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Summary 

The topic of my diploma work is the study of properties of carbon black 

Chezacarb as sorbent for environmental applications. This work is focused on the 

petrochemical carbon black Chezacarb and converts the doped sorbents that can 

be used to deodorize ammonia in biogas, and it is possible to limit the adverse 

effects on the environment and ecology. 
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Anotace 

Tématem mé diplomové práce je Studium vlastností sazí Chezacarb, jako 

sorbentu pro environmentální aplikace. Tato práce je zaměřena především 

na petrochemické saze Chezacarb a jejich převedení na aditivované sorbenty, 

které jsou využitelné k deodorizaci čpavku v bioplynu, a tím je možné omezit 

nežádoucí účinky na životní prostředí a ekologii. 
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1 ÚVOD 

Energeticky využitelné plyny, jako jsou např. bioplyn, skládkový plyn či zemní 

plyn obsahují látky, které mohou komplikovat jejich následné využití. Mezi tyto 

látky patří i amonné sloučeniny, které jsou charakteristické svým zápachem. 

Představitelem těchto amonných látek v plynech je NH3, který se nalézá 

především v bioplynu a může dosahovat i značně vysokých koncentrací. Jednou 

z technik pro odstranění amonných látek z plynu je adsorpce, kde jsou nežádoucí 

látky fixovány na povrchu pevného sorbentu. Často se k tomuto účelu používají 

adsorbenty na bázi aktivního uhlí. Speciálním typem aktivního uhlí jsou upravené 

saze Chezacarb, které jsou schopny zadržet zapáchající amonné látky z plynu. 

Specifické modifikační přísady zajišťují nejen velmi vysokou účinnost odstranění 

amonného zápachu, ale i velmi vysokou adsorpční kapacitu aktivního uhlí. 

Chezacarb svou strukturou a složením spojuje své fyzikálně- chemické 

vlastnosti nutné k dosažení vysoké účinnosti při zachycení ropných produktů, 

uhlíkových derivátů a dalších látek schopných vázat se na povrch sazí. Dávají tak 

možnost využití při ekologických zátěžích, a tím nabízí řadu různých modifikací a 

výzkumu nových typů sorbentů. V rámci přípravy nových typů sorbentů Chezacarb 

bude připraveno devět nových typů extrudovaného sorbentu Chezacarb 

aditivovaného různými poměry kyselin sírové a dusičné a obměnou různých typů 

pojiva - bentonitu. U každého typu aditivovaného sorbentu Chezacarb proběhne 

statický test adsorpce v alkalickém prostředí. Při statických testech bude ověřen 

vliv kyselých aditiv na sorpci čpavku v připraveném alkalickém prostředí, a tím 

možnost využití například k deodorizaci čpavku v bioplynu, čímž je možné omezit 

nežádoucí účinky na životní prostředí a ekologii. 

Cílem mé diplomové práce je studium vlastností sazí Chezacarb, jako 

sorbentu pro environmentální aplikace, které se mohou využívat např. 

při deodorizaci čpavku z bioplynu pomocí extrudovaných sazí Chezacarb. 

Použitím adsorpční aparatury jsou jednotlivé typy modifikovaných sazí Chezacarb 

testovány a sledovány a jejich účinnost nasycením sorbentů amoniakem po 

ukončení testů vyhodnocena. 
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2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SORBENTŮ 

Sorbenty bývají označovány jako látky s mimořádnou jímavostí. Používají se 

pro environmentální účely v průmyslu jako prevence proti úkapům chemických 

látek, k čištění komunikací, po haváriích nebo např. při znečištění vodních hladin 

látkami, které ohrožují životní prostředí. Jejich prostřednictvím lze zpomalit nebo 

zastavit další šíření uniklých substancí a také umožnit zachycení a odstranění 

nebezpečných věcí ze zasaženého prostředí [1], pomocí speciálních látek a 

materiálů, které jsou schopny kapalinu na sebe vázat, pohlcovat nebo v ní 

reagovat. Toto zachytávání kapalin probíhá na různých chemických, nebo 

fyzikálních principech. Obecně se těmto principům říká sorpce. 

Ve skutečnosti, se může jednat o absorpci. Absorpce plynů je pohlcování 

plynů kapalinami nebo pevnými látkami, tzv. absorbenty. V jiném případě se může 

jednat o adsorpci, což je jev spojený s pohlcováním kapaliny na povrch pevné 

látky, kterou nazýváme adsorbentem. Pokud je adsorpce spojená s následnou 

chemickou reakcí mezi kapalinou, plynem i pevnou látkou, hovoříme o chemické 

adsorpci. Všem těmto látkám a materiálům, které na sebe vážou kapalinu, říkáme 

sorbenty [2], [19]. 

Sorbenty se vyrábí v mnoha provedeních a variantách, lze je však zhruba 

roztřídit dle následujících kritérií, např. podle smáčivosti vodou na hydrofobní nebo 

hydrofilní, dále podle provedení na sypké, granulované či textilní a podle druhu 

adsorpčních materiálů na silikagel, zeolity, granulovanou pryž, adsorbenty na bázi 

grafitu a uhlíkaté adsorpční materiály. 

Mezi látkami, které se používají jako adsorbenty, mají materiály na bázi 

uhlíku důležité postavení. Většina uhlíkatých adsorbentů vykazuje vysoké hodnoty 

měrného povrchu, které bývají spojeny s velkou porozitou. Neopomenutelným 

faktem je také jejich poměrně nízká cena, a tedy snadná dostupnost pro řadu 

pracovišť. Nesmíme zapomenout na to, že uhlík patří mezi biogenní prvky, a proto 

tyto materiály nevykazují žádnou potenciální hrozbu pro ekologii a životní 

prostředí [3]. 
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Obecně lze uhlíkové sorbenty používat pro celou řadu čistících postupů, jako 

je např. záchyt plynných polutantů, přičemž jejich vysoký aktivní povrch, příznivá 

mikroporézní struktura a nízká sypná hmotnost jsou nositeli vysokých účinností 

v odstranění toxických persistentních látek typů PCDD/PCDF a dalších těkavých 

organických a anorganických látek z ovzduší a plynů. Použití řady sorbentů 

je aplikováno jako koncový stupeň čištění spalin zvláště ve fluidních technologiích. 

Příkladem využití je spalovna komunálního odpadu SAKO Brno, kde je sorbent 

využíván s dosahovanou účinností vyšší než 95 % a zbytkovou kontaminací 

PCDD/PCDF pod 0,1 ng/m3 [4], [9]. 

Jiným způsobem využití těchto látek je jejich použití při sanačních pracích 

na likvidaci ropných havárií, přičemž se využívá jejich vysoké nasákavosti, která 

činí např. až 6 kg uhlovodíků na 1 kg sorbentu. Sorbent i s naadsorbovanou 

kapalnou fází je sypký, nelepivý, zároveň však jeho struktura zabraňuje zpětnému 

uvolňování kontaminantu. S výhodou lze použít i sorpční panely, kde je sorbent 

plněn do vaků ze speciálních tkanin. Pro odstranění ropných látek z vodní hladiny 

je určen sorbent, který se vyznačuje vysoce hydrofobizovaným povrchem a trvale 

plave na vodní hladině [4]. Obrázek 1 popisuje zachytávání znečištění na řece 

Bílině. 

 

Obrázek 1: Zachytávání znečištění na řece Bílině 

Foto: Ing. J. Hönig 
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Sorbenty je možno používat při likvidaci polotuhých odpadů starých 

ekologických zátěží, kdy se využívá volného seskupení základních částic sorbentu 

a jejich schopnosti vytvářet zesíťovanou strukturu. Polotuhé odpady z ropných 

produktů a těžké zbytky sloučenin na bázi ropy se mísí obvykle se sorbentem 

za použití homogenizérů. Homogenizací vzniká práškový produkt (palivo), který je 

suchý, sypký a nelepivý a vyznačuje se vysokou výhřevností. Lze jej následně 

využít přímo nebo zpracovat následně za použití vhodné technologie 

do požadovaného tvaru [4]. 

Také při čištění technologických zařízení a potrubí jsou uhlíkaté sorbenty 

často používány, neboť jejich volná porézní struktura, mikroskopické částice 

a vysoce hydrofilní úprava umožňují připravit z nich vodnou suspenzi, která má 

vlastnosti čerpatelné kapaliny. Prouděním této kapaliny asanovaným potrubím 

nebo technologickým zařízením dochází k naadsorbování kontaminujících složek 

na povrch sorbentů [4]. 
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3 CHARAKTERISTIKA SAZÍ CHEZACARB 

Saze je obecný název pro skupinu produktů, které lze zjednodušeně 

charakterizovat jako, látky s obsahem amorfního uhlíku nad 97 % [5]. 

Chezacarb jsou speciální sorpční saze s vysoce hydrofobizovaným 

povrchem. Patří do modifikované řady sazí, které z hlediska své struktury 

a složení spojují své fyzikálně- chemické vlastnosti nutné k dosažení vysoké 

účinnosti při zachycení ropných produktů, uhlíkových derivátů a dalších látek 

schopných se vázat na povrch sazí [2]. Uhlíkaté substráty ve výrobnách 

Unipetrol RPA, s.r.o. jsou produkovány procesem tzv. parciální oxidace, ve kterém 

se působením směsi kyslíku a vodní páry při vysokých teplotách, okolo 1250 °C 

štěpí ropné zbytky jako např. vakuové zbytky destilace ropy nebo zbytky z procesu 

termického krakování [5]. Obrázek 2 uvádí zjednodušené schéma parciální 

oxidace POX. 

 

Reaktor

Výroba

páry
Chladič Separace Pračka

CO2

H S
2

Surový plyn

VodaSazová voda

Voda

Surový plyn

Vysokotlaká pára

Těžký
olej

Kyslík Kondenzát

 

Obrázek 2: Výrobna POX - reaktor, parní nádoba, chladič, separátor, pračka a směsné nádoby 
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Hlavními produkty procesu parciální oxidace jsou pak vodík, syntézní plyn 

a oxid uhličitý. Jako vedlejší produkt procesu parciální oxidace vznikají, vedle 

odplynu produkty obsahující kyanovodík, amoniak, sulfan také saze. Saze tvoří 

přibližně 2 hmotn. % produkce parciální oxidace. Ve vlastním procesu zpracování 

produktů jsou saze zachycovány za kotlem na odpadní teplo vypírkou do vody, 

čímž vzniká tzv. sazová voda [5], která je nežádoucím produktem. Množství sazí 

v sazové vodě stoupá se vzrůstající molekulovou hmotností suroviny. Sazová 

voda se zpracovává ve výrobně Chezacarb. Konečným produktem je několik typů 

elektrovodivých sazí uhlíkatých sorbentů, jejichž kvalitativní parametry a způsob 

následného využití určují zejména tyto následující podmínky: druh suroviny 

zpracovávané při výrobě vodíku a režim na reaktorech Shell, úprava sazové vody 

oxidací a přidání speciálních látek během výroby sazí. 

Výběrem uvedených faktorů a nastavením podmínek v systému procesu 

parciální oxidace, úpravy sazové vody a úpravy sazí v jednotce Chezacarb lze 

vyrábět uhlíkaté substráty, které lze využít jako sorpční či kompozitní materiál [7]. 

3.1 Princip výroby 

Principem výroby je izolace sazí ze sazové vody surové ve formě sazových 

granulí s benzínem, které se v následujících provozních souborech zpracují 

na hotový výrobek – saze Chezacarb. Velký význam má výroba z hlediska 

životního prostředí, neboť sazová voda (jako odpad) je látkou nežádoucí [14]. 

Obrázek 3 uvádí zjednodušené schéma zpracování sazové vody na výrobně sazí 

Chezacarb. 

Ze sazové vody s použitím granulačního benzinu, dochází k přenosu uhlíku 

z vodné do organické fáze, a to ve formě uhlíkatých granulí. Uhlíkaté granule se 

v dalších technologických postupech suší, chladí a vypracovávají na hotový 

výrobek sazové sorbenty. Poměr obou medií je podřízený zejména obsahu uhlíku 

a fyzikálně chemickým vlastnostem sazové vody a granulačního benzinu. 
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Obrázek 3: Výrobna sazí Chezacarb – granulační nádoba, sušička, chladič, zásobník 

3.2 Vlastnosti a charakteristika 

Mezi základní sledované vlastnosti sazí Chezacarb patří zejména 

skupenství, barva, zápach, hodnota pH, sypná hmotnost, teplota vzplanutí a 

vznícení. Hodnoty těchto veličin za normálních podmínek uvádí Tabulka 1. 

Mezi relevantní charakteristiky tohoto materiálu jsou zahrnovány i vlastnosti 

specifické, které jsou společné pro všechny druhy sorbentů a patří mezi ně např. 

vysoký aktivní povrch 800 – 1000 m2/g, vysoká poréznost (90 %) 3 – 4 cm3/g, 

volné seskupení základních částic o velikosti 2 – 20 nm, široké spektrum (velikost) 

pórů 0,6 – 10 000 nm, aglomerace nebo dispergace základních částic. Schopnost 

vytvářet zesíťovanou strukturu základních částic v kompozitech a prostorově 

orientovaná mřížka je v závislosti na procesních podmínkách. 

Také fyzikálně-chemické vlastnosti sazí Chezacarb, jejichž přehled uvádí 

Tabulka 2, je nutno z hlediska využitelnosti těchto produktů pokládat za velice 

významné. 
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Tabulka 1: Přehled základních vlastností sazí Chezacarb 

Zdroj: Unipetrol RPA, s.r.o. 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI 

Skupenství při 20°C pevná látka  

Barva černá  

Zápach bez zápachu  

pH 6 – 9,5  

Sypná hmotnost 112 – 160 kg.m-3 

Teplota vzplanutí 489 > 600 °C 

Teplota vznícení > 600 °C 

 

Tabulka 2: Přehled fyzikálně-chemických vlastností produktů Chezacarb 

Zdroj: Chem. Listy 102, 274−278 (2008) 

Znak jakosti: Chezacarb® 

Chezacarb EKO SH EKO S EKO B A+ A B 

Měrný povrch adsorpcí dusíku, 

[m2 g-1] 
- - min. 800 815-1005 min. 800 min. 800 

Jódová adsorpce, [mg g-1] 1 950-1200 950-1200 950-1250 1010-1140 900-1200 950-1250 

DBF absorpce, [ml/100 g] 370-450 370-450 380-460 365-395 340-420 380-460 

pH 6,5-9 6,5-9 6,5-9,5 6,5-9 6,5-9 6,5-9,5 

Ztráta sušením, [%] - max. 1 max. 0,8 max. 0,3 max. 0,8 max. 0,8 

Obsah popela, [%] max. 1,5 max. 1,7 max. 1,7 max. 0,35 max. 0,9 max. 1,7 

Obsah síry, [%] - - max. 0,6 max. 0,23 max. 0,5 max. 0,6 

Prachové podíly, [%] - - max. 20 max. 5 max. 15 max. 20 

Tvrdost granulí průměrná, [g] - - - max. 10 max. 10 - 

Tvrdost granulí nejtvrdší, [g] - - - max. 20 max. 20 - 

Elektrický měrný odpor, 

[Ohm, cm] 
- - max. 150 max. 40 max. 150 max. 150 

Zbytek na sítě 0,045 mm, [ppm] - - max. 500 max. 50 max. 500 max. 500 

Adsorpce nafty, [g g-1 vzorku] - min. 4 - - - - 

Sypná hmotnost [g l-1] max. 160 max. 160 min. 112 min. 118 min. 115 min. 112 

Smáčivost, [%] min. 80 max. 2 - - - - 

Dusaná sypná hmotnost, [g l-1] - - - 140.160 - - 

Toluenová extrakce, [%] - - - max. 0,1 - - 

Velikost částic pod 0,5 mm, [%] - max. 10 - - - - 

Velikost částic 0,5-2,5 mm, [%] - min. 85 - - - - 

Velikost částic nad 2,5 mm, [%] - max. 5 - - -- - 
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3.3 Struktura 

Další velmi významnou charakteristikou sazí je struktura a velikost agregátů. 

Rozměr a složitost (komplexnost) struktury agregátů je dána počtem kulových 

primárních částic sazí, které se shlukují během výrobního procesu. Vysoce 

komplexní struktura sazí se skládá z rozvětvených řetězců s mnoha sekundárně 

vytvořenými prostory v agregátu, naopak málo rozvinutá struktura agregátu 

představuje menší shluky kulových částic, a tedy menší prostor uvnitř agregátu. 

Struktura agregátu není závislá na velikosti částic a je zřejmé, že pro stejně 

veliké částice existují agregáty se zcela odlišnou strukturou. Struktura agregátů je 

stanovována tzv. dibutylftalátovou adsorbcí – DBF. Rozvinutější struktury mají 

vyšší hodnoty textur DBF, neboť vytvářejí uvnitř struktury vyšší prostor a naopak. 

Obecně platí, že saze s rozvinutější a komplexnější strukturou jsou snáze 

dispergovatelné, mají nižší smáčivost, vyšší elektrickou vodivost a vyšší viskozitu. 

V zásadě jsou saze tvořeny elementárním uhlíkem, který má však mnohem méně 

uspořádanou strukturu než např. grafit. 

Saze neexistují jako diskrétní částice, ale během výrobního procesu se 

kulovité částice sazí nazývané též primární částice shlukují, neboli agregují do 

podoby řetězců nebo klastrů. Tyto agregáty jsou pak nejmenšími jednotkami sazí 

a definují tzv. primární strukturu. 

Primární struktura je charakterizována základními charakteristikami jako je 

velikost primárních částic, velikost povrchu, velikost a vlastní struktura agregátů 

a chemické složení, povrchu sazí. Tyto charakteristiky předurčují další vlastnosti 

sazí, jakými jsou adsorbční vlastnosti, hustota, elektrická vodivost, absorbce 

UV záření či viditelného světla [5]. 
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Obrázek 4 zobrazuje strukturu primárních částic sazí Chezacarb velikosti 100 nm. 

Jinou velikost struktury sazí Chezacarb (500 nm) zobrazuje Obrázek 5. 

 

Obrázek 4: Struktura primárních částic Chezacarb – 100 nm 

Zdroj: Reseach Institute of Inorganic Chemistry 

 

 

Obrázek 5: Struktura primárních částic Chezacarb – 500 nm 

Zdroj: Reseach Institute of Inorganic Chemistry 
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3.4 Povrch 

Nejdůležitější vlastností sazí je velikost jejich primárních částic a s ní 

související velikost povrchu. Velikost primárních částic popisuje velikost 

individuálních kulových částic, které tvoří primární strukturu. Velikost částic se 

stanovuje elektronovým mikroskopem a platí, že čím menší částice, tím větší je 

velikost jejich povrchu. Velikost povrchu částic je zpravidla vyjadřována pomocí 

adsorpce dusíku. Velikost částic sazí se pohybuje v rozmezí 10 až 100 nm, 

velikost povrchu částic od 20 do 1500 m2.g-1. Obecně platí, že malé částice sazí 

s vysokým povrchem jsou tmavší, mají vyšší viskozitu a nižší smáčivost, jsou 

obtížněji dispergovatelné, mají vyšší vodivost a dobře adsorbují UV záření [5]. 

3.4.1 Vlastnost povrchu 

Vlastnost povrchu sazí je neméně významnou vlastností. Na povrchu sazí se 

vyskytují chemisorbované komplexy obsahující kyslík, jako jsou karboxylové, 

chinonické či fenolické skupiny. Tyto kyslík obsahující skupiny mohou významným 

způsobem ovlivnit např. chemickou reaktivitu, smáčivost, katalytické vlastnosti 

sazí, elektrickou vodivost apod. Množství chemisorbovaných kyslíkatých skupin se 

stanovuje měřením tzv. ztráty sušením, kde je měřena hmotnost před a po zahřátí 

sazí nad teplotu 950 °C [17]. 

3.4.2 Modifikace povrchu 

Pro reálné aplikace je pak výhodné produkovat sorbenty Chezacarb 

v požadované granulometrii, a též s modifikovanými vlastnostmi (chemisorbenty). 

O základních environmentálních technologiích, na bázi sorbentů Chezacarb již 

bylo opakovaně referováno u obecné charakterizace sorbentů. 

V této práci jsou popsány nové postupy využití petrochemických sorbentů 

Chezacarb. Tyto nové postupy vycházejí z dodatečných úprav základního 

uhlíkatého sorbentu – s úpravou granulometrie a úpravou chemického složení 

sorbentu, tedy jeho cílená přeměna na selektivní chemisorbent [12]. 
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Průmyslové tedy velkokapacitní použití sorbentů vždy znamená kombinovat 

dva základní technické parametry makroskopické vlastnosti sorbentu (velikost 

a tvar částic) a použité strojně technologické zařízení (typ a konstrukce 

adsorbérů). 

V oblasti výroby a použití sorbentů Chezacarb jsou tato hlediska realizována 

následovně: základní typ sorbentu Chezacarb, s průměrnou velikostí částic 0,1 až 

1,0 mm lze používat zejména v procesech plynné fáze, tedy obvykle jako vstřik 

pevného sorbentu do proudu plynů/spalin s následnou filtrací; základní typ 

sorbentu Chezacarb podrobený desintegraci na částice v kategorii nanočástic. 

Použití je především v postupech v kapalné fázi využívající míchané sorpční 

reaktory s následnou separací kapalné a pevné fáze; základní typ sorbentu 

Chezacarb s upravenou granulometrií. Technologickým zásahem do výrobní 

jednotky se zavedl nový výrobek uhlíkový sorbent s granulometrií nad 2,5 mm. 

Takovýto materiál lze aplikovat ve stacionárních adsorbérech s pevnou 

vrstvou sorbentu, přičemž tlaková ztráta při proudění medií (plynných i kapalných) 

je přijatelná pro většinu sorpčních postupů v oblasti životního prostředí, kdy se 

aplikují nižší průtokové rychlosti a Chezacarb ve formě výtlačků válečků s délkou 5 

až 20 mm. 

Jedná se o nové výrobky vzniklé post-extrudací základního sorbentu 

Chezacarb. Tato post-extrudace předpokládá přídavek vhodných pojiv před 

vlastním tvarováním a, což je významné, též přídavek cílených aditiv (kyselin, 

báze, oxidovadla atp.) tak, aby získané extrudáty kombinovaly dostatečné sorpční 

vlastnosti, nízké tlakové ztráty a zároveň na nich probíhaly žádoucí chemické 

reakce (neutralizace, oxidace apod.). 

Produkce takto selektivních chemisorbentů je dalším potenciálem ve využití 

petrochemických uhlíkových sorbentů [12]. Kombinací těchto postupů pak bylo 

možné testovat nové aplikační možnosti upravených sorbentů řady Chezacarb. 
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3.5 Variantnost 

Podle druhu použité suroviny pro zplynění, režimu na reaktorech Shell 

ve výrobně zplyňování mazutu a podle kvalitativních parametrů jsou vyráběny 

druhy kompozitních sazí Chezacarb (Printex XE 2, A+, A, B), které jsou využívány 

v oblasti elektrovodivostní a elektromagnetické úpravy plastů. 

Tři sorbenty sazí Chezacarb (B, S, SH) jsou používané pro sorpční procesy 

při čištění plynů, vod apod. [7]. Tyto vlastnosti umožňují jejich užití 

v environmentálních oblastech tj. řešit širokou škálu u ekologických cílů 

v průmyslové oblasti, při likvidaci odpadů i starých ekologických zátěží [13]. 

Chezacarb B je sorbent, který se vyznačuje vysokým specifickým povrchem 

a široce rozvinutou porézní strukturou vhodnou pro rozsáhlou oblast sorpčních 

procesů při čištění spalin a plynů se specializací na záchyt a odstranění 

halogenovaných a polyaromatických sloučenin, jako jsou polychlorované 

dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/F). Obsahuje i stopové množství 

katalyzujících kovů (vanad, nikl, železo) [5]. 

Chezacarb S je modifikovaný sorbent, který se naopak vyznačuje vysoce 

hydrofobizovaným povrchem a rovněž rozvinutou porézní strukturou vhodnou pro 

prevenci a likvidaci ropných havárií, zvláště však pro zachycování ropných látek 

z vodní hladiny, protože není smáčivý a trvale plave na hladině. Vyznačuje se 

mimořádně vysokou schopností trvale vázat na svém povrchu a v porézní 

struktuře ropu, topné oleje, pohonné hmoty, mazadla a jiné polární i nepolární 

kapaliny [5]. 

Chezacarb SH je modifikovaný sorbent, který se vyznačuje vysokým 

specifickým povrchem a široce rozvinutou porézní strukturou vhodnou 

pro rozsáhlou oblast sorpčních procesů, zvláště však pro sorpční a asanační 

procesy prováděné ve vodné fázi. Vysoce hydrofilní úprava a přítomnost 

stopového množství katalyzujících kovů představují vhodnou konfiguraci vlastností 

sorbentu [5]. Tento typ sorbentu jsem použila při experimentální části diplomové 

práce. 
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4 METODIKA PŘÍPRAVY MODIFIKOVANÝCH TYPŮ 

SORBENTŮ 

Tato část diplomové práce se bude zabývat přípravou sorbentů Chezacarb 

typu SH EKO, které lze využít pro environmentální aplikace k sorpci, při 

deodorizaci bioplynu od čpavku. Většinu extrudovaných typů Chezacarb jsem 

připravovala obměnou základní receptury [8], [15], jejíž popis je uveden 

v následující kapitole. 

4.1 Receptura 

Pro přípravu aditivovaných extrudátů se používají různé látky a sloučeniny: 

- Chezacarb SH EKO – modifikovaný sorbent, který se vyznačuje specifickým 

povrchem a široce rozvinutou porézní strukturou vhodnou pro rozsáhlou 

oblast sorpčních procesů [5]. 

- Bentonit: GA, Sabenil, B – 75, L – bentonit je reziduální nepřemístěná jílovitá 

hornina, technologicky jílovitá zemina, která vznikla mechanickým 

a chemickým zvětráváním matečné horniny v alkalickém prostředí, hlavně 

sopečných tufů a tufitů, andezitů, ryolitů, čedičů a jiných převážně 

třetihorních hornin. Je to plastická hornina, která má bobtnací schopnost. 

Dále má velmi dobré sorpční vlastnosti a vysokou schopnost výměny 

kationtů. Chemické i minerální složení horniny závisí na vzniku ložiska. 

Bentonit obsahuje hlavně montmorillonit (65-80 %). Dalšími významnými 

složkami jsou beidelit, kaolinit a illit. Světové zásoby ložisek bentonitu se 

odhadují na více než 2 mil. tun ročně a počítá se s objevem dalších 

lokalit [10]. 

- HNO3, H2SO4 – kyselina dusičná a kyselina sírová se aplikuje pro zvýšení 

sorpční kapacity výsledného produktu. 

- Parní kondenzát - do hmoty sorbentu se přidává pro konečné tvarování 

extrudátu. 
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Poměr použitých surovin uvádí Tabulka 3. 

Tabulka 3: Receptura nových typů extrudátu 

Zdroj: Martina Kováčová 

Suroviny 
Navážky pro jednotlivé vzorky, [g] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
CHZC (SH - podsítné 2011) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
HNO3 (65 %) 20 20 20 20 40 20 - 20 20 
H2SO4 (96 %) - - - - - 20 80 60 140 
Bentonit - GA - - - 16,6 16,6 16,6 16 16 16 
Bentonit - Sabenil - - 16,6 - - - - - - 
Bentonit - L - 16,6 - - - - - - - 
Bentonit - B-75 16,6 - - - - - - - - 
Parní kondenzát 566 566 566 566 559 566 566 566 566 
Celkem 752,6 752,6 752,6 752,6 765,6 772,6 812 812 892 

4.2 Použité technologické zařízení 

Pro výrobu nových typů extrudátu jsem využívala následující technologická 

zařízení, která jsou k dispozici ve společnostech Unipetrol RPA, s r.o. 

a VUAnCh, a.s.: 

- Hnětač pro mísení všech použitých látek a sloučenin, ve kterém jsem vše 

důkladně promíchávala (viz Obrázek 6). Zařízení bylo vyvinuto pro účely 

výroby extrudátů zaměstnanci společnosti Unipetrol RPA, s r.o. 

 

Obrázek 6: Hnětač pro mísení směsi na extrudaci, vpravo hnětací metly 

Foto: UniCRE 
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Promísenou směs k extrudaci, kterou jsem pomocí hnětače připravila, 

zobrazuje Obrázek 7. 

 

Obrázek 7: směs připravená k extrudaci 

Zdroj: Martina Kováčová 

 

- Pístový extrudér (tlakový lis) s matricí 3,2 mm (viz Obrázek 8), kde jsem z 

promísené směsi získala požadovaný extrudát (viz Obrázek 10). Zařízení 

bylo vyvinuto pro účely výroby extrudátů zaměstnanci společnosti Unipetrol 

RPA, s r.o. 

 

Obrázek 8: Pístový extrudér, dole sada protlačovacích matric 

Foto: UniCRE 
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- Komorová sušárna Memmert (viz Obrázek 9). Plně automatická elektronicky 

regulovaná sušárna s digitálním displejem vestavěnou vzduchovou turbínou, 

kterou jsem využívala jak k sušení, tak ke statickým testům. Sušárnu jsem 

předem vyhřívala na 105 °C, resp. 35 °C. 

 

Obrázek 9: Komorová sušárna 

Foto: Martina Kováčová 

4.3 Postup přípravy nových typů sorbentů Chezacarb 

Odvážené množství sazí Chezacarb EKO SH, jílového pojiva bentonitu (GA, 

Sabenil, B – 75, nebo L) a parního kondenzátu jsem nadávkovala do hnětáku. 

Hněták jsem uzavřela a uvedla do chodu zhruba na 15 minut – dokud nebyla 

směs kompaktní, poté jsem postupně přidávala kyselinu dusičnou a kyselinu 

sírovou. 

Po nadávkování všech složek jsem nechala směs v hnětáku homogenizovat 

asi 50 minut. Během hnětení jsem musela průběžně seškrabovat ulpělou směs ze 

stěn a lopatek hnětáku pro dosažení dokonalejšího promísení. 
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Připravenou směs jsem z hnětáku přemístila do válce pístového extrudéru 

s ocelovou matricí 3,2 mm a při tlaku 550-660 kPa jsem tvarovala požadované 

extrudáty. 

Černé, lesklé výtlačky křehké struktury o průměru 3,2 mm s různou délkou 

(délka neovlivňuje kvalitu extrudátu) vzniklé v pístovém extrudéru, jsem rozmístila 

na jednotlivé plechy (viz Obrázek 10). 

 

Obrázek 10: Vyrobený extrudát 

Foto: Martina Kováčová 

 

Všechny plechy s nově vytvořenými typy extrudátů jsem vložila do komorové 

sušárny předem vyhřáté na 105 °C a sušila do konstantní hmotnosti - do druhého 

dne. Doporučená doba sušení je stanovena na minimální dobu 12 hodin. Po 

dosažení konstantní hmotnosti jsem vypnula sušárnu a nechala v ní extrudáty 

pozvolna chladnout. 

Po vychladnutí výtlačků jsem odebrala vzorky od každého typu nového 

extrudátu, přibližně 150 g, a tímto jsem měla vzorky připraveny k předání na 

analytickou charakterizaci. 

Zbytek extrudátů jsem použila k následným statickým testům adsorpce. 
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5 ZÁKLADNÍ METODY CHARAKTERIZACE SORBENTŮ 

Z hlediska praktické využitelnosti produktu (viz Obrázek 11) je vždy třeba 

pečlivě posoudit jeho vlastnosti a charakteristiky, přičemž se používá velmi 

přesných laboratorních standardů a technických norem. 

 

Obrázek 11: Extrudované sorbenty připravené ke stanovení 

Foto: UniCRE 

5.1 Pevnost a povrch vyrobených typů sorbentů 

Po přípravě všech 9 typů aditivovaných extrudátů byla uzanční metodou 

změřena břitová pevnost a měrný povrch dle normy ASTM D6556 - 10. 

5.1.1 Stanovení velikosti povrchu extrudátů BET- metodou 

Měrný povrch patří do skupiny základních fyzikálních veličin umožňující 

charakterizaci materiálu, a má přímý vztah k naadsorbovanému množství 

na povrchu materiálu. 

Použitá adsorpční metoda umožňuje stanovení celkového povrchu materiálu 

(jak vnějšího tak vnitřního povrchu), hodnota vnitřního povrchu je zpravidla 

několikrát větší než hodnota povrchu vnějšího. Stanovení měrného povrchu je 

prováděno na přístroji Micromeritics 2200A. 
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Princip stanovení spočívá v měření množství plynu potřebného k vytvoření 

monomolekulární vrstvy molekul dusíku při teplotě varu dusíku (jednobodová 

metoda BET), kdy dochází k jejich kondenzaci a adsorpci na povrchu vzorku. 

Přístroj měří objem plynu naadsorbovaný mezi teplotami vody při 0 °C 

a kapalného dusíku. 

Analýza byla provedena po odplynění vzorků při teplotě 150 °C po dobu 

60 min, dle normy ASTM D6556 - 10 a stanovené hodnoty uvádí Tabulka 4. 

Tabulka 4: Stanovení měrného povrchu 9 typů aditivovaného extrudátu 

Zdroj: Martina Kováčová 

Vzorek č.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Měrný povrch 

(S_BET), [m2/g ] 
794,9 833,2 793,0 816,3 759,1 604,6 140,2 174,3 96,5 

5.1.2 Stanovení břitové pevnosti extrudátů – přístrojem TMZ-3U 

Přístroj TMZ-3U je kompaktní zkušební zařízení pro destruktivní měření 

pevnosti keramických hmot, granulí a podobných materiálů v tlaku, tahu a ohybu. 

Měřicí rozsah 3 kN vyhovuje převážné většině měření v keramickém průmyslu, při 

výrobě porcelánu a různých granulovaných materiálů. Může se volit měření 

pevnosti ve dvou režimech, a to v jednotkách tlaku (MPa) a v jednotkách síly (N). 

Analýza byla provedena uzanční metodou a stanovené hodnoty uvádí Tabulka 5. 

Tabulka 5: Stanovení břitové pevnosti 9 typů aditivovaného extrudátu 

Zdroj: Martina Kováčová 

Vzorek č.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Břitová pevnost, [N] 6,1 2,5 6,1 5,2 5,9 6,1 6,7 7,3 9,5 
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6 ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ SELEKTIVITY A KAPACITY 

Statické testy adsorpce v alkalickém prostředí, jejichž médium pro získání 

alkalického prostředí se používá buď uhličitan amonný – p. a. (NH4)2CO3 

s obsahem (NH3) minimálně 31 % hmotn., nebo čpavková voda o koncentraci 

22 obj. %. Zařízení, ve kterém se tyto testy provádějí, se nazývá exsikátor. 

Exikátor (viz Obrázek 12) je hermeticky uzavřená nádoba z tvrzeného skla. 

Pro dosažení dokonalé těsnosti je mezi spodní část nádoby a víko nanesena 

těsnící silikonová hmota (Siliconfett). 

 

Obrázek 12: Exikátor pro statické testy adsorpce extrudátů 

Foto: Martina Kováčová 

6.1 Adsorpce s aplikací uhličitanu amonného 

U všech vzorků jsem provedla statické testy v alkalickém prostředí. Alkalické 

prostředí jsem zajistila přítomností uhličitanu amonného s obsahem NH3 min. 

31 % hmotn., jak je uvedeno na etiketě obalu. 



Martina Kováčová. Studium vlastností sazí Chezacarb, jako sorbentu pro environmentální aplikace 

2014 22 

U prvního testu jsem nastavila teplotu v sušárně při sorpci na 50 °C. U 

ostatních testů jsem měla teplotu v sušárně nastavenu na 35 °C, jinak testy 

probíhaly stejným způsobem. Vzorky jsem navážila do váženek a v neuzavřených 

váženkách vložila do exsikátoru. Na dno exsikátoru jsem položila misku obsahující 

uhličitan amonný. Uzavřený exsikátor jsem umístila do sušárny vyhřáté na 50 °C, 

resp. 35 °C. Po vyjmutí exsikátoru ze sušárny jsem vzorky zvážila a v otevřených 

váženkách umístila do uzavřené nádoby, ve které byly vzorky proplachovány 

dusíkem, poté jsem vzorky opět zvážila. Po zkušenosti s fyzikální adsorpcí 

a následnou desorpcí u statických testů granulovaného sorbentu Chezacarb, jsem 

vzorky nechávala proplachovat dusíkem do téměř konstantní hmotnosti. Sorpce a 

následný proplach dusíkem jsem několikrát opakovala. 

Následující grafy zobrazují průběh sorpce v alkalickém prostředí, přičemž 

Graf 1 znázorňuje hodnoty při 50 °C a Graf 2 a Graf 3 při 35 °C. 

V grafu 1 je průběh sorpce u všech vzorků zhruba shodný. V počátku má 

zvyšující se tendenci, zhruba na 5 dní se sorpce ustálila na stejných hodnotách a 

v závěru mírně klesala. 
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Graf 1: Průběh sorpce v alkalickém prostředí při teplotě 50°C 

Zdroj: Martina Kováčová 
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U grafu 2 je průběh sorpce stejně jako u grafu 1 zhruba shodný. Nejvyšší 

hodnotu dosahuje vzorek, který má 2x vyšší obsah kyseliny dusičné, oproti 

ostatním vzorkům z grafu. 
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Graf 2: Průběh sorpci v alkalickém prostředí při teplotě 35°C 

Zdroj: Martina Kováčová 

Z Grafu 3 lze vyčíst, že nejvyšší účinnost má vzorek č. 7. Tento vzorek 

obsahuje jako aditivum jen kyselinu sírovou, je tedy bez obsahu kyseliny dusičné. 
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Graf 3: Průběh sorpce v alkalickém prostředí při teplotě 35°C 

Zdroj: Martina Kováčová 
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6.2 Adsorpce s aplikací čpavkové vody 

U všech vzorků jsem provedla statické testy v alkalickém prostředí. Alkalické 

prostředí jsem zajistila přítomností čpavkové vody s obsahem NH3 min. 22 % obj. 

(hodnota obsahu NH3 byla stanovena analyticky). 

Testy jsem provedla ve dvou etapách, které probíhaly stejným způsobem. 

Vzorky nových typů připravených extrudátů jsem na kalibrovaných analytických 

vahách navážila do skleněných váženek a v neuzavřených váženkách vložila 

do exsikátoru (viz Obrázek 12). 

Na dno exsikátoru jsem položila vyšší skleněnou misku, kterou jsem naplnila 

50 ml čpavkové vody. Čpavkovou vodu jsem při každém cyklu sorpce měnila 

za čerstvou. 

Uzavřený exsikátor s váženkami jsem umístila do komorové sušárny předem 

vyhřáté na 35°C. Sorpce v komorové sušárně probíhala v řádu několika hodin. 

Po vyjmutí exsikátoru ze sušárny jsem váženky uzavřela, a teprve poté vyjmula 

z exsikátoru, abych zabránila vlivům vzdušné vlhkosti a znečištění vzorků. 

Vzorky jsem zvážila, váženky umístila do nádoby určené k proplachu 

dusíkem, váženky jsem otevřela a vzorky nechala dusíkem proplachovat. Dusík se 

použil jako inertní plyn k odstranění (desorpci) nenavázaného amoniaku. 

Po propláchnutí inertním plynem jsem vzorky v uzavřených váženkách opět 

zvážila. 

Po zkušenosti s fyzikální adsorpcí a následnou desorpcí u statických testů 

granulovaného sorbentu Chezacarb, jsem vzorky nechávala proplachovat inertním 

plynem do téměř konstantní hmotnosti, tzn. sorpci a následný proplach dusíkem 

jsem musela několikrát opakovat. 

Následující grafické vyhodnocení adsorbce se čpavkovou vodou nám 

představuje jednotlivé vzorky 1-6 Graf 4 a jejich průběh při teplotě 35 °C. 

Další grafické vyhodnocení adsorbce se čpavkovou vodou u vzorků 7-9 

při teplotě 35 °C nám popisuje Graf 5. 
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Průběh sorpce dle grafu 4 je u všech vzorků zhruba shodný. Vzorky 

dosahovaly velmi vysokých hodnot sorpce, ale po proplachu dusíkem bylo 

zjištěno, že čpavek nebyl pevně navázán, proto byl dále proplach intenzivnější. 
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Graf 4: Průběh adsorpce při 35 °C u vzorků č.: 1-6 

Zdroj: Martina Kováčová 

Nejvyšší účinnost sorpce byla u vzorku č. 9, který nám poukazuje graf 5. 

Tento vzorek má nejvyšší obsah kyseliny sírové, a to 140 g. 
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Graf 5: Průběh adsorpce při 35°C u vzorků č.: 7-9 

Zdroj: Martina Kováčová 
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7 REÁLNÁ APLIKACE PŘIPRAVENÝCH SORBENTŮ 

Pro reálné aplikace je výhodné produkovat sorbenty v požadované 

granulometrii a  s modifikovanými vlastnostmi (chemisorbenty). K tomu slouží 

postupy vycházející z dodatečných úprav základního uhlíkatého sorbentu – úprava 

granulometrie a úprava chemického složení sorbentu. Průmyslové, tedy 

velkokapacitní použití sorbentů vždy znamená kombinovat dva základní technické 

parametry – makroskopické vlastnosti sorbentu (velikost a tvar částic) a použité 

strojně technologické zařízení (typ a konstrukce adsorbérů) [12]. 

Bioplyn je produktem anaerobního rozkladu organické hmoty, ke kterému 

dochází v přítomnosti vhodných bakterií a dalších mikroorganismů. Jeho 

majoritními složkami jsou methan a oxid uhličitý. Kromě toho obsahuje bioplyn 

celou škálu minoritních komponent, z nichž některé způsobují problémy při jeho 

následném energetickém využití. Čištění probíhá v adsorbéru s pevným ložem, 

kterým proudí bioplyn. K adsorpci je použito speciální impregnované aktivní uhlí 

ve formě drobných granulí, které je schopno zajistit oxidaci amonných látek nebo 

jiné oxidační produkty i bez přítomnosti kyslíku v čištěném plynu. Složení bioplynu 

popisuje Tabulka 6 [16], [17]. 

Tabulka 6: Složení bioplynu 

Zdroj: http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Biogas.html 

Obsah bioplynu [%] 

methan 50-75 

oxid uhličitý 25-55 

vodní pára 0-10 

dusík 0-5 

kyslík 0-2 

vodík 0-1 

sirovodík 0-1 

čpavek 0-1 

sulfan 0-1 
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Nejčastějším problémem je zápach, který může mít různé příčiny. Zřídka 

je zdrojem zápachu vlastní unikající bioplyn. Častěji jde o zápach z nedostatečně 

rozložené biomasy. Pokud je biomasa ve fermentoru kratší dobu, výsledný 

digestát silně zapáchá. Amoniak, který, je většinou uvolňován do atmosféry, 

pochází z rozkladu živočišných a lidských odpadů. Přílišné hnojení dusíkatými 

hnojivy (například močovina, dusičnan amonný atd.) mohou způsobit vyluhování 

velkých množství dusičnanů do spodní vody, která pak není vhodná pro lidskou 

spotřebu, případně vyžaduje nákladné úpravy pro snížení koncentrace dusičnanů 

na bezpečné hodnoty. Menší, lidskou činností způsobené úniky amoniaku, 

zahrnují používání hnojiv a rozklad vegetace i odpadů, stejně jako některé 

průmyslové procesy. Malý zdroj emisí amoniaku představuje i cigaretový kouř 

a dětské plenky. Lidé také vypouštějí velmi malá množství amoniaku, když se potí 

a dýchají. Hlavním problémem při uvolňování amoniaku do ovzduší je nepříjemný 

zápach, který je cítit již při nízkých koncentracích [6]. 

Již při návrhu bioplynové stanice je třeba problém se zápachem řešit. Jedním 

ze způsobů účinného odstraňování amonných sloučenin z plynů je jejich adsorpce 

na aktivním uhlí, kde jsou nežádoucí látky fixovány na povrchu pevného sorbentu 

[16], [17]. 

Dalším problémem proč čpavek odstranit z bioplynu je agresivita na strojní 

zařízení před jeho energetickým využitím. Mezi nejčastější způsoby využití 

bioplynu patří:  

- Přímé spalování (topení, sušení, chlazení, ohřev užitkové vody apod.), 

- výroba elektrické energie a ohřev teplonosného média (kogenerace), 

- výroba elektrické energie, ohřev teplonosného média a výroba chladu 

(trigenerace), 

- pohon spalovacích motorů nebo turbín pro získání mechanické energie, 

- využití bioplynu v palivových článcích [18]. 



Martina Kováčová. Studium vlastností sazí Chezacarb, jako sorbentu pro environmentální aplikace 

2014 28 

8 VYHODNOCENÍ 

Analytické hodnocení statických testů o obsahu čpavku v extrudátech 

popisuje Tabulka 7. 

Teplota, při které je na vzorky extrudovaného sorbentu Chezacarb v sušárně 

sorbován čpavek, nemá vliv na výsledek sorpce, jak uvádí Tabulka 7. Výsledné 

hodnoty adsorbovaného čpavku při různých teplotách jsou velmi podobné. 

Je zřejmé (viz Graf 6 a Tabulka 7), že velký význam na sorpci čpavku má 

obsažený podíl kyseliny sírové v extrudovaném sorbentu Chezacarb, která je 

použita jako aditivum, tzn. čím vyšší podíl kyseliny sírové, tím vyšší účinnsto 

sorpce. Nepřítomností kyseliny dusičné ve směsi pro přípravu extrudátu, nebyla 

absorpční kapacita sorbentu na amoniak ovlivněna. 

Tabulka 7: Analytické stanovení obsahu čpavku 

Zdroj: Martina Kováčová 

Vzorek 

č.: 

Dávka 

H2SO4 

ve směsi 

[g] 

Dávka 

HNO3 

ve směsi 

[g] 

Obsah NH3 v sorbentu 

Vodný roztok 

amoniaku 

[% hmotn.] 

Uhličitan 

amonný 

při 35°C 

[% hmotn.] 

Uhličitan 

amonný 

při 50°C 

[% hmotn.] 

1 0 20 1,09 0,96 0,86 

2 0 20 0,80 0,61 0,66 

6 0 20 1,26 0,94 0,74 

4 0 20 1,07 0,93 0,70 

5 0 40 1,22 1,19 0,87 

6 20 20 4,17 4,32 3,75 

7 80 0 13,70 8,35 - 

8 60 20 11,60 7,44 - 

9 140 20 15,80 11,55 - 
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Je patrné (viz Graf 6), že nejvyšší adsorpční kapacity dosáhly ty sorbenty, 

které obsahovaly nejvyšší podíl kyseliny sírové. Nejvýraznějším byl vzorek 

s obsahem 16,35 % hmotn. kyseliny sírové, u kterého byla stanovena adsorpční 

kapacita na amoniak 15,8 % hmotn. 

Obsažený podíl kyseliny sírové v extrudovaném sorbentu Chezacarb, která 

byla použita jako aditivum, má tudíž velký význam na sorpci čpavku. 

Nepřítomností kyseliny dusičné ve směsi pro přípravu extrudátu, nebyla absorpční 

kapacita sorbentu na amoniak nijak výrazně ovlivněna. 
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Graf 6: Vliv obsahu H2SO4 v Chezacarbu na výsledky sorpce čpavku 

Zdroj: Martina Kováčová 
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9 ZÁVĚR 

V teoretické části diplomové práce jsem se zabývala obecnou 

charakteristikou sorbentů, které se používají pro environmentální účely v průmyslu 

jako prevence proti úkapům chemických látek, k čištění komunikací, po haváriích 

nebo např. při znečištění vodních hladin látkami, které ohrožují životní prostředí. 

Následovala obecná charakteristika sorbentů Chezacarb, které svou strukturou 

a složením spojují své fyzikálně – chemické vlastnosti nutné k dosažení vysoké 

účinnosti při zachycení ropných produktů, uhlíkových derivátů a dalších látek 

schopných vázat se na povrch sazí, a které jsou produktem procesu tzv. parciální 

oxidace ve společnosti Unipetrol RPA, s r.o. 

V experimentální části diplomové práce jsem se zabývala přípravou nových 

typů sorbentů Chezacarb. Připravila jsem devět nových typů extrudovaného 

sorbentu Chezacarb aditivovaného různými poměry kyselin sírové a dusičné 

a obměnou různých typů pojiva – bentonitu. U každého typu aditivovaného 

sorbentu Chezacarb proběhl statický test adsorpce v alkalickém prostředí za 

přítomnosti uhličitanu amonného (31 % hmotn. NH3) nebo vodného roztoku 

amoniaku (22 % obj.). Největší adsorpční kapacity dosáhly ty sorbenty, které 

obsahovaly nejvyšší podíl kyseliny sírové, což byl vzorek s obsahem 

16,35 % hmotn. kyseliny sírové, u kterého byla stanovena adsorpční kapacita na 

amoniak 15,8 % hmotn. Tudíž má velký význam na sorpci čpavku obsažený podíl 

kyseliny sírové v extrudovaném sorbentu Chezacarb, která byla použita jako 

aditivum. Nepřítomností kyseliny dusičné ve směsi pro přípravu extrudátu, nebyla 

absorpční kapacita sorbentu na amoniak ovlivněna. 

I když u extrudovaných typů aditivovaných kyselinou sírovou se snižuje 

hodnota měrného povrchu v závislosti na zvyšujícím se obsahu kyseliny sírové, 

nedocházelo k poklesu adsorpční kapacity na amoniak. Uvedené aditivované typy 

jsou vhodné pro sorpční procesy probíhající v plynné fázi. Z výsledků analýz 

statických testů byl ověřen příznivý vliv kyselin. 
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V závěru experimentální části diplomové práce se zmiňuji o reálné aplikaci 

připravených sorbentů, a proč je výhodné produkovat sorbenty v požadované 

granulometrii a  s modifikovanými vlastnostmi (chemisorbenty). Nejčastějším 

problémem je zápach a jedním ze způsobů účinného odstraňování amonných 

sloučenin z plynů je jejich adsorpce na aktivním uhlí, kde jsou nežádoucí látky 

fixovány na povrchu pevného sorbentu. Což jsem pomocí statických testů 

v alkalickém prostředí za přítomnosti uhličitanu amonného a vodného roztoku 

amoniaku ověřila. 
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