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Abstrakt 

Předložená disertační práce pojednává o možnosti zrovnoměrnění koncentračních 

výchylek NOx adsorpcí na vybraných typech sorbentů. Hlavním cílem bylo ověření 

minimální doby zdržení plynu v adsorbéru, nutné pro zrovnoměrnění zvolených režimů 

fluktuací vstupní koncentrace NO. Cestou experimentálních měření na modelech byl 

získán koeficient přenosu hmoty, který spolu s rovnovážnými daty ve formě adsorpčních 

izoterem lze uplatnit při návrhu adsorbéru pro zrovnoměrňování koncentračních výchylek 

NO a také pro odhad doby trvání adsorpčního cyklu v adsorbérech určených pro snižování 

emisí NO. Získaný model lze využít i v budoucnu pro popis dynamického chování 

adsorbéru při adsorpci dalších složek (těkavých organických látek, oxidu uhličitého apod.) 

a rovněž pro návrh zařízení pro zrovnoměrnění jejich koncentračních výchylek. 

Na základě zkušeností získaných v rámci patentu byl proveden odhad základních 

kritérií adsorpční kolony a navrženy parametry. Bylo sestaveno modelové laboratorní 

zařízení pro studium zrovnoměrnění emisí NOx, následně došlo k jeho odladění a stanovení 

potřebné doby zdržení pro různé koncentrační výchylky NO ve směsi zejména s dusíkem. 

Technický vzduch byl využit pouze u experimentů vedoucích k získání sorpční kapacity 

u vybraného druhu aktivního uhlí. Získaná rovnovážná data adsorpce NO ve směsi 

s dusíkem budou dále využita v matematickém modelu dynamické adsorpce, který 

zjednoduší návrh parametrů adsorbérů určených pro zrovnoměrnění koncentračních 

výchylek. 

Pozornost byla také zaměřena na možnosti odvození základních teoretických 

vztahů charakterizujících proces adsorpce a odvození vztahů mezi klíčovými parametry 

procesu. 

Důležitou funkci v procesu adsorpce má životnost sorbentu. Z tohoto důvodu byla 

sestavena metodika sledování dlouhodobých sorpčních vlastností sorbentů používaných při 

laboratorních experimentech. Byla posuzována sorpční kapacita a jejich účinnost, včetně 

sledování životnosti sorbentů z hlediska změny jejich fyzikálních, fyzikálně chemických, 

chemických a mechanických vlastností během použití. 

Klíčová slova: oxid dusnatý, adsorpce, zrovnoměrnění, emise NOx, aktivní uhlí 
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Abstract 

This dissertation work deals with the possibility of balancing the concentration 

fluctuations of NOx by adsorption on selected types of sorbents. The main objective was to 

experimentally determine the minimum residence time of gas in the adsorber needed for 

balancing the selected input fluctuations of NO concentrations. Based on the experience 

from the patent, the estimation of basic criteria for the adsorption column and proposed 

parameters were realized. The laboratory model was assembled to study the balancing of 

NOx emissions, further the determination of required time delays for different NO 

concentration fluctuations in the mixture mainly with nitrogen was proceeded. Technical 

air was used only in experiments leading to sorption capacities obtained for selected types 

of activated carbon.  

Based on the experience of the patent, basic criteria of adsorption column and 

proposed parameters were estimated. Model laboratory apparatus was compiled to study 

the balancing of NOx emissions then it was debugged and required residence times for 

different concentration fluctuations of NO in a mixture particularly with nitrogen were 

determined. Technical air was used only in experiments leading to a sorption capacity for 

selected type of activated carbon. The obtained equilibrium adsorption data of NO in a 

mixture with nitrogen will be used further in the mathematical model of dynamic 

adsorption, which simplifies the design parameters of adsorbers for balancing the 

concentration fluctuations. 

The attention was also focused on the possibility to determine the fundamental 

theoretical relations describing the adsorption process and the derivation of relations 

between key process parameters.  

An important role in the adsorption process has the operational life of sorbent, 

therefore the research also focused on this parameter. For this reason, the methodology of 

long term sorption properties of adsorbents used in laboratory experiments was set up. The 

sorption capacities of sorbents and their effectiveness were evaluated including the 

monitoring of the operational life of adsorbents in terms of changes in their physical, 

physico chemical, chemical and mechanical properties during their usage.  

 

Key words: nitric oxide, adsorption, balancing, NOx emissions, activated carbon  
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Motivace 

Důvodem k vypracování předložené disertační práce byla nevyřešená problematika 

zrovnoměrnění časově proměnných výstupních koncentrací NOx s velkými výchylkami. 

Základnou této myšlenky se stal patent PV 2005 434, týkající se způsobu 

zrovnoměrňování kolísající koncentrace složek a jeho následná aplikace na problematiku 

zrovnoměrnění NOx. Důležitou roli v realizaci sehrál také programový projekt ev. č. 2A

2TP1/061 „Zrovnoměrnění emisí prekurzorů ozónu (VOC a NOx) z průmyslových zdrojů 

umožňující jejich efektivnější zneškodnění“, jehož řešení probíhalo v létech 2007 2010 v 

Centru environmentálních technologií, a který poskytl finanční zázemí celé předkládané 

práci. 

V současné době je známa řada postupů vedoucích ke snížení emisí NOx 

z průmyslových zdrojů. Snížení emisí NOx v odpadních plynech např. z technologie 

výroby katalyzátorů nebo rozpouštění molybdenových jader při výrobě žárovek apod., kde 

koncentrace není stálá a kolísá v rozsahu i několika řádů, jak je tomu např. v periodických 

procesech, je dosud velmi problematické. 

Problematika zrovnoměrnění kolísající koncentrace je předmětem patentu 

PV 2005 434 „Způsob zrovnoměrnění kolísající koncentrace složky nebo složek 

v proudícím plynu“ [1]. V patentu bylo zjištěno, že vrstva vhodného sorbentu je za 

určitých podmínek schopna účinně tlumit periodicky se opakující změny koncentrací 

v plynu na vstupu do vrstvy. Pro zrovnoměrnění koncentrace na výstupu ze sorbentu je 

potřebná dostatečně dlouhá doba zdržení proudícího plynu ve vrstvě sorbentu, kterou je 

nutné určit experimentálně na laboratorním modelu nebo poloprovozním zařízení. 

Předpokládalo se, že pro určitou hodnotu průměrné vstupní koncentrace je možno 

najít mezní (tj. minimální) hodnotu doby zdržení korespondující s mezní (tj. maximální) 

hodnotou mimovrstvové rychlosti, při které bude zrovnoměrnění dosaženo. Podmínkou pro 

to, aby průměrná hodnota doby zdržení při pokusu byla považována za menší nebo rovnou 

mezní hodnotě doby zdržení, bylo, že se v průběhu výstupní koncentrace ve zvoleném 

cyklu měření neobjeví maximum odpovídající skokové změně vstupní koncentrace. 
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Náplní předložené práce byly experimenty adsorpce NO na aktivním uhlí s cílem 

stanovení potřebné doby zdržení nutné ke zrovnoměrnění koncentračních výchylek NO pro 

zvolené modelové periodické režimy. 

Disertační práce vznikla za podpory programového projektu Ministerstva průmyslu 

a obchodu ev. č. 2A 2TP1/061 „Zrovnoměrnění emisí prekurzorů ozónu (VOC a NOx) 

z průmyslových zdrojů umožňující jejich efektivnější zneškodnění“, který byl řešen 

Vysokou školou báňskou – TU Ostrava, Centrem environmentálních technologií ve 

spolupráci s firmou Bonatrans Group, a.s. Bohumín. 

 

 Byla jsem navržena Centrem environmentálních technologií jako nejlepší 

akademický pracovník a člen nejlepšího kolektivu dle výsledků Vědy a Výzkumu. V roce 

2010 při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii jsem byla oceněna rektorem VŠB

TUO prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. společně s vědci a vědecko výzkumnými týmy z naší 

univerzity. Rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. poděkoval všem za vynikající výsledky ve 

vědecko  výzkumné práci. 

Na tomto místě bych ráda poděkovala svému školiteli a řediteli Centra 

environmentálních technologií prof. Ing. Karlu Obroučkovi, CSc. za nabídku se tímto 

tématem zabývat, poskytnutí podkladů a začlenění do týmu vědeckých pracovníků. 

Děkuji prof. Ing. Lucii Obalové, Ph.D. za odborné vedení disertační práce a také za 

její podporu, trpělivost, rady, inspiraci a diskuze nejen při vypracování této disertační 

práce. 
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PV   průmyslový vzor 

PVC   polyvinylchlorid 

Testo 350  elekrochemický analyzátor 
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1 ÚVOD 

Atmosféra je vlivem přírodních i antropogenních procesů neustále znečišťována 

vnášením znečišťujících látek. Je nemyslitelné, aby člověk, přestože dnes disponuje 

obrovským energetickým potenciálem, dokázal výrazněji změnit nebo ovlivnit přírodní 

zdroje znečišťování atmosféry. Co je však v jeho silách, je skutečnost, že může pozitivně 

ovlivnit ochranu atmosféry tím, že bude důsledně snižovat objem látek znečišťujících 

ovzduší, jež vznikají antropogenní činností. 

Závažnými faktory je jednak skutečnost, že látky produkované lidskou činností 

vykazují většinou daleko vyšší toxicitu než látky z přírodních procesů, a dále okolnost, že 

antropogenní zdroje jsou téměř vždy koncentrovány do určité lokality, kde jejich produkce 

znečišťujících látek mnohonásobně překračuje asimilační schopnost okolní přírody a 

vytváří tak reálné nebezpečí vzniku nevratného poškození [2]. 

V užším slova smyslu znečišťováním ovzduší rozumíme vypouštění hmotných 

látek v tuhém, kapalném nebo plynném skupenství ze zdrojů do ovzduší, které buď přímo 

nebo po chemických změnách v atmosféře, nebo ve spolupůsobení s jinou látkou negativně 

ovlivňují kvalitu a složení venkovního ovzduší a mají za následek nepříznivé účinky na 

lidi, živou a neživou přírodu, ekosystémy, hmotný majetek, zdroje surovin a využívání 

životního prostředí. Vzhledem k tomu, že znečišťující látky jsou z atmosféry postupně 

odstraňovány, má pro hodnocení účinků znečišťování ovzduší značný význam rovněž doba 

setrvání jednotlivých znečišťujících látek v atmosféře. Doba setrvání jednotlivých 

plynných látek podle Moldana je příkladně pro NO 9 dnů a pro NO2 11 dnů [2]. 

První zákon, který řešil problematiku ochrany ovzduší na našem území legislativně, 

byl zákon č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší. Tento zákon nebyl 

zaměřen na prevenci, týkal se především zavedení poplatkové povinnosti, která vycházela 

z přípustné míry znečišťování. Přesto tento zákon provedl některá progresivní opatření, 

např. zřídil první kontrolní orgán ochrany ovzduší, definoval dva základní pojmy v ochraně 

ovzduší, aj. Zmiňovaný zákon platil až do roku 1991, po té byl vydán nový zákon o 

ochraně ovzduší č. 309/1991 Sb. a zákon o státní správě v ochraně ovzduší a poplatcích za 

jeho znečišťování č. 389/1991 Sb. Tyto zákony, včetně vydaných prováděcích předpisů, 

byly v průběhu jejich platnosti několikrát novelizovány a v roce 1995 k nim přibyl zákon o 



Ivana Troppová: Zrovnoměrnění emisí NOx 
_________________________________________________________________________ 

2011 16

ochraně ozonové vrstvy Země č. 85/1995 Sb. V roce 2002 pak v souvislosti 

s předpokládaným vstupem do Evropské unie došlo k vydání nového zákona o ovzduší 

č.86/2002 Sb. s účinností od 1. června 2002, který je v plném souladu s legislativou 

Evropské unie. Tento nový zákon shrnuje celou problematiku ochrany ovzduší a nahrazuje 

všechny tři předchozí zákony [2]. 

Postupně se dospělo k poznání, že ochrana ovzduší na globální i místní úrovni se 

stala předvojem životního prostředí. Jedná se o záležitost, která nesmí být ponechána 

pouze na individuální zodpovědnosti soukromých subjektů, ale že je třeba deklarovat také 

zájem státu spolupodílet se na sledování a ochraně životního prostředí. 

Ochranou ovzduší rozumíme soubor opatření technických i administrativních, která 

směřují buď přímo či nepřímo k omezení prudkého nárůstu znečišťování ovzduší 

s postupujícím rozvojem průmyslu [2]. 

Česká republika spolu s dalšími zeměmi střední Evropy patří mezi státy pověstné 

velmi znečištěným ovzduším. V osmdesátých letech byla kvalita ovzduší v ČR mimořádně 

špatná. Po roce 1989 bylo nezbytné začít s nápravou stavu životního prostředí, což bylo 

přirozeně spojeno s vysokými náklady. Základ pro růst výdajů do životního prostředí byl 

položen zejména novou legislativou stanovující přísné emisní limity vypouštění 

znečišťujících látek i tvrdé termíny, ve kterých muselo být omezení znečištění dosaženo. 

Příčinou zlepšení byl tedy především pokles průmyslové výroby a náběh ekologických 

opatření na rozhodujících zdrojích znečišťování ovzduší. Největší objem finančních 

prostředků byl vynaložen v letech 1995 – 1997, a to především v oblasti ochrany ovzduší 

[3]. 

Výrazný pokles úrovně znečištění ovzduší pokračoval až do roku 1999. Byl 

způsoben masivní plynofikací a realizací řady ekologických staveb na velkých a středních 

zdrojích znečišťování ovzduší v důsledku přísnějších emisních limitů. Od té doby dochází 

spíše ke stagnaci či postupnému nárůstu úrovně znečištění ovzduší. Opětovný růst je 

způsoben především nárůstem dopravy, návratem k nekvalitnímu spalování pevných paliv 

v domácnostech a klimatickými vlivy. Také spektrum měřených látek se v průběhu let 

vyvíjelo. Zpočátku byl měřen na většině stanic jen oxid siřičitý a polétavý prach, o několik 

let později se přidává sledování sumy oxidů dusíku. Dalším rozšířením bylo měření 

hmotnostních koncentrací vybraných kovů ve vzorcích polétavého prachu a následně 
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zavedení měření oxidu uhelnatého. Rozvoj použití automatických analyzátorů umožnil 

samostatné sledování oxidu dusnatého a dusičitého a v posledních letech pak ozónu, 

vybraných organických látek a prašného aerosolu frakce PM10. 

Tento vývoj je dán změnou potřeb a možností. Mění se význam jednotlivých látek 

v důsledku změn v charakteru znečištění a v důsledku rozvoje poznání o výskytu těchto 

látek v ovzduší a o jejich možných vlivech na přírodu a lidské zdraví. Současně se rozvíjí 

měřící technika a zdokonalují se analytické metody, které tak umožňují zjišťovat 

přítomnost znečišťujících látek v koncentracích řádově nižších než dříve [4]. 

I přes výrazné snahy jsou stále podstatným zdrojem emisí znečišťujících látek 

všechny oblasti průmyslové výroby, zejména však chemický a hutní průmysl, rovněž 

zpracování uhlí nebo ropy a energetika. Existuje řada způsobů, jak znečištění omezit, 

například změnou technologie, surovin nebo paliva, úpravou paliva, optimalizací řízení 

procesu aj. Jedním z možných řešení je aplikace adsorbentů v problematických oblastech, 

zejména při čištění odpadních vod, při odstraňování škodlivých látek (oxid siřičitý, oxidy 

dusíku, chlorovodík, těžké kovy, apod.) nebo při zachycování organických par, 

rozpouštědel a pachových látek [5]. 

Záměrem disertační práce bylo zjednodušení likvidace emisí NOx ze zdrojů s 

časově výrazně proměnnou koncentrací metodou adsorpce/desorpce na vybraných typech 

sorbentů a sledování životnosti sorbentů z hlediska změny jejich fyzikálně chemických 

vlastností během používání. Problematika zrovnoměrnění kolísající koncentrace je 

předmětem patentu PV 2005 434 „Způsob zrovnoměrnění kolísající koncentrace složky 

nebo složek v proudícím plynu“ [1]. Zde bylo zjištěno, že vrstva vhodného sorbentu 

nasycená parami těkavých organických látek je za určitých podmínek schopná účinně 

tlumit periodicky se opakující změny koncentrací v plynu na vstupu do vrstvy. Podmínkou 

pro zrovnoměrnění koncentrace na výstupu z vrstvy sorbentu je dostatečně dlouhá doba 

zdržení proudícího plynu ve vrstvě sorbentu, kterou je nutné určit experimentálně na 

laboratorním modelu.  
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Těkavé organické látky (VOC) a oxidy dusíku (NOx) patří mezi významné 

prekurzory ozónu. V současnosti je známa řada postupů pro snížení emisí VOC 

(adsorpce, katalytická a termická oxidace) a pro snížení emisí NOx (selektivní katalytická 

redukce, neselektivní katalytická redukce, selektivní nekatalytická redukce) [7 10]. Tyto 

technologie jsou však vhodné pro snížení emisí v odpadních plynech z kontinuálních 

procesů, kde jsou koncentrace VOC a NOx poměrně konstantní. Kolísání koncentrací 

způsobuje problémy s provozem uvedených technologií na snížení emisí. Zrovnoměrnění 

kolísající koncentrace VOC a NOx by usnadnilo čištění odpadních plynů s velkými 

výchylkami koncentrací a umožnilo by i čištění odpadních plynů z periodických procesů, 

pro něž nejsou výše uvedené technologie pro snížení emisí vhodné [11]. 

Problematikou zrovnoměrnění kolísající koncentrace v odpadních plynech 

se zabýval projekt č. 2A 2TP1/061 „Zrovnoměrnění emisí prekurzoru ozónu (VOC a NOx) 

z průmyslových zdrojů umožňující jejich efektivnější zneškodnění“ (MPO, 2007 2010), 

na jehož řešení se podílelo Centrum environmentálních technologií (CET) VŠB TU 

Ostrava a firma BONATRANS GROUP a.s. Bohumín. Cílem projektu byl laboratorní 

výzkum procesu a vývoj zařízení ke zrovnoměrnění emisí prekurzorů ozónu VOC a NOx 

a jeho průmyslové ověření pro zrovnoměrnění emisí VOC v prostorách firmy 

BONATRANS GROUP a.s. Bohumín. Přenos výsledků z laboratorního měřítka 

a průmyslové ověření bylo prováděno na vytěkacím tunelu lakovací linky pro železniční 

dvoukolí. Konečnou fází projektu bylo vybudování poloprovozního zařízení pro 

zrovnoměrnění emisí VOC v těchto odpadních plynech [6]. Záměrem programového 

projektu bylo rozšíření poznatků o proces zrovnoměrnění, posouzení rozsahu platnosti 

patentu, průmyslové ověření a praktická aplikace patentovaného procesu pro 

zrovnoměrnění emisí prekurzorů ozónu (VOC a NOx), umožňující velké zjednodušení 

jejich následné likvidace [11]. 

Předložená práce vznikla v rámci projektu č. 2A 2TP1/061 Trvalá prosperita 

a jejím hlavním cílem je výzkum možností zrovnoměrnění koncentračních výchylek NOx 

tokem přes vrstvu adsorbentu.  
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Paralelně s výzkumem možností zrovnoměrnění koncentračních výchylek NOx 

probíhala také měření zrovnoměrnění koncentračních výchylek těkavých organických 

látek. 

Výzkum probíhal zejména cestou experimentálních ověření. Prioritním účelem 

vytyčených experimentů bylo najít podmínky, při kterých je schopna vrstva aktivního uhlí 

utlumit koncentrační výchylky NOx v nosném plynu a dosáhnout toho, aby byla 

koncentrace NOx ve výstupním plynu rovnoměrná. 

Splnění vytýčených cílů disertační práce předpokládá řešení následujících dílčích úloh: 

 provedení literární rešerše k tématu, 

 návrh a stavba modelové laboratorní aparatury pro studium zrovnoměrnění 

koncentračních výchylek NOx, 

 výzkum možností zrovnoměrnění koncentračních výchylek NO tokem plynu přes 

vrstvu nasyceného sorbentu, experimentální stanovení minimální doby zdržení 

plynu v adsorbéru nutné pro zrovnoměrnění zvolených režimů fluktuací vstupní 

koncentrace NO, 

 experimentální získání rovnovážných dat adsorpce NO na aktivním uhlí při různých 

počátečních koncentracích NO, 

 posouzení vlivu kyslíku na dynamiku a rovnováhu adsorpce NOx, 

 vyhodnocení vybraných charakteristik nových a použitých adsorbentů při 

experimentech zrovnoměrnění koncentračních výchylek NOx, 

 zjednodušení návrhu parametrů adsorbérů pro zrovnoměrnění koncentračních 

výchylek, 

 získání nezbytných hodnot vhodně zvoleným postupem a metodami hodnocení, 

které mohou do budoucna sloužit jako metodické pokyny pro experimenty 

související s problematikou adsorpce na pevném loži, 

 dosažení výsledků jednotlivých vytýčených cílů. 
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3 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ V OBLASTI ŘEŠENÉ 

PROBLEMATIKY 

3.1 Úvod do problému 

Oxidy dusíku se vyskytují v atmosféře nejčastěji v následujících formách: oxid 

dusný (N2O), oxid dusnatý (NO), oxid dusitý (N2O3), oxid dusičitý (NO2), popř. jako dimer 

(N2O4). Oxid dusný, označovaný též jako rajský plyn, patří mezi skleníkové plyny 

a snižuje stratosférickou ozonovou vrstvu Země. Oxid dusnatý je bezbarvý plyn bez 

zápachu a využívá se při výrobě hydroxylaminu. NO reaguje s kyslíkem nebo s ozonem 

v ovzduší za vzniku oxidu dusičitého podle rovnice: 

2 NO + O2 → 2 NO2          (1) 

Oxid dusičitý je červenohnědý plyn s pronikavým zápachem, je meziproduktem ve 

výrobě kyseliny dusičné a slouží také jako silný oxidační prostředek v chemickém 

průmyslu a v raketových palivech. NO2 je velmi nestálý a obvykle se v ovzduší vyskytuje 

ve významném množství pouze v noci, protože se rozkládá slunečním světlem. Název 

„oxidy dusíku“ (NOx) se obvykle používá pro dva plyny: oxid dusnatý a oxid dusičitý.  

Sloučeniny dusíku, hlavně oxid dusnatý NO a oxid dusičitý NO2, jsou z hlediska 

účinků na člověka nejsledovanějšími plyny. NO má přímý vliv na centrální nervovou 

soustavu. Jeho vdechování vede ke tvorbě nitrozilhemoglobinu a methemoglobinu 

projevujícího se po vyšší expozici ve zřetelné cyanóze postihnutého. Oxid dusičitý NO2 má 

dráždivý účinek a jeho zákeřnost při intoxikaci spočívá hlavně v dlouhém čase latence, 

která se projeví otokem plic někdy už po 24 hodinách od expozice. Projevuje se hlavně při 

akutní otravě, kdy dochází k šoku, zastavení dýchání, křečím až smrti. 

Oxidy dusíku NOx jsou zdrojem závažných problémů v životním prostředí. Jedná se 

zejména o kyselé deště, fotochemický smog a ochuzování ozónové vrstvy. Za hlavní zdroje 

emisí oxidů dusíku jsou všeobecně považovány spalovací procesy. Jedná se v největší míře 

o spalování uhlí, ropy a zemního plynu. Tato paliva jsou používána jako zdroj energie pro 

elektrárny, stacionární motory, rafinerie a generátory plynů. Tvorba NOx vzrůstá s rostoucí 

spalovací teplotou, jejich množství závisí na druhu paliva a druhu spalovacího zařízení. 
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Obsah NOx ve spalinách se proto pohybuje ve velmi širokém spektru dle použitých 

podmínek spalování. Hodnoty obsahů NOx ve spalinách udávané obecně pro jednotlivé 

typy spalovacích zařízení jsou uvedeny v tabulce 1. 

Spalovací procesy emitují (kromě mnoha jiných látek) směs oxidu dusnatého 

(90 %) a oxidu dusičitého (10 %). Při spalovacích pochodech se oxidy dusíku tvoří třemi 

základními mechanismy: 

1. oxidací chemicky vázaného dusíku v palivu tzv. "palivový NOx", 

2. oxidací dusíku ze spalovacího vzduchu za vysoké teploty tzv. "vysokoteplotní NOx", 

3. z chemicky vázaného dusíku radikálovými reakcemi na rozhraní plamene tzv. "promptní 

NOx". 

 

Tabulka 1: Obsah NOx ve spalinách různých typů spalovacích zařízení [12] 

Typ kotle NOx (mg/m3)1) 

Plynové kotle 240 – 1400 
Kotle spalující topné oleje 500 – 1500 

Granulační kotle 800 – 1700 
Výtavné kotle 1600 – 1700 
Fluidní kotle ~ 800 

1) Vyjádřeno jako NO2 

 

S ohledem na emise NOx se jako ,,nejčistší“ palivo jeví zemní plyn, protože 

neobsahuje žádný palivový dusík (tj. dusíkové atomy navázané na molekulách 

uhlovodíků), a proto cesta produkce NOx vede přes oxidaci molekulárního dusíku 

obsaženého ve spalovacím vzduchu. 

Emisní limity pro naše elektrárny a výtopny mají hodnotu 650 mg NOx/m , 

u výtavných kotlů pak 1100 mg/m . Zdroje znečišťování ovzduší se zřizují a provozují tak, 

aby při hmotnostním toku oxidů dusíku vyšším než 10 kg/h hmotnostní koncentrace oxidů 

dusíku nepřekročila hodnotu 500 mg/m . Hodnoty hmotnostního toku a hmotnostní 

koncentrace oxidů dusíku se vyjadřují jako oxid dusičitý [13]. 

Kromě stacionárních zdrojů jsou významným zdrojem emisí oxidů dusíku také 

emise výfukových plynů motorových vozidel, jejich množství je podstatně snižováno 

použitím třísložkových katalyzátorů. Dalšími zdroji emisí NOx jsou chemické výroby 

(výroba HNO3) a výroby, ve kterých se používá koncentrovaná kyselina dusičná 
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(např. nitrace organických látek). Existují také menší přírodní zdroje, jako jsou 

atmosférické výboje (blesky) a biologické procesy v půdách.  

Vysoká aktivita oxidů dusíku v průmyslových zónách a v blízkosti přetížených 

dopravních tepen vede při dodání energie v podobě slunečního záření k tvorbě přízemního 

ozonu a ještě nebezpečnějších oxidantů (např. acetylnitrátů), které působí škodlivě na 

prostředí svým oxidačním potenciálem. Při nedostatečné intenzitě slunečního záření jsou 

tyto oxidanty na stejných látkách, které působily jako katalyzátor při jejich vzniku, opět 

chemicky odbourávány. Totéž ovšem neplatí např. o ozonu, který se mezitím přesunul (byl 

odvát větrem) do „čistších“ oblastí (např. venkovská krajina nebo oblasti hor). Zde se 

nevyskytují látky, na kterých by tak rychle zanikal, a proto v těchto oblastech paradoxně 

měříme jeho vyšší koncentrace než v průmyslových oblastech, které jej generovaly. 

V současné době je známa řada postupů ke snížení emisí NOx z průmyslových 

zdrojů. Zatímco problematika snižování nepříliš se měnící koncentrace emisí NOx 

v odpadních plynech z kontinuálních procesů je v podstatě úspěšně vyřešena, komerčně 

aplikována a výzkum v této oblasti je orientován na zlepšení stávajících technologií, 

snížení emisí v odpadních plynech, kde koncentrace není stálá a kolísá i v rozsahu několika 

řádů, jak je tomu např. v šaržových (periodických) procesech, je velmi problematická [14]. 

Časově proměnné koncentrace NOx s velkými výchylkami jsou např. v odpadních 

plynech z technologie výroby katalyzátorů, rozpouštění molybdenových jader při výrobě 

žárovek nebo leštění hliníku či bižuterie ponořením do lázně s HNO3. Například 

při šaržové výrobě katalyzátorů z dusičnanů lze předpokládat maximální koncentraci 

až 1 mol% NO. Vysoký obsah oxidů dusíků je také v odpadním plynu, který vzniká při 

diskontinuálním odstraňování organických usazenin v aparátech chemického průmyslu při 

použití horké HNO3. Zde dosahují maximální koncentrace až 50 mol% NO2 a 28 mol% NO 

[15]. Ve všech těchto případech se jedná o zdroje, které nejsou vybaveny zařízeními 

na snižování emisí NOx a to hlavně z důvodu nepravidelného provozu a kolísání 

koncentrací v rozmezí několika řádů. 

3.2 Adsorpce plynů na pevném povrchu 

Adsorpce je separační proces, jehož principem je hromadění plynné látky ze směsi 

plynů (adsorbátu) na povrchu pevné látky (adsorbentu) účinkem mezipovrchových 
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přitažlivých sil. Rozlišují se dva druhy adsorpce: fyzikální adsorpce a chemisorpce, 

přičemž přechodným typem je iontová adsorpce, známá také pod názvem elektroadsorpce. 

Fyzikální adsorpce je důsledkem účinku sil podobných silám van der Waalsovým. 

Ty souvisí s polarizačními vlastnostmi entit obou fází. Patří sem síly elektrostatické 

přitažlivosti, působící mezi trvalými dipóly, indukovanými dipóly a ionty a síly disperzní, 

vyvolané okamžitou elektrickou polarizací a působící mezi nepolárními entitami. 

Při fyzikální adsorpci se adsorbované entity ukládají na povrch adsorbentu a tvoří 

adsorbovanou vrstvu (adsorbát). V průběhu adsorpce se adsorbátem postupně zaplňuje 

dostupný povrch adsorbentu. Fyzikální adsorpce je vratný proces tzn., že zmenšením tlaku 

či zvětšením teploty se fyzikální vazba uvolní a adsorbát unikne, čímž se adsorbent 

regeneruje. Tento proces se nazývá desorpce. 

 Chemisorpce je spojena se značnou aktivační energií. Při ní se kromě fyzikálních 

interakcí uplatňují i interakce chemické, které jsou stejného druhu jako při chemických 

reakcích. Ze strany tuhé fáze se na chemisorpci podílí jen ty entity, které jsou rozmístěné 

na jejím povrchu. Hned po zreagování se chemisorpce zastaví, protože reakce entit okolní 

tekuté fáze s entitami ve vnitřku fáze tuhé potřebuje o mnoho větší aktivační energii, než 

je při chemisorpci k dispozici. Na rozdíl od fyzikální adsorpce se u chemické adsorpce 

dosahuje desorpce při podstatně vyšší teplotě a desorbovaná látka je obvykle odlišná 

od adsorbované. 

 Při iontové adsorpci se na povrchu tuhého adsorbentu elektrostatickými silami 

prioritně váže jeden druh iontů z roztoku elektrolytu. Kladně nabité povrchy tuhého 

adsorbentu přednostně adsorbují anionty a záporně nabité kationty. U některých 

adsorbentů (např. aktivní uhlí) je možné pozorovat výběrovou (selektivní) adsorpci. 

Její podstata spočívá v tom, že uhlí z neutrálních roztoků solí může vázat na svém povrchu 

jen zásadu nebo jen kyselinu, takže neutrální roztok před adsorpcí se po adsorpci mění 

na kyselý, resp. kyselý roztok se mění na zásaditý [16, 17]. 

3.2.1 Adsorpční rovnováha  

Adsorpce je charakterizována adsorpční rovnováhou, která určuje maximální 

množství látky, které je za daných podmínek možné adsorbovat, a rychlostí adsorpce 

(kinetikou), která určuje rychlost tohoto děje. Adsorpční rovnováha je popsána funkční 
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závislostí naadsorbovaného množství na koncentraci, tedy adsorpčními izotermami nebo 

izobarami, podle toho zda proces probíhá za konstantní teploty nebo za konstantního tlaku. 

Častěji se používají adsorpční izotermy. Mezi nejznámější izotermy patří: 

 
Langmuirova adsorpční izoterma 

pb

pb
aa m .1

.

+
⋅=          (2) 

kde  a  množství adsorbovaného plynu 

am   rovnovážný relativní hmotnostní (resp. relativní molový) zlomek adsorbátu na 

adsorbentu při pokrytí jeho celého povrchu monovrstvou částic adsorbátu, 

b  konstanta izotermy závislá na teplotě, 

p – parciální tlak adsorbátu 

 
Langmuirova adsorpční izoterma předpokládá homogenní povrch adsorbentu, 

ideální stav okolní plynné fáze a tvorbu lokalizované monovrstvy částic adsorbátu bez 

jejich vzájemné interakce. Tyto předpoklady platnosti v praxi často nebývají splněné. 

I přes tuto skutečnost však izoterma dobře vystihuje experimentální údaje, zejména při 

nižších hodnotách rovnovážného tlaku okolní tekuté fáze. 

 
B.E.T. adsorpční izoterma 
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kde  pn  tlak nasycených par okolní tekuté fáze při teplotě adsorpce, 

c  bezrozměrná konstanta izotermy, závislá na teplotě. 

Autory matematického modelu adsorpční rovnováhy B.E.T. jsou Brunauer, Emmet 

a Teller. Klasický předpoklad lokalizované jednovrstvové adsorpce nahrazují představou 

tvorby lokalizovaného adsorbátu ve více adsorpčních vrstvách. Přitom předpokládají, 

že vlivem adsorbentu může být alespoň na části povrchu už vytvořené monovrstvy částic 

adsorbátu silnější pole interakčních van der Waalsových sil než při stejné teplotě mezi 

částicemi volně se pohybující okolní tekuté fáze. V důsledku toho se mohou vytvořit nad 

první vrstvou ještě další vrstvy částic adsorbátu. Druhá, resp. následující vrstva může 

dokonce vznikat ještě před ukončením tvorby vrstvy první, tedy i při neúplném pokrytí 
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povrchu adsorbentu monovrstvou částic adsorbátu. Pokud hodnota p→pn, resp. 

( p/pn ) →1, tj. pokud by adsorpce probíhala při tlaku okolní tekuté fáze blízkému tlaku 

za stavu nasycení při teplotě adsorpce, pak by stupeň pokrytí povrchu rostl nade všechny 

meze. To je však v rozporu s fyzikální realitou, proto se platnost této rovnice v praxi 

omezuje podmínkou (p/pn ) < 0,3. Konstanta izotermy c má vztah k adsorpčnímu teplu i ke 

střední době života adsorbovaných částic v první i v dalších adsorpčních vrstvách. Teorie 

B.E.T. má významnou praktickou aplikaci v podobě metody stanovení fyzikálních 

parametrů povrchu pórovitých materiálů, zejména v oblasti mikropórů, kde se pokládá 

za standardní metodu. 

 
Dubininova adsorpční izoterma 
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kde  k – Boltzmanova konstanta 

T – absolutní teplota 

 

Tato izoterma vychází z teorie objemového zaplňování mikropórů adsorbentu 

adsorbátem v průběhu adsorpce. Při adsorpci v mikropórech a menších mezopórech 

(d < 20 nm) adsorbentu se v důsledku extrémně malé vzdálenosti protilehlých stěn pórů 

velmi zvyšuje intenzita pole adsorpčních sil v porovnání s adsorpcí na rovném povrchu 

nebo v makropórech. Mikropóry se proto zaplňují adsorbátem už při nízkých tlacích okolní 

tekuté fáze, kdy se na rovném povrchu utváří teprve zlomek monovrstvy. Při rovnovážném 

tlaku okolní tekuté fáze pn  jsou adsorbátem zaplněné mikropóry od nejmenšího až po póry 

určitého průměru, s celkovým objemem V. Při vzrůstu tlaku okolní tekuté fáze p roste 

i průměr zaplněných pórů a tím i objem pórů V, který zaujímá adsorbát. 

 
Jovanovičova adsorpční izoterma 
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kde  δ  efektivní povrch interakce částice adsorbátu 

π – Ludolfovo číslo 

m – hmotnost částice adsorbátu 

21 ,ηη – střední doba života částic adsorbátu v 1., resp. v 2. a v dalších 

adsorbovaných vrstvách 

 

Tento matematický model adsorpční rovnováhy vychází z komplexnějších představ 

o průběhu adsorpce: 

 Povrch adsorbentu se považuje za homogenní, ale s variabilním potenciálem 

přitažlivosti v důsledku periodicity krystalické mřížky, což vytváří „preferenční 

místa adsorpce“. To umožnuje tvorbu i více vrstev částic adsorbátu na povrchu 

adsorbentu. 

 Střední doba života adsorbované částice ve vrstvě adsorbátu závisí na náhodné 

lokální vibraci mřížky adsorbentu. 

 Maximální počet adsorbovaných částic ve všech vrstvách, které se mohou uložit 

na jednotku povrchu adsorbentu, se může měnit v důsledku kapilárních sil 

a kondenzačních jevů. 

 Energetická bariéra, která brání bočnému přemístění částic adsorbátu, je nižší než 

při desorpci, takže fyzikálně adsorbované částice nepolárního plynu se mohou 

lehce přesunout z jednoho preferenčního místa povrchu adsorbentu na jiné. Vrstvu 

částic adsorbátu je tedy možné považovat za mobilní. 

 Částice adsorbátu v dvourozměrné mobilní vrstvě jsou ve stavu plynu trochu 

stlačeného v porovnání s okolní tekutou fází, takže při nízkých tlacích umožňuje 

bočné síly interakce zanedbat. 

 Vzhledem k tomu, že doba kmitu atomových vibrací mřížky adsorbentu 

je extrémně krátká, je často velmi krátká i doba života částic adsorbátu v adsorpční 

vrstvě, zejména pak v oblasti makropórů a větších mezopórů. Při rovnováze tedy 

z povrchu adsorbentu může uniknout velmi velký počet částic adsorbentu a za 

stejný čas se zase odpovídající počet částic okolní tekuté fáze k povrchu přichytí. 

Jde tedy o dynamickou adsorpčně desorpční rovnováhu. 
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Všechny čtyři zde uvedené matematické modely rovnovážné izotermické adsorpce, 

které jsou zadány všeobecnou funkcí, se v praxi uplatnily s dostatečnou úspěšností, ač jsou 

formálně odlišného tvaru. 

3.2.2 Kinetika adsorpce 

Z hlediska mechanismu je rozlišován přestup hmoty molekulovou difuzí 

a konvektivní difuzí.  

V reálných systémech se uplatňují oba mechanismy současně. Z hlediska časového 

průběhu je rozlišováno sdílení hmoty jako ustálené (stacionární, nezávislé na čase) nebo 

neustálené (nestacionární, proměnné v čase). 

Kinetika molekulové difuze pro systém bez chemické reakce je definována 1. Fickovým 

zákonem: 

τdAdxcDnd iii ∇−=2         (7) 

kde ni je počet molů složky i přenesené difuzí v ploše dA za čas dτ , při difuzitním 

koeficientu (koeficientu difuze) složky i Di, koncentračním gradientu definovaném ∇xi 

a molové hustotě c: 

stř
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M
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ρ
=           (8) 

kde ρstř je střední hustota (kg.m 3) příslušné fáze a Mstř je její střední molekulová 

hmotnost (kg.mol 1). Pro difuzní procesy je definována hustota difuzního toku Ji: 
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Koeficient difuze Di je funkcí teploty – rovnice teplotní závislosti (10) je analogická 

Arrheniově rovnici. 2. Fickovým zákonem je definována molekulová difuze v systému 

s chemickou reakcí: 

τ∂

∂
=+∇− i

ii

x
RJ          (11) 

Spojením rovnic (7 – 11) jsou odvozeny upravené vztahy: 

( )
τ∂

∂
=+∇∇− i

iii

x
RxcD         (12) 

τ∂

∂
=+∇− i

iii

x
RxcD 2         (13) 

Výraz ∇ Ji v rovnici (11) vyjadřující 2. Fickův zákon v sobě zahrnuje vliv 

molekulové difuze, člen Ri vliv probíhající chemické reakce a výraz na pravé straně 

rovnice vliv neustálenosti procesu sdílení hmoty v čase. Pro systém v ustáleném stavu 

je tento člen roven nule. Ri je rychlost chemické reakce  počet molů niR látky i, která 

zreagovala za časovou jednotku v jednotce objemu: 

i
I
r

iR
i xk

dVd

dn
R −==

τ
        (14) 

kde kr
I je rychlostní konstanta pro reakci prvního řádu a xi je koncentrace složky i. Pro 

reakce vyšších řádů by byl užit jiný výraz na pravé straně rovnice (14). 

 

Řešením diferenciálních rovnic (8  14) lze matematicky popsat kinetiku procesů 

přestupu hmoty řízené molekulovou difuzí včetně adsorpce.  

Přestup hmoty konvekcí (prouděním) vychází z materiálové bilance složky i v proudící 

směsi. Východiskem matematického popisu je obecná rovnice formulující zákon zachování 

hmotnosti: 

vstup + zdroj = výstup + akumulace 

Lze odvodit vztah popisující přestup hmoty prouděním ve tvaru: 
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τ∂

∂
=+∇− i

ivi

x
Rvx         (15) 

kde vv je rychlost proudění prostředí. 

3.3 Adsorbenty pro adsorpci NOx 

Využití adsorpce NO ke snížení nízkých koncentrací oxidů dusíku ve vzduchu 

je přesto stále i předmětem výzkumu. Adsorpce NO se využívá např. v plynných maskách 

nebo ve filtračních jednotkách pro čištění vzduchu např. v muzeích nebo výrobách 

elektroniky. 

Pro adsorpci oxidů dusíku byly zkoumány různé sorbenty, přičemž některé jsou 

schopny adsorbovat pouze NO nebo NO2, jiné mohou na svém povrchu zachytit oba tyto 

oxidy. Při adsorpci NO v přítomnosti kyslíku dochází ke vzniku NO2 podle rovnice (16): 

NO + ½ O2 ←→ NO2         (16) 

Obecně lze říci, že vhodný sorbent by měl mít dostatečnou kapacitu pro zachycení 

NOx, vysokou selektivitu k NOx, dostatečně nízkou teplotu desorpce a vysokou odolnost 

vůči SO2. 

Mezi adsorbenty, které byly testovány pro adsorpci oxidů dusíku, patří například 

oxidy kovů [18, 19, 20, 21], směsné oxidy, zejména spinely a perovskity [22], uhlíkové 

materiály [23, 24], zeolity [25, 26] a organokovové sloučeniny [27]. 

3.3.1 Oxidy kovů  

Adsorpce NO na oxidech přechodných kovu byla publikována v několika 

přehledných článcích [18, 28]. Sledovány byly jak oxidy nanesené na vhodný nosič 

(alumina, SiO2) tak samotné oxidy. Z oxidů přechodných kovů Fe, Cu, Co, Ni a Pt byly 

zjištěny nejvyšší adsorpční kapacity pro NO u Fe3O4 a Co3O4 (0,23 mg NO/m2) [18, 19], 

některé z oxidů měly vyšší sorpční kapacitu po redukci oxidem uhelnatým nebo vodíkem. 

Poměrně velkou adsorpční kapacitu měly také oxidované povrchy vzácných kovů Pd a Pt, 

adsorpce NO byla pozorována i na TiO2 [29]. Interakce NO s povrchem CeO2 má povahu 

chemisorpce, přítomnost CeO2 u Pd, Pt výrazně snižuje aktivační energii disociace NO 
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[20]. Adsorpčními vlastnostmi Ce Zr směsných oxidů se zabýval Daturi [30]. Ba Al oxidy 

byly identifikovány jako selektivní sorbent NO2 v přebytku kyslíku [28]. 

3.3.2 Spinely  

Spinely jsou komplexní oxidy, jejichž chemické složení lze vyjádřit obecným 

vzorcem AB2O4, kde A představuje bivalentní kationty umístěné v tetraedrických pozicích 

a B jsou trivalentní kationty umístěné v oktaedrických pozicích. Katalytické a sorpční 

vlastnosti spinelu závisí na dvou hlavních faktorech. Prvním faktorem je stupeň substituce 

kationtu A a druhým je stupeň inverze spinelu. Například spinely ZnCo2O4 mají dobré 

sorpční schopnosti pro NO. Experimentálně byla odvozena následující posloupnost spinelu 

podle množství NO adsorbovaného na jednotce povrchu při teplotě 25°C a tlaku NO 

v rozmezí 1,33 – 10,67 kPa: CuAl2O4 >> CuCr2O4 >> NiAl2O4 >> CoAl2O4 [22]. 

3.3.3 Perovskity 

Chemické složení perovskitu je možné vyjádřit vzorcem ABO3, kde A jsou kationty 

větších rozměrů a B jsou menší kationty (nejčastěji přechodných kovů). Jako sorbenty pro 

NO byly nejčastěji zkoušeny perovskity s obsahem baria a lanthanu. Byla provedena 

systematická kvantitativní studie sorpce NO na perovskitech LaMO3 (M = Cr, Mn, Fe, Co, 

Ni) [31]. Adsorpce NO při teplotě okolí vykazovala maximální hodnoty pro LaMnO3 

a LaCoO3. Pro řadu připravených perovskitů, kde A = Ba, Sr a Ca, a B = Sn, Zr a Ti, byla 

zjištěna vratná adsorpce NOx. Nejlepší sorpční vlastnosti byly zjištěny u BaSnO3, SrSnO3 

a BaZrO3 [32]. 

3.3.4 Zeolity 

Od dob průkopnické práce Iwamota [33], který se zaměřil na hledání vhodného 

materiálu pro katalytický rozklad NO byla publikována řada prací týkajících se adsorpce 

NOx na zeolitech. Byla studována sorpce NO na ZSM 5 zeolitech, které měly 

na výměnných pozicích různé ionty kovů. Zeolity, které měly ve své struktuře ionty kovu 

alkalických zemin, Ce, La nebo Na adsorbovaly na svém povrchu oxid dusnatý pouze 

slabě. Sorpční kapacita klesala pro jednotlivé vyměněné kationty v následujícím pořadí: 
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Co, Cu, Ni a Mn. Zeolity, které mají na výměnných místech ionty přechodných kovů, 

mohou sorbovat NO jednak vratně (jako NO+) a jednak také nevratně za vzniku NO2
+, 

NO2  a NO3 , ve velké většině případů byla pozorována vratná adsorpce. Množství 

sorbovaného NO je také závislé na struktuře zeolitu. Arai a Machida [34] na základě svých 

měření vyslovili domněnku, že adsorbované množství NO na zeolitech klesá 

se stoupajícím obsahem hliníku. V souladu s experimentálními výsledky bylo nalezeno 

optimální rozmezí poměru Si/Al (10 20), při kterém zeolit Cu ZSM 5 zachytí největší 

množství oxidu dusnatého. Oproti tomu Despres a kol. [35] publikovali, že oxid dusnatý se 

na Cu ZSM 5 neadsorbuje. Despres dále uvedl, že na Cu ZSM 5 mohou být sorbovány 

pouze molekuly NO2, a to i z vlhké směsi plynu. Abychom tedy dosáhli adsorpce NO 

na tomto typu zeolitu, musíme NO nejdříve zoxidovat na NO2. Tato oxidace je však 

inhibována přítomností vody v odpadním plynu. Testy provedené za realističtějších 

podmínek odhalily zcela zásadní vliv předadsorbovaných plynů. Plyny NO2 a SO2 značně 

snižují vratnou adsorpci NO. CO snižuje adsorpční kapacitu a přítomnost vody má velmi 

negativní účinky na adsorpci. Oxid dusnatý a voda se alespoň z části adsorbují na stejných 

místech na povrchu sorbentu. Oproti tomu přítomnost kyslíku významně zvyšuje 

adsorbované množství NO na zeolitu Na Y. Pozoruhodných výsledku bylo dosaženo, 

když byla směs okysličeného výfukového plynu (500 ppm NO, 500 ppm NO2, 5% vody, 

10% O2 a 5% CO2, zbytek helium) přivedena na lože zeolitu Na Y při 150 °C. Za těchto 

podmínek jsou NO s NO2 adsorbovány současně jako N2O3, který nahrazuje tři molekuly 

vody. Toto chování je teplotně závislé a vykazuje maximální adsorpci při 

teplotě 250 °C [28]. 

Řada prací se zabývá teoretickými simulacemi a výpočty adsorpce na krystalových 

plochách čistých kovů [36 41]. Na některých specifických uhlíkových materiálech se oxid 

dusnatý sorbuje s nejvyšší známou kapacitou na jednotku hmotnosti sorbentu.  

3.3.5 Adsorbenty na bázi uhlíku 

Při přípravě aktivního uhlí se vybrané suroviny zpracovávají při teplotách 

200 300 °C, aby se odstranily přirozeně těkavé složky a zbývající vlhkost. To je počáteční 

krok karbonizace. Následně proběhne aktivace při teplotách 900  1000 °C za přísně 
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kontrolovaného přídavku vodní páry jako oxidačního média. Takto vyrobený produkt 

je výkonný adsorbent s množstvím rozdílně velkých pórů až do molekulárních rozměrů. 

Pro adsorpci NOx jsou v poslední době zkoumány adsorbenty připravené z různých 

odpadních organických materiálů, např. ze slunečnicových slupek [42], kukuřičných klasů 

[43], březového dřeva [44] nebo pilin [45]. Starší práce jsou shrnuty např. v [46]. 

Při adsorpci NO2 na karbonizovaných peletách z pilin konifer [45] bylo zjištěno, 

že dochází k fyzikální adsorpci NO2, k redukci NO2 na NO, katalytické oxidaci NO na NO2 

a adsorpci vzniklého NO. Vyšší adsorpční kapacita pro NO2 byla pozorována v přítomnosti 

vodní páry.  

V práci [47] byly studovány vlastnosti adsorbentů připravených z některých 

zemědělských odpadů, jako jsou mandlové skořápky, meruňkové pecky, skořápky 

lískových a vlašských ořechů. Granulovaná aktivní uhlí byla hodnocena fyzikálními 

(vnitřní tření, hustota), chemickými (elementární složení, % hmotnostních ztrát), 

povrchovými (plocha povrchu) a adsorpčními vlastnostmi (jodové číslo, adsorpce fenolu 

a methylenovou modří). Bylo konstatováno, že důležitými parametry ovlivňujícími 

výsledné sorpční vlastnosti uhlíkatých materiálů jsou teplota a doba pyrolýzy. Na 

adsorpční schopnost má vliv rovněž chemická aktivace ZnCl2. Naměřená data byla 

vyhodnocována podle různých výpočtových modelů, zejména Langmuirovou 

a Freundlichovou adsorpční izotermou. Skořápky lískových ořechů se jevily jako vhodný 

materiál pro výrobu aktivního uhlí.  

Přes značné množství publikovaných prací týkajících se laboratorních výzkumů 

adsorbentů NOx, je vzhledem ke svým sorpčním vlastnostem, dostupnosti a ceně nejvíce 

využíváno aktivní uhlí. Nejdůležitějšími surovinami používanými při výrobě aktivního uhlí 

jsou uhlí, skořápky kokosových ořechů [48 54] a dřevo. Pro odstraňování NOx může být 

použito nemodifikované nebo impregnované uhlí [55 68]. 

Aktivní uhlí se může dále modifikovat aktivními složkami např. impregnací. 

Škodlivé látky jsou na principu chemisorpce vázány více či méně komplikovanou 

chemickou reakcí s impregnantem a jsou takto odstraňovány z příslušné vzdušiny. Přehled 

komerčně vyráběného impregnovaného aktivního uhlí je uveden v tabulce 2. 
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Tabulka 2: Některé komerčně vyráběné typy aktivního uhlí s povrchem modifikovaným 
impregnací různými složkami (autor Troppová Ivana dle [69,70]) 

Typ Impregnace Použití 
Silcarbon, s.r.o   
AG03 stříbro pitná voda 
CCA 1 Cu, Cr, Ag fosfin, arsin, ClCN, HCN, 
J42 KI sulfan, Cg, R SH 
KC 10 alkálie kyselé páry /chlor, SO2, NOx/ 
ZS10 kyseliny alkalické páry /čpavek, R NH2/ 
SQ21 S rtuť 
HS10 chemická formaldehyd 
KR 1  k záchytu par čpavku a organických látek 
CMA 1  univerzální sorbent do filtrů plynových masek  
Resorbent, s.r.o.   
MA C6 I S CZ S kyselé plyny, aminy, čpavek, rtuť, formaldehyd 

AC 20  
čištění H2O a org. chemikálií, škrobového sirupu, 
farmaceut. přípravků a potravin 

Série E A  loužení v kyselině 
medicinální, úprava vod, úprava farmaceutických 
přípravků 

Reaktivované 
peletizované a.u.  záchyt organických látek, rekuperace rozpouštědel  

 

Upravené (impregnované) aktivní uhlí se osvědčilo jako praktický sorbent NO 

a SO2 obsažených v odpadních plynech. Zhu a kol. [71] se zabývali současnou adsorpcí 

těchto dvou plynů na upraveném aktivním uhlí. Úprava materiálu spočívala v impregnaci 

roztoky Na2CO3 a KOH s malým přídavkem povrchově aktivních látek. Nejlepší výsledky 

byly dosaženy se vzorkem aktivního uhlí o složení 4 hm. % Na2CO3 a 2,5 hm. % KOH. 

Adsorpční kapacita popsaného vzorku byla naměřena jako 5,8 g (NO+SO2)/100 g 

sorbentu. Zhu dále uvedl, že relativně vysoká adsorpční teplota by měla prospívat 

adsorpční kapacitě sorbentu při daném objemovém průtoku a tlaku. Z uvedených faktů je 

zřejmé, že takto upravené aktivní uhlí bude užitečným praktickým sorbentem pro současné 

odstraňování NO a SO2 z odpadních plynů. 

Jak již bylo dříve uvedeno, na některých specifických uhlíkových materiálech se 

oxid dusnatý sorbuje s nejvyšší známou kapacitou na jednotku hmotnosti sorbentu. Zde 

patří uhlíková vlákna a uhlíkové nanotrubice. Uhlíková vlákna se skládají z grafenových 

vrstev uspořádaných v různých orientacích podél osy vlákna s mnoha hranami. 

Nanotrubice mohou být jednostěnné nebo vícestěnné, utváří soustřednou strukturu, která se 

skládá z uspořádaných grafitových destiček. Povrch těchto materiálů se dále upravuje 

(např. oxidy Fe nebo Cu). Nejen sorpční kapacita, ale i selektivita uhlíkových materiálů 
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vzhledem k NOx je překvapivě vysoká a zůstává zachována i v přítomnost dalších složek 

(O2, SO2, H2O a CO2). Jedním ze zásadních problémů je však nízká stabilita uhlíkových 

materiálů. První stopy CO2 vzniklého oxidací sorbentu byly zaznamenány již při teplotě 

110 °C [72]. 

Sorpce na těchto speciálních uhlíkových materiálech probíhá mechanismem 

fyzikální adsorpce, která v sobě zahrnuje dimerizaci molekul NO a zkapalnění 

v mikropórech. Na neupraveném povrchu vláken aktivního uhlí se NO sorbuje dobře, 

ovšem v mnohem menší míře než na vláknech s nanesenými oxidy kovů. Mechanismus 

zaplňování mikropórů nadkritickým NO není v současné době objasněn, ačkoli přítomnost 

vysoce dispergovaných částic Fe je zřejmě pro tento jev nezbytná. Z teplotní závislosti 

izoterem se zdá, že tento typ adsorpce zahrnuje obojí, a to fyzikální adsorpci i chemisorpci. 

Plynné molekuly NO vytváří silné vazby s Fe2O3 dispergovaným kolem vstupního otvoru 

do mikropóru vláken aktivního uhlí. Po zmíněném adsorpčním kroku téměř všechny 

absorbované molekuly NO zaplňují mikropóry jako částice NO2. Vzájemné 

mezimolekulární působení hraje hlavní roli v celém procesu zaplňování mikropórů [73]. 

Adsorpcí NO na aktivním uhlí s různou distribucí pórů se zabýval Zhang a kol. 

[24]. Bylo zjištěno, že přítomnost kyslíku zvyšuje jak fyzikální adsorpci, tak chemisorpci. 

Aktivní uhlí funguje jako katalyzátor oxidace NO v přítomnosti kyslíku, tato oxidace 

probíhá v úzkých mikropórech a nezávisí na měrném povrchu a daném typu aktivního uhlí. 

Optimální průměrná velikost pórů je cca 7 Å. Tyto póry slouží jako nano „klece“ pro 

adsorpci NO/O2 a reakci na NO2. Reakcí vzniklého NO2 a uhlíku dochází k chemisorpci 

NO a oxidaci povrchu uhlí v počátečním stádiu adsorpce. 

3.4 Vlastnosti adsorbentů a metody jejich hodnocení 

Jednotlivé adsorbenty musí splňovat určité požadavky, vycházející z jejich 

budoucího použití. Jedná se o splnění určitých charakteristik, které je možno rozdělit 

do následujících skupin parametrů: 

Fyzikálně chemické vlastnosti: 

 distribuce pórů – objem pórů, jejich průměry, distribuce, 

 specifický povrch, 

 sorpční schopnost  jodové adsorpční číslo, adsorpce methylenové modři, fenolu, 
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nebo benzenu z vodných roztoků, adsorpce tetrachlormethanu z plynné fáze [76], 

 smáčecí teplo. 

Fyzikálně mechanické vlastnosti: 

 sypná hustota, 

 granulometrická skladba, 

 objemová hustota, 

 mechanická pevnost. 

Vlastnosti chemické: 

 vlhkost, 

 obsah minerálních příměsí, 

 vyluhovatelnost materiálu, 

 prchavá hořlavina. 

Mezi nejdůležitější vlastnosti, kterými lze charakterizovat adsorbenty patří sypná 

hmotnost, zdánlivá a skutečná hustota, specifický povrch, objem adsorpčních pórů, 

distribuce velikosti pórů a jodové adsorpční číslo. 

Sypná hustota 

Sypná hustota představuje hmotnost adsorpčního materiálu naplněného v nádobě 

o jednotkovém objemu (1 dm3 nebo 1 m3) za předpokladu, že se jedná o objem materiálu 

včetně nevyplněného prostoru mezi jednotlivými zrny [75]. Stanovení se provádí 

nasypáním adsorbentu do odměrného válce o definovaném objemu a jeho zvážením. 

Přesný postup stanovení je definován pomocí normy [76]. Jedná se o velmi významný 

ukazatel, který nachází uplatnění při navrhování velikosti adsorpčních zařízení. Sypná 

hustota je závislá na granulometrické skladbě, obsahu vlhkosti a na výšce sypané vrstvy. 

Zdánlivá hustota 

Vyjadřuje hmotnost jednotkového objemu materiálu vztaženého na vlastní 

adsorpční materiál včetně celého pórovitého systému. Stanovuje se pyknometricky 

za použití kapaliny, která nesmáčí povrch adsorbentu a za atmosférického tlaku vyplní 

tento volný prostor, ale nevniká do pórů. Nejčastěji se používá rtuť [75]. 

Skutečná hustota 

Vyjadřuje hmotnost jednotkového objemu materiálu vztaženého pouze na vlastní 

uhlíkatý skelet adsorpčního materiálu s vyloučením objemu pórů. Stanovuje 
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se pyknometricky, je nutné však jako pyknometrické medium použít látku, která pronikne 

spolehlivě do celého pórovitého systému, ale nesmí se adsorbovat [75], používá se např. 

helium. 

Specifický povrch (SBET) 

Představuje celkový povrch pórů obsažených uvnitř adsorpčního systému 

vyhodnocený např. metodou B.E.T. 

Objem adsorpčních pórů 

Objem pórů je takový objem, který se zaplní adsorbátem v případě úplného 

nasycení adsorbentu až do rovnovážného stavu při maximální možné koncentraci 

adsorbátu.  

Jodové adsorpční číslo 

Tato metoda vyhodnocuje vnitřní povrch uhlíkatých adsorbentů, je jednoduchá, 

rychlá a ekonomicky výhodná. Principem metody je přidání roztoku jódu o známé 

koncentraci k určitému množství adsorbentu až do doby dosažení zbytkové koncentrace 

jódu v roztoku 0,02 mol/dm3 v rovnovážném stavu. Jodové číslo je pak udáváno jako 

množství jodu v miligramech, které se adsorbuje na 1 g tuhé fáze. Stanovení lze provádět 

podle postupu ASTM [82], nebo podle DIN [83]. Jodové číslo nám poskytne informace 

o měrné schopnosti uhlíkatých sorbentů adsorbovat malé molekuly (jod je malou 

molekulou, jejíž průměr je 0,65 nm) a rovněž o jeho mikropórovité struktuře (póry menší 

než 2 nm). Výsledky měření specifického povrchu dosahované klasickými metodami 

(adsorpce N2) a pomocí adsorpce jódu jsou u uhlíkatých adsorbentů velmi podobné. Jako 

příklad vyhodnocování vlastností adsorbentů možno uvést práce [76, 84, 85], které 

se podrobně zabývaly vyhodnocením adsorpčních schopností granulovaných aktivních uhlí 

(GAC), používaných pro čištění odpadních vod, pomocí jodového čísla. Jodové číslo 

je jedním z několika zkušebních metod pro vyhodnocení adsorbentů a také pro nákupní 

zpřesnění granulovaného aktivního uhlí. Bohužel až dosud test vyžadoval zvláštní 

laboratorní vybavení, přípravu mnoha reakcí, a dlouhou dobu analýzy. Zmíněné práce 

podávají informace o velmi rychlé a přesné metodě, která může být provedena 

v minimálně vybavené laboratoři. Jsou zde uvedena jodová čísla vybraných adsorbentů 

jako např. aktivní uhlí připravená z lignitu mají jodová adsorpční čísla přibližně 600, 

z dřevěného uhlí 800, z černého uhlí 1000 – 1100, z hnědého uhlí 800 – 900, z ořechů 
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1000, z kokosových ořechů 1200 mg·g 1. Z těchto hodnot můžeme tedy předpokládat různé 

možnosti jejich využití. Například uhlí z kokosových skořápek má vysoké jodové číslo, 

to znamená, že obsahuje velké množství mikropórů, a proto nebude úplně vhodné k čištění 

vod od organických sloučenin, jejichž molekuly jsou většinou větší než tyto póry, ale může 

být využito například pro odstranění neionogenních tenzidů [86] z vod. 

3.4.1 Distribuce velikosti pórů 

Distribucí pórů rozumíme rozdělení pórů v pórovitém systému podle jejich 

velikosti. Z distribuční křivky pórů lze zjistit, která velikost pórů v systému převládá a zda 

se jedná o úzce či široce pórovitý systém [77, 78]. V úzce pórovitém systému převládají 

póry menších velikostí, póry větších velikostí zde tvoří jen malý podíl. Opačně je tomu 

v případě široce pórovitých materiálů, u kterých převládají póry větších velikostí. Vnitřní 

povrch adsorpčních materiálů je možno zjišťovat několika odlišnými postupy. Nejčastěji se 

používá měření adsorpce z plynné fáze. Jde o přesný, avšak časově i přístrojově značně 

náročný postup, který je založen na měření adsorpční izotermy některého z permanentních 

plynů (nejčastěji se používá N2 nebo CO2) při nízké teplotě. 

Adsorbent se před měřením dokonale odplyní evakuací a vytemperuje na teplotu 

měření (teplota bodu varu permanentního plynu). Měření probíhá dávkováním adsorptivu 

v závislostí na tlaku do ustavení rovnováhy. Tímto postupem je možno proměřit adsorpční 

izotermu v rozmezí relativních parciálních tlaků od 0 až 1. Stejným postupem se dá zjistit i 

průběh desorpční izotermy. Výpočet velikosti povrchu a distribuce pórů provádí přístroj 

automaticky podle určitých výpočetních programů [79, 80]. Velikost povrchu je možno 

stanovit také pomocí adsorpce z kapalných roztoků. Také zde se z experimentálních dat 

stanoví adsorbované množství, potřebné k tomu, aby na povrchu adsorbentu vznikla 

monomolekulární vrstva. Adsorbáty jsou často organická barviva, jejichž koncentrace 

v roztoku se zjišťuje kolorimetricky. Je opět nutné znát plochu, kterou zaujímá 

adsorbovaná molekula na povrchu. Experimentální provedení je velmi snadné, proto se 

tato metoda používá poměrně často a to hlavně jako metoda srovnávací. Protože však 

adsorbované molekuly jsou většinou velké, nedostanou se do jemných pórů a naměřený 

povrch je menší než skutečný [77, 78]. Další metodou ke stanovení velikosti povrchu 

je kalorimetrické měření smáčecích tepel [19], jejichž hodnota je úměrná velikosti 
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povrchu; je ovšem nutné znát velikost smáčecího tepla na jednotku plochy. To značně 

omezuje použitelnost této metody. Metoda velmi často používaná ke zjišťování 

povrchových vlastností sorbentů se nazývá vysokotlaká rtuťová porozimetrie. Jejím 

výsledkem je tzv. distribuční křivka, ukazující celkový objem vtlačené rtuti do pórů 

sorbentu, tj. objem zaplnění pórů. Metoda je vhodná k měření distribuce mezo  a 

makropórů, ale již méně mikropórů, protože k vtlačení rtuti do nejužších pórů je zapotřebí 

velmi vysokého tlaku (více než 400 MPa) [79, 81]. 

U porézních látek (katalyzátorů, nosičů, adsorbentů, membrán aj.) je často třeba 

znát nejen celkový objem pórů, ale i rozdělení tohoto objemu podle velikosti pórů, 

tzn. určit jaký objem pórů přísluší pórům různé velikosti. Jde však o složitý problém, 

neboť póry jsou co do tvaru, velikosti i délky značně rozdílné a navíc jsou vzájemně 

propojené. Je proto zřejmé, že detailní a kvantitativní popis porézní struktury lze jenom 

těžko získat. Z tohoto důvodu se vychází z velmi zjednodušených modelových představ 

o tvaru, velikosti a uspořádání pórů. Prakticky všechny používané modely pracují 

s představou přímých válcových pórů s kruhovým průřezem. Navíc se obvykle 

předpokládá, že póry se vzájemně neprolínají a liší se pouze poloměrem. Úkolem je zjistit, 

jaký objem mají póry s poloměry ležícími v určitém intervalu poloměrů v modelovém 

porézním prostředí, kterým se reálná porézní látka nahrazuje. Existují dvě standardní 

obecně používané metody: vyhodnocení distribuce pórů z adsorpční nebo desorpční větve 

izotermy fyzikální adsorpce dusíku a tlaková rtuťová porozimetrie. 

Pod rastrovacím mikroskopem je vývoj systému pórů zřetelně viditelný a je 

srovnatelný s porézní houbou. Velký počet nejmenších pórů v relativně malém objemu 

vytváří adsorbenty se značně aktivní vnitřní plochou povrchu v rozmezí 800 1600 m2.g 1. 

To znamená, že kávová lžička aktivního uhlí představuje povrch s plochou rovnající 

se fotbalovému hřišti. Jde o enormní vnitřní povrch, který dává aktivnímu uhlí jeho 

jedinečnou schopnost adsorbovat široký rozsah složek z kapalné a plynné fáze. 

V literatuře jsou publikovány adsorpční izotermy pro nejrůznější adsorbáty 

a adsorbenty. Většinu adsorpčních izoterem pro fyzikální adsorpci lze zařadit do jedné 

z šesti tříd navržených Brunaurem, Emmettem a Tellerem, známých jako klasifikace BET 

[82]. Pro mikroporézní adsorbenty jako je a.u. a zeolity je charakteristická izoterma typu I. 

(obrázek 1). 
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Obrázek 1: Izoterma  Typ I. pro čistě mikroporézní adsorbent jako zeolity, aktivní uhlí 
apod. (autor Troppová Ivana dle [82]) 
 
 

U tohoto typu izotermy není hysterezní smyčka. Body získané při adsorpci 

a desorpci leží obvykle na jedné čáře. Tvar adsorpční izotermy dovoluje učinit první 

závěry ohledně textury studovaného adsorbentu. 
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4 EXPERIMETÁLNÍ ČÁST 

4.1 Popis experimentálního zařízení pro adsorpci NOx 

Experimentální laboratorní aparaturu pro studium adsorpčně desorpčních procesů 

NOx jsem sestavila v laboratoři Centra environmentálních technologií v rámci své 

disertační práce. Aparatura sestává ze tří sekcí (obrázek 2, příloha A): systém dávkování, 

míchání a simulace koncentračních výchylek NO v nosném plynu, adsorpční kolona 

s adsorbentem a analytická část. Pro první část pokusů byl zvolen oxid dusnatý a jako 

nosný plyn čistý dusík, aby se vyloučila oxidace NO vzdušným kyslíkem na NO2 a bylo 

možno pozorovat pouze adsorpci NO. Zařízení bylo navrženo pro nižší průtoky 

(0,02 0,05 m3/h) a řádově vyšší koncentrace výchylek NO (0,5 2 mol%). Pro přípravu 

směsi NO/N2 byl použit čistý NO (>99%, Siad Technické plyny) a technický N2. Zdrojem 

obou plynů byly tlakové láhve. 

 
 
Obrázek 2: Schéma modelového laboratorního zařízení pro studium adsorpce NOx v jedné 
adsorpční koloně (autor Troppová Ivana) 
 

Průtok čistého NO byl řízen regulátorem hmotového průtoku (Aalborg) 

a kontrolován rotametrem. Průtok dusíku byl regulován jehlovým ventilem a rovněž 
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kontrolován rotametrem. Pro simulaci koncentračních výchylek NO byl regulátor průtoku 

NO napojen na programovatelný časový spínač. Plynové cesty s čistým NO byly 

realizovány v 1/8“ nerez kapilárách, další plynové cesty byly z PE a měděných hadic. 

Adsorpční kolona byla tvořena trubkou DN50 o délce 1510 mm z průmyslového skla 

Simax. Trubka byla na obou koncích opatřena redukcemi DN50/15 a T kusy DN15. Jedno 

z ramen T kusu na vrcholu kolony sloužilo pro vstup plynu a jedno rameno vespod kolony 

pro výstup plynu. Přes druhá ramena byla zapojena trasa obtoku kolony. Napojení hadiček 

na T kusy bylo provedeno přes provrtané gumové zátky se vsunutými skleněnými 

trubičkami. Mezi spodním okrajem trubky a redukcí bylo uloženo nosné patro – kotouč 

z PVC destičky s provrtanými otvory Ø 2 mm. Pro vstup a výstup plynu byly použity PE 

hadice 12 x 1 mm. Výstup plynu z kolony byl vyveden do ovzduší vně laboratoř. Vzorek 

plynu pro analýzu se odsával z jednoho ramene T kusu vespod kolony. 

Následně byla sestavena nová experimentální aparatura, která se opět skládala ze tří 

sekcí: systém dávkování a míchání plynů, adsorpční kolona s adsorbentem a analytická 

část. Cílem těchto experimentů adsorpce NO bylo získání rovnovážných dat adsorpce NO 

na aktivním uhlí a jejich popis vhodnou izotermou. Měření probíhalo v malém 

laboratorním adsorbéru na stávající aparatuře v laboratoři Katedry fyzikální chemie a 

teorie technologických pochodů VŠB TUO. Rovnovážná data ve tvaru závislosti adsorpční 

kapacity na koncentraci NO byla vyhodnocena dynamickou metodou z průrazových 

křivek. Pro přípravu směsi NO/N2 byl použit čistý NO (>99%) a technický N2. Jako 

značkovací plyn byl použit argon. Průtoky NO, N2 a Ar byly řízeny regulátory hmotového 

průtoku (Aalborg, Elmet), průtok NO byl kontrolován i rotametrem (příloha B). Před 

adsorpční kolonou byl zapojen čtyřcestný ventil umožňující rychlé přepínání plynné směsi 

NO/Ar/N2 a proplachového plynu, kterým byl technický dusík. Proplach kolony byl 

prováděn při stejném průtoku jako adsorpce. Kolonu tvořila trubka z plexiskla (příloha C) 

o délce 18 cm a vnitřním průměru 3,4 cm naplněná aktivním uhlím MA C6 D40 CZ (76 g, 

velikost částic 2 – 2,8 mm), před a za vrstvou a.u. byla skelná vata. Pro analýzu vstupu a 

výstupu z adsorpční kolony byl použit kvadrupólový hmotnostní spektrometr RGA 200 

(Prevac), byly snímány signály m/z = 30 (NO) a m/z = 40 (Ar). 

Měření průrazových křivek byla realizována vzhledem k možnostem 

experimentální aparatury a provedena v rozmezí koncentrací 0,28 – 1 mol% NO při 

celkovém průtoku 350 ml/min (STP). Před prvním měřením byl adsorbér proplachován 
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dusíkem do ustálení signálu NO. Adsorpce byla zahájena přepnutím čtyřcestného ventilu 

z proplachového plynu na směs NO/Ar/N2. Po dosažení nasycení bylo aktivní uhlí 

desorbováno v proudu dusíku opět až do ustálení signálu NO a poté byl zahájen další 

pokus. Schéma experimentální aparatury je uvedeno v obrázku 3.  

 

 

 
Obrázek 3: Schéma modelového laboratorního zařízení pro studium adsorpce NO (autor 
Troppová Ivana) 
 

4.2 Použité analytické metody 

Pro analýzu NO byl používán dvousložkový infračervený analyzátor NO/NH3 

Ultramat 6 (Siemens) (dále jen IČ) s měřicím rozsahem 0 – 3000 ppm NO. Analyzátor byl 

adjustován při každé změně průtoku. Měření prokázala, že adjustace je nezbytná také když 

došlo k překročení měřícího rozsahu přístroje. K adjustaci sloužil kalibrační plyn NO v He 

o obsahu 796 ppm NO, který byl manuálně zapojen do trasy před trojcestný ventil T2 pod 

kolonou. Při adjustaci byl trojcestný ventil T2 přepnut, byla provedena adjustace a poté byl 
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kalibrační plyn odpojen. K nulování analyzátoru se používal čistý dusík. Vzhledem 

k rozsahu analyzátoru bylo možno měřit koncentrace NO pouze na výstupu z adsorpční 

kolony. Koncentrace na vstupu do adsorpční kolony byla určena výpočtem z průtoků 

čistého NO a N2. 

 

4.3 Experimentální podmínky adsorpce NO 

Byla prováděna měření adsorpčně desorpčních procesů NO o koncentraci 1 mol% 

(13,4 g/m3). Doba zdržení plynu v koloně byla 3 – 9 min při mimovrstvové rychlosti 

15  62 cm/min, což odpovídá průtoku plynu 0,3 l/min – 1,2 l/min. Objemové průtoky 

plynu jsou uváděny při teplotě a tlaku v laboratoři.  

 

4.3.1 Použité adsorbenty  

Jako adsorbent bylo použito granulované aktivní uhlí MA C6 D40 CZ firmy 

RESORBENT, s.r.o., jehož vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 3, příloha D. Jako druhý 

sorbent bylo použito impregnované aktivní uhlí KC 10 firmy SILCARBON (tabulka 4). 

Do kolony bylo nasypáno 1430 g aktivního uhlí, výška vrstvy byla 145 cm. Po 

ukončení měření bylo uhlí vysypáno, uchováno a podrobeno analýzám.  

 

 

Tabulka 3: Vlastnosti aktivního uhlí MA C6 D40 CZ (RESORBENT, s.r.o.) [69] 

Parametr Hodnota  
Průměr  4,00 mm 
Jodové číslo  1000 mg/g  
Sypná hmotnost, suché  450  550 kg/m3 

Měrný povrch  1000 m2/g  
Popel  max. 12%  
Adsorpce CCl4  min. 60%  
Vlhkost  max. 3%  
Tvrdost  min. 95%  
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Tabulka 4: Vlastnosti aktivního uhlí KC 10 (SILCARBON Aktivkohle GmbH) [70] 

Parametr Hodnota 
Průměr částic 0,5  2, 5 mm nebo 3  5 mm 
Obsah vody při balení  max. 10 % 
Obsah alkálií cca 5  10 % 
Jodové číslo  min. 1000 mg/g 
Adsorpce CCl4  min. 65 % 

 

4.3.2 Pracovní postup  

Při experimentech zrovnoměrňování byl dodržován následující postup: 

 určení koncentrace NO na vstupu do kolony a výpočet odpovídajících průtoků NO a N2 

 nastavení stálého průtoku čistého dusíku pomocí rotametru 

 nastavení dob sepnutí na 24 hodinových spínacích hodinách se solenoidovým ventilem 

pro simulaci koncentračních výchylek oxidu dusnatého 

 kontrola průtoků NO a dusíku rotametry 

 zapnutí, temperace a kalibrace infračerveného analyzátoru 

 provedení měření koncentrací NO v plynu na výstupu z kolony 

 vyhodnocení experimentu 

4.3.3 Postup vyhodnocení experimentů  

Pro každý experiment byly vypočítány: 

 průměrná koncentrace NO za dobu cyklu podle rovnice (17): 

cyklus

NONO CC
τ

τ
⋅= °

         (17) 

kde CNO je průměrná vypočtená koncentrace NO, který protekl kolonou za dobu cyklu; 

CºNO koncentrace NO na vstupu do kolony; τcyklus doba trvání jednoho cyklu; τ část cyklu, 

kdy kolonou proudí směs NO a N2, 

 mimovrstvová rychlost plynu podle rovnice (18): 

S

Qνν =           (18) 
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kde v je mimovrstvová rychlost plynu v koloně; Qv objemový průtok plynu kolonou a S 

volný průřez kolony, 

 doba zdržení plynu v koloně podle rovnice (19): 

ν
τ

ν

h

Q

V
zd ==           (19) 

kde τzd je doba zdržení plynu v koloně; V objem vrstvy adsorbentu a h výška kolony. 

Výsledky byly zapracovány do grafu závislosti koncentrace NO na čase. V každém 

grafu byla šedým obdélníkem schematicky znázorněna koncentrační výchylka NO v plynu 

na vstupu do kolony a uvedeny naměřené koncentrace NO na výstupu z kolony. 

Koncentrace NO na výstupu z kolony je považována za zrovnoměrněnou, pokud kolona 

pracuje v kvaziustáleném stavu a v plynu se na výstupu z kolony neobjevilo maximum 

odpovídající skokové změně (popř. skokovým změnám) vstupní koncentrace. 

Kvazi ustálený stav je dosažen tehdy, pokud průměr naměřených koncentrací NO na 

výstupu z kolony za dobu cyklu je roven průměrné koncentraci NO za dobu cyklu. 

4.3.4 Vyhodnocení adsorpčních izoterem  

Pro popis rovnováhy adsorpce NO na aktivním uhlí byla použita Langmuirova 

a Freundlichova isoterma. Langmuirova izoterma, předpokládající konstantní adsorpční 

energii nezávislou na stupni pokrytí povrchu, je vyjádřena rovnicí [88]: 

CK

CK
qq

L

L
s +

⋅=
1

         (20) 

kde C je počáteční koncentrace adsorbátu, q je adsorpční kapacita sorbentu, sq  je 

Langmuirova konstanta vztažená k adsorpční kapacitě, LK  je Langmuirova konstanta 

vztažená k rychlosti adsorpce. Konstanty sq a KL byly vyhodnoceny lineární regresí 

za použití linearizovaného tvaru Langmuirovy izotermy [89]: 

Lss Kq
C

q
qC

11
/ +⋅=          (21) 
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Freundlichova izoterma, předpokládající heterogenní povrchové adsorpční energie, 

má tvar [88]: 

n
F CKq /1=           (22) 

kde C je počáteční koncentrace adsorbátu, q je adsorpční kapacita sorbentu, KF je 

adsorpční koeficient Freundlichovy izotermy a 1/n je faktor heterogenity. Konstanty KF a n 

byly vyhodnoceny lineární regresí za použití linearizovaného tvaru Freundlichovy 

izotermy [77]: 

FKCnq lnln./1ln +=         (23) 

Adsorpční kapacita q pro různé počáteční koncentrace adsorbátu (C) byla určena 

dynamickou metodou z  průrazových křivek naměřených pro několik různých C. 

Numerickou integrací integrálu v rovnici (24) pomocí lichoběžníkové metody byl určen 

časový ekvivalent tt , který byl následně použit pro určení adsorpční kapacity podle 

rovnice (25). 

dt
C

C
t t ∫

∞









−=

0
0

1          (24) 

=
. .

          (25) 

 

V rovnicích (24) a (25) je C koncentrace adsorbátu v čase t, C0 je průměrná vstupní 

koncentrace adsorbátu, Qv celkový objemový průtok plynu, tt  je časový ekvivalent, t je 

čas, yf molární zlomek adsorbátu na vstupu a mc hmotnost adsorbentu. 

Při vyhodnocení adsorpční kapacity podle vztahu (25) byl použit časový ekvivalent 

tt určený jako rozdíl časového ekvivalentu vyhodnoceného integrací vztahu (24) pro signál 

NO zmenšený o časový ekvivalent vyhodnocený integrací vztahu (24) pro signál Ar. 

Koncentrace NO na vstupu do adsorbéru byla ověřena kalibrací signálu NO pomocí 

kalibračního plynu o známé koncentraci. Reprodukovatelnost experimentu byla ověřena 

opakovaným pokusem.
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4.4 Výsledky experimentů a jejich diskuze 

4.4.1 Popis měření 

Tato kapitola uvádí experimentální výsledky studia adsorpce a zrovnoměrnění 

koncentračních výchylek NO v pořadí, ve kterém byly postupně získány.  

Pro studium adsorpce NOx byla navržena, sestavena a odzkoušena laboratorní 

aparatura. Starší terénní analyzátor Testo 350 pracující na elektrochemickém principu byl 

zprovozněn pro analýzu NO/NO2. Později došlo k doplnění laboratorního zařízení 

o infračervený analyzátor NO (Ultramat 6). Na základě provedené literární rešerše 

a experimentů prováděných v minulosti [62] byl pro první část pokusů zvolen oxid dusnatý 

a jako nosný plyn čistý dusík, aby se vyloučila oxidace NO vzdušným kyslíkem a bylo 

možno pozorovat pouze adsorpci NO.  

Na základě zkušeností získaných v rámci patentu byl proveden první odhad 

základních parametrů adsorpční kolony (doba zdržení, rozmezí průtoků vzdušiny, 

mimovrstvová rychlost plynu). Vzhledem k těmto poznatkům byly navrženy parametry 

adsorpční kolony. Aparatura je navržena pro průtoky 0,02 0,05 m3/h a  koncentrace 

výchylek 0,5 2 mol% NO. 

Pro první měření sorpční kapacity a pro zrovnoměrnění výchylek koncentrací NO 

bylo vybráno aktivní uhlí vyrobené z černého uhlí vysokoteplotní parní aktivací od firmy 

Resorbent, s.r.o., jedná se o částice tvaru válečků. Bylo provedeno experimentální zjištění 

sorpční kapacity tohoto aktivního uhlí pro NO. Důležitou vlastností adsorbentů 

v průmyslovém nasazení je jejich životnost. Proto byla sestavena metodika sledování 

dlouhodobých sorpčních vlastností adsorbentů používaných při laboratorních 

experimentech. 

V další fázi byly provedeny experimenty adsorpce NO na aktivním uhlí pro 

stanovení potřebné doby zdržení, která je nutná k zrovnoměrnění koncentračních výchylek 

NO pro zvolené modelové periodické režimy.  

Cílem provedených experimentů bylo pro zvolený režim cyklicky se opakujících 

koncentračních výchylek NO na vstupu do kolony určit minimální dobu zdržení plynu 

v adsorbéru a jí odpovídající maximální mimovrstvovou rychlost, kdy bude koncentrace 
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NO na výstupu z kolony zrovnoměrněná (tj. bez lokálního maxima nebo maxim). Dalším 

cílem bylo získání rovnovážných dat adsorpce NO na aktivním uhlí a jejich popis vhodnou 

izotermou. Následovaly experimenty, při nichž plnil funkci nosného média technický 

vzduch. 

Výsledky byly zapracovány do grafů závislostí koncentrace NO na čase. V každém 

grafu byla šedým šrafovaným obdélníkem schematicky znázorněna koncentrační výchylka 

NO v plynu na vstupu do kolony a uvedeny naměřené koncentrace NO na výstupu z 

kolony. Koncentrace NO na výstupu z kolony je považována za zrovnoměrněnou, pokud 

kolona pracuje v kvazi ustáleném stavu a v plynu na výstupu z kolony se neobjevilo 

maximum odpovídající skokové změně (popř. skokovým změnám) vstupní koncentrace. 

Jako kritérium pro zrovnoměrnění byla stanovena maximální výchylka koncentrace NO 

±10% průměrné koncentrace NO. 

4.4.2 Zrovnoměrnění koncentračních výchylek  

Byly provedeny 2 typy experimentů: 

I. Experimenty v adsorpční koloně s koncentračními výchylkami NO na vstupu 

opakujícími se v osmihodinových cyklech. 

II. Experimenty v adsorpční koloně s koncentračními výchylkami NO na vstupu 

opakujícími se v sedmihodinových cyklech. 

I. Experimenty v adsorpční koloně s koncentračními výchylkami NO na vstupu opakujícími 

se v osmihodinových cyklech 

V prvních pokusech byla při zvolené době zdržení (7 a 5,6 minut) postupně 

snižována doba, po kterou je NO (1 mol%) přítomen ve vstupujícím plynu v průběhu 

osmihodinového cyklu (60, 30 a 15 min). Tímto postupem bylo dosaženo snižování 

průměrné koncentrace NO na vstupu do kolony v průběhu osmihodinového cyklu 

z 1250 ppm na 312 ppm. Cílem bylo určit maximální průměrnou osmihodinovou 

koncentraci NO, kterou je možno při zvolené době zdržení zrovnoměrnit. Výsledky 

experimentů jsou uvedeny v obrázku 4 a tabulce 5, měření 1A C a 2A C. Je zřejmé, že při 

obou dobách zdržení je možné v rámci osmihodinového cyklu dosáhnout zrovnoměrnění 

30 ti minutové koncentrační výchylky 1 mol% NO ve vstupujícím plynu, tj. maximální 

průměrné osmihodinové koncentrace 625 ppm. 
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doba zdržení 7 min (měření 1A C) 

 
doba zdržení 5,6 min (měření 2A C) 

 
Obrázek 4: Časová závislost koncentrace NO na výstupu z adsorpční kolony při různé průměrné koncentraci NO a konstantní době 
zdržení 7 a 5,6 min (autor Troppová Ivana). 
Podmínky: koncentrační výchylka NO na vstupu 1 mol%, průtok N2 400 a 500 ml/min 
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V rámci dalších experimentů byla měření doplněna tak, aby bylo možné zjistit, jaká 

je minimální doba zdržení plynu nutná ke zrovnoměrnění průměrné osmihodinové 

koncentrace 625 ppm. Průtok plynu kolonou byl zvýšen na 900 ml/min, což odpovídá době 

zdržení 3,1 min. Za těchto podmínek již byla v plynu na výstupu z kolony zřejmá 

koncentrační výchylka NO. Minimální doba zdržení plynu nutná ke zrovnoměrnění 

průměrné osmihodinové koncentrace 625 ppm je tedy 5,6 min (tabulka 5, měření 3A C). 

Další pokusy byly provedeny tak, aby bylo možné zjistit, jaká je minimální doba 

zdržení plynu nutná ke zrovnoměrnění zbývajících dvou průměrných osmihodinových 

koncentrací 1250 a 312 ppm (měření 4A C a 5A D). Všechny výsledky pokusů 

s osmihodinovým cyklem koncentračních výchylek jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

Tabulka 5: Souhrn výsledků I. série pokusů zrovnoměrnění koncentračních výchylek NO 
v osmihodinovém cyklu (autor Troppová Ivana) 

č. 
Průtok 

N2 
(ml/min) 

v 
(cm/min) 

zdτ  

(min) 

o
NOc  

(mol%) 

Doba vstupu 

NO )1  
τ (min) 

°
NOc  

(ppm) 
NOc  

(ppm) 
Výsledek 

1A 400 20,6 7,0 1 60 1250 1368 nezrovnoměrněno 
1B 400 20,6 7,0 1 30 625 716 zrovnoměrněno 
1C 400 20,6 7,0 1 15 312 385 zrovnoměrněno 

         
2A 500 25,7 5,6 1 60 1250 1297 nezrovnoměrněno 
2B 500 25,7 5,6 1 30 625 755 zrovnoměrněno 
2C 500 25,7 5,6 1 15 312 435 zrovnoměrněno 

         
3A 900 46,3 3,1 1 30 625 783 nezrovnoměrněno 
3B 500 25,7 5,6 1 30 625 755 zrovnoměrněno 
3C 400 20,6 7,0 1 30 625 716 zrovnoměrněno 

         
4A 500 25,7 5,6 1 60 1250 1297 nezrovnoměrněno 
4B 400 20,6 7,0 1 60 1250 1368 nezrovnoměrněno 
4C 300 15,4 9,4 1 60 1250 1607 zrovnoměrněno 

         
5A 1200 61,8 2,3 1 15 312 237 nezrovnoměrněno 
5B 900 46,3 3,1 1 15 312 372 zrovnoměrněno 
5C 500 25,7 5,6 1 15 312 435 zrovnoměrněno 
5D 400 20,6 7,0 1 15 312 385 zrovnoměrněno 

1) po zbývající dobu osmihodinového cyklu protékal kolonou vždy pouze N2 

Poznámky: v  mimovrstvová rychlost, zdτ   střední doba zdržení, °
NOc   vypočtená průměrná vstupní 

koncentrace NO, NOc   naměřená průměrná výstupní koncentrace NO, o
NOc   koncentrační výchylka NO 
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II. Experimenty v adsorpční koloně s koncentračními výchylkami NO na vstupu 

opakujícími se v sedmihodinových cyklech 

V těchto pokusech se zjišťovalo, jaká je minimální doba zdržení plynu při vstupu 

veškerého NO (1 mol%) v průběhu 60 minut ze sedmihodinového cyklu (tj. při průměrné 

sedmihodinové koncentraci 1428 ppm NO), výsledky jsou uvedeny v obrázku 5 a tabulce 6 

(měření 6A C). Z obrázku je zřejmé, že na úrovni mezní hodnoty doby zdržení je pouze 

hodnota 9,4 min. U doby zdržení 7 min se již na výstupních koncentracích NO projevuje 

zřetelné lokální maximum odpovídající časovému bloku přítomnosti NO v plynu na vstupu 

do kolony.  

Relativní výška lokálního maxima klesá se zvyšováním doby zdržení. Na úrovni 

(nebo nad úrovní) mezní doby zdržení 9,4 min lokální maximum prakticky vymizí. 

 

 
Obrázek 5: Časová závislost koncentrace NO na výstupu z adsorpční kolony při různých 
dobách zdržení a průměrné sedmihodinové koncentraci 1428 ppm NO, měření 6A C  
(autor Troppová Ivana) 
Podmínky: koncentrační výchylka NO na vstupu 1 mol%, cyklus 60 min (1 mol% NO) / 6 hod (N2) 
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Dalšími pokusy se testoval vliv délky časového bloku (30 min, 15 min), ve kterém 

je NO (1 mol%) přítomen ve vstupujícím plynu v průběhu sedmihodinového cyklu. 

Výsledky pokusů s 30 ti minutovým časovým blokem odpovídající průměrné 

sedmihodinové koncentraci 714 ppm NO jsou uvedeny v obrázku 6 a tabulce 6 (měření 

7A C). Výsledky s 15 ti minutovým časovým blokem odpovídající průměrné 

sedmihodinové koncentraci 357 ppm NO jsou uvedeny v tabulce 6 (měření 8A D). 

Vyplývá z nich, že pokud do kolony vstupuje 30 min, resp. 15 min plyn obsahující 1 mol% 

NO, ke zrovnoměrnění je nutná minimální doba zdržení 5,6 min, resp. 3,1 min. 

 

 
Obrázek 6: Časová závislost koncentrace NO na výstupu z adsorpční kolony při různých 
dobách zdržení a průměrné koncentraci 714 ppm NO, měření 7A,B (autor Troppová Ivana) 
Podmínky: koncentrační výchylka NO na vstupu 1 mol%, cyklus 30 min (1 mol% NO) / 6,5 hod (N2) 
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proveden experiment s průměrnou vstupní koncentrací 357 ppm, kdy NO byl přítomen na 

vstupu do kolony ve dvou časových blocích dlouhých 7,5 min a porovnán s pokusem 

s jedním časovým blokem 15 min za jinak stejných podmínek, kdy došlo ke 
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Obrázek 7: Časová závislost koncentrace NO na výstupu z adsorpční kolony při 
koncentrační výchylce NO na vstupu ve dvou časových blocích, měření 9A, B 
(autor Troppová Ivana) 
Podmínky: koncentrační výchylka NO na vstupu 1 mol%, zdτ  = 5,6 min, °

NOc  = 357 ppm NO 

 

 

 
Obrázek 8: Časová závislost koncentrace NO na výstupu z adsorpční kolony při 
koncentrační výchylce NO na vstupu ve dvou časových blocích, měření 10 A, B 
(autor Troppová Ivana) 
Podmínky: koncentrační výchylka NO na vstupu 1 mol%, zdτ  = 5,6 min, °

NOc  =1428 ppm NO 
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cyklu více stejných koncentračních výchylek, je výstup z kolony rovnoměrnější než 

v případě jedné koncentrační výchylky. Tvrzení platí pro stejně velké koncentrační 

výchylky při zachování stejné průměrné vstupní koncentrace. Obdobný výsledek byl 

zjištěn pro zrovnoměrnění koncentračních výchylek triethylaminu [90, 91].  

Souhrn výsledků pokusů druhé série je uveden v tabulce 6. Z výsledků vyplývá, 

že pro zrovnoměrnění vyšších průměrných koncentrací NO jsou třeba vyšší mezní 

minimální doby zdržení, což je zřejmé. 

 
Tabulka 6: Souhrn výsledků II. série pokusů zrovnoměrnění koncentračních výchylek NO 
v sedmihodinovém cyklu (autor Troppová Ivana) 

č. 
Průtok 

N2 
(ml/min) 

v 
(cm/min) 

zdτ  

(min) 

o
NOc  

(mol%) 

Doba vstupu 

NO )1  
τ (min) 

°
NOc  

(ppm) 
NOc  

(ppm) 
Výsledek 

6A 500 25,7 5,6 1 60 1428 1155 nezrovnoměrněno 
6B 400 20,6 7,0 1 60 1428 1375 nezrovnoměrněno 
6C 300 15,4 9,4 1 65 1428 1608 zrovnoměrněno 

         
7A 900 46,3 3,1 1 30 714 612 nezrovnoměrněno 
7B 500 25,7 5,6 1 30 714 633 zrovnoměrněno 
7C 400 20,6 7,0 1 30 714 712 zrovnoměrněno 

         
8A 1200 61,8 2,3 1 15 357 240 nezrovnoměrněno 
8B 900 46,3 3,1 1 15 357 373 zrovnoměrněno 
8C 500 25,7 5,6 1 15 357 441 zrovnoměrněno 
8D 400 20,6 7,0 1 15 357 386 zrovnoměrněno 

         
9A 500 25,7 5,6 1 2 x 7,5 min 357 414 zrovnoměrněno 
9B 500 25,7 5,6 1 15 357 441 zrovnoměrněno 

10A 500 25,7 5,6 1 2 x 30 min 1428 1673 zrovnoměrněno 
10B 500 25,7 5,6 1 60 1428 1155 nezrovnoměrněno 

1) po zbývající dobu sedmihodinového cyklu protékal kolonou vždy pouze N2 

Poznámky: v  objemový průtok plynu, ν  mimovrstvová rychlost, τzd  střední doba zdržení, °
NOc   vypočtená 

průměrná vstupní koncentrace NO, NOc   naměřená průměrná výstupní koncentrace NO, o
NOc   

koncentrační výchylka NO 
 

Obrázek 9 shrnuje výsledky pokusů zrovnoměrnění koncentračních výchylek NO 

tokem přes jednu adsorpční. Na obrázku 9 vlevo je vynesena závislost minimální doby 

zdržení plynu ve vrstvě adsorbentu na průměrné koncentraci NO za sedmihodinový 

a osmihodinový cyklus. Pro návrh zařízení na zrovnoměrnění koncentrací má význam 

oblast nad proloženou čarou. Závislost je dobře popsána polynomem 2. stupně. S rostoucí 
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průměrnou koncentrací NO roste minimální doba zdržení. Z obrázku lze vyvodit, 

že dvojnásobnému zvýšení průměrné koncentrace odpovídá cca dvojnásobné zvýšení 

minimální doby zdržení. 

Obrázek 9 vpravo zobrazuje závislost maximální mimovrstvové rychlosti na 

průměrné koncentraci NO pro sedmihodinový a osmihodinový cyklus. Závislost je dobře 

popsána mocninnou funkcí. S rostoucí průměrnou koncentrací NO klesá hodnota 

maximální mimovrstvové rychlosti. 

 

 
 
Obrázek 9: Závislost minimální doby zdržení a maximální mimovrstvové rychlosti na 
průměrné koncentraci NO, kterou je možné zrovnoměrnit (autor Troppová Ivana) 
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z obrázku 9 patrný pravděpodobně z důvodu poměrně velkých rozmezí mezi jednotlivými 

zvolenými průměrnými koncentracemi NO za dobu cyklu. 
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Pravděpodobné vysvětlení dějů probíhajících ve vrstvě je následující:  

Ve vrstvě nasyceného sorbentu dochází střídavě k adsorpci a desorpci složky. V době, kdy 

je periodicky kolísající koncentrace složky na vstupu do vrstvy nízká, je v důsledku 

desorpce koncentrace na výstupu vyšší. Přitom se uvolňuje část sorpční kapacity vrstvy. 

Uvolněná sorpční kapacita se využije k adsorpci složky v době, kdy je koncentrace na 

vstupu vysoká. Aby došlo k prakticky úplnému zrovnoměrnění výstupní koncentrace, musí 

být sorpční kapacita uvolněná v době nízkých vstupních koncentrací dostatečně velká. 

V opačném případě se vysoká vstupní koncentrace projeví zvýšením výstupní koncentrace, 

byť s časovým zpožděním a s jinou absolutní hodnotou. 

U fyzikální adsorpce a desorpce se uplatňuje stejná rovnováha, oba děje 

ale probíhají odlišnou rychlostí. Adsorpce je rychlá, desorpce pomalá. Pro pomalou 

desorpci je důležitá doba zdržení odplynu ve vrstvě sorbentu. Při delší době zdržení se 

do odplynu desorbuje větší množství složky. Tím se zvyšuje koncentrace složky v odplynu 

na výstupu z vrstvy v době nízkých koncentrací. Aby došlo ke zrovnoměrnění cyklicky se 

měnících vstupních koncentrací, musí být doba zdržení ve vrstvě nasyceného sorbentu 

taková, aby výstupní koncentrace složky způsobena desorpcí, odpovídala průměrné 

koncentraci složky v odplynu vstupujícím do vrstvy. 
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4.4.3 Vlivu kyslíku na rovnováhu a dynamiku adsorpce NO  

Dalším cílem provedených experimentů bylo nejprve vyhodnotit vliv kyslíku na 

adsorpční kapacitu zvolených typů aktivních uhlí pro adsorpci NO a dále prověřit možnost 

zrovnoměrnění koncentračních výchylek NO v přítomnosti kyslíku. 

Byla provedena měření průrazových křivek při adsorpci NO z různého nosného 

plynu (dusík, vzduch) na dvou typech komerčně používaného aktivního uhlí MA C6 D40 

CZ a KC 10 (tabulka 3 a 4). Z těchto měření byla vyhodnocena adsorpční kapacita a.u. pro 

NO, v případě měření se vzduchem pro NOx. 

Dynamická měření adsorpčně desorpčních procesů zrovnoměrnění koncentračních 

výchylek NO a NOx byla zvolena následovně: koncentrace 1 mol% NO (13,4 g/m3), doba 

zdržení plynu v koloně 5,6 min, mimovrstvová rychlost 25,7 cm/min, průtok nosného 

plynu 0,5 l/min. Detaily pracovního postupu těchto experimentů jsou uvedeny v kapitole 

4.3.2.  

Byly provedeny 3 typy měření průrazových křivek: 

III. Adsorpce NO ze směsi NO  N2 na aktivním uhlí MA C6 D40 CZ.  

IV. Adsorpce NO ze směsi NO  N2 na aktivním uhlí KC 10. 

V. Adsorpce NOx ze směsi NO  technický vzduch na aktivním uhlí MA C6 D40 CZ. 

 

III. Adsorpce NO ze směsi NO  N2 na aktivním uhlí MA C6 D40 CZ 

V prvním pokusu byl nastaven průtok čistého dusíku na 500 ml/min a průtok NO 

byl 1,4 ml/min při laboratorní teplotě. Průrazová křivka je uvedena na obrázku 10. 

Nasycení aktivního uhlí trvalo 17 hod 10 min. Adsorpční kapacita byla vyhodnocena podle 

rovnic (24) a (25) jako 0,0006 g NO/1g a.u. = 0,48 ml NO/1g a.u.  



Ivana Troppová: Zrovnoměrnění emisí NOx 
_________________________________________________________________________ 

2011 58

 

Obrázek 10: Průrazová křivka při adsorpci NO ze směsi NO + N2 na aktivním uhlí 
(autor Troppová Ivana)  
Podmínky: 1430 g a.u. MA C6 D40 CZ, průtok dusíku 500 ml/min, C0 = 2900 ppm  

 

IV. Adsorpce NO ze směsi NO  N2 na aktivním uhlí KC 10 

V druhém pokusu byl nastaven průtok čistého dusíku na 500 ml/min a průtok NO 

byl 1 ml/min při laboratorní teplotě. Průrazová křivka je uvedena na obrázku 11. Nasycení 

vrstvy aktivního uhlí trvalo 40 hod 19 min. Adsorpční kapacita byla vypočítána jako 

1,69 ml NO/1g a.u. 

 

Obrázek 11: Průrazová křivka při adsorpci NO ze směsi NO + N2 na impregnovaném 
aktivním uhlí (autor Troppová Ivana) 
Podmínky: 1430 g a.u. KC 10, průtok dusíku 500 ml/min, C0 = 2000 ppm 
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Sorpční kapacita na impregnovaném uhlí KC 10 byla větší než v případě použití 

aktivního uhlí MA C6 D40 CZ, což nebylo překvapivé, protože aktivní uhlí KC 10 bylo 

určeno výrobcem speciálně pro záchyt kyselých plynů.  

V dalším experimentu bylo ověřováno, jak se vyšší adsorpční kapacita a.u. KC 10 

projeví při zrovnoměrnění koncentračních výchylek na vstupu do vrstvy (obrázek 12).  

Obrázek 12: Časová závislost koncentrace NO při experimentech zrovnoměrnění 
koncentračních výchylek NO v dusíku. Vlevo: MA C6 D40 CZ, vpravo: KC 10 (autor 
Troppová Ivana) 
Podmínky: koncentrační výchylka 1 mol% NO, průtok N2 500 ml/min, 7 hodinový cyklus: 30 min NO+N2 
a 6,5 hod N2, doba zdržení 5,6 min 
 

 

Graf vlevo znázorňuje časovou závislost koncentrace NO na výstupu z adsorpční 

kolony s aktivním uhlím MA C6 D40 CZ po měření sorpční kapacity, graf vpravo 

znázorňuje časovou závislost koncentrace NO na výstupu z adsorpční kolony 

s impregnovaným uhlím KC 10 po měření sorpční kapacity, obě měření byla provedena za 

jinak stejných podmínek. Je zřejmé, že přesto, že adsorpční kapacita KC 10 byla vyšší než 

MA C6 D40 CZ (1,69 ml NO/g oproti 0,48 ml NO/g), impregnované aktivní uhlí KC 10 

není schopno utlumit koncentrační výchylky NO, na rozdíl aktivního uhlí MA C6 D40 CZ. 

Příčinou by mohla být nevratná adsorpce NO na aktivním uhlí KC 10. 
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V. Adsorpce NO ze směsi NO  technický vzduch na aktivním uhlí MA C6 D40 CZ  

Ve třetím pokusu byl nastaven průtok vzduchu na 500 ml/min a průtok NO na 

1 ml/min a to po dobu 43 dnů, poté byl průtok vzduchu nastaven na 1000 ml/min a průtok 

NO na 2 ml/min při laboratorní teplotě. Průrazová křivka je uvedena v obrázku 13, 

nasycení vrstvy trvalo 1234 hod 30 min (51 dnů 10 hod 30 min). Sorpční kapacita byla 

vypočítána podle rovnic (24) a (25) jako 51 ml NOx/1g a.u., tedy více než při adsorpci NO 

bez přítomnosti kyslíku. Je tedy zřejmé, že přítomnost kyslíku významně zvyšuje množství 

adsorbovaného NO.  

 

Obrázek 13: Průrazová křivka při adsorpci NO ze směsi NO + vzduch na aktivním uhlí 
(autor Troppová Ivana)  
Podmínky: 1430 g a.u. MA C6 D40 CZ, průtok vzduchu prvních 43 dní 500 ml/min, po zbývající dobu 
1000 ml/min, C0 = 2000 ppm 
 

V dalším experimentu jsme ověřovali, jak se vyšší adsorpční kapacita a.u. 

MA C6 D40 CZ pro adsorpci NOx ze vzduchu projeví při zrovnoměrnění koncentračních 

výchylek NOx na vstupu do vrstvy (obrázek 14). Graf vlevo znázorňuje časovou závislost 

koncentrace NOx na výstupu z adsorpční kolony, kdy nosným plynem byl dusík, graf 
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nosným plynem byl vzduch, obě měření byla provedena za jinak stejných podmínek. 

Vložený obrázek v pravém grafu, znázorňující celý experiment zrovnoměrnění 
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uvedeného v obrázku 14 vpravo, bude vrstva a.u. MA C6 D40 CZ tlumit koncentrační 

výchylky NOx. 

 

Obrázek 14: Časová závislost koncentrace NO při experimentech zrovnoměrnění 
koncentračních výchylek NO v dusíku vlevo a technickém vzduchu vpravo (autor 
Troppová Ivana) 
Podmínky: 1430 g a.u. MA C6 D40 CZ, koncentrační výchylka 1 mol% NO, průtok N2 500 ml/min, 
7 hodinový cyklus: 30 min NO+N2 a 6,5 hod N2, doba zdržení 5,6 min 
 

Laboratorní experimenty zrovnoměrnění koncentračních výchylek NO na vstupu do 

adsorpční kolony potvrdily možnost zrovnoměrnění koncentračních výchylek NO tokem 

přes vrstvu a.u. Zrovnoměrnění bylo dosaženo jak v případě, kdy byl nosným plynem 

dusík, tak i v mnohem důležitějším případě, kdy byl nosným plynem vzduch. Bylo 

zjištěno, že přítomnost kyslíku v nosném plynu zvýšila adsorpční kapacitu aktivního uhlí 

MA C6 D40 CZ. V tomto případě je adsorbované množství NOx cca 3% z hmotnosti 

aktivního uhlí. 

0             24                48             76 0           24          48           76 
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4.4.4 Rovnováha a adsorpce NO 

V následujících experimentech byly měřeny průrazové křivky adsorpce NO na 

aktivním uhlí při různých počátečních koncentracích NO (obrázek 15). Z obrázku 

je zřejmé, že s klesající koncentrací NO klesá strmost křivek a zvyšuje se doba potřebná 

k nasycení vrstvy aktivního uhlí oxidem dusnatým.  

 

 
Obrázek 15: Průrazové křivky NO při adsorpci na aktivním uhlí (autor Troppová Ivana) 
Podmínky: celkový průtok plynu 350 ml /min, nosný plyn N2, 76 g a.u. MA C6 D40 CZ 

 

Tabulka 7 uvádí vyhodnocené adsorpční kapacity pro zvolené počáteční 

koncentrace NO. Je zřejmé, že sorpční kapacita je závislá na koncentraci adsorbátu: 

s klesající koncentrací NO klesá adsorpční kapacita aktivního uhlí pro NO. Podobná 

závislost byla publikována v práci Sumathi a kol. [89], zabývající se adsorpcí NO na 

aktivním uhlí po modifikaci cérem. Adsorpční kapacita cérem modifikovaného a.u. při 

počáteční koncentraci 7 mol% NO byla řádově srovnatelná (9,3.10 4 g NO/g a.u.) 

s hodnotami získanými v této práci (4,1.10 4 – 5,6.10 4 g NO/g a.u.) při počátečních 

koncentracích 0,28 – 1 mol% NO. 

 

 



Ivana Troppová: Zrovnoměrnění emisí NOx 
_________________________________________________________________________ 

2011 63

Tabulka 7: Adsorpční kapacita aktivního uhlí MA C6 D40 CZ pro různé počáteční 
koncentrace NO (autor Troppová Ivana) 

Číslo 
měření 

Koncentrace NO Adsorpční kapacita 

(mol%) (mg/l) (ml NO/g a.u.) (g NO 1)/g a.u.) 
1 1,00 13,4 0,39 5,6 . 10 4 
2 0,80 10,7 0,40 5,7 . 10 4 
3 0,50 6,7 0,37 5,3 . 10 4 
4 0,28 3,7 0,29 4,1 . 10 4 

1) ρNO = 1,43 . 10 3 g/cm3 (20 °C, 101 kPa) 

 

Vyhodnocené adsorpční kapacity při různých počátečních koncentracích NO byly 

dále popsány rovnicemi Langmuirovy a Freundlichovy izotermy. Vypočítané hodnoty 

konstant obou rovnic jsou uvedeny v tabulce 8.  

 

Tabulka 8: Vypočítané konstanty Langmuirovy a Freundlichovy izotermy pro adsorpci 
NO (autor Troppová Ivana) 

Adsorbent Adsorptiv Langmuirova izoterma Freundlichova izoterma 

  
qs 

(mg/g) 

KL 

(l/mg) 
R2 n 

( ) 
KF 

(mg/g(l/mg)1/n) R2 

MAC6D40CZ NO 0,65 0,55 0,99 4,1 0,32 0,86 

 

 

Závislost adsorbovaného množství NO na počáteční koncentraci NO vypočtená 

podle Langmuirovy izotermy je porovnána s experimentálními daty v obrázku 16. 

Z hodnot korelačního koeficientu R2 i z grafického porovnání naměřených rovnovážných 

dat s daty vypočtenými podle modelových izoterem vidíme, že rovnovážná data jsou lépe 

popsána Langmuirovou izotermou 
CK

CK
qq

L

L
s +
⋅=
1

. 
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Obrázek 16: Langmuirova izoterma (vlevo) a Freundlichova izoterma (vpravo) adsorpce 
NO na aktivním uhlí MA C6 D40 CZ (autor Troppová Ivana) 
Podmínky: a.u. MA C6 D40 CZ, nosný plyn N2 
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4.6 Charakterizace adsorbentů 

Jako adsorbent bylo použito granulované aktivní uhlí MA C6 D40 CZ firmy 

RESORBENT, s.r.o. a aktivní uhlí KC 10 firmy SILCARBON. V případě adsorpce na 

aktivním uhlí MA C6 D40 CZ bylo do kolony nasypáno 1430 g aktivního uhlí, výška 

vrstvy byla 145 cm. Při měření na impregnovaném aktivním uhlí KC 10 bylo do kolony 

nasypáno 1430 g impregnovaného uhlí, výška vrstvy byla 92 cm. Po ukončení měření bylo 

uhlí vždy vysypáno, uchováno a podrobeno analýzám. 

4.6.1 Použité metody charakterizace adsorbentů 

Pro přibližné určení změn mikroporézní struktury bylo použito stanovení jodového 

čísla, pro podrobnou analýzu porézní struktury bylo použito měření adsorpční desorpční 

izotermy dusíku, přítomnost funkčních skupin byla sledována metodou infračervené 

a Ramanovy spektroskopie, dále bylo určeno pH, obsah dusičnanů a dusitanů z vodního 

výluhu a setřesná hustota. 

Stanovení jodového čísla 

Příprava roztoku jodu (c = 0,0236 mol/l): 

Jod se ve vodě pomalu rozpouští, a proto byl nejprve rozetřen na co nejjemnější 

prášek v třecí misce. Navážilo se přesně 6 g jodu a 57 g KI a rozpustilo se v menším 

množství destilované vody v 1000 ml odměrné baňce. Po rozpuštění jodu se destilovaná 

voda doplnila po rysku. Koncentrace takto rozpuštěného jodu se ověřila při slepém pokusu, 

tj. zpětnou titrací na thiosíran. Titrovalo se 20 ml čistého jodového roztoku s přídavkem 

5 ml škrobového roztoku. 

Příprava roztoku thiosíranu sodného (c = 0,0395 mol/l): 

Přesně 6,2449 g Na2S2O3 se rozpustilo v 1000 ml odměrné baňce v přibližně 

500 ml destilované vody. Přidalo se 5 ml 1 pentanolu a doplnilo se po značku. Roztok není 

třeba standardizovat. 
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Příprava roztoku škrobu: 

Do 25 ml vody se přidalo 2,5 g škrobu. Vzniklá suspenze se pak za míchání 

převedla do 1000 ml vroucí vody. 

Roztoky jodu a thiosíranu se připravily vždy čerstvé z důvodu snižující se koncentrace 

těchto roztoků při jejich skladování, roztok škrobu stačí připravit podle potřeby. 

Postup práce 

Postačující množství vzorku se upravilo rozdrcením na částice menší než 0,15 mm. 

Vzorek byl vysušen v sušárně po dobu jedné hodiny při 105 °C a následně ochlazen 

v exsikátoru. Na analytických vahách se navážilo přesně 0,1 g vzorku. Navážka se vsypala 

do Erlenmayerovy baňky o objemu 250 ml, ke vzorku se přidalo 25 ml jodového roztoku, 

baňka se uzavřela gumovou zátkou a umístila na třepačku s regulovaným počtem kmitů 

(přibližně 240 min 1), při čemž se dbalo na rovnoměrné suspendování tuhé fáze v roztoku. 

Poté se vzorek usadil na odstředivce. Po usazení se odpipetovalo 20 ml čistého roztoku nad 

vzorkem do titrační baňky s 5 ml škrobového roztoku. Tento vzorek se titroval roztokem 

thiosíranu sodného do vymizení modrého zabarvení pro stanovení obsahu jodu. Spotřeba 

se odečetla s přesností 0,05 ml. Provedl se slepý pokus, který je shodný s postupem 

kontroly koncentrace připravovaného roztoku jodu.  

Jodové číslo bylo vypočteno podle rovnice (26): 

 

( )
EmV

cVVV
I

⋅
⋅⋅−⋅

=
3

1231 809,253
  (mg/g)      (26) 

kde  V1 je objem roztoku jodu, který byl v aktivaci s navážkou vzorku (25 ml) 

V2 objem roztoku thiosíranu sodného spotřebovaného při titraci roztoku jodu, 

který byl v aktivaci s navážkou (ml) 

V3 objem roztoku thiosíranu spotřebovaného při slepém pokusu (ml) 

c1 látková koncentrace roztoku jodu (mol/l) 

mE navážka suchého vzorku (g) 

253,809 relativní atomová hmotnost jodu (I2), (g/mol) 

Měření bylo provedeno třikrát. Analýzy jsem provedla v laboratoři Centra 

environmentálních technologií VŠB TUO Ostrava. 
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Stanovení měrného povrchu a distribuce velikosti pórů 

Specifický povrch a analýza porézní struktury vzorků aktivního uhlí byly určeny 

z měření adsorpční desorpční isotermy dusíku při teplotě –195 °C na přístroji ASAP 

(Micromeritics, USA). Před vlastním měřením byly vzorky sušeny při teplotě 105 °C po 

dobu 1 hod. Pro vyhodnocení měrného povrchu byla použita 3 parametrová metoda BET, 

pro vyhodnocení distribuce pórů byla použita metoda Horvath Kawazoe. Analýzy byly 

provedeny na Katedře analytické chemie a zkoušení materiálu VŠB TUO Ostrava. 

Infračervená spektroskopie 

Infračervená spektra (FTIR) byla měřena na infračerveném spektrofotometru FTIR 

Nicolet AVATAR 320 v rozsahu 4000 – 400 cm 1 s rozlišením 4 cm 1. Byla použita 

technika tabletování s KBr (0,5 mg vzorku bylo smícháno s 200 mg KBr). Analýzy byly 

provedeny v Ústavu chemie materiálu VŠB TUO Ostrava. 

Stanovení pH 

Povrchové pH vzorků aktivního uhlí bylo měřeno následujícím postupem:  

Aktivní uhlí bylo upraveno rozdrcením a přesetím na částice pod 0,15 mm. Vzorek byl 

vysušen v sušárně jednu hodinu při 105°C do konstantní hmotnosti a následně ochlazen 

v exikátoru. Na analytických vahách bylo odváženo 0,4 g upraveného aktivního uhlí 

a přidáno 20 ml destilované vody. Takto připravený vzorek byl umístěn na třepací 

inkubátor GFL 331 na 12 hodin při teplotě 24°C a otáčkách 205 ot./min z důvodu 

homogenizace. Poté byl vzorek přelit do trychtýře s filtračním papírem GRADE 1292, 

84 g/m2 a zfiltrován. Pro měření pH byl použit pH metr Wissenschaftlich Technische 

Werkstätten GmbH. Analýzy jsem provedla v laboratoři Centra environmentálních 

technologií VŠB TUO Ostrava. 

Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů 

Vzorky aktivního uhlí byly naředěny v poměru 1:10 v demineralizované vodě 

a následně umístěny na 24 hodin na třepačku. Poté zfiltrovány na filtračním papíru 

o velikosti 0,45 m. Koncentrace dusičnanů a dusitanů vyskytujících se ve stanovovaných 

vzorcích byla měřena iontovým chromatografem (Waters, UV detekce). Analýzy byly 

provedeny v Centru nanotechnologií VŠB TU Ostrava. 
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Stanovení setřesné hustoty 

Do odměrného válce bylo nasypáno 162 g použitého aktivního uhlí do výšky 

16 cm. S celým objemem bylo protřepáváno v daných intervalech (vždy 10 a 20 krát) 5x 

po sobě. Sypná hustota byla vypočtena podle rovnice: 

V

m
=ρ            (27) 

kde m je navážka uhlí a V objem vrstvy aktivního uhlí. 

Analýzy jsem provedla v laboratoři Centra environmentálních technologií VŠB TUO 

Ostrava. 

Ramanova spektroskopie 

Ramanova spektra byla získána bodovou analýzou povrchu vzorků pomocí 

konfokálního Ramanova mikroskopu (HORIBA Yvon Jobin, XploRA™) použitím 

2 excitačních laserů (532 nm a 785 nm). Pro měření byla použita mřížka s 600 vrypy/mm 

a měření bylo provedeno v režimu 5 skenů. Získaná spektra byla následně zpracována 

použitím programu LabSpec. Analýzy byly provedeny v Centru nanotechnologií VŠB TU 

Ostrava. 

4.6.2 Výsledky charakterizace adsorbentů 

Výsledky charakterizace čerstvého a používaného aktivního uhlí, které bylo 

používáno v laboratorní adsorpční koloně při experimentech zrovnoměrnění 

koncentračních výchylek NO v dusíku a vzduchu jsou shrnuty v tabulce 10.  

 
 
Tabulka 9: Označení vzorků aktivního uhlí (autor Troppová Ivana) 

Označení Typ a.u. Stav Poznámka 

13A MA C6 D40 CZ nové  
13B MA C6 D40 CZ použité po adsorpci NO ze směsi NO/N2 (1 rok) 
13C MA C6 D40 CZ použité po adsorpci NO ze směsi NO/vzduch (1 měsíc) 
14A KC 10 nové  
14B KC 10 použité po adsorpci NO ze směsi NO/vzduch (3 měsíce) 

 

 

 



Ivana Troppová: Zrovnoměrnění emisí NOx 
_________________________________________________________________________ 

2011 69

Tabulka 10: Fyzikálně chemické vlastnosti čerstvého aktivního uhlí a aktivního uhlí 
použitého při adsorpci/desorpci NO (autor Troppová Ivana) 

Vzorek* Jodové 

číslo 

(mg/g) 

Měrný 

povrch 

(m2/g) 

Nejčetnější 

poloměr 

mikropórů 

(nm) 

Nejčetnější 

poloměr 

mezopórů 

(nm) 

Objem 

mikropórů 

(cm3/g) 

Objem 

mezopórů 

(cm3/g) 

pH Setřesná 

hustota 

(kg/m3) 

13A 870 1166 0,38 1,39 0,457 0,072 9,5 540 

13B 749 1160 0,41 1,46 0,435 0,041 7,28 540 

14A 472 852 0,26 2,05 0,313 0,044 9,78 515 

14B 564 914 0,26 1,30 0,343 0,053 9,70 516 

* Označení vzorků je uvedeno v tab. 9  

 

Jodové číslo je definováno jako množství jodu (v mg) adsorbované na 1 g 

práškového uhlí z 0,02 N roztoku jodu. Jod je ve formě I2 a velmi malého množství I3 . 

Typické hodnoty jodového čísla pro aktivní uhlí jsou 900, hodnoty > 1000 jsou udávány 

pro aktivované uhlí vyšší kvality. Jodové číslo je přibližně korelovatelné s měrným 

povrchem pórů o průměru > 10 Å [92]. Hodnota jodového čísla použitého a.u. je 

cca o 14% nižší než čerstvého a.u., což by naznačovalo změny v porézní struktuře U 

aktivního uhlí MA C6 D40 CZ lze konstatovat, že po experimentech došlo k obsazení 

mikropórů sorbovaným plynem, jelikož hodnoty jodového čísla jsou u použitého uhlí nižší 

než u nového. Dlouhodobá adsorpce NO nezpůsobila změny v měrném povrchu vzorků 

13A a 13B, došlo však k poklesu objemu mezopórů.  

Změny povrchových acido bazických vlastností byly sledovány pomocí měření pH. 

Hodnota pH povrchu aktivního uhlí vlivem kontaktu s NO poklesla (vzorky 13A a 13B), 

což naznačuje tvorbu povrchově vázaného NO2 [93]. Vznikající NO2 byl také pozorován 

v prvních dnech experimentu adsorpce NO v dusíku. Zdrojem kyslíku byl pravděpodobně 

kyslík v pórech aktivního uhlí. Po jeho spotřebě vývoj NO2 ustal [90]. Povrchové pH 

impregnovaného uhlí KC 10 (vzorek 14A) se během adsorpce NO ze vzduchu neměnilo 

(vzorek 14B).  

Setřesná hustota výrazně závisí na zrnitosti aktivního uhlí a také na obsahu vody. 

Test byl prováděn pro orientační zjištění případných změn zrnitosti. Po rozebrání adsorpční 

kolony po dlouhodobých měřeních nebyl pozorován u dna ani na filtrech z vaty uhelný 



Ivana Troppová: Zrovnoměrnění emisí NOx 
_________________________________________________________________________ 

2011 70

prach nebo rozdrcené částice. Předpokládali jsme, že během provozu nedošlo k změně 

zrnitosti aktivního uhlí a měření setřesné hustoty to také naznačuje. 

Adsorpční větve izotermy dusíku při 157 °C pro čerstvý a použitý vzorek jsou 

uvedeny v obrázku 17. Izotermy mají typický tvar odpovídající čistě mikroporéznímu 

adsorbentu (typ I) a jsou v podstatě stejné. Rovněž rozdíly ve vyhodnoceném měrném 

povrchu jsou v rámci chyby metody.  

 

 

Obrázek 17: Adsorpční izoterma fyzikální adsorpce dusíku na čerstvém (13A A) 
a použitém (13B B) vzorku a.u. (autor Troppová Ivana) 
 

 

Nejčetnější poloměr pórů čerstvého vzorku je kolem 0,4 nm a použitím při adsorpci 

nedošlo k jeho významné změně (obrázek 18, 19). 
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Obrázek 18: Distribuce mikropórů získaná z fyzikální adsorpce dusíku na čerstvém (13A) 
vzorku a.u. (autor Troppová Ivana) 
 

 

Obrázek 19: Distribuce mikropórů získaná z fyzikální adsorpce dusíku na použitém (13B) 
vzorku a.u. (autor Troppová Ivana) 

 

 

Přítomnost funkčních skupin s obsahem dusíku by se měla rovněž ukázat 

v infračervených spektrech vzorků aktivního uhlí. Vibrace skupin NO2, ONO2 a NO3  se 

projevují ve spektru adsorpčním pásem při vlnočtu 1380 cm 1 [94]. Spektra mají velmi 

nízké transmitance a přítomnost dusíkových skupin nepotvrdily (obrázek 20).  

použité a.u. 

čerstvé a.u. 
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Obrázek 20: Infračervená spektra čerstvého (13A) a použitého (13B) a.u. (autor 
Troppová Ivana) 
Poznámky: černá: čerstvý vzorek, červená: použitý vzorek, modrá: čerstvý vzorek – vyšší navážka  

 

 

Výsledky stanovení obsahu dusitanů a dusičnanů iontovou chromatografií ve 

výluhu z nových a použitých vzorků na adsorpci NO jsou uvedeny v tabulce 11. V novém 

aktivním uhlí MA C6 D40 CZ (13A) a impregnovaném KC 10 (14A) byla naměřena nízká 

koncentrace dusičnanů i dusitanů. Po experimentech s NO se zvýšil obsah NO2  po 

adsorpci na impregnovaném uhlí KC 10 (vzorek 14B), po adsorpci na MA C6 D40 CZ se 

naopak zvýšil obsah NO3
 (vzorek 13B,13C), přičemž obsah dusičnanů byl významně vyšší 

po adsorpci NO ze vzduchu. Zřejmě došlo k nevratnému navázání analyzovaných skupin 

v pórech aktivního uhlí. Na obou vzorcích MA C6 D40 CZ (13B a13C) bylo však úspěšně 

dosaženo zrovnoměrnění koncentračních výchylek NO, což naznačuje, že část povrchu 

adsorbuje NOx vratně.   
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Tabulka 11: Obsah dusičnanů a dusitanů ve výluhu z nového aktivního uhlí a uhlí 
použitého při adsorpci/desorpci NO (autor Troppová Ivana) 

 Sorbent Koncentrace (mg/g) 

 NO2
 NO3

 

13A <0,04 <0,04 
13B 0,04 18,9 
13C 0,04 112,9 
14A <0,01 <0,01 
14B 7,33 0,16 

Poznámky: 13A – nové MA C6 D40 CZ, 13B  použité MA C6 D40 CZ po adsorpci NO experimenty s 
NO+N2 (1 rok), 13C  použité MA C6 D40 CZ po adsorpci NO experimenty s NO+vzduch (1 měsíc), 14A – 
nové impregnované uhlí KC10, 14B  použité impregnované uhlí KC10 po adsorpci NO experimenty se 
vzduchem a NO (3měsíce)  
 

Přítomnost funkčních skupin s obsahem dusíku v použitém aktivním uhlí by se měla 

rovněž ukázat v Ramanových spektrech vzorků. K analýze Ramanovou spektroskopií byly 

zaslány vzorky 13A, 13B a 13C. 

V obr. 21 je uvedeno spektrum nového a.u. MA C6 D40 CZ (vzorek 13A). Ze 

spektra je patrná přítomnost grafitu na základě intenzivních pásů při 1344, 1590 cm 1 

a širokého pásu nad 2600 cm 1. Pás okolo 3400 cm 1 naznačuje přítomnost sorbované vody. 

Ve všech analyzovaných bodech byla spektra vzorku 13A téměř totožná, lze tedy usuzovat 

na relativně homogenní charakter vzorku. 

 

 
Obrázek 21: Ramanovo spektrum vzorku 13A (měřeno laserem 532 nm) 
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Spektra a.u. MA C6 D40 CZ používaného 1 rok při adsorpci NO ze směsi NO/N2 

(vzorek 13B) jsou uvedena v příloze E. Měření byla prováděna ve třech bodech. 

Ze spektra v bodě 3 je patrný posun pozice pásu grafitu z 1344 cm 1 u vzorku 13A 

k 1307 cm 1 u vzorku 13B (obrázek 22), což naznačuje jisté změny ve struktuře grafitu 

v důsledku změn délky vazeb. Píkům při 564 a 682 cm 1 je možné přisoudit přítomnosti 

organicky vázaných nitro  skupin (  O – NO2). Z přílohy E je rovněž patrná přítomnost 

organicky vázaných nitro skupin na základě pásů při 561 a 676 cm 1 [95].  

 

 
Obrázek 22: Ramanovo spektrum vzorku 13B (bod 3, měřeno laserem 785 nm) 
 
 

Spektra a.u. MA C6 D40 CZ používaného 1 měsíc při adsorpci NO ze směsi 

NO/vzduch (vzorek 13C) jsou uvedena v obrázku 23. Spektra byla opět snímána ve třech 

bodech. 
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Obrázek 23: Ramanovo spektrum vzorku 13C (bod 1, měřeno laserem 532 nm) 
 

Z obrázků přílohy F lze na základě přítomnosti pásů 500, 600 a 700 cm 1 usoudit na 

přítomnost organicky vázaných nitro skupin.  

Při srovnání pozic pásů grafitu, zejména toho okolo 1340 cm 1 je patrné, 

že v některých spektrech dochází k jeho posunu k nižším vlnočtům. Z původních 

1344 cm 1 (obrázek 21, vzorek 13A) až k 1307 1300 cm 1 (přílohy E a F). Lze tedy 

usuzovat, že dochází ke změně délky vazeb v grafitu v důsledku sorpce příslušných nitro

skupin. V příloze F jsou patrné píky, které lze přisoudit nitro skupinám, ale nedochází 

k posunu pozice píku grafitu při 1340 cm 1. To by naznačovalo, že dané nitro skupiny 

mohou být vázány pouze na povrchu dané částice grafitu [95]. 

Spektrum v příloze F dokazuje heterogenní charakter vzorku 13C, kdy v jiném 

bodě bylo získáno pouze spektrum čistého grafitu. 

Závěrem lze shrnout, že ve vzorcích 13B a 13C lze předpokládat přítomnost vazeb 

N O pravděpodobně ve formě organických nitro skupin. Tyto skupiny však nebyly 

detekovány v každém analyzovaném bodě a lze tedy soudit na heterogenní charakter 

vzorku z hlediska rozložení těchto skupin. 

Ze získaných Ramanových spekter vzorků 13B a 13C je naopak málo pravděpodobná 

přítomnost anorganických dusičnanových aniontů zjištěných ve výluhu ze vzorků. 
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Anorganické dusičnany mají nejintenzivnější charakteristické pásy při 1070 1015 cm 1 

a 860 800 cm 1 a tyto pásy ve spektrech vzorků 13B a 13C chybějí [95]. 
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5 ZÁVĚR 

V disertační práci jsem se zabývala výzkumem týkajícím se možnosti 

zrovnoměrnění koncentračních výchylek NOx metodou střídavé adsorpce/desorpce na 

vybraných typech sorbentů. V experimentech, ve kterých byl používán jako nosný plyn 

dusík, bylo sledováno zrovnoměrnění NO a v experimentech, kde byl používán jako nosný 

plyn technický vzduch, bylo sledováno zrovnoměrnění NOx. Obsah práce je rozdělen do 

pěti kapitol, ve kterých je postupně popsána problematika zrovnoměrnění zvolených 

režimů fluktuací vstupní koncentrace NOx a následné hodnocení získaných poznatků. 

V prvních kapitolách je popsán současný stav v oblasti řešené problematiky, včetně 

jednotlivých procesů vzniku NOx a základních pochodů odehrávajících se při adsorpci a 

desorpci na vybraných typech sorbentů. Nedílnou součástí je také vyhodnocení vybraných 

charakteristik nových a použitých sorbentů při experimentech zrovnoměrnění 

koncentračních výchylek NOx. V dalších kapitolách jsou podrobně popsány jednotlivé 

experimenty, které poskytly důležité informace pro určení mezní minimální hodnoty doby 

zdržení a vymezily tak oblast procesních podmínek potřebnou pro zrovnoměrnění. V páté 

kapitole jsem podrobně zhodnotila plnění jednotlivých vytýčených cílů. 

V rámci disertační práce byla sestavena a uvedena do provozu experimentální 

laboratorní aparatura pro zrovnoměrnění koncentračních výchylek NOx tokem přes vrstvu 

sorbentu. Jako sorbenty byly vybrány 2 typy aktivního uhlí MA C6 D40 CZ (firma 

Resorbent, s.r.o.) a impregnované aktivní uhlí KC 10 (firma Silcarbon, Aktivkohle 

GmbH). 

Byly provedeny rozsáhlé experimenty zaměřené na studium zrovnoměrnění 

koncentračních výchylek NO za variabilních procesních podmínek (průtok plynu, 

koncentrace, různé režimy koncentračních výchylek). Na základě vztahů publikovaných 

v literatuře a vlastních měření byla vymezena oblast experimentálních podmínek. 

K vymezení oblasti, ve které dochází ke zrovnoměrnění vstupních koncentračních 

výchylek, je nutné určení minimální hodnoty doby zdržení. Byla vyhodnocena oblast dob 

zdržení plynu ve vrstvě adsorbentu a oblast mimovrstvových rychlostí, které jsou nezbytné 

pro zrovnoměrnění průměrných koncentrací NO v rozmezí 312 1250 ppm NO. Potřebná 

doba zdržení plynu v koloně byla 3 9 min při mimovrstvové rychlosti 15  62 cm/min. 
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Bylo zjištěno, že dvojnásobnému zvýšení průměrné koncentrace NO odpovídá cca 

dvojnásobné zvýšení minimální doby zdržení.  

V případě, kdy je na vstupu do kolony v daném cyklu více stejných koncentračních 

výchylek, je výstup z kolony rovnoměrnější než v případě jedné koncentrační výchylky. 

Tvrzení platí pro stejně velké koncentrační výchylky při zachování stejné průměrné 

vstupní koncentrace.  

Experimentální získání rovnovážných dat adsorpce NO na aktivním uhlí při 

různých počátečních koncentracích probíhalo v modelovém laboratorním reaktoru. 

Rovnovážná data ve tvaru závislosti adsorpční kapacity na koncentraci NO byla 

vyhodnocena dynamickou metodou z průrazových křivek. Z měření je zřejmé, že s 

klesající koncentrací NO klesá strmost křivek a zvyšuje se doba potřebná k nasycení vrstvy 

aktivního uhlí oxidem dusnatým. Sorpční kapacita je tedy závislá na koncentraci 

adsorbátu, jelikož s klesající koncentrací NO klesá adsorpční kapacita aktivního uhlí pro 

NO. Vyhodnocené adsorpční kapacity při různých počátečních koncentracích NO byly 

popsány rovnicemi Langmuirovy a Freundlichovy izotermy. Z hodnot korelačního 

koeficientu R2 i z grafického porovnání naměřených rovnovážných dat s daty vypočtenými 

podle modelových izoterem bylo zřejmé, že rovnovážná data jsou v daném případě lépe 

popsána Langmuirovou izotermou. 

Následující experimenty se zabývaly možností zrovnoměrnění koncentrační 

výchylky NO ve vzduchu. V předchozích experimentech plnil funkci nosného média dusík. 

Z hlediska praktické aplikace je mnohem zajímavějším nosným plynem vzduch. Bylo 

zjištěno, že přítomnost kyslíku v nosném plynu zvýšila adsorpční kapacitu aktivního uhlí 

(MA C6 D40 CZ) více než 100 krát. V tomto případě je adsorbované množství NO cca 3% 

z celkové hmotnosti aktivního uhlí. Adsorpce NO na impregnovaném aktivním uhlí KC

10, které je dle výrobce určeno speciálně pro kyselé plyny, je bez přítomnosti kyslíku 

nevratným dějem. Bylo zjištěno, že přítomnost kyslíku zvyšuje jak fyzikální adsorpci, tak 

chemisorpci. Aktivní uhlí funguje jako katalyzátor oxidace NO v přítomnosti kyslíku, tato 

oxidace probíhá v úzkých mikropórech a nezávisí na měrném povrchu a daném typu 

aktivního uhlí. Póry optimální velikosti slouží jako nano „klece“ pro adsorpci NO/O2 

a reakci na NO2. Reakcí vzniklého NO2 a uhlíku dochází k chemisorpci NO a oxidaci na 

povrchu uhlí v počátečním stádiu adsorpce. 
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Životnost aktivního uhlí byla sledována z hlediska změny jeho fyzikálně

chemických vlastností během použití při adsorpci/desorpci NO v dusíku a vzduchu. 

Pro přibližné určení změn mikroporézní struktury bylo použito stanovení jodového čísla. 

Pro podrobnou analýzu porézní struktury byla použita fyzikální adsorpce dusíku, 

přítomnost funkčních skupin byla sledována metodou infračervené a Ramanovy 

spektroskopie. 

U aktivního uhlí MA C6 D40 CZ lze konstatovat, že po experimentech došlo 

k obsazení mikropórů sorbovaným plynem, jelikož hodnoty jodového čísla jsou 

u použitého uhlí nižší než u nového. Dlouhodobá adsorpce NO nezpůsobila změny 

v měrném povrchu vzorků, došlo však k poklesu objemu mezopórů i mikropórů, což bylo 

způsobeno zachycením molekul NO v pórech aktivního uhlí. Lze předpokládat přítomnost 

vazeb N O pravděpodobně ve formě organických nitro skupin. Tyto skupiny však nebyly 

detekovány v každém analyzovaném bodě a lze tedy soudit na heterogenní charakter 

vzorku z hlediska rozložení těchto skupin. Dále bylo určeno pH a setřesná hustota. 

Hodnota pH povrchu aktivního uhlí vlivem kontaktu s NO poklesla, což potvrzuje tvorbu 

povrchově vázaných dusíkatých sloučenin. Výsledky stanovení obsahu dusitanů 

a dusičnanů iontovou chromatografií ve výluhu z nových a použitých vzorků na adsorpci 

NO byly odlišné. Zřejmě došlo k nevratnému navázání analyzovaných skupin v pórech 

aktivního uhlí. Na vzorcích MA C6 D40 CZ bylo však úspěšně dosaženo zrovnoměrnění 

koncentračních výchylek NO, což naznačuje, že část povrchu adsorbuje NOx vratně. 

V případě adsorpce NO dochází vedle vratné adsorpce i k nevratné adsorpci jistého 

podílu NO ve formě nitro skupin. Vedle toho jsou však přítomna povrchová místa, kde 

je adsorpce vratná a tato místa se zúčastní adsorpčně – desorpčních procesů. Výjimkou 

je adsorpce NO ve směsi s dusíkem na a.u. KC 10, kde převažovala nevratná adsorpce.  

Laboratorní experimenty zrovnoměrnění koncentračních výchylek NO na vstupu 

do adsorpční kolony potvrdily možnost zrovnoměrnění koncentračních výchylek NO 

tokem přes vrstvu aktivního uhlí, což bylo předmětem předkládané disertační práce. 

V obrázku 9 je vyznačena křivka, která má exponenciální charakter a vymezuje oblast, ve 

které dojde ke zrovnoměrnění. Z obrázku lze vyvodit, že dvojnásobnému zvýšení 

průměrné koncentrace odpovídá cca dvojnásobné zvýšení minimální doby zdržení a s 

rostoucí průměrnou koncentrací NO klesá hodnota maximální mimovrstvové rychlosti. 
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Rovnovážná data adsorpce NO ve směsi s dusíkem budou dále využita 

v matematickém modelu dynamické adsorpce, který umožní zjednodušení návrhu 

parametrů adsorbéru pro zrovnoměrnění koncentračních výchylek. Veškeré výsledky jsou 

doloženy experimentálně v předchozích kapitolách této disertační práce. Nezbytné hodnoty 

byly získány vhodně zvoleným postupem a metodami hodnocení a mohou do budoucna 

sloužit jako metodické pokyny pro experimenty související s problematikou adsorpce na 

pevném loži. Pro popis rovnováhy budou použity hodnoty konstant Langmuirovy izotermy 

získané z laboratorních experimentů. Neznámá hodnota koeficientu přenosu hmoty bude 

určena fitováním závislosti experimentálně zjištěné bezrozměrové koncentrace NO na čase 

metodou nejmenších čtverců. Mezi důležité parametry modelu patří mezerovitost lože 

adsorbentu, rychlost toku plynu a rovnovážná data adsorpce (adsorpční izoterma), která 

byla získána experimentálně.  

Znalost koeficientu přenosu hmoty spolu s rovnovážnými daty ve formě adsorpčních 

izoterem lze uplatnit při návrhu adsorbéru pro zrovnoměrňování koncentračních výchylek 

NO a také pro odhad doby trvání adsorpčního cyklu v adsorbérech určených pro snižování 

emisí NO. Model lze využít i v budoucnu pro popis dynamického chování adsorbéru při 

adsorpci dalších složek (VOC, CO2 atd.) a rovněž pro návrh zařízení pro zrovnoměrnění 

jejich koncentračních výchylek. 

Dle názoru disertanta byla v rámci projektu získána řada nových poznatků 

a formulovány klíčové parametry procesu zrovnoměrnění koncentračních výchylek 

tokem přes vrstvu sorbentu. Mezi tyto klíčové parametry patří minimální doba 

zdržení plynu ve vrstvě sorbentu, adsorpční kapacita sorbentu pro danou látku 

a průměrná koncentrace této látky v odpadním plynu. Lze tedy předpokládat, 

že získané výsledky mají obecnou platnost i pro další znečišťující látky (např. NH3, 

CO2, H2O), u nichž by kolísání koncentrace v proudícím plynu znesnadňovalo jejich 

likvidaci, což je významné zjištění pro následné použití v jednotlivých průmyslových 

odvětvích. Podmínkou je fyzikální adsorpce daných látek na vhodném sorbentu 

s vysokou adsorpční kapacitou pro tyto látky.  

Zásadním závěrem je, že tokem přes vrstvu aktivního uhlí lze zrovnoměrnit 

koncentrační výchylky NOx, což bylo předmětem zájmu předložené disertační práce 

a tato hypotéza byla experimentálně prokázána. 
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PŘÍLOHY 

Příloha A Experimentální laboratorní aparatura pro studium adsorpčně desorpčních 
procesů  
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Regulátor hmotového průtoku se 
solenoidovým ventilem 

Infračervený analyzátor 
Ultramat 6 
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Rotametry 

Analyzátor Testo 
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Příloha B Laboratorní experiment adsorpce NO k získání rovnovážných dat adsorpce NO 

na aktivním uhlí 
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Příloha C Laboratorní adsorbér 
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Příloha D Vzorek aktivního uhlí MA C6 D40 CZ 
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Příloha E Ramanovo spektrum vzorku 13B 
 
 
bod 1  (laser 532 nm) 

 
 
 
bod 2  (laser 785 nm) 
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Příloha F Ramanovo spektrum vzorku 13C 
 
 
bod 2  (laser 785 nm) 

 
 
 

bod 3 – (laser 532 nm) 

 
 


