi korozně odolné kovy patří i neušlechtilé kovy. Řada 

ušlechtilosti kovů vychází z podmínky rovnováhy s ionty příslušného kovu v roztoku, 

ale korozní prostředí obsahuje těchto iontů obvykle jen velmi málo a rovnováha je 

dosahována jen velmi zřídka. Řada sestavená podle ušlechtilosti kovů také nepočítá se 

vznikem tuhých korozních produktů a je platná pouze pro vodná prostředí bez 

komplexotvorných látek [29].  

Bez ohledu na množství provedených studií [37-42], mechanismus korozního 

působení CO2  na železo není stále úplně objasněn. Důvodem je vysoká variabilita 

systému Fe–CO2–solanka, proměnlivost pH, teploty apod. 
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          Koroze vyvolaná oxidem uhličitým je vážný problém v ropných a plynařských 

technologiích [30-32], neboť způsobuje velké ekonomické škody a může vyvolat vážné 

havárie. Vedle kvalitních ocelí vysoce odolných se používají v těžařství hojně i levné a 

méně kvalitní (např. 13Cr) [33,34]. nebo v ČR[35]. 

         Korozní proces lze rozdělit na anodický a katodický děj, přičemž katodický děj 

kontroluje celý proces. Katodický proces lze rozdělit do čtyř dílčích reakcí:  

 
2 H+ + 2 e- = H2      (18) 

2 H2CO3 + 2 e- = 2 HCO3
-     (19) 

2 HCO3
- + 2 e- = 2 CO3

2- + H2    (20) 

2 H2O + 2 e- = 2 OH- + H2     (21) 

 

             Při nižších hodnotách pH je dominantním krokem redukce H+ (18), při pH 4-6 

nabývá významu přímá  redukce HCO3- a  H2CO3 (19,20) a poté redukce vody (21). 

Hlavním anodickým procesem je rozpouštění železa (22), na něž navazují další 

kroky(23-25). 

 

Fe = Fe2+ + 2 e-      (22) 

Fe2+ + CO3
2- = FeCO3      (23) 

Fe + 2 HCO3
- = Fe(HCO3)2     (24) 

Fe(HCO3)2 = FeCO3 + CO2 + H2O    (25) 

 
Uhličitan železnatý se usazuje na povrchu oceli. 
 

Důležitou složkou ovlivňující agresivitu vody je i oxid uhličitý. Působí pokles 

pH a v kyselých vodách se pak mohou uplatňovat i jiné druhy depolarizace než je 

kyslíková. Přítomností CO2 je také negativně ovlivněn inhibiční účinek iontů Ca2+ a 

HCO3
-. Pokles pH vody a podobný účinek způsobuje i oxid siřičitý rozpuštěný ve vodě 

ze znečištěné atmosféry. Sulfan a amoniak mohou být zase příčinou korozního praskání. 

Vody mají pH v intervalu 3 - 9 a proto na většině kovů vzniká vrstva nerozpustných 

korozních produktů. Právě kvalita této vrstvy určuje často korozní odolnost. Z hlediska 

tvorby ochranné vrstvy jsou velmi významnou složkou vod ionty hydrogenuhličitanové, 

vápenaté a hořečnaté, které mají inhibiční účinek daný schopností provzdušněné vody 

vytvářet ochranné vrstvy složené z oxidů kovů a uhličitanu vápenatého.  
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Ca2+ + HCO3
- + OH- = CaCO3 + H2O    (26) 

CaCO3 = Ca2+ + CO3
2-     (27) 

 

 Pokud je rovnováha posunuta ve prospěch CaCO3, vznikají kaly a úsady, které 

netvoří ochranné vrstvy a vytvářejí se podmínky pro štěrbinovou korozi a důlkovou 

korozi a činnost článků s diferenční aerací. Pokud je rovnováha posunuta ve prospěch 

rozpustných složek, ochranná vrstva nevzniká a probíhá intenzivní koroze [29].  

 

Obr. 12 Korozní poškození ocelové trubky [29] 

2.5 Metody studia korozních jevů 
 

             Materiálové vědy i praxe mají propracovanou metodiku sledování korozních 

procesů. Na pracovišti Institutu geoinženýrství HGF je k dispozici originální zařízení 

pro testování materiálů za podmínek panujících ve vrtech. Vzhledem k tomu, že v době 

zpracovávání této bakalářské práce je zahájeno patentové řízení, není možno podat 

bližší informace k tomuto zařízení. V zásadě se jedná o tlakové zařízení se speciální 

vystýlkou vnitřní pracovní části a je opatřeno kontinuálním sledováním teploty, tlaku a 

pH během experimentu. V experimentální části práce se zabývám dílčím experimentem, 

který byl v rámci testování aparatury proveden. Korozní děje je možné sledovat celou 

řadou experimentálních postupů. Užitečným nástrojem studia koroze ve vodných 

prostředích jsou elektrochemické metody – měření samovolného korozního potenciálu, 

potenciodynamických závislostí atd. Změny vyvolané na povrchu lze sledovat 
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mikroskopickými technikami, zejména elektronovou mikroskopií SEM [57], 

spektrálními (EDAX, XPS, elektronová sonda) a difrakčními metodami. 

2.6 Mikroskopické metody 

2.6.1 Optická mikroskopie 

Přináší možnost identifikovat látky především podle jejich optických vlastností, 

zobrazovat a kvantifikovat strukturní parametry materiálu, podíly jednotlivých 

komponent, tvar, rozměry a morfologickou či optickou orientaci částic, intenzitu a 

charakter mikrotrhlin v materiálu, podíl a distribuci pórů atd. Pomocí vhodně 

orientovaných řezů analyzovaným objektem je možné rekonstruovat i prostorový obraz 

materiálu nejen z hlediska jeho stavby, ale také např. jeho porušení různými způsoby 

namáhání [36]. 

 

Obr. 13 Výstup optické mikroskopie při zkoumání korozní aktivity CO2 [37] 

2.6.2 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Elektrony při dopadu na pozorovaný preparát a vyráží z hmoty vzorku elektrony. 

Tyto elektrony jsou pomocí vhodného potenciálu přitahovány na detektory, které 

vytváří signál upravený pro zpracování v zobrazovacím systému. Zobrazovacím 

systémem může být obrazovka, na které se vytváří příslušný obraz vzniklý rastrováním 
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elektronového paprsku po snímané ploše. Výsledným obrazem je snímek, který 

zachycuje povrchovou strukturu preparátu. Při využití SEM může mít objekt rozměry až 

v řádech centimetrů, musí být ale dokonale vysušen a vypreparován tak, aby byly 

povrchové struktury co nejlépe zachovány [38]. 

 

Obr. 14 Výstup SEM: ocel s obsahem uhlíku pokrytá šupinami FeCO3 [39] 

2.6.3 Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS) 

Základem je fotoelektrický jev. Měkké rentgenové záření excituje vazebné 

elektrony. Jejich energie je ovlivněna chemickým okolím. Vazebná energie Evaz je 

specifická: 

Evaz = hυ - Ekin        (28) 

Metoda XPS byla použita při sledování chemických změn na povrchu železa 

vlivem působení oxidu uhličitého [40].  

 

Obr. 15 Spektrum XPS vysokého rozlišení pro železo (Fe2p3/2) s dekonvolucí po 

24 hodinovém působení  CO2 v 3 % NaCl za přítomnostiH2S [41] 
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Kombinace technik SEM a XPS byly použity při korozním studiu ocelí P110 

[42]. Metoda XPS umožnila rozlišit formy uhličitanů (obr. 17). 

 

Obr. 16 Rozlišení uhličitanových aniontů na korodujícím povrchu metodou XPS [42] 

2.6.4 Analýza EDX 
     

  Analýza EDX je zkratka pro energetickou disperzní rentgenovou (X-ray) 

analýzu. Bývá taky někdy nazývána jako analýza EDS nebo EDAX. Jedná se o 

techniku používanou k identifikaci elementárního složení vzorku. Analýza EDX 

funguje jako integrovaný prvek rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) a sama 

o sobě nemůže pracovat. Během analýzy EDX je vzorek bombardovány elektronovým 

paprskem uvnitř rastrovacího elektronového mikroskopu. Bombardující elektrony se 

srazí s elektrony vzorku a tím je vyřadí z procesu. Uvolněná pozice vnitřního 

elektronového pláště je nakonec obsazena elektronem o vyšší energii z vnějšího pláště. 

Aby toto bylo možné, musí se vnější elektron vzdát části své energie tím, že vypouští 

rentgenové záření. Množství energie uvolněné přenosem elektronů závisí na tom, mezi 

kterými vrstvami byl přenos uskutečněn. Kromě toho vysílají atomy každého prvku jiné 

rentgenové záření o jiné vlnové délce, a tím se stává unikátním, a tím pádem i 

rozpoznatelným [43].  

 



 

   

Obr. 17 Příklad spektra analýzy EDAX [43]

2.6.5 Rentgenová difrakce

Prochází-li elektromagnetické záření (primární) látkami, dostávají se atomy, 

ionty či molekuly do proměnného elektrického pole. To v nich indukuje proměnný 

dipólový moment, který vysílá do všech směrů prostoru 

záření o stejné frekvenci, 

(atomy, ionty, či molekuly, které jsou zdroji sekundárního záření, jsou v prostředí 

rozloženy zcela pravidelně) se sekundární interferencí (skládáním) vyruší ve všech 

směrech kromě původníh

opticky homogenní, není sekundární záření interferencí zcela vyrušeno a vedle záření ve 

směru původního paprsku se objeví záření 

se nazývá rozptyl (difrakce) záření. 

počet reflexí, naopak látky triklinické vykazují největší počty reflexí a je zapotřebí určit 

všech šest mřížových parametrů [44].

 

 

Příklad spektra analýzy EDAX [43] 

2.6.5 Rentgenová difrakce 

li elektromagnetické záření (primární) látkami, dostávají se atomy, 

ionty či molekuly do proměnného elektrického pole. To v nich indukuje proměnný 

dipólový moment, který vysílá do všech směrů prostoru sekundární elektromagnetické 

rekvenci, jakou má záření primární. V opticky homogenním prostředí 

(atomy, ionty, či molekuly, které jsou zdroji sekundárního záření, jsou v prostředí 

rozloženy zcela pravidelně) se sekundární interferencí (skládáním) vyruší ve všech 

směrech kromě původního směru šíření. Záření prochází nerozptýleno. Není

opticky homogenní, není sekundární záření interferencí zcela vyrušeno a vedle záření ve 

směru původního paprsku se objeví záření rozptýlené všech ostatních směrů. Tento jev 

difrakce) záření. Obecně platí, že kubické látky vykazují nejmenší 

počet reflexí, naopak látky triklinické vykazují největší počty reflexí a je zapotřebí určit 

všech šest mřížových parametrů [44]. 
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(atomy, ionty, či molekuly, které jsou zdroji sekundárního záření, jsou v prostředí 
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o směru šíření. Záření prochází nerozptýleno. Není-li prostředí 

opticky homogenní, není sekundární záření interferencí zcela vyrušeno a vedle záření ve 

všech ostatních směrů. Tento jev 

Obecně platí, že kubické látky vykazují nejmenší 

počet reflexí, naopak látky triklinické vykazují největší počty reflexí a je zapotřebí určit 
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Obr. 18 Spektra rentgenové difrakce pro krystalickou a amorfní látku [44]   

2.7 Analýza kapalné fáze při korozních zkouškách 

 

          Vzhledem k tomu, že ve své práci se zaměřuji na změny obsahu železa v kapalné 

fázi během dlouhodobého vystavení kovových materiálů podmínkám v ropném vrtu, 

stručně se zmíním o metodách stanovení železa. V literatuře lze nalézt celou řadu metod 

k jeho stanovení, které jsou založeny na různém principu: jako jsou chemické metody 

gravimetrie a volumetrie, elektrochemické metody (polarografie, potenciometrie, 

coulometrie), spektroskopické metody (AAS, AES, rentgenová fluorescence, XPS, 

Mösbauerova spektroskopie) a metody aktivační analýzy. Podrobnosti lze najít 

v literatuře [45].  

 

2.8 Stanovení železa ve vodě 
 
 
             Ve vodném prostředí se železo vyskytuje nejčastěji v iontové formě jako Fe2+ a 

Fe3+. Tyto tvoří snadno komplexy a v roztocích se vyskytují v hydratované formě.  

V zásaditém prostředí Fe3+ vytváří klkovitou sraženinu hydroxidu, která má silnou 

sorpční schopnost a snadno strhuje z roztoku jiné ionty. Fe2+ jsou v stálé v kyselých 

roztocích, oxidují se jen silnými oxidačními činidly. Neutrální roztoky se oxidují již 

vzdušným kyslíkem. V alkalických roztocích dochází k rychlé oxidaci za vylučování 

hydroxidu železitého [45].  
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               Pro stanovení kovů se využívá široká škála metod. Výběr se řídí skupenstvím 

vzorku, obsahem analytu, formou jeho výskytu, matricí vzorku. Jednotlivé metody se 

liší mezí detekce, náročností na provedení a přístrojové vybavení [46]. 

     Ke stanovení železa lze použít AAS, ICP-AES nebo ICP-MS a 

spektrofotometrickou metodu nebo i polarograficky. V současné době jsou ke stanovení 

kovů ve vodách nejčastěji využívány metody atomové absorpční a atomové emisní 

spektrometrie. AAS umožňuje stanovení kovů v nízké koncentraci řádově 10-5-10-6 g/l. 

Metoda atomové emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) je u 

mnohých analytů ještě o řád citlivější. Obě metody se při stanovení železa používají a 

postupy jsou zpracovány formou norem [47,48].  

               Pro určení speciace, tedy iontových forem železa, je vhodné použít reakcí se 

selektivními činidly a stanovení provést extrakčně fotometrickou metodou. V literatuře 

je popsána řada reakcí iontů železa [49,50]. Dále uvádím ty, kterými lze rozlišit obě 

iontové formy.        

                S 2,2´- dipyridylem (I) a  1,10-fenantrolinem (II) poskytuje Fe2+  velmi stálé 

komplexy červené barvy. Tato reakce je ve slabě kyselém prostředí pro Fe2+ specifická 

[51].     
 

 
                                       III                                   IV 

 

Kyanoželezitan draselný poskytuje s Fe2+ sraženinu nebo koloidní roztok tzv. berlinské 

modři. Jedná se o dvoustupňový děj, jehož prvým stupněm je redoxní reakce: 

 

Fe2+ + [Fe (CN)6 ]3- = Fe3+ + [Fe (CN)6 ]4-    (29)  
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Hexakyanoželeznatan  poskytuje s železitými ionty ve slabě kyselém prostředí 

sraženinu berlínské modři, která se v závislosti na poměru reagujících složek může mít 

složení FeII{FeIII[FeII (CN)6]} až   FeIII{FeIII[FeII (CN)6]}. 

 

Diacetyldioxim (V) dává v amoniakálním prostředí s Fe2+ intenzivně červené 

roztoky komplexů. Reakce se vyznačuje vysokou selektivitou. 

 

V 

Isonitrosoketony (VI) ve slabě alkalickém prostředí octanu sodného tvoří modré 

komplexy. 

 
VI 

Ionty Fe3+ poskytují s thiokyanatanovými (rhodanidovými) ionty intenzivně 

červené roztoky komplexů (od [Fe(SCN)]2+ po [Fe(SCN)6]3-), které lze vytřepat do 

etheru, amylalkoholu nebo cyklohexanolu. Jsou stabilní ve zředěných kyselinách, 

v koncentrovanějších se rozkládají. Reakce je velmi selektivní. Reakci ruší dusitany a 

komplexotvorné látky (např. fluoridy, fosforečnany, kyanidy). 

                  Kyselina salicylová a sulfosalicylová tvoří s Fe3+ červenofialové komplexy 

typu [Fe(sal)]+  a [Fe(sulfosal)]+. Další komplexy tvoří kupferon, ortho a para-difenoly 

(tiron, kyselina chromotropová) [49,50].  

                  Ke stanovení Fe3+ byla rovněž využita schopnost tvorby barevných 

iontových asociátů [FeCl4]- s  trifenylmethanovými barvivy (VII) jako je malachitová 

zeleň, krystalová violeť, briliantová zeleň a jejich extrakce do aromatických uhlovodíků 

nebo alifatických esterů kyseliny octové. Mez stanovitelnosti Fe3+ v minerálních vodách 

se pohybovala v závislosti na použitém trifenylmethanovém barvivu od 0.005 do 0.030 

mg/l [54]. 
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VII (Ethanaminiumtetrachlorželezitan) 

 

Bylo rovněž navrženo [54] stanovení železa extrakční fotometrií s použitím 

thiazoniových barviv jako trimethylthionin, dimethylthionin, toluidinova modř  (VIII)  a 

thionin (IX). 

.  
 
 

 
VIII (Thionin) 

 

 
IX (Toluidinová modř) 

 
 

ISO 6332:1988 [52] specifikuje fotometrickou metodu s 1,10 - fenatrolinem pro 

stanovení železa ve vodách a odpadních vodách. Postupy jsou přímo použitelné pro 

stanovení železa v koncentracích 0,01 mg.l-1 až 5 mg.l-1, vyšší koncentraci železa lze 

stanovit po vhodném zředění vzorku. Po přídavku roztoku 1,10-fenantrolinu ke 

zkoušenému objemu vzorku vznikne červenooranžový komplex vhodný k 

fotometrickému měření při vlnové délce kolem 510 nm. Při stanovení veškerého železa 

nebo celkového rozpuštěného železa se Fe3+ redukuje na Fe2+ přídavkem 
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hydroxylaminhydrochloridu. Za nepřítomnosti nerozpuštěného železa, oxidů nebo 

komplexů železa je nezbytná předúprava vzorku pro převedení těchto složek do roztoku 

Komplex Fe2+ s 1,10-fenantrolinem je v rozmezí hodnot pH 2,5 až 9 stabilní a intenzita 

zbarvení je úměrná obsahu Fe2+. Závislost mezi koncentrací a absorbancí je do 5 mg.l-1 

železa lineární. Absorpční maximum je okolo 510 nm            

Stanovení celkových obsahů železa ve vodnách se nejčastěji používá AAS a 

AES, jak již bylo uvedeno.                 

ČSN 75 7385 [47] se týká stanovení železa plamenovou atomovou absorpční 

spektrometrií ve všech typech vod, tj. v pitné vodě, přírodních vodách (povrchových a 

podzemních) a v odpadních vodách. V jednoduché matrici bez úpravy objemu vzorku se 

stanoví železo v koncentraci od 0,05 mg/l do 5 mg/l. Dále uvádím metody použité při 

mém experimentálním měření. 

             K nejmodernějším metodám, které rozšiřují použitelnost na  stanovení prvků 

ve vodách (s vyjímkou halogenů, vzácných plynů, vodíku, dusíku a kyslíku )  patří ICP-

MS, která je založena na spřažení indukčně vázaného plazmatu (excitace) s hmotnostní 

spektrometrií (detekce vybraných izotopů). Detekční limit u těžších prvků je kolem 0,1 

µg/l. [60]. 

                  Porovnání citlivosti metod pro stanovení železa ve vodách je uvedeno 

v následující tabulce (tab. 3). 

 

Tab. 3 Porovnání citlivosti pro metody stanovení železa ve vodách 

Metoda Detekční limit Poznámky Odkaz 

ICP-AES 20  µg /l Pro 259,990 nm [59] 

ICP-MS 0,1 µg/l. Isotop 54Fe [58] 

AAS 1 µg/l λ=248,3 nm [60] 

Fotometrie 5 µg/l  [60] 

Voltametrie CSV 0,005 µg /l  [61] 

 

2.9 Princip AAS 

 

Atomová absorpční spektrofotometrie je založena na měření úbytku záření, které 

prochází přes prostředí obsahující volné atomy stanovovaného prvku. Metoda se 

používá pro stanovení kovových prvků. Úbytek záření je způsoben volnými atomy 
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stanovovaného prvku, které část záření absorbují. Absorpce záření je selektivní, tzn. že 

dochází k absorpci pouze určité části záření (neboli je absorbováno záření toliko 

některých vlnových délek). Výběr absorbovaných vlnových délek není náhodný, ale 

závisí na prvku, jehož atomy absorpci způsobily. Obecně lze říci, že volné atomy prvků 

mohou absorbovat záření pouze takových vlnových délek, které jsou pro daný kov 

charakteristické (a lze je nalézt v emisním spektru daného kovu). Chceme-li tedy 

stanovit některý kov metodou AAS, musíme mít zdroj záření schopný emitovat záření 

pro daný kov charakteristické a současně musíme mít stanovovaný kov ve formě 

volných atomů.  

Metoda AAS se používá hlavně pro analýzy kapalných vzorků. V takovýchto 

vzorcích se kovové prvky nacházejí ve formě molekul. Nejjednodušší způsob jak z 

molekul uvolnit atomy, je převést daný kovový prvek do plynného skupenství. Toto lze 

realizovat použitím relativně vysoké teploty (v chemickém plameni či elektrotermicky). 

Absorpce záření se vyjadřuje jako absorbance. Ta je podle Lambert-Beerova 

zákona lineárně závislá na koncentraci stanovovaného prvku v roztoku. 

 

lNklogA 0 ⋅⋅=
φ
φ

= λ    (30) 

A  ….  absorbance 

φ0 ….  intenzita záření vstupujícího do plamene (před absorpcí) 

φ …. intenzita záření vystupujícího z plamene (po absorpci) 

kλ  …. atomový absorpční koeficient daného prvku pro danou vlnovou délku 

N  ….  počet volných atomů v plameni 

l  …..   optická šířka absorbující vrstvy (délka plamene) 

 

2.10 Princip absorpční spektrofotometrie 

 

Prochází-li homogenním prostředím světelný paprsek určité vlnové délky, 

zeslabuje se jeho počáteční intenzita o část, která byla prostředím absorbována. 

Množství pohlceného (absorbovaného) záření se vyjadřuje jako transmitance nebo 

absorbance. Absorbance (A) je dána vztahem:  

 



- 39 - 
 

φ
φ

=−= 0logTlogA      (31) 

A  ….  absorbance 

φ0 ….  intenzita vstupujícího záření (před absorpcí) 

φ … intenzita vystupujícího záření (po absorpci) 

T . . . . transmitance    

 

Závislost absorbance na koncentraci absorbující látky a na tloušťce její vrstvy je 

dána Lambert-Beerovým zákonem 

 

 A  =  k  .  l  .  cm    (32) 

 

A ... absorbance 

k ... specifický absorpční koeficient; dm3.g-1.cm-1 

l ... délka kyvety; cm   

cm  ... hmotnostní koncentrace absorbující složky; g.dm-3 
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3.  Experimentální část 

 

3.1 Zaměření a cíl 

Korozní působení oxidu uhličitého na materiály používané při těžbě ropy 

představuje vážný problém při řešení otázek sequestrace CO2. Cílem práce bylo v 

praktické části ověřit vliv podmínek na korozní působení CO2 za podmínek panujících 

ve vrtném ložisku (t=40°C, tlak 80 bar). Součástí toho bylo navržení a ověření postupu 

stanovení železa a jeho forem ve vodném prostředí. Korozní zkoušky byly prováděny se 

vzorky materiálů vrtných souprav na originálním zařízení vyvinutém na HGF.  

  

3.2 Vzorková základna 

 

Ložisková voda  

 

Pro sledování korozní aktivity byla použita voda z vrtu Ždánice. Analýza byla 

provedena na externím pracovišti- akreditované laboratoři MND Hodonín. Výsledky 

jsou uvedeny v tab. 4. 
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Tab. 4 Analýza vody z vrtu Ždánice 

 
 

Kovové profily 

 

Vlastní korozní pokus byl proveden na dvou sadách vzorků upravených 

z materiálů dodaných MND a.s., a to na vzorcích ze stupačky (pořadové číslo 2) a 

vzorcích ze svarové trubky (pořadové číslo 3). Vstupní charakteristiky vzorků jsou 

uvedeny v tab. 5 a obr. 20 a 21. Výsledek elementární analýzy je uveden v tab. 6. 

Analýza byla zajištěna pracovištěm Katedry materiálového inženýrství FMMI. 

 

Tab. 5 Síla stěny vzorků před pokusem 
 poř. č. [mm] 
Stupačka původní (zkorodovaná) 2010/1B/1/2/2 5,90 
Stupačka očištěná na čistý kov 2010/1B/1/2/3 5,46 
Stupačka – očištěná na čistý kov+nátěr 2010/1B/1/2/4 5,58 
 
 poř. č. [mm] 
Stupačka původní (zkorodovaná)             2010/1B/1/3/2 6,58 7,22 
Stupačka očištěná na čistý kov             2010/1B/1/3/3 6,48 6,98 
Stupačka – očištěná na čistý kov+nátěr             2010/1B/1/3/4 6,50 6,66 
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Obr. 19 Vzorek kovových profilů 

 

 
Obr. 20 Vzorek kovových profilů 

 

Tab. 6 Elementární analýza kovových materiálů 

 1 2 3 
w (%) Si Cr Mn Fe Si Cr Mn Fe Si V Cr Mn Fe 
I 0,61 0,14 1,14 98,11 0,41 0,80 1,56 97,23 0,49 0,21 0,12 1,24 97,94 
II 0,54 0,20 1,24 98,02 0,43 0,82 1,44 97,31 0,45 0,20 0,14 1,27 97,95 
III 0,58 0,19 1,20 98,03 0,41 0,87 1,43 97,29 0,41 0,20 0,15 1,32 97,91 
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Kapalná fáze z korozní zkoušky 

 

Pro měření byly k dispozici poskytnuty postupně tři vzorky kapaliny 

s označením B1 (odebráno 18.3.2010), vzorek B2 (odebráno 9.4.2010) a poslední 

vzorek s označením B72, který byl odebrán 4.5.2010. První dva se vyznačovaly tím, že 

v nich postupem času vznikla neznámá sraženina, jejíž částice byly pak sorbovány na 

povrch umělohmotné nádoby na vzorek a tím mohly být i pozměněny výsledky měření 

obou použitých metod, neboť měření bylo prováděno se značným odstupem času od 

odběru vzorků. Měření třetího vzorku jsem provedl týž den, kdy byl vzorek odebrán. 

V dopoledních hodinách byla kapalina relativně čirá, ale v době, kdy jsem započal 

měření se už i tento vzorek vyznačoval nepatrným zákalem sraženiny. Měření bylo 

rozšířeno o dalších pět vzorků, aby mohly být obě použité metody stanovení železa 

dostatečně porovnány statistickými metodami.  

 

3.3 Metoda sledování korozní aktivity CO2 

 

Vzorky materiálů byly vystaveny dlouhodobému účinku důlní vody v tlakovém 

zařízení originální konstrukce za zvýšené teploty (40±1 °C) za sycení oxidem uhličitým 

při tlaku (80±2) bar. Na počátku experimentu a poté v průběhu a na konci byly 

odebrány vzorky kapalné fáze, které byly použity k analýzám. Ty byly zaměřeny na 

stanovení celkového obsahu železa (metodou AAS) a jeho forem Fe2+ a Fe3+ 

(fotometrie).                

 

3.4 Sledování koroze pomocí koncentračních změn obsahu železa 

 

Jedny z použitých metod sledování korozního působení oxidu uhličitého na 

materiály používané pro sequestraci bývají stanovení změn koncentrace železa v 

kapalině odebírané během korozního experimentu. Stanovení jsou prováděna souběžně 

pomocí AAS a fotometrie po předběžné reakci s thiokyanatanem. 

 

3.4.1 Stanovení železa ve vodných roztocích metodou AAS  

 

Bylo provedeno na externím pracovišti Katedře analytické chemie a zkoušení 

materiálu, plamenovou metodou (acetylén-vzduch) po předběžné stabilizaci vzorku 
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kyselinou dusičnou. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí kalibrační křivky (obr. 21, 

tab.7) 

 

3.4.2 Fotometrické stanovení železa   

 

Železo po rozpuštění a následné oxidaci na formu +III reaguje v kyselém 

prostředí s thiokyanatanem draselným za vzniku červeného zbarvení. Reakci lze popsat 

rovnicí v iontové formě: 

 

2 Fe3+ + 6 SCN-  = Fe[Fe(SCN)6]     (33) 

 

Jako oxidační činidlo jsem použil manganistan draselný v kyselém prostředí. 

Měření jsem prováděl na spektrofotometru LIBRA S5 při vlnové délce 500 nm. Měření 

může rušit přítomnost kovů jako je měď, bismut, kobalt, ale i organických látek. Použil 

jsem metodu kalibrační křivky. Měření kalibrační křivky jsem po několika dnech 

zopakoval, abych zjistil, zda je kalibrační závislost dostatečně stabilní. Výsledky 

ukázaly, že ano, proto jsem pro všechny výpočty požil pouze tu kalibrační křivku, která 

měla vyšší hodnotu R2. Jako standard byl použit předem vysušený NH4Fe(SO4)2.12H2O. 

Kalibrační křivku jsem sestrojil na základě devíti roztoků standardu (koncentrační 

rozmezí δ =0,05 až 4,00 mg/l) připravených postupným naředěním roztoku, který 

obsahoval 100 mg Fe/l. 

Pro každý bod křivky jsem provedl tři paralelní stanovení a vypočetl průměrnou 

hodnotu, směrodatnou odchylku a výsledek uvedl jako interval spolehlivosti na hladině 

významnosti α= 0,05. tα jsem odečetl z tabulek [56] (obr. 22, 23).  

Po reakci s thiokyanatanem byla měřena absorbance všech vzorků při dané 

vlnové délce. Pro stanovení celkového obsahu železa byla provedena oxidace 

manganistanem draselným. Pro stanovení železa v třetím oxidačním stupni bylo měření 

provedeno bez oxidace, která převádí všechny formy ve vzorku na nejvyšší oxidační 

stupeň, tedy Fe3+. 

 

3.4.2.1 Stanovení veškerého železa 

 

Do zředěného homogenizovaného vzorku jsem přidal 2,5 ml zředěné kyseliny 

sírové v poměru 1:2 a 2,5 ml roztoku manganistanu draselného (c=0,02 mol/l). Takto 



- 45 - 
 

připravená směs se nechala cca 4 minuty povařit a ještě za horka byla odbarvena 

roztokem kyseliny šťavelové (c=0,02 mol/l) a lehkým přídavkem manganistanu opět 

zbarvena do růžova. Směs jsem ochladil a zfiltroval zákal. Přidal jsem 2,5 ml zředěné 

kyseliny chlorovodíkové v poměru 1:1 a 5 ml 20% roztoku thiokyanatanu draselného. 

Po promíchání byla ihned měřena absorbance při vlnové délce 500 nm. Hodnoty 

absorbancí jsem dosadil do funkce regresní křivky grafu kalibrační křivky a z ní pak 

vypočetl koncentrace celkového železa ve vzorku. Faktor zředění vzorku byl 0,005.  

 

3.4.2.2 Stanovení formy železa s oxidačním číslem +III 

 

Pokud se má stanovovat forma trojmocného železa, provádí se měření bez 

oxidace manganistanem draselným. Vzorek se pouze nechá reagovat s kyselinou 

chlorovodíkovou a thiokyanatanem draselným a ihned po promíchání se měří jeho 

absorbance při dané vlnové délce. Hodnoty absorbancí byly dosazeny do funkce 

regresní křivky grafu kalibrační křivky a z ní pak vypočteny koncentrace trojmocného 

železa ve vzorku. Faktor zředění vzorku byl 0,01.  

 

3.5 Validace zavedené metody  

 

Validace metody je soubor statistických výpočtů, jejichž cílem je určit základní 

parametry analytické metody (mez stanovitelnosti, mez detekce, koncentrační rozsah 

měření, nejistoty stanovení,…). Podklady pro validaci získáváme jednak měřením 

kalibračních standardů a jednak opakovaným měřením vzorku o známé hodnotě 

stanovované složky. 

Výsledky analýz posuzujeme podle jejich správnosti a přesnosti. Správností 

rozumíme míru souhlasu nalezených výsledků se skutečnou hodnotou, přesnost 

charakterizuje rozdíly mezi jednotlivými nalezenými výsledky. Výsledky analýz mohou 

být zatíženy chybami hrubými, náhodnými či soustavnými. Hrubé chyby vznikají 

selháním pracovníka nebo přístroje. Zjištění naměřené veličiny zatížené touto chybou se 

provádí pomocí tzv. testování odlehlých dat; takováto data se ze souboru naměřených 

hodnot vylučují a pro výpočet konečného výsledku se nepoužívají. Soustavné chyby 

mají stálý charakter i velikost. Ovlivňují správnost analýz a obvykle známe jejich 

příčiny. Soustavnou chybu můžeme odstranit buď použitím jiných pomůcek či měřících 

technik anebo zavedením potřebných korekcí (výtěžnost,…). Náhodné chyby způsobují, 
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že výsledky opakovaných měření se vzájemně liší; ovlivňují tedy přesnost výsledků. 

Příčiny jejich vzniku neznáme, můžeme je však pomocí statistické matematiky 

odhadnout.  

 

4. Výsledky a diskuse 

 

Metoda AAS 

 

Měření AAS bylo prováděno na přístroji VARIAN SpectrAA-300 při vlnové 

délce λ=248,3 nm a plamen byl sycen směsí acetylen-vzduch.  

 

 
Obr. 21 Kalibrační křivka AAS 

 

Tab. 7 Koncentrace celkového Fe metodou AAS 

Vzorek B1 B2 B72 1 2 3 4 5 
c [mg/l] 5,3 232 534 103 44,0 22,0 2,33 0,05 
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Spektrofotometrické stanovení železa 

 

Tab. 8 Hodnoty kalibrační křivky pro spektrofotometrické stanovení železa (1. den). 

c [mg/l] 0,05 0,10 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 
A1 [-] 0,001 0,002 0,014 0,036 0,088 0,141 0,209 0,363 0,533 
A2 [-] 0,003 0,006 0,020 0,037 0,093 0,175 0,226 0,351 0,461 
A3 [-] 0,004 0,006 0,029 0,033 0,091 0,186 0,219 0,347 0,527 
Průměr 0,003 0,005 0,021 0,035 0,091 0,167 0,218 0,354 0,507 
odchylka s 0,002 0,002 0,008 0,002 0,003 0,023 0,009 0,008 0,040 
 

Tab. 9 Hodnoty kalibrační křivky pro spektrofotometrické stanovení železa (5. den) 

c [mg/l] 0,05 0,10 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 
A1 [-] 0,006 0,007 0,025 0,038 0,095 0,157 0,211 0,370 0,501 
A2 [-] 0,002 0,005 0,030 0,037 0,089 0,169 0,209 0,368 0,524 
A3 [-] 0,001 0,009 0,034 0,040 0,091 0,173 0,221 0,374 0,517 
Průměr 0,003 0,007 0,030 0,038 0,092 0,166 0,214 0,371 0,514 
odchylka s 0,003 0,002 0,005 0,002 0,003 0,008 0,006 0,003 0,012 
 

 

 
Obr. 22 Kalibrační křivka s intervaly spolehlivosti pro stanovení železa 1. den 
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Obr. 23 Kalibrační křivka s intervaly spolehlivosti pro stanovení železa 5. den 

 

Pro všechny další výpočty bylo použito kalibrační křivky č. 1, jejíž hodnota 

spolehlivosti R2 byla vyšší. 

 

koncentrace železa ve zředěném vzorku: 

126,0
018,0

018,0126,0
+

=⇒−⋅=
y

xxy     (34)  

koncentrace celkového železa ve vzorku: 

Xf
y

x ⋅
+

=
126,0

018,0
       (35) 

kde fx  ... převrácená hodnota faktoru zředění 

 

Tab. 10 Hodnoty koncentrací celkového železa ve vzorcích z korozního experimentu 

 vzorek B1 vzorek B2 vzorek B72 
 I II III I II III I II III 
A [-] 0,042 0,051 0,027 0,026 0,051 0,033 0,074 0,092 0,041 
c [mg/l] 95,2 109,5 71,4 69,8 109,5 81,0 146,0 174,6 93,7 
 

Tab. 11 Hodnoty koncentrací trojmocného železa ve vzorcích z korozního experimentu 

 vzorek B1 vzorek B2 vzorek B72 
 I II III I II III I II III 
A [-] 0,033 0,034 0,035 0,085 0,079 0,076 0,121 0,089 0,128 
c [mg/l] 40,5 41,3 42,1 81,7 77,0 74,6 110,3 84,9 115,9 
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Tab. 12 Hodnoty koncentrací celkového železa vzorků pro srovnání s AAS 

vzorek 1 2 3 4 5 
faktror zř. 0,020 0,020 0,020 1,000 1,000 
A1 [-] 0,195 0,072 0,025 0,030 0,000 
A2 [-] 0,198 0,076 0,035 0,026 0,000 
A3 [-] 0,203 0,074 0,030 0,028 0,000 
c [mg/l] 85,98 36,51 19,05 0,37 0,14 
 

Validace metody 

 

Zahrnovala prověření průběhu kalibrační křivky v očekávaném koncentračním 

rozmezí rozpuštěných forem železa (celkový obsah), testování správnosti metody 

(porovnáním s AAS), určení citlivosti metody, odhad meze detekce a posouzení možné 

interference. 

Získaná kalibrační závislost absorbance na obsahu železa v rozsahu 0,05 až 4 

mg/l fotometrického stanovení vykazuje lineární závislost (obr. 23) a tudíž platnost 

Lambert-Beerova zákona je splněna. Korelační koeficient činil 0,994. Kalibrační 

závislost byla znovu proměřena s 4 denním odstupem (obr. 24). Z uvedeného vyplývá 

dobrá stabilita kalibrace v rámci pracovního týdne. Citlivost metody 

spektrofotometrického stanovení na základě směrnice kalibrační závislosti (k=0,126) je 

srovnatelná s citlivostí stanovení železa metodou plamenové AAS (k=0,088), jak je 

patrné z obr. 22. 

Byla rovněž odhadnuta hodnota meze detekce (3.s), jako trojnásobek směrodatné 

odchylky měření slepého vzorku LOD = 0,1 mg Fe/l. 

Správnost metody byla testována pomocí metody AAS (normovaná metoda) 

použitím jednovýběrového t-testu [56] 

Na základě poznatků z literatury [49] je spektrofotometrické stanovení 

železitých iontů  thiokyanatanem rušeno komplexotvornými látkami (zejména fluoridy, 

fosforečnany a některými organickými ligandy). Přítomnost fluoridů, ani fosforečnanů 

nebyla v matrici (ložisková voda) prokázána (tab. 4). Rovněž výsledky paralelního 

stanovení metodou AAS o významné interferenci nesvědčí. 

Výsledky paralelních stanovení atomovou absorpční spektrometrií a 

spektrofotometrií jsem testoval s použitím jednovýběrového t-testu na hladině 

významnosti α=0,05. Testoval jsem hypotézu H0, že rozdíly mezi paralelními 

stanoveními oběma použitými metodami jsou nevýznamné, tedy µ1  = µ2.  
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Testovací statistika má tvar: 

      (36)   

X ...  průměr spektrofotometrických stanovení 

S ... odhad směrodatné odchylky fotometrického stanovení 

n  ... počet paralelních stanovení 

µ0 ... výsledek stanovení AAS (uzanční metoda, výsledek pokládán za správný) 

 

Z tabulek pro Studentovo rozdělení [56] jsem nalezl pro zvolenou hladinu 

významnosti a počet stanovení kritickou hodnotu testovací statistiky 3,182. 

Vzhledem k tomu, že mnou vypočtená hodnota testovací statistiky činila 0,131, 

platí, že R < Rkrit., tedy lze přijmout testovací hypotézu H0, což znamená, že výsledky 

stanovení železa (celkového) metodou spektrofotometrie komplexů s thiokyanatanem 

se statisticky neliší od uzančního stanovení AAS na hladině významnosti α=0,05. 

          Spektrofotometrické stanovení bylo použito k určení obsahu iontových forem 

železa ve vodných vzorcích odebraných během testování kovových materiálů pro 

sequestraci oxidu uhličitého. Výsledky jsou uvedeny v tab. 13. 

 

Tab. 13 Výsledky fotometrického stanovení forem Fe a paralelního stanovení AAS 

vzorek datum Fe2+ [mg/l] celkové Fe [mg/l] AAS [mg/l] 
B1 18.3.2010 41,3±1,0 92,1±25,3 5,3 
B2 9.4.2010 77,8±4,9 86,8±27,9 232 

B72 4.5.2010 103,7±23,0 138,1±54,4 534 
 

Z výše uvedeného (tab. 13) vyplývá, že koncentrace železa ve vzorcích 

experimentu postupně narůstají, jak je patrné zejména z měření AAS. U fotometrického 

stanovení, jak již bylo zmíněno, došlo k nasorbování jemných částeček na povrch 

nádob, do kterých byly vzorky odebrány, i tak je ale jistý nárůst koncentrací možno 

pozorovat.  
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5. Závěry  

 

Sequestrace oxidu uhličitého spojená s jeho ukládáním do geologických struktur 

klade velké nároky na použité materiály. To je spojeno s problematikou koroze a 

protikorozní ochrany. V rámci studia tohoto procesu bylo sestrojeno originální zařízení 

na Institutu geologického inženýrství HGF. Katedra chemie FMMI se tohoto výzkumu 

rovněž účastní. 

Byla zavedena a otestována metoda spektrofotometrického stanovení iontových 

forem železa ve vodných roztocích. 

Spektrofotometrické stanovení založené na stanovení Fe3+ s použitím reakce 

s thiokyanatanem před a po oxidaci vzorku umožňuje rozlišení iontových forem železa 

Fe2+ a Fe3+. 

Spektrofotometrické stanovení vykazuje lineární odezvu absorbance v rozsahu 

0,05 až 4 mg Fe/l s citlivostí srovnatelnou s AAS. U vzorků pocházejících z ložiskové 

vody Ždánice nebyly prokázány interference. 

Výsledky z dlouhodobého (75 dní) korozního experimentu ukazují, že 

spolupůsobení ložiskové vody a oxidu uhličitého při teplotě 40± 1°C a tlaku 80±3 bar se 

projevuje v nárustu obsahu železa. 

Metoda spektrofotometrického stanovení iontových forem železa pomocí 

thiokyanatanu se ukázala jako vhodná pro sledování korozního působení za podmínek 

sequestrace oxidu uhličitého do ropných vrtů. 

Rozšíření metody na širší vzorkovou základnu se neobejde bez detailnějšího 

studia interferencí. 
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