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1. Úvod 

 Adsorpce látek je děj velmi rozšířený a využívaný jak v průmyslu, tak v běžném 

životě. Také její výzkum je stále aktuálním tématem.  

 Cílem diplomové práce je návrh a sestrojení stanice adsorpce do výukové Laboratoře 

procesního inženýrství, která byla na VŠB- TUO vybudována v roce 2009. Nejde tedy o 

prezentaci nových poznatků o adsorpci CO2 na aktivní uhlí. Pro studenty  

3. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia studijního 

programu Procesní inženýrství jsou v rámci této práce navrženy dvě laboratorní úlohy, díky 

nimž se budou moci seznámit s teorií adsorpce i jejím praktickým využitím.  

 Aparatura, její komponenty a laboratorní úlohy jsou navrženy tak, aby bylo laboratorní 

měření z hlediska bezpečnosti i z hlediska časového co nejpřijatelnější. 

 V rámci diplomové práce jsou navrženy, změřeny a pomocí výpočtů ověřeny dvě 

laboratorní úlohy- Určení rovnovážných dat adsorpce CO2 na aktivním uhlí a Adsorpce CO2 

v nehybné vrstvě aktivního uhlí. Dále jsou provedeny návrhové výpočty adsorbéru, které 

mohou být v budoucnu použity pro vytvoření další úlohy do Laboratoře procesního 

inženýrství. 

 Práce vznikla v rámci řešení projektu FRVŠ G1- tvůrčí činnost studentů č. 1217.  
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2. Adsorpce 

Adsorpce je děj, při němž dochází ke sdílení hmoty mezi pevnou a tekutou fází. 

Pevnou fázi nazýváme adsorbent a tekutinu adsorbát. Adsorbenty lze rozdělit podle původu 

na syntetické a přírodní [1]. 

Adsorpce je děj probíhající na fázovém rozhraní. Fázové rozhraní existuje mezi 

jakýmikoli dvěma skupenstvími. Je- li alespoň jedna fáze mobilní, dochází na fázovém 

rozhraní vlivem adsorpce k nárůstu koncentrace vzhledem ke koncentraci ve zbylém objemu. 

Vlivem toho dochází k poklesu energie fázového rozhraní [2]. 

Podle druhu interakce mezi adsorbentem a adsorbátem na fázovém rozhraní pevná 

látka- plyn rozlišujeme dva druhy adsorpce – fyzikální a chemickou [1]. 

 

2.1 Rozdělení adsorpce na fázovém rozhraní pevná látka- plyn 

2.1.1 Fyzikální adsorpce 

Fyzikální adsorpce byla využívána již v biblických dobách. Na počátku 20. století se 

objevily první teorie o její podstatě.  

Polanyi v roce 1916 publikoval myšlenku, že adsorbát je silná multimolekulární 

vrstva, na kterou působí síly s velkým dosahem mající původ v adsorbentu. V tomtéž roce 

Langmuir tvrdil, že adsorbát nasedá na adsorbent v jedné vrstvě. V roce 1938 publikovali 

Brunauer, Emmet a Teller (BET) teorii vícevrstvé adsorpce. Ačkoli se objevovalo mnoho 

kritik, zůstává BET nejpopulárnějším přístupem popisujícím povrchovou vrstvu adsorbentu, 

katalyzátoru a dalších porézních materiálů [4]. 

Celý proces adsorpce je možné popsat několika samostatnými kroky a celkovou 

rychlost určuje nejpomalejší děj [1]. Nejprve dochází k vnější difuzi, kdy adsorbát difunduje 

k povrchu adsorbentu. Následuje difuze póry k vlastnímu povrchu adsorbentu (vnitřní difuze) 

a teprve poté dochází k vlastní adsorpci [3]. Uvnitř pórů působí slabé elektrostatické van der 

Waalsovy síly [5].  

Dojde- li ke změně podmínek, dochází k desorpci, tedy uvolnění zadržované látky 

z povrchu adsorbentu. Fyzikální adsorpce je proto děj vratný [5]. 
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2.1.2 Chemická adsorpce 

 Chemická adsorpce je na rozdíl od fyzikální děj nevratný. Adsorbovaná látka reaguje 

s adsorbentem a tím se mění její chemická i fyzikální podstata. Vzniklá vazba je specifická a 

je silnější než u fyzikální adsorpce [1]. 

Rychlost chemisorpce popisujeme kinetickými rovnicemi a vyjadřujeme ji jako rozdíl 

rychlostí adsorpce a desorpce adsorbované složky [3]. 

 K chemisorpci dochází při katalytických reakcích, je velmi častá v biologických 

systémech, například v oblasti transportu látek přes membránu [1]. 

 

2.2 Faktory ovlivňující adsorpci 

 Průběh adsorpce ovlivňují různé faktory. Může jít o faktory okolí (tlak a teplota), o 

charakter adsorbentu, adsorbátu a plynné směsi. 

 Dallas a kol. [6] zkoumali vliv teploty na adsorpční kapacitu aktivního uhlí tak, že 

porovnávali adsorpční izotermy 2,2,4- trimethylpentanu při teplotách 30, 50 a 75°C. Protože 

je adsorpce exotermní děj, dochází při zvyšování teploty ke snížení adsorpční kapacity látky. 

Zvýšením tlaku dochází ke zvýšení adsorpční kapacity. Vysoká teplota a nízký tlak se 

používají k desorpci, tedy ději opačnému k adsorpci [7]. 

 Charakterem adsorbátu se rozumí velikost částic a konfigurace molekul. Velikost 

molekul je také důležitá pro průběh adsorpce. Jsou- li molekuly příliš velké, není využit celý 

vnitřní povrch adsorbentu. Velké molekuly mají dále tendenci difundovat ze směsi pomaleji, a 

tedy trvá delší dobu, než se ustálí rovnováha. Adsorpci ovlivňuje také forma molekuly. Různě 

se budou adsorbovat ionty a neutrální molekuly, rozvětvené izomery a molekuly s rovným 

řetězcem. 

 Charakterem adsorbentu jsou myšleny jeho chemické a fyzikální vlastnosti. Chemické 

vlastnosti zahrnují stupeň ionizace povrchu adsorbentu a typ funkčních skupin přítomných na 

povrchu. Díky funkčním skupinám může docházet k chemisorpci. Tento proces může, ale 

nemusí být výhodný, v závislosti na konkrétní aplikaci. Fyzikální vlastnosti zahrnují velikost 

částic adsorbentu (zda se jedná o granulovaný či práškový adsorbent), ale i velikost a 

distribuci pórů.   

 Charakterem směsi rozumíme její teplotu a přítomnost dalších složek, které mohou být 

adsorbovány. Jsou- li ve směsi další molekuly soutěžící s jinými o vazbu na adsorbent, 
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existuje riziko, že nedosáhneme požadovaného výsledku a koncentrace naadsorbovaných 

molekul [8].  

  

2.3 Adsorpční rovnováha 

 Probíhá- li adsorpce jedné látky na povrchu druhé, po určitém čase dochází k ustálení 

rovnováhy. Rovnováhu popisujeme pomocí adsorpčních izoterem, což jsou závislosti 

množství naadsorbované látky vztažené na jednotku hmotnosti adsorbentu (q*) na koncentraci 

A v tekuté fázi (cAF) za konstantní teploty.  

 Adsorpčních izoterem se využívá při popisu adsorpční kapacity, pro určení toho, zda 

využíváme vhodný adsorbent, pro odhad dávky adsorbentu, a také hrají klíčovou roli při 

návrhu adsorpčního zařízení. 

 Existuje několik modelů popisujících adsorpční rovnováhu. Každý z modelů je 

vhodný pro konkrétní podmínky a neexistuje jeden všeobecně platný [1]. 

 

2.3.1 Langmuirův model 

 Tento model byl odvozen na základě následujících předpokladů: Při procesu adsorpce 

se vytváří pouze jedna vrstva molekul (dochází k chemisorpci), pravděpodobnost adsorpce na 

kterémkoli místě povrchu adsorbentu je stejná a naadsorbované molekuly se navzájem 

neovlivňují. 

Langmuirova izoterma je popsána touto matematickou rovnicí (1) [1]. 

∗ = 	 	
1 + 																																																																																																																																									(1) 

 

kde 

 - konstanta Langmuirovy izotermy 

 - hmotnostní koncentrace adsorbátu v tekutině  

 - maximální naadsorbované množství adsorbátu  

∗ - adsorpční kapacita  
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Obrázek 1: Grafické znázornění Langmuirovy izotermy [1]. 

 

2.3.2 BET model 

 V roce 1938 rozšířili Brunauer, Emmet a Teller Langmuirovu teorii tím, že uvažovali 

o vícevrstvé (fyzikální) adsorpci. Předpokládali, že na naadsorbované vrstvě se mohou další 

vrstvy vytvářet díky působení mezimolekulárních sil. Je však třeba, aby nejprve byla utvořena 

celá první vrstva, a teprve poté se začíná tvořit vrstva druhá.  

Matematicky lze vyjádřit BET izotermu rovnicí (2). 

∗ 	 	
1 1

																																																																																														 2  

 

kde 

 - konstanta BET izotermy 

 - limit rozpustnosti rozpuštěné látky 

 

 

 

 

 

q* 
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Obrázek 2: Grafické znázornění BET izotermy [1]. 

 

2.3.3 Gibbsův model 

 Gibbsův model pracuje s představou změny povrchové koncentrace jako s nezbytnou 

podmínkou pro dosažení termodynamické rovnováhy mezi dvěma homogenními fázemi. 

Gibbsova adsorpční izoterma vyjadřuje vztah mezi množstvím složky adsorbované na 

fázovém rozhraní, složením objemových fází a mezifázovou energií za konstantní teploty. 

Rovnice popisující Gibbsovu rovnováhu vypadá následovně 

= 																																																																																																																																							(3) 

 

kde 

 - povrchová energie 

 - molární plynová konstanta  

 - teplota  

 - naadsorbované množství vyjádřené jako rozdíl látkových množství složky 

v rozhraní a v objemové fázi vztažené na jednotkovou plochu 

 

 Tento model je nejméně používaným modelem, a to zejména pro složitost měření 

jednotlivých veličin [1]. 

 

 

q* 



9 
 

 

Obrázek 3: Grafické znázornění Gibbsovy izotermy [1]. 

 

2.3.4 Freundlichův model 

Zatímco předchozí modely byly spíše teoretické, Freundlichův model se používá pro 

popis experimentálních dat. Rovnice Freundlichovy izotermy je následující 

∗ 	 																																																																																																																																										 4 	 
 

kde 

 - konstanta Freundlichovy izotermy  

n - konstanta Freundlichovy izotermy  

 

Používá se pro popis fyzikální i chemické adsorpce při středních tlacích. Vztah lze 

linearizovat, čímž získáme logaritmický tvar rovnice (4), tedy [1] 

ln ∗ ln	 1 	ln	 																																																																																																																					 5  
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Obrázek 4: a) Grafické znázornění Freundlichovy izotermy pro 1/n < 1, b) grafické 

znázornění Freundlichovy izotermy pro 1/n > 1 [1]. 

 

2.3.5 Lineární model 

 Nejjednodušším modelem je model lineární, kde lze izotermu popsat rovnicí (6). 

∗ 	 																																																																																																																																													 6  

 

kde 

 - konstanta lineární izotermy  

 

Obrázek 5: Grafické znázornění lineárního modelu izotermy [1]. 

 

  

q* q* 

a) b) 

 

q* 



11 
 

2.4 Kinetika adsorpce 

 Dochází- li ke styku tekutiny (adsorbátu) a pevné látky (adsorbentu), probíhá 

adsorpce. V uzavřeném systému se na povrchu adsorbentu zachycuje stále větší množství 

molekul adsorbátu, a tedy ho ubývá z tekutiny. Tento děj probíhá rychlostí, která je rovna 

maximálně mezní rychlosti. Mezní rychlost pak odpovídá maximálnímu počtu nárazů 

molekul plynu na povrch adsorbentu při daném tlaku a teplotě. Počet molekul, které narazí za 

jednotku času na jednotku povrchu, můžeme vyjádřit jako [9] 

= ∙
√2 ∙ ∙ ∙ 																																																																																																																															(7) 

 

kde 

N - Avogadrova konstanta 

p - tlak 

R - molární plynová konstanta 

T - teplota 

Z - počet molekul 

 

 Rychlost adsorpce může být limitována jedním z dílčích dějů, které při ní probíhají, 

tedy rychlostí přenosu hmoty adsorbované složky k povrchu adsorbentu, rychlostí přenosu 

hmoty uvnitř pórů adsorbentu nebo rychlostí povrchové migrace částic po povrchu adsorbentu 

na místa nejvhodnější pro adsorpci. K popisu kinetiky adsorpce lze použít jednak časovou 

závislost, ale i závislost na tlaku a teplotě [9].  

 Další text se týká kontinuální adsorpce. Index A bude dále označovat adsorbovanou 

složku, index B složku tekutiny, která se neadsorbuje a index C adsorbent. 

Během adsorpce předpokládáme neměnný objemový tok tekutiny. Bilancujeme 

adsorbující se složku A v úseku dL [10]. Pro tekutinu platí  

= ( + ) + + 																																																																																			(8) 

 

a pro pevnou fázi  

= 																																																																																																																																							(9) 
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kde 

 - hmotnostní koncentrace adsorbátu v tekutině 

 - hmotnostní tok adsorbátu na fázovém rozhraní 

	 - hmotnost adsorbentu 

 - čas 

 - objemový průtok tekutiny 

 - objem tekutiny ve vrstvě adsorbentu 

 - relativní hmotnostní zlomek adsorbátu v tekutině 

 

Schematicky lze bilanci složky A pro diferenciální objem vrstvy zobrazit obrázkem 6. 

 

 

 

 

Obrázek 6: Schéma bilance složky A pro diferenciální objem vrstvy. 

 

Bilanční rovnice je třeba upravit. Úpravy jsou popsány níže.   

= ( + ) + + 																																																																									(10  

 

Nahrazením dVf = εdV a dmC = ρbdV získáme 

																																																																							 11  

 

kde 

 - mezerovitost 

 - sypná hustota adsorbentu 

 - objem vrstvy 

 

Vydělením rovnice (11) diferenciálním objemem získáme 

0 																																																																																																									 12  

cAF   (cAF+dcAF)	  
dV 
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V rovnici (12) nahradíme dV = SdL a =  

0 = + + 																																																																																																							(13) 

 

kde 

L - výška vrstvy adsorbentu 

S - průřez vrstvy adsorbentu 

 - rychlost proudění tekutiny 

 

Ve zředěné směsi je akumulace složky v tekutině zanedbatelná a bilanci lze upravit. 

− = 																																																																																																																													(14) 

 

Tok látkovým rozhraním lze také vyjádřit rovnicí prostupu hmoty 

= = ( − ∗ ) 																																																																																															(15) 

 

kde 
∗  - rovnovážná koncentrace zprůměrovaná podle průřezu vrstvy  

 - koeficient prostupu hmoty 

 

Spojením rovnic (14) a (15) získáme 

− = ( − ∗ ) 																																																																																																											(16) 

 

Koeficient prostupu hmoty lze určit z rovnice (17) [10]. 1 = 1 + 1 																																																																																																																																						(17) 

 

kde  

 - koeficient vnějšího přestupu hmoty 

 - koeficient vnitřního přestupu hmoty 

 

Koeficient vnitřního přestupu hmoty lze určit podle rovnice (18) [10]. 
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= 10 																																																																																																																																											(18) 

 

kde 

 - efektivní difuzní koeficient 

 - průměr částice adsorbentu 

 

Koeficient vnějšího přestupu hmoty se počítá podle rovnice (19) [38]. 

= ( ) 																																																																																																																																					(19) 

 

kde 

 - Colburnův factor 

Sc - Schmidtovo číslo 

 

Konkrétní výpočet je uveden v kapitole 5.3. 

 

Ze spojení materiálové bilance s rovnicí prostupu hmoty, tj. s rovnicí rychlosti adsorpce, se 

odvozuje vyjádření počtu převodových jednotek (rovnice (20)). Ten obvykle slouží k určení 

velikosti adsorbéru a představuje bezrozměrovou délku vrstvy. 

= = 																																																																																																																												(20) 

 

kde = / . 

 

a - plocha mezifázového rozhraní 

Nc - počet převodových jednotek 

 

Dosadíme- li  z rovnice (20) do rovnice (16) získáme 

= = − − ∗ 																																																																																																									(21) 

 

Integrací rovnice (21) získáme 
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= − ∗ 																																																																																																																						 22  

 

Výška výplně absorpční kolony je dána součinem výšky převodové jednotky a počtem  

převodových jednotek.  

 																																																																																																																																										 23  

 

kde  

L - výška vrstvy adsorbentu  

Hc - výška převodové jednotky 

 

2.4.1 Průrazová křivka a její vyhodnocení 

Průrazová křivka je zobrazení závislosti koncentrace na jednom z adsorpčních 

parametrů (Obr. 7), tedy například na čase, po který je tekutina v kontaktu s pevnou fází, na 

koncentraci adsorbátu nebo na teplotě. Křivka má typicky esovitý průběh [11]. 

 

 

Obrázek 7 : Grafické zobrazení průrazové křivky [12].  

 

Z grafického znázornění lze určit čas průrazu, tedy čas, ve kterém již není na výstupu 

z kolony nulová koncentrace adsorbátu [14]. Literatura [10] a [37] udává, že čas průrazu 

odpovídá době, kdy cA/cA0 = 0,05. Dále můžeme určit čas nasycení, což je čas, ve kterém je 

τ (s) 

cA/cA0 
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poměr cA/cA0 roven jedné a na výstupu z kolony lze měřit koncentraci adsorbátu shodnou 

s jeho koncentrací na vstupu do kolony.  

Experimentálně stanovenou průrazovou křivku lze využít pro určení adsorpční 

kapacity q (24) [14]. 

= ∙ ∙ 	 																																																																																																																																						(24) 

 

kde  

q - adsorpční kapacita 

 - hmotnost adsorbentu  

t - stechiometrický čas 

 

Časový ekvivalent lze určit pomocí lichoběžníkové metody numerickou integrací 

integrálu z rovnice (25)  

t = 1 − t																																																																																																																													(25) 

  

2.5 Zařízení pro adsorpci 

 Adsorpce může probíhat v zařízeních vsádkového i průtočného typu. Ve vsádkovém 

zařízení je koncentrace naadsorbovaných částic v celém objemu stejná a s časem roste. 

V průtočném zařízení je koncentrace naadsorbovaných částic konstantní v celém objemu a 

v daném čase. Zařízení pro adsorpci se velikostně pohybují od milimetrů po deset metrů.  

Pro adsorpci plynu na pevný adsorbent se nejčastěji používá kolona mající pevné lože. 

Plyn je dávkován kontinuálně a protéká skrze kolonu shora dolů. V případě opačného 

proudění (zdola nahoru) může při větších průtocích docházet ke vzniku fluidní vrstvy a úletu 

částic adsorbentu [1]. 

Koncentrace částic naadsorbovaných ve vrstvě i zbylých v plynu závisí na místě a 

čase. S přibývajícím časem dochází k nasycení stále většího objemu adsorbentu. Kolonu a 

adsorbent lze rozdělit na tři části podle probíhajících dějů- na zónu nasycení, adsorpční zónu a 

zónu čerstvého adsorbentu (Obr. 8). Zóna nasycení se nachází v místě přívodu suroviny. 

Oblast je zde nasycená adsorbovanou složkou a v plynu zůstává původní koncentrace dané 

složky. V adsorpční zóně je koncentrace naadsorbované složky menší než rovnovážná 
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koncentrace, dochází tedy k adsorpci složky z plynu a snižování její koncentrace v plynné 

fázi. Zónou čerstvého adsorbentu protéká plyn zbavený adsorbované složky, adsorpce tady 

neprobíhá [10]. 

 

 

 

Obrázek 8: Průběh adsorpce v koloně s pevným ložem [15]. 

 

2.5.1 Návrhový výpočet adsorbéru 

 Chceme-li navrhnout nový proces, je možné postupovat dvěma způsoby- vyřešit 

termodynamické a kinetické rovnice, nebo získat data z literatury a provést experiment. Pro 

design adsorpčního procesu potřebujeme znát termodynamická, kinetická a hydrodynamická 

data a fyzikální vlastnosti adsorbentu a adsorbátu. 

 Termodynamická a kinetická data zajistí vhodnou volbu adsorbentu na základě 

požadavků na separační výsledek. Separace je pouze vzácně určována pouze rovnováhou, je 

třeba uvažovat i o tom, zda má vybraný adsorbent náležité kinetické vlastnosti. 

Hydrodynamická data jsou důležitá pro určení tlakové ztráty a pro vyhodnocení důležitosti 

disperze. Při návrhu procesu je nutné dbát na správnou volbu výšky a průměru lože a také 

volbu průtoku. Určení výšky lože je prováděno s ohledem na požadovanou čistotu produktu a 

jeho hodnota je spojená také s dobou procesu. V literatuře se uvádí, že by výška kolony (lože) 

měla být 15-20x větší než její průměr.  

 Všechny tyto parametry mohou ovlivnit hydrodynamiku procesu. Fyzikální vlastnosti 

charakterizují adsorbent i adsorbát a podmínky provozu (teplotu a tlak). Pokud bude desorpce 

probíhat za zvýšené teploty, je třeba počítat ještě s energetickou bilancí.  

zóna 
čerstvého 
adsorbentu 

zóna 
nasycení 

adsorpční 
zóna 

cA0 cA0 

cA 
cA 
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 Při převodu procesu z laboratorních podmínek do podmínek provozních je třeba 

zachovat typ adsorbentu a adsorbátu, rychlost proudění adsorbátu, zvýšit hodnotu průměru 

kolony a ujistit se o správné distribuci toku adsorbátu ložem. 

 Pro návrh procesů s pevným ložem jsou stále hojně používány empirické metody. K 

řešení jednotlivých návrhových problémů je možné využít tzv. short- cut metody [35].  

 

2.5.1.1 Výpočet délky nevyužité vrstvy 

 Jednou ze short- cut metod je metoda pro určení délky nevyužité vrstvy, také 

označované jako zóna čistého adsorbentu (LUB) (Obr. 9). Tato metoda umožňuje navrhnout 

experiment a převést jej z laboratorních podmínek do podmínek provozních. Délku nevyužité 

vrstvy lze vypočítat následovně [35] 

= 1 − 																																																																																																																																(26) 

kde 

 - výška vrstvy adsorbentu 

 - čas průrazu 

 

Hodnota LUB závisí na kombinaci adsorbentu a adsorbátu, na teplotě a rychlosti proudění 

adsorbátu ložem. Při zachování podmínek nezávisí na délce lože. 

  

2.5.1.2 Výpočet délky adsorpční zóny 

 Další ze short- cut metod je metoda pro určení délky adsorpční zóny. Jde o vrstvu 

s délkou L- Le (Obr. 9). V literatuře existuje popis vztahu mezi délkou adsorpční zóny a 

rychlostí proudění nebo průtokem adsorbátu. Více se však využívá měření délky zóny 

v laboratorních podmínkách a při zachování podmínek (typ adsorbentu, typ adsorbátu, 

rychlost proudění adsorbátu) převedení do podmínek provozních. Při zachování podmínek 

nezávisí na délce lože. 

 Délku adsorpční zóny a zóny nasycení (LES) lze určit podle rovnice (27) [35]. 

= ( − )																																																																																																																													(27) 
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kde  

 - délka vrstvy adsorbentu při dosažení stechiometrického času 

 

Obrázek 9: Rozložení zón v adsorbentu a průrazová křivka- grafy využité pro návrh 

adsorbéru [35]. - čas průrazu, - stechiometrický čas, - čas dosažení rovnováhy.  

Le- vzdálenost od hlavy kolony, kde je dosaženo rovnováhy, Ls- vzdálenost od hlavy kolony 

ve které je dosaženo stechiometrického času, L- výška adsorbentu. 
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ve směsi 
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2.5.1.3 Výpočet výšky adsorbentu pomocí výšky převodové jednotky 

 Adsorpční schopnost kolony lze vyjádřit pomocí počtu převodových jednotek a jejich 

výšky. Výška převodové jednotky zůstává stále stejná při zachování podmínek (typ 

adsorbentu, typ adsorbátu, rychlost proudění adsorbátu). Díky tomu je možné získaná 

laboratorní data převést do většího (provozního) měřítka, a to díky rovnicím uvedeným 

v kapitole 2.4.  

 

Pro design a simulaci adsorpce lze využít také počítačové programy, jako například 

ASPEN Tech. [35] 

 

2.6 Adsorbenty 

 Adsorbent je pevná látka schopná na svůj povrch vázat molekuly roztoku nebo plynu 

[2]. Podle chemické povahy lze adsorbenty dělit na organické a anorganické, na hydrofobní a 

hydrofilní. Podle uspořádanosti struktury je dělíme na amorfní a strukturované [16].

 Největší technické využití nalezlo aktivní uhlí, zeolitová molekulová síta, silikagel, 

aktivovaná alumina a další. Výběr adsorbentu závisí na účelu použití. Adsorbent volíme podle 

jeho adsorpční kapacity, odolnosti vůči teplotě, kyselému nebo zásaditému prostředí, 

požadované selektivity adsorpce a dalších kritérií [17]. 

 Jedním z nejpoužívanějších adsorbentů je aktivní uhlí, o kterém bude pojednáno 

v samostatné kapitole. 

 Dalším adsorbentem jsou molekulová síta (Obr. 10). Jde o krystalické zeolity, které 

mohou být přírodní, či synteticky připravené. Chemicky se jedná o hlinitokřemičitany. 

Struktura je tvořena tetraedry SiO4 a AlO4. Syntetické zeolity jsou připravovány smícháním 

vodných roztoků křemičitanů a hlinitanů alkalických kovů, jejich ohříváním a pomalou 

krystalizací. Existuje několik druhů molekulových sít lišících se převážně prostorovou 

strukturou. Velikost pórů v sítu se také liší podle typu, pohybuje se v řádech 10-9- 10-10 m 

[17]. 
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Obrázek 10: Struktura molekulového síta typu A (vlevo) a typu X (vpravo) [18]. 

 Amorfní strukturu má silikagel. Jde o částečně dehydratovanou polymerovanou 

kyselinu křemičitou s navázanými hydroxylovými skupinami. Připravuje se hydrolýzou 

rozpustných křemičitanů alkalických kovů kyselinami nebo kyselými solemi. V silikagelu se 

vyskytují všechny typy pórů. Použití tohoto adsorbentu je velké, a to především proto, že je 

schopen vázat široké spektrum látek. 

 Mezi amorfní adsorbenty patří také alumina (aktivovaná alumina), jejíž hlavní složkou 

je oxid hlinitý. Aktivovaná alumina se připravuje z monohydrátu nebo trihydrátu α-Al2O3 

zvýšením teploty, čímž dojde k dehydrataci, rekrystalizaci a vytvoření pórů různé velikosti. 

Nejčastěji se alumina používá jako nosič katalyzátorů [17]. 

  

2.7 Využití adsorpce 

 Adsorpce se využívá v celé řadě oblastí, například při čištění odpadních vod, kde se na 

aktivní uhlí zachytávají organické látky přírodního i syntetického původu (pesticidy, 

herbicidy, barviva, chlorované uhlovodíky atd.), dochází k odstranění látek ovlivňujících chuť 

a pach vody, těžkých kovů [19].   

 Adsorpce se dále uplatňuje při odvlhčování vzduchu v mnoha průmyslových 

odvětvích (chemický, farmaceutický, automobilový, elektronický a další) [20]. Na principu 

adsorpce pracují také různé filtrační systémy, které bývají umísťovány do lakoven, kuchyní, 

průmyslových hal a zachycují škodlivé nebo zapáchající plyny, které tam vznikají [21].  
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3. Aktivní uhlí 

3.1 Vlastnosti a struktura aktivního uhlí 

Uhlík je velmi zajímavý prvek, už jen tím, že je schopen tvořit vazbu s téměř 

jakýmkoli prvkem z periodické tabulky. 

Jak již bylo zmíněné dříve, adsorpce je proces, který se děje na povrchu, je tedy třeba, 

aby adsorbent měl povrch co největší. Aktivní uhlí je porózní materiál, jehož nezanedbatelnou 

výhodou je právě velký povrch, který je tvořen viditelnou vnější plochou a plochou vnitřních 

pórů [1]. Plocha pórů výrazně převyšuje vnější povrch a je rovna řádově stovkám metrů 

čtverečních na gram uhlí [17]. Další kladnou vlastností aktivního uhlí je dobrá adsorpční 

kapacita, rychlá kinetika adsorpce a nízké regenerační energie [1]. Aktivní uhlí má hydrofobní 

charakter a je možné jej připravit z různých zdrojů, mezi které patří například uhlí, biomasa 

nebo vedlejší produkty průmyslových výrob [16]. 

Struktura aktivního uhlí je tvořena elementárními mikrokrystality. Ty jsou svou 

strukturou podobné struktuře grafitu. Skládají se z rovnoběžně poskládaných vrstev tvořených 

šestiúhelníky uhlíku. Na rozdíl od grafitu jsou ale jednotlivé vrstvy vůči sobě pootočené o 

různý úhel okolo osy, která jimi kolmo prochází. Tím je způsobeno vzájemné nepravidelné 

překrývání vrstev a vznik pórů [17]. 

  

3.2 Dělení aktivního uhlí 

 Dubinin jako první rozdělil aktivní uhlí do tří skupin, a to podle velikosti (průměru) 

pórů. Tato klasifikace byla přijata také IUPAC. Póry a šířkou menší než 2 nm nazýváme 

mikropóry. Mají-li póry šířku mezi 2 a 5 nm, jde o mesopóry. Póry s šířkou větší než 5 nm 

jsou makropóry. Mikropóry lze dále dělit na ultramikropóry s šířkou menší než 1 nm a 

supermikropóry s šířkou mezi 1 a 2 nm [4]. Běžná aktivní uhlí se vyskytují v tridisperzní 

podobě, to znamená, že obsahují všechny tři druhy pórů [17] (Obr. 11). 
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Obrázek 11: Rozdělení pórů v aktivním uhlí [36] a [22].  

 

 Podle struktury lze dělit aktivní uhlí na práškové a granulované. Práškové aktivní uhlí 

má částice s průměrem 10- 100 µm. Granulované uhlí má částice o průměru 0,4- 2,5 mm. 

Každý z těchto typů se používá při odlišných aplikacích, každý má své výhody i nevýhody. 

Granulované aktivní uhlí se po vyčerpání adsorpční kapacity snadno regeneruje. U 

práškového aktivního uhlí se zase rychleji ustaluje adsorpční rovnováha. 

 Pro separaci z plynné fáze v adsorbérech s pevným ložem se využívá granulované 

aktivní uhlí. Tlaková ztráta při průchodu směsi ložem je menší než u práškového aktivního 

uhlí a take nedochází ke vznosu a následnému úletu částic adsorbentu při proudění plynu [19]. 

  

3.3 Příprava aktivního uhlí 

 Aktivní uhlí se připravuje z mnoha různých materiálů, například ze dřeva, uhlí, 

rašeliny, slupek kokosových ořechů a dalších materiálů bohatých na uhlík. Stále častěji se pro 

přípravu používá také biomasa obsahující lignocelulosu [23]. Aktivní uhlí se připravuje za 

vysokých teplot [17, 19, 23, 24, 25]. 

 Suroviny se nejprve zpracovávají při teplotě 200-300°C, čímž dojde k odstranění 

přirozeně těkavých složek a zbývající vlhkosti. Poté může proběhnout aktivace, která se 

provádí při 900-1000 °C a do procesu se přidává vodní pára jako oxidační médium [24]. 

mezopóry 

makropór 

mikropóry 

aktivní 
uhlí 

částice adsorbátu 

makropór 

mezopór 
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 Příprava aktivního uhlí z odpadní biomasy probíhá dvou krokovým procesem. Nejprve 

je biomasa hydrotermálně karbonizována ve vodném roztoku za autogenních podmínek. 

Upravená biomasa je poté fyzikálně nebo chemicky aktivována. Chemická aktivace se 

provádí pomocí H3PO4 [25]. 

 Jako sorbent lze také použít grafitizované saze. Ty vznikají zahříváním sazí při teplotě 

2700-3000°C v inertní atmosféře. V průběhu pyrolýzních procesů se odstraňují z povrchu 

funkční skupiny (volné radikály, ionty atd.) [26]. 

 Sevilla a kol. [27] se zabývali adsorpcí na aktivní uhlí připravené z řas. Uvádí, že 

postup při přípravě aktivního uhlí ovlivňuje jeho adsorpční kapacitu. Tento fakt ověřili tím, že 

připravili dva druhy aktivního uhlí ze stejného zdroje. Příprava uhlí probíhala při teplotě 

700°C a 800°C. 

 Aktivní uhlí s velkým povrchem lze připravit také z polysacharidů chemickou aktivací 

pomocí KOH [28]. Zlepšení adsorpčních vlastností uhlí je možné docílit jeho demineralizací 

kyselinami [29]. 

 Pro přípravu sorbentů lze také využít biotechnologické postupy, při nichž jsou 

k aktivaci uhlí využívány mikroorganismy. Byly provedeny výzkumy s mikroorganismy 

z rodu Micromicetes a Actinomycetes. Tyto mikroskopické houby byly vypěstované na šikmé 

agarové půdě při laboratorní teplotě. Poté byly přidány do vzorků uhlí a tato kontaminace 

trvala sedm týdnů. Poté byly vzorky odfiltrovány, promyty, vysušeny a použity na 

experimenty. Byly zaznamenány povrchové změny uhelné hmoty. Po podrobení infračervené 

spektroskopii byla zjištěna změna v charakteru vodíkových vazeb. Největší změna v 

adsorpční kapacitě byla dosažena po aktivaci bakteriemi z rodu Actinomycetes [29].  

 

3.4 Vlastnosti aktivního uhlí MA C6 D40 CZ 

 V experimentální části bylo jako adsorbent pro adsorpci CO2 využito aktivní uhlí MA 

C6 D40 CZ (Resorbent, s.r.o). Jeho vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 1. 
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Tabulka 1: Vlastnosti aktivního uhlí použitého pro experiment 

Popis aktivní uhlí vyráběné z černého uhlí vysokoteplotní aktivací 

Průměr částic 2,8-4 mm 

Jodové číslo 1000 mg/g min. 

Sypná hmotnost 450-550 g/l 

Měrný povrch 1000 m2/g 

Popel max. 12% 

Vlhkost max. 3% 

Hustota 0,7299 g/cm3 

Tvrdost min. 95% 

Průměr póru 1,82 nm 
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4. Literární rešerše 

 Jedním z cílů této práce je návrh adsorpční kolony pro adsorpci CO2 na aktivním uhlí, 

která bude využívána při výuce v Laboratoři procesního inženýrství. Bylo tedy třeba 

prostudovat v literatuře dosavadní poznatky.  

 García a kol. [30] prováděli adsorpci v koloně vysoké 203 mm s průměrem 9 mm, 

která byla naplněna 3,22 g aktivního uhlí Norit R2030. Do kolony byla vpuštěna směs CO2 

(20 objem.%), H2 (70 objem.%) a N2 (10 objem.%). Průtok plynu kolonou se pohyboval od 1 

do 200 ml/min (0°C,101 kPa). Adsorpce proběhla při třech různých tlacích (5, 10 a 15 bar) a 

třech různých teplotách (25, 45 a 65°C). Složení plynu na výstupu z kolony bylo sledováno 

pomocí průrazových křivek. Po nasycení aktivního uhlí oxidem uhličitým byla provedena 

desorpce vpuštěním N2 s průtokem 5 ml/min (0°C, 101 kPa). Ze získaných průrazových 

křivek bylo zjištěno, že největší vliv na adsorpční kapacitu má parciální tlak CO2. Roste-li 

parciální tlak oxidu uhličitého, roste adsorpční kapacita a prodlužuje se čas průrazu. Opačný 

vliv má teplota- roste-li, pak adsorpční kapacita i čas průrazu klesají. Nejvyšší adsorpční 

kapacity (3,96 mol CO2/ kg aktivního uhlí) bylo dosaženo při teplotě 25°C a nejvyšším 

parciálním tlaku CO2 3 bar. 

 Dantas a kol. [31] použili pro svůj experiment směs CO2 (20 objem.%) a helia. Použitá 

kolona byla vysoká 0,171 m a měla průměr 0,022 m. Jako adsorbent bylo použito aktivní uhlí 

Norit R2030. Adsorpce probíhala při tlaku 1,02 bar a při čtyřech různých teplotách (301 K, 

323 K, 373 K, 423 K). Ze získaných průrazových křivek lze vypozorovat pokles času průrazu 

s rostoucí teplotou. Hodnoty jednotlivých adsorpčních kapacit jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Adsorpční kapacity aktivního uhlí při různých teplotách [31] 

T (K) Adsorbát q* (mol/kg) 

301 

20% CO2 v heliu 

0,734 

323 0,450 

373 0,163 

423 0,072 

 

 

 Shen a kol. [14] stanovoval adsorpční kapacitu aktivního uhlí z dat získaných měřením 

na koloně s průměrem 0,93 cm a délkou 16,5 cm. Do kolony byla vpuštěna směs plynů 
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tvořená 0,5 objem.% CO2 a heliem. Měření bylo provedeno při teplotách 303 K, 333 K,  

363 K, 393 K a 423 K a tlacích 0 až 100 kPa. Pro podmínky 303 K a 100 kPa byla zjištěna 

adsorpční kapacita 1,918 mol CO2/ kg aktivního uhlí. Opět bylo potvrzeno, že s rostoucím 

celkovým tlakem roste adsorpční kapacita uhlí. 

 Garnier a kol. [32] porovnávali ve své práci adsorpční kapacity jedenácti druhů 

aktivního uhlí. Adsorpce probíhala při 25°C a tlacích od 0,1 do 5 MPa. Z adsorpčních izoterm 

bylo zjištěno, že s rostoucím tlakem roste adsorpční kapacita aktivního uhlí. Maximální 

adsorpční kapacity jednotlivých druhů uhlí se pohybovali od 0,5 do 2 mmol CO2/g uhlí. 

Celkové množství naadsorbovaného CO2 s velkou pravděpodobností závisí na porozitě uhlí a 

množství popela, který obsahují.   

 Balsamo a kol. [33] se zabývali adsorpcí CO2 na syntetickém aktivním uhlí. Kolona o 

délce 15 cm a průměru 2 cm byla naplněna 15 g aktivního uhlí F50. Adsorpce probíhala při 

tlaku 1 bar a teplotách 30, 50 a 80°C. Koncentrace CO2 se měnila v rozmezí 1-15%. Při 

měření byly získány průrazové křivky a jejich porovnámím bylo zjištěno, že s rostoucí 

koncentrací roste adsorpční kapacita uhlí pro CO2. Pro teplotu 30°C a parciální tlak CO2  

0,15 bar je hodnota adsorpční kapacity 0,61 mmol/ g uhlí. 

 Siemons a Busch [34] provedli adsorpci za superkritických podmínek. Pokus probíhal 

při teplotě 45°C a tlaku 0-20 MPa. Bylo zjištěno, že adsorpční kapacita uhlí roste společně 

s tlakem až do 8 MPa, v oblasti mezi 8 a 10 MPa dochází k velkému nárůstu adsorpční 

kapacity a v oblasti nad 10 MPa adsorpční kapacita opět klesá. 
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5. Výpočetní část  

 V této kapitole jsou uvedeny podrobně typy výpočtů využitelné v konkrétních 

laboratorních úlohách. Získané výpočty jsou okomentovány v části 6.2.2., 6.2.3. a 6.2.4. 

 

5.1 Výpočet adsorpční kapacity aktivního uhlí 

 

Zadání: 

Adsorpce CO2 ze směsi se vzduchem bude prováděna v koloně o průměru 0,11 m s pevným 

ložem o výšce 1,44 m. Hmotnost aktivního uhlí nasypaného v koloně je 6 kg. Směs je před 

vstupem do kolony míchána z čistého CO2 (0,2 m3/h) a vzduchu (4 m3/h). Byla naměřena 

vstupní koncentrace CO2 3,79 mol%. Celý proces probíhá při 20°C a atmosférickém tlaku.  

Určete adsorpční kapacitu aktivního uhlí na základě zjištěné závislosti koncentrace CO2 na 

výstupu z kolony na čase (Obr. 12). 

 

Zadané údaje: 

A - CO2, B - vzduch, C - aktivní uhlí 

= 0,2	m /h, = 4	m /h, = 20°C, = 101	325	Pa, = 6	000	g, = 1,44	m, 

= 3,79	mol% 
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Naměřené hodnoty: 

 

Obrázek 12: Průrazová křivka získaná měřením pro celkový průtok 4,2 m3/h 

 

Tabelované hodnoty: 

= 1, 829	kg/m , = 1,29	kg/m  

 

Přepočet vstupních hodnot: 

, 	 = + ∙ 100 = 0,24,2 ∙ 100 = 4,76	mol%																																																																	(28) 

= ∙100 = 3,79 ∙ 1,829100 = 0,06932	kg/m = 69,32	mg/dm 																																				(29) 

= 0,2	m /h = 56	ml/s 

= 4	m /h = 1111	ml/s 

= + = 56 + 1111 = 1167	ml/s 
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kde 

 - naměřená vstupní koncentrace CO2 (mol%) 

, 	 - teoretická vstupní koncentrace za předpokladu platnosti stavové rovnice  

  ideálního plynu (mol%) 

 - vstupní hmotnostní koncentrace CO2 ve vzduchu (kg/m3) 

 - objemový průtok CO2 (ml/s) 

 - objemový průtok vzduchu (ml/s) 

 - celkový objemový průtok plynu (ml/s) 

 - hustota CO2 (kg/m3) 

 

Výpočet časového ekvivalentu: 

Časový ekvivalent byl vypočten pomocí rovnice (25), výpočet byl proveden numericky 

lichoběžníkovou metodou.  

Nejprve je třeba převést vstupní koncentraci CO2 na koncentraci bezrozměrnou podle rovnice 

(30). 

= 																																																																																																																																																(30) 

 

kde 

 - bezrozměrná koncentrace (-), 0 < < 1  

 - naměřená výstupní koncentrace v čase τ (mol%) 

 

Z rovnice (25) počítáme integrál jako plochu pod křivkou, kterou tvoří body průrazové 

křivky. 
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Plocha pod křivkou se počítá podle rovnice (31). 

= 																																																																																																																																												(31) 

 

kde 

P - celková plocha vyjadřující stechiometrický čas 

Pi - plocha jednoho lichoběžníku 

 

Tabulka 3: Příklad tabulky použité pro výpočet časového ekvivalentu. 

τ (s) cA (mol%) cA
0
 1-(cA/cA0) Pi 

1 0,1 0,026531 0,973469 0,973469 

2 0,1 0,026531 0,973469 

 

= = 0,13,79 = 0,0264 

= 1 − + 1 −
2 ∙ = 1 − 0,13,79 + 1 − 0,13,792 ∙ 1 = 0,9736 

= = 491 

= 491	  

 

Výpočet adsorpční kapacity: 

Adsorpční kapacita je počítána podle rovnice (24). 
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= ∙ ∙ ( /100) = 1167 ∙ 491 ∙ 0,03796000 = 3,618	ml	CO /g	AU 

∗ = ∙ 1000 = 3,618 ∙ 1,8291000 = 6,617 ∙ 10 g	CO /g	AU
= 6,617	mg	CO /kg	AU																																																																																								(32)		 

 

kde 

∗ - adsorpční kapacita (mg CO2/g aktivního uhlí) 

 - hmotnost aktivního uhlí (g) 

 

Výsledky pro další průtoky jsou uvedeny v tabulce 4. 

 

Tabulka 4: Hodnoty adsorpční kapacity a stechiometrického času pro další průtoky 

	( / )	 	( / )	 	( / )	 , 	 		( %)		
	( %)		

	( )	 ∗	( 	 / 	 )	
2 0,2 611 9,09 7,29 835 11,3 

3 0,2 889 6,25 5,08 660 9,1 

3 0,3 917 9,09 7,79 601 13,1 

4 0,2 1167 4,76 3,79 491 6,6 

4 0,3 1194 6,97 5,80 450 9,5 

4 0,4 1222 9,09 7,77 424 12,2 

5 0,2 1444 3,84 3,05 406 5,4 

5 0,3 1472 5,66 4,61 370 7,6 

5 0,4 1500 7,40 6,19 333 9,4 
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5.2 Určení konstant Freundlichovy izotermy 

 

Zadání: 

Ze zadaných dat (Tab. 5, Tab. 6) vytvořte graf Freundlichovy izotermy a určete hodnoty jejích 

konstant. 

 

Zadané údaje: 

Tabulka 5: Výchozí hodnoty pro výpočet- rovnovážná data adsorpce CO2 na aktivním uhlí 

určená dynamickou metodou z průrazových křivek 

	 ( / ) 
 ( %) 

∗ ( 	 / 	 ) 
2,2 7,29 11,3 

3,2 5,08 9,1 

3,3 7,80 13,1 

4,2 3,79 6,6 

4,3 5,80 9,5 

4,4 7,77 12,2 

5,2 3,05 5,4 

5,3 4,61 7,6 

5,4 6,19 9,4 

 

Tabelované hodnoty: 

= 1, 829	kg/m , = 1,29	kg/m  
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Přepočet vstupních hodnot: 

Tabulka 6: Hodnoty  vypočtené z rovnice (29) 

( / ) 	( / ) 

133,4 2,2 

92,9 3,2 

142,6 3,3 

69,4 4,2 

106,2 4,3 

142,1 4,4 

55,9 5,2 

84,3 5,3 

113,4 5,4 

 

Konstanty Freundlichovy izotermy byly určeny lineární regresí s využitím linearizovaného 

tvaru izotermy (rovnice (5)). 

Linearizovanou formu izotermy lze zobrazit jako graf závislosti logaritmu adsorpční kapacity 

na logaritmu vstupní koncentrace CO2 ve vzduchu (Obr. 13).  

Tabulka 7: Hodnoty použité pro sestavení grafu Freundlichovy izotermy (Obr. 13) 

 

 

	  	 ∗ 	( / ) 

4,89 2,43 2,2 

4,53 2,21 3,2 

4,96 2,57 3,3 

4,24 1,89 4,2 

4,67 2,25 4,3 

4,96 2,51 4,4 

4,02 1,69 5,2 

4,43 2,04 5,3 

4,73 2,24 5,4 
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Obrázek 13: Linearizovaný tvar Freundlichovy izotermy. 

 

Výpočet konstant: 

Z rovnice grafu lze určit konstanty KF a 1/n. Jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce 8. 

 

Tabulka 8: Konstanty Freundlichovy izotermy pro navážku aktivního uhlí 6 kg 

1/n n ln KF KF (dm3/g) 

0,8713 1,15 -1,8082 0,16 

 

 

  

y = 0,8713x - 1,8082
R² = 0,9795

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 1 2 3 4 5 6

ln
 q

ln c



36 
 

5.3 Výpočet bezrozměrných parametrů adsorpční kolony 

 

Zadání: 

Adsorpce CO2 ze směsi se vzduchem bude prováděna v koloně o průměru 0,11 m s pevným 

ložem o výšce 1,44 m. Hmotnost aktivního uhlí nasypaného v koloně je 6 kg. Směs je před 

vstupem do kolony míchána z čistého CO2 (0,2 m3/h) a vzduchu (4 m3/h). Byla naměřena 

vstupní koncentrace CO2 3,79 mol%. V čase průrazu byla naměřena koncentrace CO2 ve 

vzduchu 0,11 mol%. Celý proces probíhá při 20°C a atmosférickém tlaku. Poloměr póru 

použitého aktivního uhlí je 0,91 nm, průměr částice aktivního uhlí je  

3,4 mm. Uvažujte, že částice aktivního uhlí mají tvar koule. 

Určete počet převodových jednotek kolony, výšku převodové jednotky a bezrozměrný čas. 

 

Zadané údaje: 

A - CO2, B - vzduch, C - aktivní uhlí 

= 0,2	m /h, = 4	m /h, = 293,15	K, = 101	325	Pa, = 6	000	g,  

= 1,44	m, = 3,79	mol%, = 0,11	mol%, = 291	s	 
= 0,91	nm, = 3,4	mm, = 0,11	m  

 

Tabelované hodnoty: 

= 1, 829	kg/m , = 1,29	kg/m , = 0,7299	g/cm , = 14,801 ∙ 10 Pa ∙ s,	 
= 18,408 ∙ 10 Pa ∙ s, = 0,044	kg/mol, = 0,02957	kg/mol 

 

Výpočet: 

Počet převodových jednotek se určí podle rovnice (20), bezrozměrný čas pak podle rovnice 

(33) [10]. 
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= ∙ ∙ ( − )
∙ ∙ ∗ 																																																																																																																		(33) 

 

kde 

 - sypná hustota aktivního uhlí (g/cm3) 

 - čas průrazu (s) 

 - bezrozměrný čas (-) 

 - objem vrstvy (m3) 

∗  - relativní hmotnostní zlomek adsorbátu rovnovážný s koncentrací  

 

Pro určení hodnoty koeficientu prostupu hmoty Kc ,který se vyskytuje v rovnici (20), je třeba 

znát hodnoty koeficientu vnitřního a vnějšího přestupu hmoty kci a kce . Pro určení kci  je třeba 

znát hodnoty difúzních koeficientů. 

 

Výpočet molekulového difuzního koeficientu [1]: 

= 3,2 ∙ 10 ∙ ,
∙ ( + ) ∙ ( 1 + 1 ) 																																																																																								(34) 

 

kde  

 - molekulový difuzní koeficient (m2/s) 

ν - molární objem (m3/mol) 

M - molární hmotnost (kg/mol) 

p - tlak (Pa) 

T - teplota (K) 
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A - CO2 

B - vzduch 

 

= 3,2 ∙ 10 ∙ 293,15 ,
101325 ∙ [(26,9 ∙ 10 ) + (19,7 ∙ 10 ) ] ∙ ( 10,044 + 10,02896)

= 1,53 ∙ 10 	m /s 

 

Výpočet Knudsenova difúzního koeficientu [1]: 

, = 4800 ∙ ∙ 																																																																																																											(35) 

 

kde 

,  - Knudsenův difuzní koeficient (cm2/s) 

dp -  průměr póru (cm) 

MA - molární hmotnost CO2 (g/mol) 

 

, = 4850 ∙ 1,82 ∙ 10 ∙ 293,1544 = 2,27 ∙ 10 	cm /s = 2,27 ∙ 10 m /s 

 

Výpočet celkové difuzivity [16]: 

1 = 1
, + 1 																																																																																																																																(36) 
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kde 

 - celková difuzivita (m2/s) 

 

1 = 12,27 ∙ 10 + 11,53 ∙ 10 = 65837,81	s/m  

= 165837,81 = 1,52 ∙ 10 	m /s 

 

Výpočet mezerovitosti lože: 

= − 																																																																																																																																								(37) 

 

kde 

 - mezerovitost lože (-) 

 - hustota aktivního uhlí (g/cm3) 

 

Objem vrstvy aktivního uhlí V počítáme jako objem válce o podstavě s průměrem 0,11 m a 

výškou 1,44 m. Hodnota 	je tedy 0,0137 m3. 

 

= 13700 − 60000,729913700 = 0,399 

 

Výpočet efektivního difuzního koeficientu: 

= ∙ 																																																																																																																																										(38) 
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kde 

 - mezerovitost částice aktivního uhlí (-) 

 - efektivní difuzní koeficient (m2/s) 

 - tortuozita (-) 

 

Hodnota poměru  	 se uvádí v rozmezí 0,05 - 0,1 [38]. 

= 0,05 ∙ 1.52 ∙ 10 = 7,59 ∙ 10 	m /s 

 

Výpočet koeficientu vnitřního přestupu hmoty [10]: 

K výpočtu použijeme rovnici (18). 

= 10 ∙ 7,59 ∙ 103,4 ∙ 10 = 2,23 ∙ 10 	m/s 

 

Výpočet sypné hustoty: 

= (1 − )																																																																																																																																(39) 

= 0,7299 ∙ (1 − 0,399) = 0,438	g/cm  

 

Výpočet koeficientu vnějšího přestupu hmoty [38]: 

Koeficient přestupu hmoty kce vypočteme z rovnice (19). Pro určení Colburnova faktoru jD 

použijeme graf závislosti jD na Reynoldsově kritériu Re (Obr. 14). 

Schmidtovo kritérium je bezrozměrný parametr. Počítáme jej podle rovnice (40). 

= 																																																																																																																																															(40) 

 



41 
 

kde 

 - kinematická viskozita směsi vzduchu a CO2 (m
2/s) 

 

Kinematickou viskozitu směsi určíme z rovnice (41). 

= = ∑ 	
		

																																																																																																																				(41) 

 

kde 

 - střední molární hmotnost (kg/mol) 

 - dynamická viskozita složky i (Pa·s) 

 - dynamická viskozita směsi (Pa·s) 

 - okolní tlak (Pa) 

 - molární plynová konstanta (J/ (K mol)) 

 - hustota směsi (kg/m3)  

 - okolní teplota (K) 

 - molární zlomek složky i ve směsi (-) 

 

Střední molární hmotnost  vypočítáme podle rovnice (42). 

= 	 																																																																																																																																			(42) 

 

Z rovnice (41) získáme hodnotu kinematické viskozity směsi, kterou dosadíme do rovnice 

(40). 
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=
0,02957

0,038 ∙ 0,044
14,801 ∙ 10

0,962 ∙ 0,029
18,408 ∙ 10

101325 ∙ 0,02957
8,314 ∙ 293,15

1,8158 ∙ 10
1,2229 1,477 ∙ 10 	m /s 

 

1,477 ∙ 10
1,53 ∙ 10 0,965 

 

Obrázek 14: Graf závislosti Colburnova faktoru na Reynoldsově kritériu [36]. Čísla 

jednotlivých čar odkazují v literatuře [36] na autory měření. 

 

Reynoldsovo kritérium je vztaženo k velikosti částice a jeho hodnotu určíme z rovnice (43). 

	 	 																																																																																																																																									 43  

 

Re 

jD 
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kde 

 - Reynoldsovo kritérium (-) 

 - mimovrstvová rychlost proudění směsi (m/s) 

 

Rychlost proudění směsi počítáme podle rovnice (44). 

= 																																																																																																																																															(44) 

kde 

S - plocha průřezu kolony (m2) 

 

Plocha průřezu kolony se vypočítá jako plocha kruhu s průměrem 0,11 m. 

= 	 = 4,23,14 ∙ 0,055 = 422	m/h = 0,123	m/s 

= 3,4 ∙ 10 ∙ 0,399 ∙ 0,1231,477 ∙ 10 = 11 

 

Z Obr. 14 určíme hodnotu jD. 

= 0,6 

 

Z rovnice (19) dopočítáme hodnotu koeficientu přestupu hmoty kce. 

= ( ) 	  

= 0,6
(0,965) ∙ 0,399 ∙ 0,123 = 0,03	m/s 
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Určení koeficientu prostupu hmoty [10]: 

Koeficient prostupu hmoty 	určíme podle rovnice (17). 

1 = 1 + 1 																																																																																																																																					 
1 = 10,03 + 12,23 ∙ 10 																																																																																																										 

= 2 ∙ 10 	 /  

 

Určení počtu převodových jednotek [10]: 

Nejprve je třeba dopočítat plochu mezifázového rozhraní podle rovnice (45). 

= 	
	 6

(1 − )																																																																																																																												(45) 

= 3,14 ∙ 0,34
3,14 ∙ 0,346

∙ (1 − 0,399) = 10,606	cm = 1060,6	m  

 

Počet převodových jednotek určíme z rovnice (20). 

= 2 ∙ 10 ∙ 1060,6 ∙ 1,440,123 = 26 

 

Výpočet výšky převodové jednotky: 

Výšku převodové jednotky určíme po úpravě z rovnice (23). 

= = 1,4426 = 0,055	m 

 

 



45 
 

Výpočet času průrazu [10]: 

Čas průrazu lze vypočítat z rovnice (33). ∗  si vyjádříme z rovnice izotermy, jak je uvedeno 

v rovnici (46) (odvozeno v literatuře [39]), a dosadíme do rovnice (33). Tím získáme rovnici 

(47). 

= ∗ = 	 = 0,16 ∙ 10 ∙ , 																																																																										(46) 

 

kde  

 - konstanta Freundlichovy izotermy (m3/g) 

 - konstanta Freundlichovy izotermy (-) 

 

= ( − )
	 	 	 / 																																																																																																																																(47) 

Za  dosazujeme koncentraci naměřenou na výstupu z kolony při dosažení rovnováhy. 

Z Obr. 15 odečteme hodnotu Nc	 . Hodnotu Nc známe z předchozího výpočtu. Hodnotu  

dopočteme. 

 

Výpočet poměru koncentrace CO2 v čase průrazu a vstupní koncentrace podle rovnice (48). 

= 0,113,7 = 0,029																																																																																																																										(48) 

 

kde 

 - koncentrace CO2 v čase průrazu (mol%)  
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Obrázek 15: Graf závislosti poměru koncentrace CO2 v čase průrazu a vstupní koncentrace 

na součinu počtu převodových jednotek a bezrozměrného času [10]. 

 

Je-li hodnota = 0,029 a Nc = 26, pak součin  Nc	 =12 a hodnota 0,46. 

Vyčíslením rovnice (46) určíme hodnotu bezrozměrného času. 

1,1667 ∙ 10 ∙ 0,399 ∙ 0,0137
1,1667 ∙ 10

438666 ∙ 0,0137 ∙ 0,16 ∙ 10 ∙ 69 ,
69

0,46 

 

267	  

 

V tabulce 9 jsou uvedeny výsledky pro další průtoky. 

 

 

cAτp/cA0 
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Tabulka 9: Souhrnné výsledky pro výpočet bezrozměrných parametrů adsorpční kolony při 

proměnném průtoku plynu 

Průtok 
2,2 

m3/h 
3,2 

m3/h 
3,3 

m3/h 
4,2 

m3/h 
4,3 

m3/h 
4,4 

m3/h 
5,2 

m3/h 
5,3 

m3/h 
5,4 

m3/h Vlastnosti 

cA0 

(mol%) 
7,29 5,08 7,79 3,79 5,80 7,70 3,05 4,61 6,19 

Sc (-) 0,937 0,955 0,934 0,966 0,969 0,934 0,965 0,951 0,937 

Re (-) 6,1 8,7 9,2 11,2 11,7 12,2 13,9 14,1 14,9 

v (m/s) 0,064 0,094 0,096 0,123 0,126 0,129 0,152 0,155 0,158 

νg (cm2/s) 0,143 0,146 0,140 0,148 0,145 0,143 0,149 0,147 0,145 

ρg  

(kg/m3)  
1,25 1,24 1,25 1,23 1,24 1,25 1,22 1,23 1,24 

ηg ·10-5
 

(Pa·s) 
1,79 1,81 1,79 1,82 1,80 1,79 1,82 1,81 1,80 

jD (-) 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

kce (m/s) 0,021 0,027 0,028 0,030 0,031 0,032 0,035 0,038 0,039 

kci (m/s) 2,23·10-3 

Kc·10-3
  

(m/s) 
2,02 2,06 2,07 2,08 2,08 2,09 2,11 2,11 2,11 

Nc (-) 48 34 33 26 25 25 21 21 20 

θ (-) 0,67 0,53 0,55 0,46 0,47 0,51 0,38 0,38 0,39 

Nc θ (-) 32 18 18 12 12 13 8 8 8 

Hc (m) 0,030 0,042 0,044 0,055 0,058 0,058 0,069 0,069 0,072 

τp (s) 525 348 280 267 215 202 196 160 138 
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6. Experimentální část 

6.1 Popis zařízení 

 Stanice adsorpce CO2 byla navržena v rámci této diplomové práce tak, aby její 

parametry odpovídaly čtvrtprovozním podmínkám. Kolona byla dodána firmou Kavalier 

Glass a.s.  

 Stanice se skládá z těchto částí: 

1. Adsorpční kolona 

2. Analyzátor CO2 a jednotka na úpravu vzorku plynu 

3. Kompresor 

4. Stolní počítač 

 

 Adsorpční kolona je tvořena trubkou z průmyslového skla o délce 1,5 m a průměru 

0,11 m. Objem kolony je tedy 0,0143 m3. Adsorpční kolona je vyplněna peletkami aktivního 

uhlí typu MA C6 D40 CZ dodaným firmou Resorbent, s.r.o. do výšky 1,44 m. Průměr pelet se 

pohybuje v rozmezí 2,8-4 mm. Zdrojem technického CO2 je tlaková láhev. Jako nosný plyn je 

použit vzduch z laboratoře, který je dopravován kompresorem a zbaven nečistot před vstupem 

do aparatury. Průtok plynů je regulován a měřen rotametry s jehlovými ventily a s rozsahem 

0-0,5 m3/h pro CO2 a 0-6 m3/h pro vzduch. CO2 a vzduch jsou míchány za rotametry a před 

vstupem do kolony. Kolona je opatřena bypassem, kterým směs plynů proudí při měření 

vstupní koncentrace.  

 Fotografie aparatury je na obrázku 16 a schéma aparatury je na obrázku 17. 

 Pro měření koncentrace CO2 byl použit analyzátor Ultramat 23 vyrobený firmou 

Siemens. Měření je založeno na absorpci nerozptýleného IČ záření. Zeslabení záření je mírou 

příslušné koncentrace plynu. Analyzátor je propojen se stolním počítačem pomocí USB portu 

a obsluhuje se programem SIPROM GA. 

 Před vstupem plynu do analyzátoru je třeba jej zbavit vlhkosti. Čerpadlo umístěné za 

výstupem z kolony dopravuje plyn do kompresorového chladiče a následně do odlučovače 

kapek. Odtud je plyn dopraven do analyzátoru. 

 Popis justování analyzátoru je uveden v příloze 1, postup pro práci s programem 

SIPROM GA je uveden v příloze 2.  
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Obrázek 16: Fotografie stanice adsorpce 
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Obrázek 17: Schéma stanice adsorpce 

Legenda: 
1   tlaková láhev s CO2 
2   tlaková láhev se vzduchem 
3   tlaková láhev s kalibračním plynem 
G1, G2, G3  trojcestné ventily 
K1   uzavírací ventil 
K2, K3        T- kusy 
J1, J2,J3, J4  jehlové ventily regulující průtok CO2 a vzduchu 
T1   trojcestný ventil u hlavy kolony 
T2   trojcestný ventil u paty kolony 
R1   rotametr na měření průtoku CO2 
R2   rotametr na měření průtoku vzduchu 
V   kompresor pro vzduch 
W1, W2  filtry pro vzduch 
A   analyzátor CO2 

K   skleněná adsorpční kolona 
B   úpravna plynného vzorku před analýzou CO2 
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6.2 Výsledky experimentálních měření a jejich diskuze 

6.2.1 Postup měření 

 V experimentální části práce byly měřením získány průrazové křivky. Měření pro 

všechny zvolené koncentrace byla opakována třikrát, čímž byla potvrzena správnost a 

reprodukovatelnost měření. Během plnění kolony aktivním uhlím byla provedena orientační 

měření pro navážky aktivního uhlí 1 kg a 3 kg. Pro navážku aktivního uhlí 6 kg byly měřeny a 

vyhodnoceny průrazové křivky pro celkové průtoky 2,2 m3/h, 3,2 m3/h, 3,3 m3/h, 4,2 m3/h, 

4,3 m3/h, 4,4 m3/h, 5,2 m3/h, 5,3 m3/h a 5,4 m3/h. 

 Provedeme justování IČ analyzátoru dle Přílohy 1. Po justování přepneme trojcestný 

ventil G2 do polohy MĚŘENÍ. Zapneme PC a program Siprom GA COM3 a nastavíme 

parametry pro snímání a ukládání dat (Příloha 2). Před vlastním měřením je třeba zcela otevřít 

ventily J3 a J4 a zkontrolovat, zda jsou ventily J1 a J2 uzavřené. Ventil K1 je otevřený.  

 Princip měření spočívá ve sledování změny koncentrace CO2 na výstupu z adsorpční 

kolony. Nejprve je třeba změřit koncentraci CO2 na vstupu do kolony. Trojcestné ventily T1 a 

T2 nastavíme do polohy VSTUP, plynná směs bude proudit tzv. bypassem. 

 Nejdříve nastavíme průtok vzduchu. Kompresor připojíme do zásuvky. Ujistíme se, že 

ventil na kompresoru regulující výstupní tlak je zavřený (vyšroubovaný ven). Vysuneme 

červený přepínač na kompresoru, kompresor se začne tlakovat. Po natlakování kompresoru 

otevřeme na přívodním potrubí jehlový ventil J2 a nastavíme zadaný průtok vzduchu.  

Nyní nastavíme průtok CO2 z tlakové lahve. Nejprve mírně povolíme jehlový ventil na 

tlakové láhvi, poté otevřeme hlavní ventil. Jehlovým ventilem J1 nastavíme požadovaný 

průtok CO2.  

 Zaznamenáme vstupní koncentraci CO2 v plynu proudícím v bypassu pomocí 

programu Siprom GA. Postup nalezneme v Příloze 2. Je třeba počkat, než se koncentrace 

ustálí, ustálenou koncentraci měříme po dobu přibližně 5 minut. Poté uložíme naměřená data 

a vypneme snímání dat. 

 Po změření vstupní koncentrace CO2 přejdeme k vlastnímu měření adsorpce CO2 na 

aktivním uhlí. Zastavíme průtok CO2 hlavním ventilem na tlakové láhvi. S jehlovým ventilem 

J1 nemanipulujeme. Otočíme trojcestný ventil T2 do polohy VÝSTUP a následně přepneme 

také trojcestný ventil T1 do polohy VÝSTUP. Nyní proudí vzduch přes kolonu. Můžeme opět 

nastavit zadaný průtok vzduchu. 
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 Sledujeme hodnoty koncentrace CO2 na PC a vyčkáme, dokud koncentrace CO2 

nedosáhne 0,1%. Až se tato hodnota ustálí, otevřeme hlavní ventil na tlakové láhvi, 

zkontrolujeme, zda je průtok CO2 správně nastaven a spustíme snímání dat do PC. Okamžik 

začátku toku CO2 do adsorpční kolony je tak roven času 0 v záznamu dat. 

 Během měření je třeba stále kontrolovat hodnoty průtoků plynů a udržovat je na stejné 

hodnotě. Až hodnota koncentrace CO2 dosáhne hodnoty změřené na vstupu v předchozím 

měření, necháme ji několik minut ustálit.  

 Po ustálení hodnoty koncentrace CO2 zahájíme desorpci. Zastavíme průtok CO2 

jehlovým ventilem J1 a do protokolu si zaznamenáme čas, ve kterém desorpce začala. Průtok 

vzduchu necháme nastavený na zadané hodnotě. Nyní počkáme, dokud koncentrace CO2 

neklesne na hodnotu 0,1%. 

 Po skončení měření uzavřeme hlavní ventil tlakové láhve s CO2 a zkontrolujeme 

uzavření jehlového ventilu J1. Vypneme kompresor a uzavřeme jehlový ventil J2. 

 

6.2.2 Vyhodnocení průrazových křivek 

 Měřením byla získána data ve formě závislosti koncentrace CO2 ve vzduchu na 

výstupu z kolony na čase. Nejprve byla změřena vstupní koncentrace cA0, a poté koncentrace 

výstupní cA. Ze získaných dat byly vytvořeny průrazové křivky (Obr. 18-21).  

 

Obrázek 18: Průrazové křivky pro celkový průtok plynu 4,2 m3/h (4 m3/h vzduchu a 0,2 m3/h 

CO2). 
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Obrázek 19: Průrazové křivky fáze adsorpce pro teoretickou koncentraci CO2 ve vzduchu  

9,09 mol%- srovnání různých celkových průtoků. 

 

Obrázek 20: Průrazové křivky pro celkový průtok 4,3 m3/h- srovnání pro různé navážky 

aktivního uhlí 
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Tabulka 10: Souhrnné výsledky získané z průrazových křivek pro navážku aktivního uhlí  

6 kg 

Měření  (m /h) 
 (m /h) 

 (m /h) 
 (s) 

RSO 
t (s) 

RSO 
	(mg	CO/g	AU) 

RSO 

1. 

2,2 0,2 2 

656 

0,005 

840 

0,002 

6,24 

0,014 2. 653 842 6,31 

3. 648 838 6,10 

1. 

3,2 0,2 3 

427 

0,006 

660 

0,007 

4,97 

0,026 2. 421 650 4,80 

3. 426 651 5,12 

1. 

3,3 0,3 3 

397 

0,006 

598 

0,005 

7,12 

0,007 2. 395 603 7,18 

3. 401 605 7,25 

1. 

4,2 0,2 4 

287 

0,013 

492 

0,013 

3,60 

0,014 2. 296 499 3,66 

3. 290 483 3,54 

1. 

4,3 0,3 4 

269 

0,009 

450 

0,002 

5,17 

0,003 2. 270 451 5,20 

3. 275 449 5,21 

1. 

4,4 0,4 4 

261 

0,018 

441 

0,03 

6,97 

0,03 2. 258 420 6,65 

3. 250 410 6,49 

1. 

5,2 0,2 5 

203 

0,006 

396 

0,018 

3,03 

0,018 2. 200 412 3,15 

3. 201 411 3,14 

1. 

5,3 0,3 5 

193 

0,025 

370 

0,004 

4,27 

0,004 2. 205 372 4,28 

3. 202 368 4,24 

1. 

5,4 0,4 5 

172 

0,05 

340 

0,037 

5,26 

0,037 2. 165 316 4,90 

3. 186 344 5,33 

RSO= relativní směrodatná odchylka (RSO*100 = %) 
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Obrázek 21: Průrazové křivky fáze desorpce pro teoretickou koncentraci CO2 ve vzduchu 

9,09 mol%- srovnání různých celkových průtoků. 

 

Tabulka 11: Srovnání průměrného stechiometrického času adsorpce a desorpce pro různé 

průtoky 

 stechiometrický čas (s) 

celkový průtok adsorpce desorpce 

2,2 m3/h 840 1126 

3,2 m3/h 654 1095 

3,3 m3/h 602 1062 

4,2 m3/h 491 923 

4,3 m3/h 450 900 

4,4 m3/h 423 833 

5,2 m3/h 406 755 

5,3 m3/h 370 732 

5,4 m3/h 333 675 
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Diskuze: 

 Z naměřených dat byly vytvořeny průrazové křivky. Ze získaných průrazových křivek 

byl odečten čas průrazu a vypočten stechiometrický čas. Sestrojené grafické závislosti  

(Obr. 18-20) nezačínají na nulové koncentraci. Může jít o chybu analýzy. Koncentrace CO2 

před měřením klesla nejníže na 0,05 mol%.  

Vyhodnocením získaných dat bylo ověřeno, že 

1. S rostoucí rychlostí proudění směsi vzduchu a CO2 klesá čas průrazu (Obr. 19) a také 

hodnota stechiometrického času adsorpce (tabulka 10). Je to proto, že s rostoucí 

rychlostí směsi roste rychlost přívodu CO2 do vrstvy, roste hodnota Reynoldsova 

kritéria Re a také hodnota koeficientu prostupu hmoty Kc (tabulka 9). 

2. S rostoucí navážkou aktivního uhlí roste hodnota času průrazu (Obr. 20). 

3. Stechiometrický čas desorpce klesá s rostoucím celkovým průtokem směsi (tabulka 

10). S rostoucím celkovým průtokem směsi je křivka desorpce strmější (Obr. 21).  

4. Adsorpce CO2 na aktivní uhlí je děj vratný. Výstupní koncentrace CO2 po desorpci 

byla rovna výstupní koncentraci CO2 na začátku adsorpce. 

5. Desorpce je pomalejším dějem než adsorpce (tabulka 11). 

6. Vypočtené hodnoty času průrazu se od hodnot odečtených z průrazových křivek liší. 

Je však zřejmý trend poklesu času průrazu s rostoucím celkovým průtokem. Přehled 

naměřených a vypočtených hodnot je uveden v tabulce 12. 
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Tabulka 12: Porovnání vypočtených a naměřených časů průrazu 

celkový průtok (m3/h) τp vypočtené (rovnice 47) (s) τp z průrazové křivky (s) 

2,2 525 625 

3,2 348 424 

3,3 280 398 

4,2 267 291 

4,3 215 271 

4,4 202 256 

5,2 196 201 

5,3 160 200 

5,4 138 174 

 

6.2.3 Vyhodnocení rovnovážných dat 

 Výpočet konstant Freundlichovy izotermy z experimentů adsorpce CO2 na navážce 

aktivního uhlí 6 kg je uveden v kapitole 5.2.  

 Pro navážku aktivního uhlí 1 kg byla změřena data pro průtoky 3,1 m3/h, 4,2 m3/h,  

4,3 m3/h a 4,4 m3/h. Linearizovaná Freundlichova izoterma je zobrazena na Obr. 22. Hodnoty 

získaných konstant jsou uvedeny v tabulce 13. 

 

Obrázek 22: Linearizovaná Freundlichova izoterma pro navážku aktivního uhlí 1 kg. 
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 Pro navážku aktivního uhlí 3 kg byla změřena data pro průtoky 3,2 m3/h, 3,3m3/h a  

4,3 m3/h. Linearizovaná Freundlichova izoterma je zobrazena na Obr. 23. Hodnoty získaných 

konstant jsou uvedeny v tabulce 13. Linearizovaný tvar Freundlichovy izotermy pro všechna 

naměřená data je uveden na Obr. 24. Příčinou rozdílů mohou být rozdíly teplot v laboratoři 

v jednotlivých dnech. 

 

Obrázek 23: Linearizovaná Freundlichova izoterma pro navážku aktivního uhlí 3 kg. 

 

 

Tabulka 13: Srovnání hodnot 1/n a KF pro jednotlivé navážky aktivního uhlí 

Navážka AU 1/n n ln KF KF (dm3/g) 

1 kg 1,0802 0,93 -2,25 0,11 

3 kg 0,6823 1,46 -0,81 0,44 

6 kg 0,8713 1,15 -1,81 0,16 
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Obrázek 24: Linearizovaný tvar Freundlichovy izotermy pro všechna naměřená data.  

  

 Nelinearizovaný tvar Freundlichovy izotermy pro navážku aktivního uhlí 6 kg je 

zobrazen na Obr. 25. 

 

Obrázek 25: Freundlichova izoterma pro navážku aktivního uhlí 6 kg. 
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6.2.4 Vyhodnocení kinetických dat 

 Postup výpočtu kinetických dat je uveden v kapitole 5.3 a souhrnné výsledky pro 

všechny průtoky jsou uvedeny v tabulce 9. 

 Před výpočtem samotných kinetických dat bylo třeba vypočítat parametry aktivního 

uhlí (mezerovitost, sypnou hustotu, plochu mezifázového rozhraní). Dále bylo třeba určit 

hodnoty difuzních koeficientů. Tyto hodnoty závisí na charakteru adsorbátu, adsorbentu a 

okolních podmínkách (tlak, teplota) a jsou shrnuty v tabulce 14. 

 

Tabulka 14: Difuzní koeficienty 

 molekulový DK Knudsenův DK efektivní DK celková difuzivita 

(m2/s) 1,53·10-5 2,27·10-7 1,118·10-8 2,237·10-7 

DK= difuzní koeficient 

 

Diskuze: 

Výpočtem bylo potvrzeno, že  

1.  Hodnoty difuzních koeficientů nezávisí na koncentraci CO2 ve vzduchu ani rychlosti 

proudění směsi. Hodnota koeficientu vnitřního přestupu hmoty kci závisí na hodnotě 

difuzních koeficientů. Hodnota koeficientu vnějšího přestupu hmoty kce závisí na 

rychlosti proudění plynu ložem. 

2. Hodnota molekulového difuzního koeficientu byla porovnána s dostupnými daty 

v literatuře. Zdroj [38] udává hodnotu Dm = 0,177 cm2/s při teplotě 317,2 K, zdroj [16] 

uvádí hodnotu Dm = 0,138 cm2/s při teplotě 273,15 K. Výpočtem v rámci této práce 

byla určena hodnota Dm = 0,153 cm2/s. 

3. S vyšším celkovým průtokem a rychlostí proudění směsi roste hodnota Reynoldsova 

čísla a klesá hodnota času průrazu (tabulka 9).  

4. S rostoucím celkovým průtokem klesá hodnota Colburnova faktoru (jD) (tabulka 9)..  

5. Hodnota počtu převodových jednotek Nc klesá s rostoucím celkovým průtokem plynné 

směsi a výška převodové jednotky Hc s rostoucím průtokem směsi roste(tabulka 9). 
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6.2.5 Návrhový výpočet adsorbéru 

Zadání: 

Z dat získaných laboratorním měřením (rychlost plynné směsi, čas průrazu, stechiometrický 

čas) navrhněte adsorbér pro adsorpci 3,05- 7,8 mol% CO2 ze vzduchu pro celkový průtok 

směsi plynů 20 m3/h. Určete výšku výplně, hmotnost adsorbentu a průměr kolony. 

Známé údaje: (hodnoty z tabulky 9 a 10) 

= 20	m /h, 		 = 291	s	, = 491,03	s	, = 1,44	m , = 0,123	m/s, = 4,2	m /h	
 

Čas průrazu odpovídá času, ve kterém je zaznamenána změna koncentrace na výstupu 

z kolony. 

 

Výpočet: 

Při převodu procesu z laboratorních podmínek do provozního měřítka je třeba zachovat 

rychlost proudění směsi, typ adsorbátu a adsorbentu.  

Z rovnice (26) určíme hodnotu nevyužitého adsorbentu LUB pro laboratorní aparaturu. Při 

zachování výše uvedených podmínek hodnota LUB nezávisí na výšce adsorbentu. 

= (1 − ) = (1 − 291491,03) ∙ 1,44 = 0,59	m = 59	cm 

Rychlost proudění byla v laboratorní aparatuře = 0,123	m/s. Tato hodnota musí být 

zachována. Spolu s podmínkou poměru výšky kolony a jejího průměru, který je v rozmezí  

15- 20. 

Podle rovnice (44) platí, že  

= = 0,123	m/s = 443	m/h 

a tedy  

= = 20443 = 0,045	m  
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= ∙   																																																																																																																																											(49)	 
= = 0,0453,14 = 0,12	  

= 30 																																																																																																																																																			(50) 

= 30 = 30 ∙ 0,12 = 3,6	  

Hmotnost aktivního uhlí v koloně vypočteme následovně 

= ∙ 																																																																																																																																												(51) 

= 0,162 ∙ 729,9 = 118,9	kg 

 

Pro výpočet času průrazu v provozní koloně využijeme toho, že 

1. hodnota L- Le (obr. 9) je stejná v koloně laboratorní i v koloně provozní 

2. hodnota τp- t (obr. 9) je stejná v koloně laboratorní i v koloně provozní 

3. platí rovnice (52)	
 

− = = − 																																																																																																																				(52) 

 

kde 

 - délka provozní kolony (m) 

 - stechiometrický čas pro provozní kolonu (s) 

 

Vyčíslením rovnice (49) získáme 

= 0,5920 = 491,03 − 291
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= 200,030,5920 = 6781	s = 113	min 

Čas průrazu v provozní koloně počítáme podle rovnice (53) 

, = − ( − )																																																																																																																								(53) 

, = 6781 − 200 = 6581	s = 110	min 

 

Souhrnné výsledky pro vybrané výšky kolon a naměřené průtoky jsou uvedeny v tabulce 15. 

Diskuze: 

 Z dat získaných laboratorním měřením byly navrženy parametry provozních zařízení. 

Při výpočtu byly dodrženy podmínky pro převod dat.  

 Byla vypočítána výška náplně adsorbentu, poloměr kolony, plocha průřezu, objem a 

hmotnost použitého aktivního uhlí při úplném naplnění kolony. Dále byl vypočten průrazový 

čas a čas stechiometrický. Vypočtené hodnoty odpovídají předpokladům, s rostoucí délkou 

kolony při stejném průtoku roste čas průrazu.  

 Hodnota délky nevyužité vrstvy závisí na poměru času průrazu a stechiometrického 

času. Obě tyto hodnoty byly získány z průrazových křivek získaných laboratorním měřením. 

 

Tabulka 15: Souhrnné výsledky pro návrhový výpočet adsorbéru. = 20	m /h, 

koncentrace CO2 3,05- 7,8 mol%. 

cA0 

(mol%) 
7,29 5,08 7,79 3,79 5,80 7,70 3,05 4,61 6,19 

τp (s) 652 423 398 291 271 256 201 200 174 
t (s) 840 654 602 491 450 424 406 370 333 
LUB 

(m) 
0,322 0,507 0,488 0,645 0,573 0,571 0,727 0,662 0,688 

S·10
-2

 

(m2) 
8,64 5,94 5,76 4,52 4,41 4,31 3,65 3,58 3,52 

r (m) 0,17 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 
Lp (m) 4,97 4,12 4,06 3,59 3,55 3,51 3,24 3,21 3,17 
mC (kg) 313,8 178,7 170,7 118,6 114,4 110,4 86,3 83,9 81,5 
tpr (s) 2903 1873 1698 1504 1111 1034 913 824 734 
τpr (s) 2715 1642 1494 1193 932 866 708 654 575 
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7. Závěr 

  

 Cílem diplomové práce bylo navrhnout a sestavit adsorpční kolonu, ověřit její 

funkčnost a navrhnout témata pro laboratorní úlohy, která budou využita při výuce předmětu 

Laboratoř procesního inženýrství. 

 V rámci diplomové práce byly navrženy, změřeny a výpočtem ověřeny tyto 

laboratorní úlohy s různým stupněm obtížnosti: Adsorpce CO2 v nehybné vrstvě aktivního 

uhlí (Příloha 3) a Určení rovnovážných dat adsorpce CO2 na aktivním uhlí (Příloha 4). 

 Pro určení rovnovážných dat adsorpce CO2 na aktivním uhlí byly využity 

experimentálně získané průrazové křivky. Data byla získána pro celkové průtoky 2,2 m3/h, 

3,2 m3/h, 3,3 m3/h, 4,2 m3/h, 4,3 m3/h, 4,4 m3/h, 5,2 m3/h, 5,3 m3/h, 5,4 m3/h. Všechna měření 

byla provedena třikrát. Pomocí lichoběžníkové metody byl vypočítán stechiometrický čas a 

z něho následně adsorpční kapacita aktivního uhlí. 

 Úloha Adsorpce CO2 v nehybné vrstvě aktivního uhlí je založena na výpočtu 

kinetických dat a bezrozměrných parametrů adsorpční kolony. Data byla získána pro celkové 

průtoky 2,2 m3/h, 3,2 m3/h, 3,3 m3/h, 4,2 m3/h, 4,3 m3/h, 4,4 m3/h, 5,2 m3/h, 5,3 m3/h, 

5,4 m3/h. Všechna měření byla provedena třikrát. Pro výpočet kinetiky adsorpce bylo třeba 

určit difuzní koeficienty (molekulový, Knudsenův, efektivní, celkový), koeficienty přestupu 

hmoty a koeficient prostupu hmoty. Hodnota molekulového difuzního koeficientu byla 

srovnána s hodnotami v literatuře [16] a [38], čímž byla ověřena správnost výpočtu. Pro 

výpočet bezrozměrných kritérií bylo třeba určit parametry aktivního uhlí, jako mezerovitost, 

plochu mezifázového rozhraní a sypnou hustotu. 

 U průtoků 5,2 m3/h, 5,3 m3/h a 5,4 m3/h může být problém s přesností měření na 

rotametru. Plováček rotametru není možné kvůli vysokému průtoku vzduchu udržet na 

nastavené hodnotě průtoku a i při stálé kontrole velmi výrazně osciluje. 

 V závěru práce byl proveden návrhový výpočet provozního adsorbéru. Laboratorní 

výsledky pro průtoky 2,2 m3/h, 3,2 m3/h, 3,3 m3/h, 4,2 m3/h,  4,3 m3/h,  4,4 m3/h, 5,2 m3/h,  

5,3 m3/h, 5,4 m3/h byly přepočteny na provozní podmínky, byly vypočteny časy průrazu a 

stechiometrické časy. 
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B   úpravna plynného vzorku před analýzou CO2 

C   adsorbent 

C    aktivní uhlí 
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J3   jehlový ventil regulující průtok CO2 

J4    jehlový ventil regulující průtok vzduchu 
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Příloha 1: Analýza CO2 infračerveným analyzátorem ULTRAMAT 23 

 Pro měření koncentrace CO2 ve vzduchu se používá jednosložkový analyzátor 

Ultramat. Analýza je založená na absorpci nerozptýleného infračerveného záření. Zeslabení 

záření, které závisí na vlnové délce, je mírou příslušné koncentrace plynu.  

 Displej analyzátoru je uveden na obrázku P - 1. Při měření se na pravé straně displeje 

mohou objevit symboly, jejichž význam je vysvětlen v tabulce P - 1.  

 Analyzátor je nastaven na rozsah 0 - 10 mol% CO2. Optimální průtok plynného vzorku 

do analyzátoru je 1 l/min. 

 

Obr.P - 1. Displej analyzátoru CO2 Ultramat 23  

 

Tabulka P - 1. Význam symbolů na displeji analyzátoru Ultramat 23  
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 Tento průtok je měřen rotametrem umístěným na čelním panelu přístroje. Vzorek 

plynu pro analýzu musí být suchý, proto před zapnutím vzorkovacího čerpadla vždy 

zkontrolujte, že je zapnuto kompresorové chlazení vzorku. JINAK HROZÍ POŠKOZENÍ 

ANALYZÁTORU. Pro správnou komunikaci analyzátoru s PC je nutnou zapnout vždy 

nejdříve analyzátor, pak PC.  

 Před zahájením měření je potřeba analyzátor vždy justovat. Jedná se o nastavení 

přístroje tak, aby správně měřil v potřebném rozsahu v prostředí, kde má měření probíhat. V 

našem případě provádíme justování nulové hodnoty koncentrace a koncentrace cca 7 mol% 

CO2 pomocí čistého vzduchu a certifikovaného kalibračního plynu o známé koncentraci CO2.  

 Přesná koncentrace CO2 v certifikovaném kalibračním plynu je uvedena na tlakové 

láhvi.  

 

Postup justování analyzátoru CO2 

1. Pokud není analyzátor zapnut, zapneme do sítě a vyčkáme, až se analyzátor nahřeje na 

pracovní teplotu (30 – 45 min).  

2. Po nahřátí se na displeji objeví AUTOCAL a požadavek na puštění plynu pro justování: 

Flow?  

3. Trojcestný ventil G2 dáme do polohy „Justování“ (obrázek P - 2).  

 

 

Obr. P - 2. Nastavení trojcestných ventilů G1 a G2 při justování nulového bodu  
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Nejprve provedeme justování nulového bodu.  

4. Trojcestný ventil G1 přepneme do polohy „Vzduch“ (obrázek P - 2).  

5. Otevřeme hlavní uzávěr na tlakové láhvi se vzduchem a výstupní přetlak nastavíme 

redukčním ventilem těsně nad nulu. Jehlovým ventilem nastavíme průtok vzduchu z tlakové 

láhve na 1 l/min podle rotametru na čelní straně analyzátoru. 

6. Analyzátor zaznamená průtok plynu a začne automatická kalibrace. Na displeji se objeví 

AUTOCAL a automatické odpočítávání času do konce kalibrace Time left  

7. Po té, co se objeví na displeji 0 % CO2, je justování nulového bodu dokončeno.  

 

Nyní provedeme justování kalibračním plynem o známé koncentraci CO2 v N2.  

8. Trojcestný ventil G1 přepneme do polohy „CO2/N2“.  

9. Otevřeme hlavní uzávěr na tlakové láhvi se směsí CO2/N2 a výstupní přetlak nastavíme 

redukčním ventilem těsně nad nulu. Jehlovým ventilem nastavíme průtok vzduchu z tlakové 

láhve na 1 l/min podle rotametru na čelní straně analyzátoru.  

10. Na klávesnici přístroje vstoupíme do MENU přes klávesu ENTER.  

11. V rozbalovacích nabídkách postupně vybereme:  

Calibration, potvrdíme klávesou ENTER,  

Odkódujeme analyzátor: zadáme kód 111 a potvrdíme klávesou ENTER,  

Calibration IR-Chanels , potvrdíme klávesou ENTER,  

Calibration CO2  

Start calibration MR1 +2, M1 potvrdíme klávesou ENTER.  

12. Pokud je hodnota koncentrace CO2 stabilní, stiskneme ENTER, čímž je justovaní hotovo.  

13. Tlačítkem MEAS se vrátíme do režimu měření, uložíme kalibraci výběrem YES a 

potvrdíme klávesou ENTER.  

14. Zakódujeme přístroj tak, že stiskneme 2x MEAS. Analyzátor je připraven k měření.  

15. Přesvědčíme se, že jsou uzavřeny tlakové láhve se vzduchem a kalibrační směsí. 
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Příloha 2: Práce s počítačovým programem Siprom GA COM3 

1. Zapneme počítač a otevřeme program Siprom GA COM3. Z nabídky Access Authorization 

vybereme Specialist.  

2. V rozbalovacím menu Display zvolíme záložku Protocol settings. V záložce General 

napíšeme v kolonce File name své jméno.txt (např. Novák.txt). V kolonce Cycle time 

nastavíme frekvenci snímání dat 1000 ms. 

3. V záložce Format necháme přednastavené parametry, pouze v kolonce File splitting after 

změníme hodnotu na 1 000 000.  

4. V záložce Instruments změníme v kolonce Delimeter . (tečka) na , (čárka). V kolonce 

Network zaškrtneme ULTRAMAT23. 

5. Pokud máme vše nastaveno, stiskneme tlačítko Použít. Máme- li vše ostatní připraveno 

k měření, stiskneme tlačítko OK. Od této chvíle se zaznamenávají naměřené hodnoty. 

6. Měřené hodnoty lze sledovat v grafické podobě. Stiskneme- li v rozbalovacím menu 

Display na záložku Curve view a poté na záložku Curve, uvidíme grafické zobrazení měřené 

koncentrace CO2. 

7. Po ukončení měření koncentrace v bypassu, respektive v koloně, zvolme v panelu nástrojů 

Display a vybereme Stop protocol. Měření je tímto ukončeno. Vaše naměřená data se 

ukládají na plochu. 

 

Pozn. Pro lepší orientaci v datech při jejich zpracování si zvlášť uložíme měření vstupu a do 

druhého souboru měření adsorpce a desorpce. Také je třeba si zaznamenat přesný čas, ve 

kterém začíná desorpce. 
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Příloha 3 Návod laboratorní úlohy pro navazující magisterské studium [40] 

Adsorpce CO2 v nehybné vrstvě aktivního uhlí 

 

 
Čas ke studiu: 1 hodiny příprava + 2 hodiny experiment + 2 hodiny zpracování dat a 
vypracování protokolu 

 

 
Cíl    Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

 zobrazit a interpretovat průrazovou křivku, určit čas průniku 
stanovit sypnou hustotu a mezerovitost vrstvy aktivního uhlí 
určit difuzní koeficienty a koeficient prostupu hmoty 
určit počet převodových jednotek a výšku převodové jednotky 
provést simulační výpočet adsorpční kolony 

 

 
 Výklad – základní vztahy a definice 

 

Adsorpce je děj využívaný při oddělování složek obsažených v malých koncentracích v tekutinách. 
Kapalina nebo plyn (adsorbát) se uvádí do styku s porézní pevnou fází. Na povrchu pevné fáze 
(adsorbentu) se složky tekutiny adsorbují. Míra adsorpce je ovlivněna např. polaritou nebo molární 
hmotností složky. Jako adsorbenty se využívají přírodní a syntetické materiály s amorfní nebo 
mikrokrystalickou strukturou, např. aktivní uhlí, aktivní oxid hlinitý, silikagel, molekulární síta 
(přírodní či syntetické hlinitokřemičitany s velmi pravidelnou strukturou jemných pórů) a syntetické 
pryskyřice. S výjimkou molekulárních sít obsahují uvedené adsorbenty póry rozličných průměrů. 

Mechanismus transportu složky, která se adsorbuje, lze popsat několika kroky, které následují po sobě. 
Celkovou rychlost procesu určuje nejpomalejší děj. V okolí částice adsorbentu dochází k mísení 
tekutiny mezi částmi výměníku hmoty (krok 1), dále pak k transportu složky mezi okolní tekutinou a 
vnějším povrchem zrn adsorbentu (krok 2). Adsorbovaná složka se difuzí v pórech dostává na vnitřní 
povrch pórů adsorbentu (krok 3). Na fázovém rozhraní může docházet k reakcím (jde obvykle o velmi 
rychlý děj) (krok 4). Posledním dějem je difuze v adsorbovaném stavu na vnitřním povrchu částice 
(krok 5). Krok 1 a 2 závisí na konstrukci zařízení, naopak kroky 3, 4 a 5 na konkrétním zařízení 
nezávisí a jsou ovlivněny velikostí částic a hybnou silou adsorpce. 

Adsorbát a adsorbent mohou navzájem tvořit fyzikální nebo chemickou vazbu. Fyzikální vazba je 
vratná, snížením tlaku či zvýšením teploty se vazba uvolní, adsorbát uniká a adsorbent se regeneruje. 
Tento proces se nazývá desorpce. Při chemisorpci dochází ke vzniku chemické vazby, desorpce se 
proto dosahuje při podstatně vyšší teplotě než při fyzikální vazbě a desorbovaná látka je obvykle 
odlišná od adsorbované. Na rozdíl od fyzikální adsorpce není při chemisorpci celý povrch póru stejně 
aktivní. Chemisorpce nastává na aktivních centrech, která pokrývají jen část povrchu póru. 

 Adsorbéry  

Zařízení, ve kterých probíhá adsorpce, jsou nejčastěji aparáty s nehybnou vrstvou zrnitého adsorbentu. 
Méně časté je využití fluidní vrstvy, sesuvné vrstvy nebo pneumatického transportu. Velikost 
adsorbérů se pohybuje řádově od milimetrů po desítky metrů. V adsorbérech s nehybnou vrstvou jsou 
zrna adsorbentu uložena na roštu a tekutina proudí shora dolů, a to proto, aby nevznikala fluidní vrstva 
a nedocházelo k úletu částic adsorbentu. Po ukončení adsorpce, tedy po dosažení maximální 
koncentrace adsorbované složky v odcházející tekutině, se může adsorbent začít regenerovat.  
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Průřez adsorpční vrstvy závisí na objemovém průtoku tekutiny a na požadované době cyklu. Obvyklá 
mimovrstvová rychlost plynu (tedy rychlost vztažená na celý průřez vrstvy) je v rozmezí 0,15 až 0,45 
m s -1. Výška vrstvy se obvykle volí tak, aby doba adsorpčního cyklu byla v mezích od 2 do 24 h. 

 Fázová rovnováha 

Probíhá-li adsorpce jedné látky na povrchu druhé, po určitém čase dochází k nasycení adsorbentu a 
ustálení fázové rovnováhy. Rovnováhu popisujeme pomocí adsorpčních izoterem. Adsorpční izoterma 
vyjadřuje závislost množství naadsorbované látky vztažené na jednotku váhy adsorbentu (q) na 
koncentraci adsorbátu v plynné nebo kapalné směsi (cA0) za konstantní teploty. Složení plynu se udává 
v molárních zlomcích, v molárních koncentracích nebo parciálních tlacích, složení kapaliny 
v hmotnostních koncentracích nebo hmotnostních zlomcích a složení pevné fáze v relativních 
hmotnostních zlomcích, molalitách nebo hmotnostních koncentracích. Existuje několik modelů 
popisujících adsorpční rovnováhu (Langmuirova izoterma, Freundlichova izoterma, Dubinin-
Raduškevičova aj). 

V dalším textu budeme symbolem A označovat adsorbovanou složku, symbolem C adsorbent a 
symbolem B část tekutiny, která se neadsorbuje. Dále se omezíme pouze na adsorpci z dvousložkové 
směsi A + B.  

 

 Kvalitativní popis adsorpce v nehybné vrstvě adsorbentu 

Dochází-li ke styku tekutiny (adsorbátu) a pevné látky (adsorbentu), probíhá adsorpce. V nehybné 
vrstvě adsorbentu probíhá adsorpce neustáleně. Koncentrace složky A v tekutině a na povrchu 
adsorbentu se s časem i místem mění.  

Nejprve je tekutina přiváděna na čistý adsorbent, většina složky A se adsorbuje v okolí místa vstupu 
tekutiny do adsorbéru. Koncentrace A klesá exponenciálně ve směru proudění tekutiny. S postupným 
nasycováním se oblast nasyceného adsorbentu zvětšuje (obr. 1).  

 

 

  
 

 

Obr. 1. Průběh adsorpce v koloně s pevným ložem (nehybnou vrstvou adsorbentu) [1]. 

Kolonu a adsorbent lze rozdělit na tři části podle probíhajících dějů - na zónu nasycení, adsorpční 

zónu a zónu čerstvého adsorbentu. Zóna nasycení se nachází v místě přívodu tekutiny, adsorpce zde  
nenastává a v tekutině zůstává původní koncentrace složky A. V adsorpční zóně dochází k adsorpci 
složky z tekutiny a snižování její koncentrace v tekuté fázi. Zónou čerstvého adsorbentu protéká 
tekutina zbavená adsorbované složky, adsorpce tady neprobíhá. Adsorpce ve vrstvě tedy nastává 
pouze v adsorpční zóně, která se obvykle uvažuje v mezích 0,95 > (cA / cA0) > 0,05. Během adsorpce 
se oblast posunuje směrem ke spodní části vrstvy. To znamená, že narůstá oblast s rovnovážnou 

 

cA0 cA0 cA0 cA0 cA0 

cA cA cA cA cA 
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koncentrací adsorbentu (zóna nasycení) a zmenšuje se oblast s jeho zanedbatelnou koncentrací (zóna 
čerstvého adsorbentu). 
Dokud je adsorpční zóna uvnitř vrstvy, z adsorbéru odchází tekutina s nulovou koncentrací 
adsorbované složky. Když zóna dosáhne spodní části adsorbentu, je možné v odcházející tekutině 
detekovat složku A. Maximální přípustná hodnota koncentrace, např. cA= 0,05 cA0, určuje čas průniku 
(τp) – obr. 2.  

 
Obr. 2. Závislost relativní koncentrace na čase (průrazová křivka) [2]. 

 

 Bilance adsorbované složky a kinetika procesu  

Budeme předpokládat neměnný objemový tok tekutiny, izotermní děj a zanedbatelnou tlakovou ztrátu. 
Bilancujeme adsorbující se složku A v diferenciálním objemu vrstvy dV (obr. 3).  

 
Obr. 3. Schéma bilance složky A pro diferenciální objem vrstvy. 

 

Pro tekutinu platí: 

= ( + ) + + 																																																																																																									(1
                  
 
a pro pevnou fázi: 
 

																																																																																																																																																 2  

cA / cA0 
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Bilanční rovnice je třeba upravit. Úpravy jsou popsány níže. = ( + ) + + 																																																																																																		(3)
       
Nahrazením dVf = εdV a dmC = ρbdV získáme 
 = ( + ) + + 																																																																																															(4)
        
Vydělením rovnice (4) diferenciálním objemem získáme 
 0 = + + 																																																																																																																														(5)
            

V rovnici (5) nahradíme dV = Adl a =  

 0 = + + 																																																																																																																												(6)
          
Ve zředěné směsi je akumulace složky v tekutině zanedbatelná a bilanci lze upravit. 
 − = 	 																																																																																																																																													(7)
           
Tok fázovým rozhraním lze také vyjádřit rovnicí prostupu hmoty 
 

= = ( − ∗) 																																																																																																											(8)
       
kde ∗ je rovnovážná koncentrace zprůměrovaná podle průřezu vrstvy, Kc je koeficient prostupu 
hmoty pro hybnou sílu vyjádřenou pomocí hmotnostních koncentrací. 
 
Spojením rovnic (7) a (8) získáme 
 − = ( − ∗)	 																																																																																																																													(9)
           
Ve vztahu (9) je a mezifázová plocha, kterou lze vypočítat 
 

=
6

(1 − )																																																																																																																																															(10) 

 
Ze spojení materiálové bilance s rovnicí prostupu hmoty, tj. s rovnicí rychlosti adsorpce, se odvozuje 
vyjádření počtu převodových jednotek. Ten obvykle slouží k určení velikosti adsorbéru a představuje 
bezrozměrovou délku vrstvy. 
 = = 																																																																																																																																													(11)
           
Dosadíme- li  z rovnice (11) do rovnice (9) získáme 
 = = − ∗ 																																																																																																																																	(12)
     
Integrací rovnice (12) získáme závislost bezrozměrové délky vrstvy na změně koncentrace v daném 
čase 
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= ∗ 																																																																																																																																																(13)
        
Výška výplně absorpční kolony je dána součinem výšky převodové jednotky a počtem převodových 
jednotek.  
 =            (14) 

 

 Určení hodnoty koeficientu prostupu hmoty Kc 

Hodnota koeficientu prostupu hmoty závisí na hodnotě koeficientu přestupu hmoty z tekutiny na 
povrch zrna kce (koeficient vnějšího přestupu hmoty) a na koeficientu přestupu hmoty při transportu 
složky z povrchu celého zrna adsorbentu do tekutiny vyplňující vnitřní póry a z ní na vnitřní povrch 
pórů zrna adsorbentu kci (koeficient vnitřního přestupu hmoty). Hodnota kci s rostoucím časem klesá, 
protože složka musí putovat stále hlouběji dovnitř zrna. Jeho střední hodnota se odhaduje z 
empirického vztahu kci ≅ 10 De/ dp. 
Koeficient prostupu hmoty lze vypočítat z rovnice (15)  
 1 = 1 + 1 																																																																																																																																																		(15) 

 
kde je střední hodnota kci rovna 
 ~            (16) 

 
Hodnota efektivního koeficientu difuze De závisí nejen na povaze difundující složky a tekutiny, ale 
také na pórovitosti zrn, na průměru pórů a na jejich kroutivosti.  
 =            (17) 

 
Uvádí se, že poměr εp/q bývá 0,05 - 0,1, tedy ~0,05 − 0,1 . 
Pro určení celkové difuzivity CO2 platí rovnice 
 1 = 1

, + 1 																																																																																																																																													(18) 

 
Pro výpočet molekulového difuzního koeficientu platí   
 

= 3,2 ∙ 10 ∙ ,
∙ ( + ) ∙ ( 1 + 1 ) 																																																																																																										(19) 

a Knudsenova koeficientu 

, = 4850 																																																																																																																																					(20)	 
Pro velké póry (větší než 10 nm) je rozhodující molekulární difuzivita Dm (10-4 – 10-5 m2s-1 pro plyny), 
pro malé póry je rozhodující Knudsenova difuzivita Dk,CO2 (10-6 – 10-7 m2s-1). 
Koeficient vnějšího přestupu hmoty lze určit z Colburnova faktoru (21): 
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= ( ) = ( ) 																																																																																																													(21  

 
Hodnotu Colburnova faktoru jD lze určit z obr. 4. 
 
 

 
Obr. 4. Graf závislosti jD na Re [4]. 

 
Reynoldsovo číslo v grafu na obr. 4 je vtaženo k velikosti částice a počítá se 
 

																																																																																																																																																 22  

 

 Výpočet bezrozměrných parametrů adsorbéru 

V literatuře [2] se udávají řešení rovnic (7) nebo (9) pro konstantní koncentraci v přiváděné tekutině a 
nulovou počáteční koncentraci adsorbátu ve vrstvě ve tvaru grafické závislosti znázorněné na obr. 5. 
Jde o graf závislosti poměru výstupní a vstupní koncentrace na součinu počtu převodových jednotek a 
bezrozměrného času. Parametrem znázorněných křivek je počet převodových jednotek. Bezrozměrný 
čas lze určit z rovnice  
 

∗ 																																																																																																																																													 23  

 
kde  ∗ lze vyjádřit z rovnice izotermy  
 

∗ 0,16 ∙ 10 , 																																																																																													 
 
 
Člen ∗  vyjadřuje množství látky A, které by se adsorbovalo ve vrstvě, kdyby se celá vrstva stala 
zónou nasycení a  udává účinnost adsorpce ve vrstvě. 
Osa x na grafu z obr. 5 je součin Nc a  

Re 

jD 
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= ∗ 																																																																																																																															 25  

 
kde ε vyjadřuje mezerovitost a lze ji spočítat z rovnice (26). 
 

																																																																																																																																																			 26  

 

 
Obr. 5. Graf závislosti poměru výstupní a vstupní koncentrace v čase průrazu na součinu počtu 

převodových jednotek a bezrozměrného času [2]. 
 
Graf na obr. 5 umožňuje ze dvou známých bezrozměrných proměnných určit třetí. Např. postup 
výpočtu doby prodlení tekutiny ve vrstvě je znázorněn na obr. 6. 
 
  
 
 
 

 
 

Obr. 6. Algoritmus výpočtu potřebné doby prodlení tekutiny ve vrstvě [2]. 

 

 

  Popis zařízení 
 
Stanice sestává ze sekce míchání plynů, adsorpční kolony s adsorbentem a analytické části (obr. 7). 
Adsorpční kolona je 1,5 m vysoká, má vnitřní průměr 0,11m a je vyrobena z průmyslového skla. 
Rozměry kolony jsou uvedeny na informační tabulce umístěné na její konstrukci. Kolona je naplněna 
aktivním uhlím MA C6 D40 CZ (RESORBENT s.r.o.). 

, , , , , ,     

⁄  θ 
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Plynná směs na vstupu do kolony obsahuje CO2 a vzduch. Vzduch je odebírán z kompresoru V přes 
filtry W1 a W2 a jeho průtok je regulován jehlovým ventilem J2 a měřen rotametrem R2 (rozsah 10,1 
- 100 l/min).  

Oxid uhličitý je odebírán z tlakové láhve 1, jeho průtok je regulován jehlovým ventilem J1 a měřen 
rotametrem R1 (rozsah 1,3 – 8,3 l/min). Oxid uhličitý je přes jehlový ventil J3 přiváděn do potrubí se 
vzduchem a vzniklá plynná směs je vedena do hlavy kolony.  

Před vstupem do kolony je umístěn trojcestný kohout T1 a za výstupem z kolony je umístěn trojcestný 
kohout T2. Ventily slouží k nastavení toku plynné směsi přes adsorpční kolonu nebo těmito ventily 
určujeme, zda plynná směs bude proudit skrz kolonu nebo přes tzv. bypass, který se používá při 
analýze počáteční koncentrace CO2 ve směsi na vstupu do kolony. 

Pro analýzu CO2 na vstupu nebo výstupu z adsorpční kolony slouží jednosložkový kontinuální 
infračervený (IČ) analyzátor Ultramat 23. Do analyzátoru je plynný vzorek dopravován čerpadlem 
vzorku přes úpravnu B (odstranění vlhkosti a případného aerosolu) přes trojcestné kohouty G2 a G3. 
Trojcestný kohout G2 umožňuje přivádět do analyzátoru buď analyzovaný plynný vzorek, nebo 
kalibrační plyny pro justování analyzátoru. Popis postupu práce s analyzátorem CO2 je uveden v 
Příloze 1. 

 
Obr.7. Schéma stanice adsorpce. 

Legenda: 
1   tlaková láhev s CO2 
2   tlaková láhev se vzduchem 
3   tlaková láhev s kalibračním plynem 
G1, G2, G3  trojcestné kohouty 
K1   trojcestný kohout 
K2, K3               T- kusy 
J1, J2,J3, J4  jehlové ventily regulující průtok CO2 a vzduchu 
T1   trojcestný kohout u hlavy kolony 
T2   trojcestný kohout u paty kolony 
R1   rotametr na měření průtoku CO2 
R2   rotametr na měření průtoku vzduchu 
V   kompresor pro vzduch 
W1, W2  filtry pro vzduch 
A   analyzátor CO2 

K   skleněná adsorpční kolona 
B   úpravna plynného vzorku před analýzou CO2 

T3 
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  Postup práce 
 

 Určení sypné hustoty aktivního uhlí 

Sypnou hustotu aktivního uhlí stanovíme tak, že do odměrného válce nasypeme známé 
množství aktivního uhlí tak, abychom získali souvislou vrstvu. Opatrně s válcem zatřeseme. 
Objem vzniklé vrstvy zapíšeme do tabulky. Měření provedeme 5x.  

 

 Měření průrazových křivek 

a) Příprava zařízení k měření 

Ujistěte se, že jehlové ventily J3 a J4 jsou zcela otevřené a J1 a J2 uzavřené. Přepněte trojcestné 
kohouty T1 a T2 do polohy VSTUP. Trojcestný kohout K1 přepněte do polohy adsorpce. 
Proveďte justování IČ analyzátoru dle Přílohy 1. Po justování přepneme trojcestný kohout G2 do 
polohy MĚŘENÍ.  

Zapněte PC a program Siprom GA COM3 a nastavte parametry pro snímání a ukládání dat (Příloha 1).  

Vypočtěte průtok CO2 z hodnoty molárního zlomku CO2 a průtoku vzduchu zadaného vyučujícím. 

 

b) Měření 

Princip měření spočívá ve sledování změny koncentrace CO2 na výstupu z adsorpční kolony. Nejprve 
je třeba změřit koncentraci CO2 na vstupu do kolony. Trojcestné kohouty T1 a T2 nastavíme do 
polohy VSTUP, plynná směs bude proudit tzv. bypassem. 

Nejdříve nastavíme průtok vzduchu. Kompresor připojíme do zásuvky. Ujistíme se, že ventil na 
kompresoru regulující výstupní tlak je zavřený (vyšroubovaný ven). Vysuneme červený přepínač na 
kompresoru, kompresor se začne tlakovat. Po natlakování kompresoru otevřeme na přívodním potrubí 
jehlový ventil J2 a nastavíme zadaný průtok vzduchu.  

Nyní nastavíme průtok CO2 z tlakové lahve. Nejprve mírně povolíme jehlový ventil na tlakové láhvi, 
poté otevřeme hlavní ventil. Jehlovým ventilem J1 nastavíme požadovaný průtok CO2.  

Zaznamenáme vstupní koncentraci CO2 v plynu proudícím v bypassu pomocí programu Siprom GA. 
Postup nalezneme v Příloze 2. Je třeba počkat, než se koncentrace ustálí, ustálenou koncentraci 
měříme po dobu přibližně 5 minut. Poté uložíme naměřená data a vypneme snímání dat. 

Po změření vstupní koncentrace CO2 přejdeme k vlastnímu měření adsorpce CO2 na aktivním uhlí. 
Zastavíme průtok CO2 hlavním ventilem na tlakové láhvi. S jehlovým ventilem J1 nemanipulujeme. 
Otočíme trojcestný kohout T2 do polohy VÝSTUP a následně přepneme také trojcestný kohout T1 do 
polohy VÝSTUP. Nyní proudí vzduch přes kolonu. Můžeme opět nastavit zadaný průtok vzduchu. 

Sledujeme hodnoty koncentrace CO2 na PC a vyčkáme, dokud koncentrace CO2 nedosáhne 0,1%. Až 
se tato hodnota ustálí, otevřeme hlavní ventil na tlakové láhvi, zkontrolujeme, zda je průtok CO2 
správně nastaven a spustíme snímání dat do PC. Okamžik začátku toku CO2 do adsorpční kolony je 
tak roven času 0 v záznamu dat. 

Během měření je třeba stále kontrolovat hodnoty průtoků plynů a udržovat je na stejné hodnotě. Až 
hodnota koncentrace CO2 dosáhne hodnoty změřené na vstupu v předchozím měření, necháme ji 
několik minut ustálit.  

Po ustálení hodnoty koncentrace CO2 zahájíme desorpci. Zastavíme průtok CO2 jehlovým ventilem J1 
a do protokolu si zaznamenáme čas, ve kterém desorpce začala. Průtok vzduchu necháme nastavený 
na zadané hodnotě. Nyní počkáme, dokud koncentrace CO2 neklesne na hodnotu 0,1%. 
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Poté opět zahájíme adsorpci CO2 nastavením průtoků na zadané hodnoty. Opakujeme celý proces 
měření adsorpce a desorpce CO2 pro všechny zadané koncentrace CO2. Po zaznamenání hodnot 
koncentrace CO2 pomocí počítačového programu jej vypneme podle postupu v Příloze 1. 

Upozornění: Vzhledem k charakteru zdroje tlakového vzduchu (periodicky pracující kompresor) je 

nutné každou nastavenou hodnotu průtoku vzduchu nepřetržitě sledovat a během měření udržovat! 

c) Ukončení měření: 

Po skončení měření uzavřeme hlavní ventil tlakové láhve s CO2 a zkontrolujeme uzavření jehlového 
ventilu J1. Vypneme kompresor a uzavřeme jehlový ventil J2. 
Vypneme program Siprom GA a poté PC. 
 
 

  Zpracování naměřených hodnot 
 
Hodnoty získané během měření převeďte z formátu .txt do formátu .xls.  
 
Určete hodnotu cA0 na vstupu do kolony, vypočtěte bezrozměrnou koncentraci cA/cA0 a data zpracujte 
do podoby průrazové křivky, tedy cA/cA0=f(τ). Grafy přiložte k protokolu. 
 
Z grafu určete čas průniku a určete poměr ⁄ . 
 
Vypočtěte rychlost proudění plynu kolonou a srovnejte s doporučenými hodnotami. 
 
Porovnejte adsorpci a desorpci a diskutujte, zda je proces adsorpce vratný. 
 
Vypočtěte sypnou hustotu a mezerovitost vrstvy adsorbentu ε. 
 
Určete koeficient prostupu hmoty Kc, dále vypočtěte počet převodových jednotek Nc a výšku 
převodové jednotky Hc. 
 
Z obr. 5 určete hodnotu součinu , ze získané hodnoty pomocí rovnice (25) určete τp a získaný čas 
porovnejte s hodnotou odečtenou z průrazové křivky. 
 

 
Bezpečnostní opatření 

 
Zapnutí a vypnutí kompresoru vzduchu je možné provést pouze v přítomnosti asistenta. 
Manipulaci s redukčními ventily tlakových láhví provádí asistent. 
Před vpuštěním vzduchu a CO2 do aparatury vždy zkontrolujte, že plyny mají kam téct. Před 
nastavením průtoku vzduchu a CO2 pomocí jehlových ventilů J1 a J2, zkontrolujte, že jsou zcela 
otevřeny jehlové ventily J3 a J4. Jinak hrozí prasknutí skleněných trubic rotametrů! 
 
 

 Seznam použitých symbolů   
ac měrný povrch m2 kg-1 
a mezifázová plocha m-1 
A plocha m2 
cA* rovnovážná koncentrace CO2   mol% 
cA koncentrace A na výstupu z kolony  mol% 
cA koncentrace A na vstupu do kolony   kg m-3 
cA0 koncentrace A na vstupu do kolony mol% 
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cA0 koncentrace A na vstupu do kolony kg m-3 
 celková difuzivita m2 s-1 

De efektivní difuzní koeficient   m2s-1 
Dk,CO2 Knudsenova difuvita m2s-1 
Dm molekulární difuzivita m2s-1 
dl diferenciální úsek vrstvy m 
d0 

dp 

průměr póru 
průměr částice 

m 
m 

l výška výplně m 
ε mezerovitost - 
Hc výška převodové jednotky m 
jD Colburnův faktor - 
Kc koeficient prostupu hmoty m s-1 
kce koeficient vnějšího přestupu hmoty   m s-1 
kci koeficient vnitnřího přestupu hmoty m s-1 
KF konstanta Freundlichovy izotermy dm3 g-1 
m hmotnost aktivního uhlí v koloně   g 

 tok složky A fázovým rozhraním kg s-1 
1/n konstanta Freundlichovy izotermy - 

 kinematická viskozita směsi m2s-1 
Nc počet převodových jednotek - 
p tlak Pa 
q tortuozita - 
ρAU hustota aktivního uhlí kg m-3 
ρb sypná hustota uhlí kg m-3 
Sc Schmidtovo číslo - 
t teplota °C 
τ čas s 
τp čas průniku s 

 celkový průtok plynu ml s-1 
V objem vrstvy adsorbentu m3 
v rychlost proudění plynu m s-1 
θ bezrozměrný čas - 
XA relativní hmotnostní zlomek adsorbátu rovnovážný s koncentrací cAe - 

∗  relativní hmotnostní zlomek adsorbátu rovnovážný s koncentrací cAF - 

 

 
Otázky k probranému učivu 

 
1) Na aparatuře ukažte, kudy protéká vzduch a CO2 a směs CO2 se vzduchem. 
2) Popište kinetiku adsorpce v nehybné vrstvě, vysvětlete pojem adsorpční zóna. 
3) Jaký je průběh průrazové křivky? Popište osy x a y a definujte čas průniku . 

4) Na čem závisí koeficient prostupu hmoty Kc? 
5) K čemu slouží převodová jednotka? Definujte. 

 
Použitá literatura, kterou lze čerpat k dalšímu studiu 
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[2] Adsorpce. [citováno 2014-1-2]. Dostupné z  

<http://www.vscht.cz/uchi/ped/chi/chi.ii.text.k24.adsorpce.pdf > 
[3] Weber, W. J.: Adsorption theory, concepts, and models. In Adsorption technology. New York: Marcel 

Dekker, Inc., 1985. 
[4] Sherwood, T. K., Pigford, R. L., Wilke, Ch. R.: Rates of mass transfer at surface with simple geometry. 

In Mass transfer. Berkeley: University of California, 1975. 
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VŠB-TU Ostrava, FMMI 

Jméno: 
 

 

 

Název úlohy: 

 

Adsorpce CO2 v nehybné vrstvě aktivního 
uhlí 

 

Datum: 

 
 

 

Tabulka 1: Podmínky měření a zadané hodnoty 

 

 
 
Stanovení základních charakteristik vrstvy náplně a průtoků plynů 
 
Tabulka 2: Naměřené hodnoty koncentrací CO2 

 

Číslo měření 
Průtok  
/m3/h 

Vstupní 
koncentrace CO2 -

teoretická /- 

Koncentrace CO2 naměřená 

vstup /mol% výstup /mol% 

1 
B    

A    
    

2 
B    

A    
    

 
Graf 1: Přiložte graf průrazové křivky s vyznačeným časem průniku. 
 

Tabulka 3. Naměřené hodnoty pro stanovení sypné hustoty  

Číslo měření Objem vrstvy /ml Hmotnost aktivního uhlí /g 
1   

2   

3   

4   

5   

Průměrná hodnota   

Směrodatná odchylka   

 
 

A (m2)   průřez kolony  
h (m)   výška aktivního uhlí v koloně  
m (g)    hmotnost aktivního uhlí  
p (Pa)   tlak v laboratoři  
t (°C)   teplota v laboratoři  
cA0 (mol%) koncentrace CO2 na vstupu  
ac (m

2/g) měrný povrch aktivního uhlí  
d0 (nm) průměr póru  
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Vzorový výpočet: 
 
 

1) Výpočet mimovrstvové rychlosti proudění plynu v koloně v: 
 
 
 
 

2) Výpočet difuzních koeficientů Dm, Dk,CO2, De: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3) Výpočet mezerovitosti ε: 
 
 
 
 

4) Výpočet Re a určení jD z obr. 4: 
 
 
 
 
 
 

5) Výpočet Schmidtova čísla Sc: 
 
 
 
 
 
 

6) Výpočet koeficientů přestupu hmoty kce a kci a koeficientu prostupu hmoty Kc: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

7) Výpočet mezifázové plochy a: 
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8) Výpočet počtu převodových jednotek Nc: 

 
 
 
 

9) Výpočet výšky převodové jednotky Hc: 
 
 
 
 

10) Hodnota součinu Ncθ z obr.5: 
 
 
 
 
 

11) Výpočet času průniku τp z rovnice (25) a jeho porovnání s hodnotou získanou z průrazové 
křivky: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Závěr – zhodnocení dosažených výsledků 
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Příloha 4 Návod laboratorní úlohy pro bakalářské studium [40] 

Určení rovnovážných dat adsorpce CO2 na aktivním uhlí 
 

 
Čas ke studiu: 1 hodiny příprava + 2 hodiny experiment + 2 hodiny zpracování dat a 
vypracování protokolu 

 

 
Cíl   Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

 zobrazit a interpretovat průrazovou křivku, určit čas průniku 
stanovit adsorpční kapacitu aktivního uhlí 
vyhodnotit konstanty Freundlichovy izotermy 
 

 

 
 Výklad – základní vztahy a definice 

 
Adsorpce je děj probíhající na fázovém rozhraní, při němž dochází ke sdílení hmoty mezi pevnou a 
tekutou fází. Pevnou fázi nazýváme adsorbent a tekutinu adsorbát. Podle druhu interakce mezi 
adsorbentem a adsorbátem rozlišujeme adsorpci fyzikální a chemickou.  

Při fyzikální adsorpci dochází nejprve k difuzi částic adsorbované látky do pórů adsorbentu. Uvnitř 
pórů působí slabé elektrostatické van der Waalsovy síly. Vlastní adsorpce probíhá velmi rychle, 
řídícím a rychlost určujícím dějem je vnitřní difuze. Dojde- li ke změně podmínek (např. zvýšení 
teploty, snížení tlaku), dochází k desorpci, tedy uvolnění zadržované látky z adsorbentu. Fyzikální 
adsorpce je proto děj vratný. Chemická adsorpce je naopak děj nevratný. Adsorbovaná látka reaguje 
s adsorbentem a tím se mění její chemická i fyzikální podstata. Vzniklá vazba je specifická (mezi 
určitými molekulami vzniká chemická vazba) a je silnější než u fyzikální adsorpce. 

Adsorpce se využívá v celé řadě oblastí, například při čištění odpadních vod, kde se na adsorbentu 
(nejčastěji aktivním uhlí) zachytávají organické látky přírodního i syntetického původu (pesticidy, 
herbicidy, barviva, chlorované uhlovodíky atd.), dochází k odstranění látek ovlivňujících chuť a pach 
vody, těžkých kovů. 
Adsorpce se dále uplatňuje při odvlhčování vzduchu v mnoha průmyslových odvětvích (chemický, 
farmaceutický, automobilový, elektronický a další). Na principu adsorpce pracují také různé filtrační 
systémy, které bývají umísťovány do lakoven, kuchyní, průmyslových hal a zachycují škodlivé nebo 
zapáchající plyny, které tam vznikají.  

V laboratoři procesního inženýrství se seznámíte s adsorpční kolonou pracující v kontinuálním režimu. 
Kolona je určena pro separaci CO2 ze směsi se vzduchem. Principem separace je fyzikální adsorpce 
CO2 na aktivním uhlí.  

 Popis rovnováhy 
 
Nechť symbol A označuje adsorbovanou složku, symbol C adsorbent a symbol B složku plynu, o níž 
lze předpokládat, že se neadsorbuje. Fáze se budou považovat za dvou složkové (plynná fáze obsahuje 
složky A, B, pevná fáze obsahuje složky A, C. Probíhá- li adsorpce látky A na povrchu látky C, po 
určitém čase dochází k ustálení rovnováhy. Rovnováhu popisujeme pomocí adsorpčních izoterem. 
Adsorpční izoterma vyjadřuje závislost množství naadsorbované látky A vztažené na jednotku váhy 
adsorbentu na koncentraci adsorbátu A v plynné směsi za konstantní teploty. Množství naadsorbované 
látky A vztažené na jednotku váhy adsorbentu nazýváme adsorpční kapacitou q. 
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Existuje několik modelů popisujících adsorpční rovnováhu (Langmuirova izoterma, Freundlichova 
izoterma, BET izoterma aj). Příklady izoterem jsou na obr 1. 
 

Freundlichova izoterma 

Freundlichův model se používá pro popis fyzikální i chemické adsorpce při středních tlacích. Rovnice 
Freundlichovy izotermy je následující 

= .            (1) 

kde q je adsorpční kapacita, CA je koncentrace adsorbátu A v plynné směsi,KF a n jsou konstanty 
závislé na teplotě. Koeficienty n a KF se získají z linearizované Freundlichovy izotermy (2) lineární 
regresí. 

= + .           (2) 

 

 

Obr. 1. Grafické znázornění izoterem [5]. 
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q 

q 
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cA cA 

cA cA 
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 Izotermní adsorpce v nehybné vrstvě adsorbentu 
 
Jestliže se adsorpce provádí v nehybné vrstvě adsorbentu, probíhá neustáleně. Koncentrace adsorbující 
se složky A závisí na místě a na čase jak ve vrstvě, tak v tekutině procházející vrstvou. Na začátku 
přichází přiváděná směs do styku s ještě čerstvým adsorbentem a převážná část složky A se adsorbuje 
v okolí místa přívodu tekuté směsi do vrstvy. Její koncentrace klesá ve směru proudění exponenciálně 
až blízko k nulové hodnotě. Adsorbent se postupně sytí přiváděnou adsorbovanou složkou a oblast 
nasyceného adsorbentu se zvětšuje ve směru proudění přiváděné směsi. Dokud není adsorbent 
nasycen, z adsorbéru odchází tekutina neobsahující adsorbovanou složku A. V určitém okamžiku se 
pak v odcházející tekutině objeví složka A a její koncentrace začne narůstat. Proces se ukončí, když 
tato koncentrace dosáhne maximální přípustné hodnoty, např. cAe= 0,05 cAF. Závislost koncentrace 
složky A v tekutině ve výstupním průřezu vrstvy na čase nazýváme průrazová křivka (obr. 2). 
Zadanou maximální přípustnou koncentrací složky A ve vystupující tekutině je určen tzv. bod průniku 

na uvedené křivce, kterému odpovídá čas průniku τp. Z grafického znázornění průrazové křivky lze 
dále určit čas nasycení τ, ve kterém je poměr koncentrací na vstupu a výstupu z kolony roven jedné. 

 

Obr. 2. Závislost relativní koncentrace na čase (průrazová křivka) [6]. 
 
Experimentálně stanovenou průrazovou křivku lze využít pro určení adsorpční kapacity q: 

= . .
           (3) 

kde je objemový průtok plynné směsi, yA objemový zlomek A ve směsi na vstupu, m hmotnost 
adsorbentu a t časový ekvivalent, který je definován rovnicí (4): 

= 1 d           (4) 

 

  Popis zařízení 
 

Stanice sestává ze sekce míchání plynů, adsorpční kolony s adsorbentem a analytické části (obr.3).  
Adsorpční kolona je 1,5 m vysoká, má vnitřní průměr 0,11m a je vyrobena z průmyslového skla. 
Rozměry kolony jsou uvedeny na informační tabulce umístěné na její konstrukci. Kolona je naplněna 
aktivním uhlím MA C6 D40 CZ (RESORBENT s.r.o.). 
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Plynná směs na vstupu do kolony obsahuje CO2 a vzduch. Vzduch je odebírán z kompresoru V přes 
filtry W1 a W2 a jeho průtok je regulován jehlovým ventilem J2 a měřen rotametrem R2 (rozsah 10,1 
- 100 l/min).  

Oxid uhličitý je odebírán z tlakové láhve 1, jeho průtok je regulován jehlovým ventilem J1 a měřen 
rotametrem R1 (rozsah 1,3 – 8,3 l/min). Oxid uhličitý je přes jehlový ventil J3 přiváděn do potrubí se 
vzduchem a vzniklá plynná směs je vedena do hlavy kolony.  

Před vstupem do kolony je umístěn trojcestný kohout T1a za výstupem z kolony je umístěn trojcestný 
kohout T2. Ventily slouží k nastavení toku plynné směsi přes adsorpční kolonu nebo těmito ventily 
určujeme, zda plynná směs bude proudit skrz kolonu nebo přes tzv. bypass, který se používá při 
analýze počáteční koncentrace CO2 ve směsi na vstupu do kolony. 

Pro analýzu CO2 na vstupu nebo výstupu z adsorpční kolony slouží jednosložkový kontinuální 
infračervený (IČ) analyzátor Ultramat 23. Do analyzátoru je plynný vzorek dopravován čerpadlem 
vzorku přes úpravnu B (odstranění vlhkosti a případného aerosolu) přes trojcestné kohouty G2 a G3. 
Trojcestný kohout G2 umožňuje přivádět do analyzátoru buď analyzovaný plynný vzorek, nebo 
kalibrační plyny pro justování analyzátoru. Popis postupu práce s analyzátorem CO2 je uveden v 
Příloze 1. 
 
 

  Postup práce 
 

 Určení sypné hustoty aktivního uhlí 

Sypnou hustotu aktivního uhlí stanovíme tak, že do odměrného válce nasypeme známé množství 
aktivního uhlí tak, abychom získali souvislou vrstvu. Opatrně s válcem zatřeseme. Objem vzniklé 
vrstvy zapíšeme do tabulky. Měření provedeme 5x.  

 

 Měření průrazových křivek 

a) Příprava zařízení k měření 

Ujistěte se, že jehlové ventily J3 a J4 jsou zcela otevřené a J1 a J2 uzavřené. Přepněte trojcestné 
kohouty T1 a T2 do polohy VSTUP. Trojcestný kohout K1 přepněte do polohy adsorpce. 
Proveďte justování IČ analyzátoru dle Přílohy 1. Po justování přepneme trojcestný kohout G2 do 
polohy MĚŘENÍ.  

Zapněte PC a program Siprom GA a nastavte parametry pro snímání a ukládání dat (Příloha 1).  
Vypočtěte průtok CO2 z hodnoty molárního zlomku CO2 a průtoku vzduchu zadaného vyučujícím. 

 

b) Měření 

Princip měření spočívá ve sledování změny koncentrace CO2 na výstupu z adsorpční kolony. Nejprve 
je třeba změřit koncentraci CO2 na vstupu do kolony. Trojcestné kohouty T1 a T2 nastavíme do 
polohy VSTUP, plynná směs bude proudit tzv. bypassem. 

Nejdříve nastavíme průtok vzduchu. Kompresor připojíme do zásuvky. Ujistíme se, že ventil na 
kompresoru regulující výstupní tlak je zavřený (vyšroubovaný ven). Vysuneme červený přepínač na 
kompresoru, kompresor se začne tlakovat. Po natlakování kompresoru otevřeme na přívodním potrubí 
jehlový ventil J2 a nastavíme zadaný průtok vzduchu.  

 

 



101 
 

 

 
 

Obr.3. Schéma stanice adsorpce 
 
Legenda: 
1   tlaková láhev s CO2 
2   tlaková láhev se vzduchem 
3   tlaková láhev s kalibračním plynem 
G1, G2, G3  trojcestné kohouty 
K1   trojcestný kohout 
K2, K3               T- kusy 
J1, J2,J3, J4  jehlové ventily regulující průtok CO2 a vzduchu 
T1   trojcestný kohout u hlavy kolony 
T2   trojcestný kohout u paty kolony 
R1   rotametr na měření průtoku CO2 
R2   rotametr na měření průtoku vzduchu 
V   kompresor pro vzduch 
W1, W2  filtry pro vzduch 
A   analyzátor CO2 

K   skleněná adsorpční kolona 
B   úpravna plynného vzorku před analýzou CO2 
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Nyní nastavíme průtok CO2 z tlakové láhve. Nejprve mírně povolíme jehlový ventil na tlakové láhvi, 
poté otevřeme hlavní ventil. Jehlovým ventilem J1 nastavíme požadovaný průtok CO2.  

Zaznamenáme vstupní koncentraci CO2 v plynu proudícím v bypassu pomocí programu Siprom GA. 
Postup nalezneme v Příloze 2. Je třeba počkat, než se koncentrace ustálí, ustálenou koncentraci 
měříme po dobu přibližně 5 minut. Poté uložíme naměřená data a vypneme snímání dat. 

Po změření vstupní koncentrace CO2 přejdeme k vlastnímu měření adsorpce CO2 na aktivním uhlí. 
Zastavíme průtok CO2 hlavním ventilem na tlakové láhvi. S jehlovým ventilem J1 nemanipulujeme. 
Otočíme trojcestný kohout T2 do polohy VÝSTUP a následně přepneme také trojcestný kohout T3 do 
polohy VÝSTUP. Nyní proudí vzduch přes kolonu. Můžeme opět nastavit zadaný průtok vzduchu. 

Sledujeme hodnoty koncentrace CO2 na PC a vyčkáme, dokud koncentrace technického CO2 
nedosáhne 0,1%. Až se tato hodnota ustálí, otevřeme hlavní ventil na tlakové láhvi, zkontrolujeme, 
zda je průtok CO2 správně nastaven a spustíme snímání dat do PC. Okamžik začátku toku CO2 do 
adsorpční kolony je tak roven času 0 v záznamu dat. 

Během měření je třeba stále kontrolovat hodnoty průtoků plynů a udržovat je na stejné hodnotě. Až 
hodnota koncentrace CO2 dosáhne hodnoty změřené na vstupu v předchozím měření, necháme ji 
několik minut ustálit.  

Po ustálení hodnoty koncentrace CO2 zahájíme desorpci. Zastavíme průtok CO2 jehlovým ventilem J1 
a do protokolu si zaznamenáme čas, ve kterém desorpce začala. Průtok vzduchu necháme nastavený 
na zadané hodnotě. Nyní počkáme, dokud koncentrace CO2 neklesne na hodnotu 0,1%. 

Poté opět zahájíme adsorpci CO2 nastavením průtoků na zadané hodnoty. Opakujeme celý proces 
měření adsorpce a desorpce CO2 pro všechny zadané koncentrace CO2. Po zaznamenání hodnot 
koncentrace CO2 pomocí počítačového programu jej vypneme podle postupu v Příloze 1. 

Upozornění: Vzhledem k charakteru zdroje tlakového vzduchu (periodicky pracující kompresor) je 

nutné každou nastavenou hodnotu průtoku vzduchu nepřetržitě sledovat a během měření udržovat! 

2. Ukončení měření: 

Po skončení měření uzavřeme hlavní ventil tlakové láhve s CO2 a zkontrolujeme uzavření jehlového 
ventilu J1. Vypneme kompresor a uzavřeme jehlový ventil J2. 

Vypneme program Siprom GA a poté PC. 
 
 

  Zpracování naměřených hodnot 
 
Hodnoty získané během měření převeďte z formátu .txt do formátu .xls.  
 
Určete hodnotu cAF na vstupu do kolony, vypočtěte bezrozměrnou koncentraci cAe/cAF a data zpracujte 
do podoby průrazové křivky, tedy cAe/cAF= f(τ). Grafy přiložte k protokolu. 
 
Z rovnice (4) určete pomocí lichoběžníkové metody časový ekvivalent t, který odpovídá ploše nad 
průrazovou křivkou. 
 
Z rovnice (3) určete adsorpční kapacitu q aktivního uhlí. 
 
Porovnejte adsorpci a desorpci a diskutujte, zda je proces adsorpce vratný. 
 
Vypočtěte parametry Freundlichovy izotermy podle rovnice (2) a zobrazte tuto izotermu. 
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Bezpečnostní opatření 

 
Zapnutí a vypnutí kompresoru vzduchu je možné provést pouze v přítomnosti asistenta. 

Manipulaci s redukčními ventily tlakových láhví provádí asistent. 

Před vpuštěním vzduchu a CO2 do aparatury vždy zkontrolujte, že plyny mají kam téct. Před 
nastavením průtoku vzduchu a CO2 pomocí jehlových ventilů J1 a J2, zkontrolujte, že jsou zcela 
otevřeny jehlové ventily J3 a J4. Jinak hrozí prasknutí skleněných trubic rotametrů! 

 
 

 Seznam použitých symbolů   

cAe koncentrace A na výstupu z kolony  mol% 
cAF koncentrace A na vstupu do kolony   mol% 
CA koncentrace adsorbátu A v plynné směsi mg.l-1 
KF konstanta Freundlichovy izotermy dm3 g-1 

m hmotnost aktivního uhlí v koloně   g 
1/n faktor heterogenity - 
q adsorpční kapacita ml CO2 g

-1 uhlí 
 celkový průtok plynu       ml s-1 

t časový ekvivalent s 
τ čas s 
τp čas průniku s 
yA molární zlomek CO2 ve vzduchu na vstupu - 
 
 

 
Shrnutí pojmů kapitoly  

Adsorbent, adsorbát, adsorbovaná složka 

Fyzikální a chemická adsorpce 

Adsorpční kapacita 

Freundlichova adsorpční izoterma 

Průrazová křivka 

Čas průniku 

 
 

 
Otázky k probranému učivu 

 
6) Na aparatuře ukažte, kudy protéká vzduch a CO2a směs CO2 se vzduchem. 

7) V jaké poloze musí být trojcestné ventily T1 a T2 při měření koncentrace CO2 na vstupu do 
adsorpční kolony? 

8) Jaký je průběh průrazové křivky? Popište osy x a y a definujte čas průniku . 

9) Jak určíte bezrozměrnou koncentraci? 
10) Co je adsorpční kapacita a jak ji určíte? 
11) Popište adsorpční izotermu. 
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VŠB-TU Ostrava, FMMI 

Jméno: 
 
 
 

Název úlohy: 

 
Určení rovnovážných dat adsorpce CO2 na 

aktivním uhlí 
 

Datum: 

 
 

 

Tabulka 1. Podmínky měření a zadané hodnoty 

S (m2)   průřez kolony  
H (m)   výška kolony  
h (m)   výška aktivního uhlí v koloně  
m (g)   hmotnost aktivního uhlí  
ρs (g/l)   sypná hustota aktivního uhlí stanovená dodavatelem 450 - 550 

p (Pa)   tlak v laboratoři  
t (°C)   teplota v laboratoři  
 
Stanovení sypné hustoty aktivního uhlí 
Tabulka 2. Naměřené hodnoty hmotnosti a objemu vrstvy aktivního uhlí 

Číslo měření Hmotnost (g) Objem (ml) Sypná hustota (g/l) 

1    
2    
3    
4    
5    
Průměrná hodnota    

 
Měření průrazových křivek 
Tabulka 3. Naměřené hodnoty koncentrací CO2 

Číslo měření Průtoky 
Koncentrace CO2 (mol%) 

Vstup do kolony cAF Výstup z kolony cAe 

1 vzduch =    

CO2 =  

celkový = 
2 vzduch =    

CO2 =  

celkový = 
3 vzduch =    

CO2 =  

celkový = 
4 vzduch =    

CO2 =  

celkový = 
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Určení rovnovážných dat adsorpce 

Vzorový výpočet: 
 

1) Výpočet molárního zlomku CO2 ve vzduchu: 
 
 

2) Výpočet časového ekvivalentu t (s): 
 
 

3) Výpočet adsorpční kapacity aktivního uhlí q (ml g-1): 
 

 
 

Tabulka 3: Přiložená tabulka z MS excelu 
 
τ (s) cAe (mol %) cAe/cAF (-) 1 – cAe/cAF (-) plocha 
     

Pozn. Plocha je označení pro výpočet integrálu 1 − 	pomocí lichoběžníkové metody.  

 
 
Tabulka 4: Vypočtené adsorpční kapacity q 

 
Číslo měření Adsorpční kapacita q (ml.g-1) 
1  
2  
3  
4  
 
 
Tabulka 5: Proměnné x a y pro zobrazení adsorpční izotermy 
 
Číslo měření  cAF (mol.zlomek) CA (mg.l-1) q (ml.g-1) ln CA (-) ln q (-) 
1      
2      
3      
4      
 
Tabulka 6:Vypočtené konstanty Freundlichovy izotermy 
(k protokolu přiložte grafy linearizované adsorpční izotermy a adsorpční izotermu) 
 

Freundlichova izoterma 
Rovnice lineární regrese z grafu podle rovnice (2): 
 
 
 

KF((ml/g(l/mg)1/n)   

n (-)   

R2 
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Závěr – zhodnocení dosažených výsledků 
 

 


