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Abstrakt 

 Předloţená práce vznikla v návaznosti na bakalářskou práci, v rámci které jsem 

připravil nové zatím nepublikované soli na bázi chinolinia, isochinolinia a 

tetrahydrochinolinia s anionty tetrafluorborátem a trifluoracetátem. Tyto oniové soli mají 

často vlastnosti tzv. iontových kapalin, kterým je v posledních 15 letech věnována značná 

pozornost a nacházejí stále nová uplatnění. Řešená problematika se týká procesů vydělování 

oxidu uhličitého z proudu spalin (tzv. CCS technologie), jejichţ smyslem je sniţování jeho 

emisí jakoţto nejzávaţnějšího skleníkového plynu.  Cílem práce bylo otestovat moţnost 

vyuţití zmíněných solí pro absorpci a adsorpci oxidu uhličitého. Součástí řešení bylo 

navrhnout, realizovat a odzkoušet vhodnou aparaturu pro kvantitativní sledování absorpce 

oxidu uhličitého v kapalinách. Dílčím cílem práce bylo rovněţ odzkoušet moţnost modifikace 

komerčních sorbentů impregnováním jejich povrchu uvedenými solemi a tak zvýšit jejich 

afinitu k oxidu uhličitému. 

Klíčová slova: iontová kapalina, oxid uhličitý, absorpce, adsorpce, chinolinoliniové 

isochinolinoliniové a tetrahydrochinoliniové soli, oxid hlinitý, aktivní uhlí 

Abstract 

 The present work was made as continuing  of my bachelor thesis , in which I have 

prepared a new yet unpublished salts based on quinolinium , isoquinolinium and 

tetrahydroquinolinium tetrafluoroborates and trifluoroacetates . These onium salts have been 

frequently studied  in the last 15 years because of their properties as ionic liquids. These 

compounds attract  considerable attention and found always new application. Present work 

concerns the process of carbon dioxide separating  from the gas stream (CCS technology), 

whose purpose is to reduce its emissions of a most serious greenhouse gas. The aim of work 

was to test the possibility to use above mentioned salts for absorption and adsorption of 

carbon dioxide. The solution includes construction and testing of a suitable apparatus for the 

quantitative monitoring of carbon dioxide absorption in liquids. The other objective was also 

to test the possibility of modification of commercial sorbents by use of their  surface  

impregnation  the surface of the listed salts and thus increasing their affinity for carbon 

dioxide. 

Key words: ionic liquids, carbon dioxide, absorption, adsorption, quinolinium-, 

isoquinolinium- and tetrahydroquinolinium-salts, aluminium oxide, active carbon  
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Úvod 

 

 

 Předloţená práce vznikla v návaznosti na bakalářskou práci, v rámci které jsem 

připravil nové zatím nepublikované soli na bázi chinolinia, isochinolinia a 

tetrahydrochinolinia s anionty tetrafluorborátem a trifluoracetátem. Tyto oniové soli mají 

často vlastnosti tzv. iontových kapalin, kterým je v posledních 15 letech věnována značná 

pozornost a nacházejí stále nová uplatnění. Řešená problematika se týká procesů vydělování 

oxidu uhličitého z proudu spalin (tzv. CCS technologie), jejichţ smyslem je sniţování jeho 

emisí jakoţto nejzávaţnějšího skleníkového plynu.  

Cíle práce: 

 otestovat moţnost vyuţití nově připravených oniových solí pro absorpci a adsorpci 

oxidu uhličitého. 

 navrhnout, realizovat a odzkoušet vhodnou aparaturu pro kvantitativní sledování 

absorpce oxidu uhličitého v kapalinách 

 odzkoušet moţnost modifikace komerčních sorbentů impregnováním jejich povrchu 

uvedenými solemi a tak zvýšit jejich afinitu k oxidu uhličitému. 
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Seznam symbolů, veličin a pouţitých zkratek 

Symbol Význam Jednotka 

a konstanta van der Waalsovy rovnice (korekce na tlak) [Pa.m
6
mol

-1
] 

b konstanta van der Waalsovy rovnice (korekce na vlastní objem 

molekul) 

[m
3
mol

-1
] 

C konstanta pro daný adsorpční systém [1] 

fi fugacita sloţky i [1] 

HA Henryho konstanta  

L1,2 interval spolehlivosti  

ma hmotnost acetonu [g] 

mIL naváţka IL [g] 

N adsorbované mnoţství plynu při tlaku p [mmol.g
-1

] 

 látkové mnoţství CO2 [mol] 

nm adsorbované mnoţství právě odpovídající monomolekulárnímu 

pokrytí povrchu sorbentu 

[mmol.g
-1

] 

nmax maximálně naadsorbované mnoţství (odpovídající 

monomolekulárnímu pokrytí povrchu adsorbentu sledovaným 

plynem) 

[mmol.g
-1

] 

P tlak [Pa] 

 parciální tlak CO2 [Pa] 

po tenze nasycených par při dané teplotě [Pa] 

prel relativní tlak [Pa] 

R molární plynová konstanta R = 8,315 [Pa·m
3
·K

-

1
mol

-1
] 

S
BET

 vnitřní povrch [m
2
.g

-1
] 

sx směrodatná odchylka  

T termodynamická teplota  [K] 

V objem [m
3
] 

VA objem acetonu [ml] 

Vm molární objem [m
3
.mol

-1
] 

 parciální molární objem rozpuštěné sloţky 1 [m
3
.mol

-1
] 

W hmotnostní zlomek IL v roztoku [1] 

x1 rozpustnost plynu v kapalné fázi [1] 

xA rovnováţný molární zlomek CO2   v kapalné fázi [1] 

y1 rozpustnost v plynné fázi [1] 
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1. Problematika sniţování emisí oxidu uhličitého 

1.1. Oxid uhličitý jako skleníkový plyn 

 Oxid uhličitý vzniká spalováním uhlí nebo uhlovodíků, fermentací tekutin a dýcháním 

lidí a zvířat, při sopečné činnosti a nachází se také pod zemským povrchem, v horkých 

pramenech a dalších místech, kde je zemská kůra tenká. Zatímco emise CO2 pocházejí z 

různých přírodních zdrojů, emise související s lidskou činností jsou zodpovědné za zvýšení 

obsahu CO2, který nastal v atmosféře [1,2]. 

 Celosvětová produkce oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv činila v roce 2006 

rekordních 8,38 miliard tun emisí uhlíku, to je o 20 procent více neţ v roce 2000. Emise oxidu 

uhličitého neustále rostou uţ 200 let. Za posledních 50 let průměrná koncentrace oxidu 

uhličitého v atmosféře vzrostla z hodnoty 0,0316% obj. na hodnotu 0,0380% obj. pro rok 

2004. Prudký nárůst emisí oxidu uhličitého s rozdělením podle jeho původu během 

posledních 200 let je znázorněn na obr. 1 [3, 4]. 

 

Obr. 1 Nárůst emisí oxidu uhličitého s rozdělením podle jeho původu během posledních 200 let[3] 

 

 Začátek spalování fosilních paliv ve velkém měřítku lze datovat začátkem průmyslové 

revoluce. V roce 2004 obsahovala atmosféra planety Země 0,038% obj. oxidu uhličitého, coţ 

představuje hmotnost 2,7.10
12  

tun. Nárůst atmosférického oxidu uhličitého je znázorněn na 

obr. 2. 
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Obr. 2 Nárůst atmosférického oxidu uhličitého[5] 

 Předpokládá se, ţe země G7 společně s Ruskou federací, Indií a Čínou dohromady 

vyprodukují 75 % všech skleníkových plynů. V zemích Evropské unie je to asi 12 tisíc 

velkokapacitních zařízení (elektrárny, teplárny, spalovny apod.), které produkují celkem aţ 

40% všech emisí EU [3,5]. 

 Současná světová spotřeba primárních energetických zdrojů je zhruba 12000 

MtOE/rok a předpokládá se, ţe do roku 2030 poroste tempem 1,6 % za rok, coţ bude v roce 

2030 činit 17 000 MtOE. Světová spotřeba energie je příliš vysoká, a 81 % této spotřeby je 

kryto spalováním fosilních paliv [6]. 

 Do vývoje obsahu oxidu uhličitého v atmosféře nepříznivě promítá i mýcení deštných 

pralesů, které mají obrovskou schopnost absorbovat oxid uhličitý z atmosféry fotosyntézou. 

Dalším procesem odbourávání oxidu uhličitého je jeho absorpce v oceánech, kde je poté 

zabudováván do vápenatých schránek ţivočichů [4]. 

 Oxid uhličitý není jediným skleníkovým plynem. V tab. 1 je uvedeno porovnání 

příspěvků hlavních skleníkových plynů na celkovém efektu. 
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Tab. 1 Podíl jednotlivých skleníkových plynů na tvorbě skleníkového efektu [7] 

 

 Kjótským protokolem z roku 1998 se průmyslové země zavázaly sníţit emise 

skleníkových plynů o 5,2 % [7]. 

 Obnovitelné a jaderné zdroje energie jako jediné neprodukují oxid uhličitý. Jejich 

rozvoj je proto ţádoucí a je všeobecně uznáván. Racionálním řešením problému je zvyšovat 

účinnost nejen transformace energie, ale celého energetického systému. 

1.2. Oxid uhličitý a jeho vlastnosti 

 Oxid uhličitý je za normálních podmínek bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Od 

ostatních plynů, vyskytujících se v atmosféře, jej odlišují dvě významné vlastnosti: trojný bod 

(teplota 216,6 K, tlak 5,2 bar) a kritický bod (teplota 314,12 K, tlak 73,75 bar). Vzhledem k 

vysokému tlaku trojného bodu nemůţe oxid uhličitý existovat v kapalném stavu za tlaku 

atmosférického, můţe být pouze ve skupenství plynném, nebo pevném (suchý led). Kritická 

teplota je však vyšší neţ teplota laboratorní. Lze tedy oxid uhličitý zkapalnit zvýšením tlaku i 

za normálních teplot. Při teplotě přesahující teplotu kritickou nelze jiţ plyn stlačením 

zkapalnit. Na obr. 3 je znázorněn fázový diagram CO2 [8]. 
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Obr. 3 Fázový diagram oxidu uhličitého [8] 

  Stlačené tekutiny při teplotě těsně nad teplotou kritickou vykazují anomální vlastnosti. 

Jejich transportní vlastnosti (viskozita, difuzivita) se blíţí vlastnostem plynů, zatímco hustota 

má hodnotu typickou pro kapaliny. Extrakční schopnost takové tekutiny je vyšší neţ extrakční 

schopnost stejné látky v plynném stavu, v jednotce objemu se rozpustí větší mnoţství. 

Vzhledem k výhodnějším transportním vlastnostem oxid uhličitý snáze proniká do 

extrahovaného materiálu. Chemické vlastnosti oxidu uhličitého s příklady klasických aplikací 

 Oxid uhličitý je tvořen lineární molekulou (I). Ačkoli mají kovalentně vázaný uhlík a 

kyslík rozdílnou elektronegativitu, molekula se nechová jako dipól, protoţe se parciální 

náboje právě v důsledku uvedené lineární struktury ruší. 

 

I 

 Molekula vykazuje značnou stabilitu. Teprve při záhřevu nad 2000 °C se rozkládá na 

oxid uhelnatý a kyslík (1): 

     CO2  CO + 1/2 O2    (1) 
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 Oxid uhličitý je za normálních podmínek poměrně málo reaktivní plyn, který se tak 

částečně podobá jiným chemicky více či méně netečným plynům jako např. dusík nebo inertní 

plyny. Výjimku tvoří acidobazické reakce, které mají i četné technické aplikace. Ve vodě se 

rozpouští a vytváří slabou nestabilní kyselinu uhličitou (II), na kterou připadá přibliţně 0,2 % 

rozpuštěného plynu.  

 

II 

 Zbylý rozpuštěný podíl se chová jako hydratovaný plyn. Z uvedeného pohledu je 

vlastně oxid uhličitý anhydridem kyseliny uhličité (2). 

     CO2 + H2O  H2CO3    (2) 

 Kyselina uhličitá je dvojsytná (pK1=6,35, pK2=10,33) a poměr jednotlivých forem v 

roztoku závisí na konkrétních podmínkách (pH, teplota). Na obr. 4 je znázorněno zastoupení 

jednotlivých forem disociační rovnováhy H2CO3 v závislosti na pH vodného roztoku. 

 

Obr. 4 Distribuční diagram uhličitanového systému [30] 
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 Oxid uhličitý je v atmosféře velice důleţitou sloţkou, protoţe přispívá k intenzifikaci 

skleníkového efektu a oteplování planety. Přítomnost oxidu uhličitého v atmosféře je pro 

ţivot nezbytná. Představuje zdroj uhlíku pro zelené rostliny (fotosyntéza) a díky 

skleníkovému efektu udrţuje stabilní a příznivé atmosférické podmínky pro ţivot. Nachází se 

v atmosféře jako součást zemského uhlíkového cyklu (přirozený oběh uhlíku mezi 

atmosférou, oceány, půdy, rostlin a zvířat). Lidská činnost mění koloběh uhlíku, a to jak tím, 

ţe přidá více CO2 do atmosféry tak i tím, ţe ovlivňuje schopnost přírody odstranit CO2 

z atmosféry např. pomocí lesů. Oxid uhličitý je asimilován rostlinami, které na oplátku 

produkují díky fotosyntéze kyslík [1,2,5,28]. 

1.3. Přehled současných průmyslových procesů odstraňování CO2 z proudu plynu 

 Hlavním zdrojem antropogenních emisí oxidu uhličitého jsou spalovací procesy. Při 

posuzování moţností sniţování produkce oxidu uhličitého z energetických zdrojů je nutné, 

vzít na vědomí, ţe v současné době zabezpečují fosilní paliva asi 81 % světové spotřeby 

energie [9].  

 CCS (Carbon Capture and Storage) je technologie pro dosaţení plánovaných 

výrazných redukcí emisí CO2. Celý energetický cyklus s technologií CCS se skládá ze 

separace CO2 ze spalin či plynu vzniklého zplyňováním (gasifikací) paliva, dále transportu z 

místa separace CO2 do oblasti ukládání a posledního kroku, kterým je vlastní uloţení CO2 do 

vhodné hluboké geologické formace.  

 V zásadě lze významným způsobem ovlivnit mnoţství vznikajícího oxidu uhličitého 

jiţ v procesu spalování. Obr. 5 podává srovnání měrné tvorby CO2 při spalování jednotlivých 

druhů fosilních paliv. Nejniţší emise CO2 na jednotku uvolněné energie vznikají při spalování 

zemního plynu a nejvyšší měrné emise CO2 vznikají v důsledku spalování uhlí.  
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Obr. 5 Porovnání měrné tvorby CO2 při spalování jednotlivých fosilních paliv [9]. 

 Důleţitým faktorem pro sniţování emisí je úprava spalovacího procesu energetických 

zařízení. V současnosti se vyvíjejí technologie na separování oxidu uhličitého z průmyslových 

plynů, hlavně z plynových a paroplynových elektráren, které jsou konkurencí atomovým 

elektrárnám. Na obr. 6 jsou schématicky naznačené v současnosti nejvíce sledované cesty 

sniţování oxidu uhličitého při spalovacích procesech [7]. 

 Odstranění CO2 před spalováním (B) je vyuţitelné pro pevná (uhlí, biomasa, odpady) i 

plynná paliva (zemní plyn). V případě pevných paliv je energetický cyklus zaloţen na 

zplynění paliva, vyčištění vniklého syntézního plynu, separace CO2 a následného vyuţití 

syntézního plynu v kombinovaném cyklu - IGCC. Koncepce Oxy-Fuel (C) je spalování 

uhlíkového paliva s plynem bohatým na kyslík (95 % obj.) je potenciálně velmi atraktivní 

moţností, jelikoţ vznikající spaliny obsahují vysoké procento CO2, jenţ by bylo moţné 

oddělit s menšími náklady neţ u procesů pouţívajících ke spalování vzduch. Technologie 

musí vyřešit mnoţství zatím otevřených otázek, např. sníţení vysokých teplot spalování 

(řešením můţe být recirkulace části spalin) a materiálové problémy. Jak Oxy-Fuel, tak i 

zplyňování paliva potřebuje kyslík, jehoţ získávání je dnes poměrně energeticky náročné. 

 

tCO2/tCE 
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Obr. 6 Přehled systémů na separaci emisí CO2 [31] 

A po spalování (post-combustion) 

B před spalováním (pre-combustion) 

C Oxy-Fuel 

D odstraňování CO2 z průmyslových procesů [31] 

 

Technologie separace CO2 ze spalin jsou v současnosti zaloţeny na těchto principech:  

• absorpce 

• adsorpce 

• membránové procesy 

• kryogenní procesy 

Uvaţuje se i o dalších postupech, např. biochemické fixaci oxidu uhličitého. 
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1.4. Iontové kapaliny 

 Jako nejnáročnější z pohledu technického řešení i investičních nároků v procesech 

CCS se jeví vydělování oxidu uhličitého z proudu spalin [31]. Této problematice je věnována 

značná pozornost. V posledních 15 letech se objevila nová kategorie potenciálních 

absorbentů, tzv. iontové kapaliny. Jako iontové kapaliny (dále IL) označujeme látky, které 

mají charakter oniových solí skládajících se z organického kationtu a anorganického či 

organického aniontu s teplotou tání pod 100°C. Nízké teplotytání IL jsou dány jejich 

sloţením. Kombinace většího asymetrického organického kationtu s menšími anorganickými 

protějšky sniţuje energii v krystalické mříţce a tím i teplotu tání výsledné iontové kapaliny. V 

některých případech jsou rovněţ anionty poměrně velké a mohou hrát velkou roli při 

sniţování teploty tání. Na obr. 7 je uvedena struktura modelů 1-ethyl-3-methylimidazolium-

tetrafluorborátu. 

 

Obr. 7 Struktura [EMIM]
+
[BF4]

−
 (a), elektronová hustota (COSMO) (b) [6] 

 Malé změny v typech iontů mohou vést k výrazné změně fyzikálně-chemických 

vlastností (např. superkyselost, zásaditost, hydrofilnost, mísitelnost s vodou, nemísitelnost s 

vodou a hydrofobnost). Obvykle anion řídí mísitelnost s vodou, ale kation má také vliv na 

hydrofobnost nebo na schopnost vytvářet vodíkové vazby [31]. 

 V současnosti existují IL, které jsou kapalné i za laboratorní teploty, tzv. RTIL´s 

(room temperature ionic liquids). Typické kationty a anionty tvořící IL jsou uvedeny na obr.8. 
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Obr. 8 Příklady kationtové a aniontové složky některých komerčních IL [40] 

 Mezi hlavní výhody IL patří zejména prakticky nulová tenze par a s tím spojená i 

jejich velmi nízká těkavost, vysoká termostabilita (podle sloţení 350-450°C), nízká toxicita, 

nehořlavost, velmi široké teplotní rozmezí, v němţ jsou kapalné a unikátní solvatační 

vlastnosti. IL jsou sloţeny z kladně a záporně nabitých iontů, zatímco voda a organická 

rozpouštědla jsou sloţeny z molekul. Jsou vyuţitelné jako kapalné prostředí pro provádění 

chemických reakcí a jako náhrada těkavých organických rozpouštědel, u nichţ je nevýhodou 

právě jejich těkavost, která je příčinou emisí do ovzduší. IL nacházejí proto uplatnění jako 

tzv. zelená rozpouštědla (green solvents). Významná je skutečnost, ţe lze nastavit vlastnosti 

vhodnou kombinací anion/kation. Počet kombinací různých druhů kationtu a aniontu se 

odhaduje na 10
18 

[28]. Různé kombinace iontů dávají příleţitost variabilitě fyzikálních a 

chemických vlastností IL.  
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2. Teorie absorpce 

 Absorpce patří mezi difúzní pochody, pro které je charakteristický kontakt plynné a 

kapalné fáze. Jedná se o proces oddělování sloţky z plynné fáze, zaloţeným na vyuţití 

absorpčního děje, tj. na pohlcování, rozpouštění plynné sloţky v kapalném rozpouštědle 

(absorbentu).  

 Podle toho, zda rozpouštěný plyn reaguje s kapalným prostředím či nikoli, 

rozdělujeme absorpci na chemisorpci a fyzikální sorpci. Chemické sorbenty reagují s 

plynnými sloţkami za tvorby kovalentních vazeb mezi molekulami. Fyzikální absorpce je 

prosté rozpouštění plynu v kapalině. Během fyzikální absorpce se uvolňuje směšovací teplo, 

jde o exotermní děj. Interakce mezi plynem a rozpouštědlem je moţná na základě slabých 

mezimolekulových sil nazývaných Van der Waalsovy interakce [25]. 

2.1. Rozpustnost plynu v kapalinách bez chemické reakce 

 Proces rozpouštění plynu v kapalině, který není doprovázen chemickou reakcí, lze 

teoreticky rozdělit do dvou dílčích kroků. V prvém plyn zkondenzuje na hypotetickou čistou 

kapalinu, která se ve druhém smísí s rozpouštědlem za vytvoření zředěného roztoku.

 Rozpustnost plynu v kapalinách se řídí základní rovnicí rovnováhy. Jsou-li plynná a 

kapalná fáze v rovnováze, potom pro kteroukoli sloţku i jsou fugacity v obou fázích stejné. 

           (3) 

 Aby bylo moţné rovnice rovnováhy prakticky pouţít, je třeba vyjádřit fi v kaţdé fázi 

jako funkci teploty, tlaku a sloţení. Nejjednodušším způsobem jak lze rovnici rovnováhy 

vyjádřit pro praktické účely je přijetí aproximace Raoultova a Daltonova zákona (zanedbání 

neideality plynné a kapalné fáze). Potom pro plyn, který označíme jako sloţku 1, platí 

        (4) 

 kde p1 je parciální tlak plynu v plynné fázi, x1 je jeho rozpustnost v kapalné fázi a  

tenze par kapaliny při teplotě roztoku. Rozpustnost x1 označujeme jako ideální rozpustnost 

plynu. I při nízkých parciálních tlacích je její správnost pouze řádová. Jen ve výjimečných 

případech, kdy fyzikálně-chemické vlastnosti rozpuštěného plynu a rozpouštědla jsou velmi 

podobné (např. propan v hexan, chlór v tetrachlormethanu), je ideální rozpustnost téměř 
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v souhlase s experimentální hodnotou. V obecném případě ideální rozpustnosti plynů 

vypočtené z rovnice (4) odporují experimentální zkušenosti: 

 Ideální rozpustnost v rozporu se skutečností nezávisí na rozpouštědle. Ideální 

rozpustnost při konstantním parciálním tlaku plynu vţdy klesá s rostoucí teplotou, i kdyţ je 

tento závěr v mnoha případech správný, existuje mnoho výjimek (např. rozpustnost lehkých 

plynů při pokojových teplotách s rostoucí teplotou roste). 

2.1.1. Henryho zákon 

 Tento zákon byl odvozen na základě sledování rozpustnosti plynů v kapalinách, je to 

tedy zákon empirický. Zákon říká, ţe rozpustnost plynné sloţky, která je stavově ideální za 

dané teploty, je přímo úměrná parciálnímu tlaku sloţky nad roztokem. Pro rovnováhu plyn-

kapalina se jako referenční ideální soustavy pro rozpuštěnou sloţku pouţívá s výhodou 

nekonečně zředěný roztok. Potom je fugacita rozpuštěného plynu v kapalné fázi  úměrná 

jeho molárnímu zlomku v kapalné fázi x1 

         (5) 

 Ve vyjadřování rozpustnosti plynu v kapalinách se projevuje poměrně značná 

variabilita. Rozpustnost bývá nejčastěji vyjadřována obsahem rozpuštěného plynu 

v rozpouštědle, a to prostřednictvím molárního zlomku, látkové koncentrace či molality při 

standardním parciálním tlaku daného plynu v plynné fázi. Alternativní a dnes preferovanou 

charakteristikou je Henryho konstanta. Pokud rozpouštědlo nemá definovanou molární 

hmotnost (oleje, biologické tekutiny), je látkové mnoţství rozpuštěného plynu vztahováno na 

jednotkovou hmotnost rozpouštědla [10]. 

 Henryho zákon se zapisuje v mnoha podobách rovnic, kdy vyjádření Henryho 

konstanty (Hi, ki) má stejné vlastnosti, ale jiný rozměr např.: 

     (6); (7) 

        (8); (9) 

 Dominující vliv na rozpustnost plynu má parciální tlak pi. Jak vyplývá z Henryho 

zákona, zdvojnásobením parciálního tlaku se jeho rozpustnost rovněţ zvýší na dvojnásobek. 
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 Přímá úměrnost mezi koncentrací rozpuštěného plynu a parciálním tlakem platí pouze 

v oblasti nízkých a středních tlaků, při vyšších tlacích je tato závislost komplikovanější.  

 Platnost Henryho zákona je vázaná na absorbovanou sloţku s vlastností ideálního 

plynu a na existenci nekonečně zředěného kapalného roztoku. Henryho konstanta nezávisí na 

koncentraci absorbované sloţky v roztoku, ale pouze na teplotě a tlaku. Závislost Henryho 

konstanty H na teplotě vyjadřuje vztah (10): 

         (10) 

 Δ Hrozp. [J.mol
-1

] je změna entalpie jednotkového mnoţství sloţky při přechodu této 

sloţky ze stavu ideálního plynu do nekonečně zředěného kapalného roztoku.  

 Pro úzké teplotní intervaly lze Δ Hrozp. pokládat za konstantní a integrací vztahu (10) 

získáme rovnici teplotní závislosti (11): 

           (11) 

kde IH je integrační konstanta. 

 Nejčastěji se setkáváme s případem, kdy s rostoucí teplotou se rozpustnost plynu 

sniţuje (Henryho konstanta se zvyšuje). Tak je tomu třeba s rozpustností CO2 ve vodě. 

Opačný jev lze pozorovat u helia ve vodě při teplotách nad 30°C [10]. 

 Henryho konstantu H lze povaţovat za konstantní veličinu pouze při konstantní 

teplotě. Henryho zákon je v technické praxi pouţitelný pouze v případě málo rozpustných 

plynů (předpoklad nekonečně malého obsahu absorbované sloţky v kapalném roztoku). V 

uţším teplotním intervalu lze předpokládat, ţe hodnota Henryho konstanty je přibliţně 

konstantní, v širokém teplotním rozmezí. Typický průběh teplotní závislosti Henryho 

konstanty je znázorněn na obr. 9. 
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Obr. 9 Závislost Henryho konstanty na teplotě v širokém teplotním intervalu pro rozpouštění 

některých plynů ve vodě [11] 

 Při niţších teplotách Henryho konstanta roste s rostoucí teplotou, dosahuje maxima a 

při vysokých teplotách s rostoucí teplotou klesá. 

 Praktická platnost Henryho zákona ve výše uvedených tvarech (6) aţ (9) je omezena 

na nízké koncentrace rozpuštěného plynu a na nevysoké tlaky. Za vysokých tlaků ani při 

nízkých rozpustnostech plynu Henryho zákon v uvedených tvarech neplatí. Je to dáno 

skutečností, ţe tlak významně ovlivní chování kapalné fáze. Závislost praktické Henryho 

konstanty na tlaku lze odvodit spojením termodynamických relací (12) a (13): 

      (12) 

       (13) 
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Získáme obecný vztah (14): 

         (14) 

 kde    je parciální molární objem rozpuštěné sloţky 1 v nekonečném zředění v 

rozpouštědle 2. Integrací vztahu (10) a dosazením do rovnice získáme vztah (15), který je 

znám jako Kričevského-Kasarnovského rovnice [11]: 

      (15) 

 kde  tenze par rozpouštědla. Vztah (15) se uţívá pro popis rozpustností málo 

rozpustných plynů do vysokých tlaků. Je-li je rozpustnost plynu větší, Kričevského-

Kasarnovského rovnice selhává. Příčinou je skutečnost, ţe se při větších rozpustnostech 

uplatní výrazně neideální chování rozpuštěného plynu. Pro fugacitu rozpuštěného plynu platí 

rovnice (16): 

        (16) 

 kde  je normalizovaný aktivitní koeficient zohledňující odchylku od ideálního 

chování plynu. 

 Na základě Henryho zákona lze vyjádřit rozpustnost sloţky také prostřednictvím 

Ostwaldova absorpčního součinitele α: 

     (17) 

VA   objem rozpuštěné plynné sloţky A za stavu úplného nasycení při dané teplotě [m
3
] 

V     objem kapaliny, v které je rozpuštěný objem VA plynné sloţky při stejné teplotě [m
3
] 

Součinitel α nezávisí na tlaku a s rostoucí teplotou jeho hodnota zpravidla rychle klesá. 

V tab. 2 jsou uvedené hodnoty Henryho konstanty a Ostwaldova součinitele pro rozpouštění 

některých plynů ve vodě. 
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Tab. 2 Rozpustnost α a Henryho konstanta H vybraných plynů ve vodě při 0°C[52] 

 

2.1.2. Stavové chování plynného oxidu uhličitého 

 Pod pojmem stavové chování rozumíme vztah mezi tlakem, teplotou a objemem 

systému a celkovým látkovým mnoţstvím sloţek v systému. 

          (18) 

 Z hlediska praktického pouţití je popis stavového chování důleţitý především u plynů, 

méně pak pro kapaliny a tuhé látky. Stavové chování se u plynů projevuje mnohem výrazněji, 

tj. vlastnosti plynů jsou více závislé na teplotě a zejména na tlaku neţ odpovídající vlastnosti 

kapalin či tuhých látek. V reálných systémech na sebe částice těchto systému vzájemně 

působí mezimolekulárními silami (přitaţlivé a odpudivé). Soustava částic, mezi kterými 

nepůsobí ţádné mezimolekulární síly, je hypotetický systém, který se nazývá ideální plyn. 

 Jeto soustava částic se zanedbatelným objemem, které na sebe silově nepůsobí. 

Stavová rovnice ideálního plynu má nejčastěji tvar 

      (19) 

 kde p je tlak plynu, V jeho objem, T termodynamická teplota plynu, n je látkové 

mnoţství plynu, R je univerzální plynová konstanta (8,314 510 ± 0,000 070) J.mol
-1

.K
-1

). 

 Nelze-li pouţít stavovou rovnici ideálního plynu, pouţíváme některou ze stavových 

rovnic reálného plynu. Existuje velký počet semiempirických stavových rovnic reálného 

plynu [11].  

 Některé z nich mají jednoduchý analytický tvar a jsou přesné pro malé rozsahy teplot a 

hustot plynů, další je moţno pouţít pro společný popis plynné i kapalné fáze.  Nejčastěji pro 

matematickou jednoduchost se pouţívá tvar:  

     f. V = nTR      (20) 

 f  je fugacita plynné látky, která souvisí s tlakem plynu vztahem:  

     f = ε.p       (21) 
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 ε je tzv. fugacitní koeficient, který vyjadřuje odchylku od ideálního chování. Pro 

ideální plyn je fugacitní koeficient rovný jedné.  

 První stavová rovnice reálného plynu, která byla navrţena pro popis plynné i kapalné 

fáze látky jiţ v roce 1873, je van der Waalsova stavová rovnice. Je dodnes uţitečná pro 

přibliţnou analýzu vlastností tekutin. Van der Waals vyšel ze stavové rovnice ideálního 

plynu, do které zavedl dvě korekce. První z nich vystihuje vliv odpudivých sil pomocí 

vlastního objemu molekul a druhá korekce vystihuje vliv přitaţlivých sil a týká se tlaku (22): 

     (22) 

 kde Vm je molární objem, konstanty a a b jsou experimentálně určené a reprezentují 

vliv mezimolekulárních sil, a protoţe závisejí na struktuře molekul (velikost, tvar, elektronová 

hustota), jsou tyto konstanty charakteristické pro kaţdou látku. Konstanta b koriguje vlastní 

objem molekul v jednom molu plynu a člen a/Vm
2 

je kohesní tlak plynu. Pro oxid uhličitý 

hodnota a = 0,3657 J.m
3
.mol

-2
 a b= 42,84 . 10

-6
 m

3
.mol

-1 
[4]. 

 Pro přesnější popis chování reálných plynů za vysokých tlaků nebo při nízkých 

teplotách je nutné pracovat se stavovými rovnicemi, které obsahují více neţ dvěkonstanty 

(parametry), například Beattie – Bridgmanova stavová rovnice [11] s pěti konstantami, nebo 

tzv. viriální rovnice (23) : 

    (23) 

 

 kde B, C, D atd. jsou veličiny, které závisejí na teplotě a nazývají se viriální 

koeficienty. Pravou stranu rovnice lze rozšířit na libovolný počet členů, aby se experimentální 

hodnoty shodovaly s vypočtenými s poţadovanou přesností. Jedná se o jednu z nejlepších 

empirických stavových rovnic reálného plynu. Hodnoty z ní vypočtené se shodují s 

experimentálními údaji v širokém rozmezí tlaků a teplot (pro vysoké teploty, ale ne velmi 

vysoké teploty), dokonce i v blízkosti kritického bodu s přesností na 0,5 % [12].   

 Kompresibilitní faktor je veličinou pro posouzení velkosti odchylek v chování 

reálného plynu od chování plynu ideálního.   

          (24) 
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 Pro ideální plyn je Z = 1 a ostatní plyny mají tím větší odchylky od ideálního chování, 

čím více se faktor Z liší od jedné.  

 Z van der Waalsovy stavové rovnice (22) plyne pro kompresibilitní faktor, kde ρm je 

molární hustota: 

      (25) 

 Tento vztah splňuje limitní podmínku pro nízké tlaky (malé hustoty, velké molární 

objemy) 

         (26) 

 tzn., ţe pro nízké tlaky se blíţí stavové rovnici ideálního plynu. Pro ideální plyn (bez 

mezimolekulárních interakcí a=0, b=0), plyne z rovnice (25) Z=1.  

 Průběhy závislostí kompresibilitního faktoru oxidu uhličitého na hustotě látkového 

mnoţství získané z rovnice (25) pro několik teplot uvádí obr. 10. Pro porovnání je vynesena i 

„závislost“ pro ideální plyn (Z=1).  Je zřejmé, ţe odchylky od ideálního plynu nabývají 

značných hodnot. 

 

Obr. 10 Závislost kompresibilitního faktoru oxidu uhličitého na hustotě látkového množství, 

ρm=1/Vm, pro čtyři teploty. Vypočteno podle rovnice (25) s a=0,365281 Pa.m
6
mol

-1
 a 

b=4,27984.10
-5

m
3
mol

-1
[12] 
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2.2. Absorpce s chemickou reakcí 

 Chemické sorbenty reagují s CO2, vytváří kovalentní vazby mezi molekulami. 

Rozpouštědlo je moţné obvykle regenerovat zahřátím a zachycením uvolněného CO2. 

 Oxid uhličitý můţe být z plynu absorbován roztokem Na2CO3 a poté ze vzniklého 

NaHCO3  také zpět desorbován. 
 

 

   
(27) 

 Chemická absorpce CO2s pouţitím amoniaku zahrnuje řadu iontových reakcí za 

tvorby hydrogenuhličitanu amonného (28): 

    CO2 + NH3 + H2O = NH4HCO3     (28) 

Dalším příkladem je absorpce do roztoku uhličitanu amonného: 

  (NH4)2CO3 + CO2 + H2O=   2(NH4)HCO3   (29)   

 Typické sloučeniny pouţívané pro absorpci CO2 v průmyslovém měřítku jsou aminy. 

Absorpce oxidu uhličitého v primárních a sekundárních aminech probíhá za tvorby karbamátů 

(30): 

   (30) 

U terciárních aminů probíhá reakce za vzniku hydrogenuhličitanů (31) 

CO2 + R3N + H2O =  R3NH
+
 + HCO3

-    
(31) 

 Skupina ethanolaminů jako monoethanolamin (MEA), diethanolamin (DEA) a 

triethanolamin (TEA) disponuje širokým spektrem vyuţití. 

 

  

MEA DEA TEA 
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 Vzhledem k tomu, ţe ethanolaminy kombinují vlastnosti aminů a alkoholů, projevuje 

se u nich jedinečná schopnost průběhu reakcí typických pro obě tyto skupiny. Aminy jsou 

mírně alkalické a reagují s kyselinami za vzniku soli nebo mýdel. Alkoholy jsou 

hygroskopické a mohou být podrobeny esterifikaci. Vodné roztoky monoethanolaminu a 

diethanolaminu reagují s oxidem uhličitým a sulfanem za vzniku sloučenin, které při zvýšené 

teplotě uvloní kyselé plyny a regenerují tak amin pro další vyuţití. Vodné roztoky aminů 

reagují s CO2 za vzniku karbamátového iontu, který způsobí urychlení sorpce CO2. Mezi 

hlavní výhody pouţití vodného roztoku MEA patří jeho vysoká reaktivita s CO2, jeho horní 

mez zatíţení (0,5 mol CO2 na mol MEA) a jeho nízká molekulová hmotnost [15,16]. 

 Chemická absorpce CO2 do aminů vyuţívá vratnou povahu reakce mezi aminem a 

oxidem uhličitým. K absorpci CO2 dochází při asi 50 °C, k desorpci CO2  dochází ohřevem na 

100 aţ 140 °C. Absorpce aminy má vysokou účinnost zachycení a velkou selektivitu. Je 

vhodná pro zředěné plyny o nízkém tlaku. Tato metoda je dnes pouţívána např. k oddělení 

CO2 od methanu při těţbě zemního plynu a pro oddělení CO2 z kouřových plynů u menších 

energetických jednotek. Mezi nevýhody pouţití alkanolaminů jako absorbentu patří koroze 

(pouţití zředěných vodných roztoků sniţuje aktivitu alkanolaminů a tím i sníţení jejich 

korozivních vlastností), degradace a ztráta aminu (díky své těkavosti a tepelné nestabilitě) 

během recyklace. Odpařování aminu do ovzduší je neţádoucí jak pro ţivotní prostředí, tak i z 

hlediska ekonomického [17,18]. 

2.3. Hybridní absorpce 

 Hybridní rozpouštědla spojují charakteristiky jak chemických, tak fyzikálních 

rozpouštědel a obvykle se skládají z řady rozpouštědel, které se vzájemně doplňují. 

Komplementární rozpouštědla, jejichţ poměrné sloţení se mění tak, aby CO2 nejlépe 

vyhovělo danému pouţití, jsou slibnou oblastí pro výzkum. Typickými rozpouštědly jsou: A-

MDEA, Purisol, Sulfinol a UCARSOL viz tab. 3 [4]. 
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Tab. 3 Nejvýznamnější absorpční procesy 

Název procesu Chemický název procesu 

Systémy vyuţívající fyzikální absorpci 

Purisol N-methyl-2-pyrrplidon (NMP) 

Rectisol Methanol 

Fluorosolv Propylen-karbonát 

Selexsol Poly(ethylenglykol)-dimethylether 

Chemická činidla 

MEA voda/monoethanolamin (20%) 

Benfield voda/K2CO3 (25-30%)+ diethanolamin 

Vetrocoke voda/K2CO3 +As2O3+glycin 

DGA voda/diglykolamin (60%) 

MDEA voda/methyl-diethanolamin (40%) 

Hybridní systémy 

Sulfinol Sulfolan/DIPE 

TEA-MEA Triethanolamin/monoethanolamin/voda/sulfolan/MDEA 

2.4. Absorpce CO2 ve vodě 

 Mezi čistě fyzikální a chemickou absorpcí není ostrá hranice. Uţ v takových 

případech, jako je absorpce CO2, NH3 nebo SO2 do vody se část sorbovaných molekul mění 

na ionty v důsledku reakce s rozpouštědlem a chemismus pochodu můţe mít vliv na rychlost 

reakce. Takovéto reakce jsou zařazovány mezi fyzikální absorpce [14]. Rozpustnost CO2 ve 

vodě je popsána Henryho zákonem (5), který má pro nízké tlaky tvar (32): 

          (32) 

        (33) 

 kde   je parciální tlak CO2, Henryho konstanta a rovnováţný molární 

zlomek CO2 v kapalné fázi. Jak je vidět z vysoké hodnoty Henryho konstanty, oxid uhličitý je 

ve vodě špatně rozpustný a rovnováha je popsána Henryho zákonem aţ do poměrně vysokých 

parciálních tlaků CO2 (do  = 400 kPa) [14]. Předpokládáme-li ideální chování a platnost 

Daltonova zákona, lze rovnováţný vztah mezi sloţením kapalné a plynné fáze zapsat ve 

tvaru: 
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     (34) 

 kde  je rovnováţný molární zlomek CO2 v plynné fázi a p je celkový tlak. 

Henryho koeficient závisí na teplotě. Za předpokladu izotermní absorpce (předpoklad je pro 

malé změny koncentrace CO2 oprávněný) platí  = konst. Pokles tlaku při průchodu plynu 

absorbérem je ve srovnání s hodnotou celkového tlaku malý, takţe i hodnotu tlaku 

lzepovaţovat za konstantní. Z toho plyne, ţe rovnováţný součinitel ψCO2=HCO2/p = konst. 

2.5. Absorpce CO2 v iontových kapalinách 

 Iontové kapaliny vykazují řadu výhod ve srovnání s klasickými rozpouštědly, jako 

jsou roztoky na bázi MEA a jsou proto velkou perspektivou v oblasti sorpce CO2. Jejich 

přednostmi jsou vlastnosti jako je zanedbatelný tlak par, nehořlavost a vysoká tepelná stabilita 

Čisté iontové kapaliny obsahují pouze ionty a ţádná rozpouštědla (např. vodu). Hlavní 

výhodou IL je, ţe nazákladě volby aniontu, kationtu nebo jiných substituentů lze sestavovat 

jejich uţitečné vlastnosti. Tato flexibilita vede k vznikurůzných struktur a moţných variací. 

 

Obr. 11 Molární zlomek rozpustnosti plynů v[BMIM] [BF4]
-
(tmavé pruhy, reference 

[16]) a[BMIM] [PF6]
-
(šedé pruhy) za parciálního tlaku 

rozpuštěné látky 0,1 MPaapři teplotě 300K [45]. 
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 Díky coulombickým interakcím tvoří kationty a anionty pevnou síť, coţ má za 

následek jejich niţší pohyblivost. Po přidání CO2 jsou anionty mírně přeskupeny a tvoří tak 

větší dutiny, aniţ by došlo k výrazné strukturální změně. Molekuly CO2 difundují přes 

relativně pevnou síť a vyplňují volné objemy (dutiny), aniţ by rušili uspořádání iontů. Dlouhý 

fluorovaný alkylový řetězec tvořící aniontovou část IL způsobuje značnou rozpustnost CO2 

v IL. Iontové kapaliny obsahující dlouhý alkylový řetězec v kationtové části mají menší 

hustotua větší volný objem a tím i větší rozpustnost CO2, neţ IL sloţené z kratších alkylových 

řetězců. Vyuţití iontových kapalin pro zachycování CO2 je také potenciálně méně energeticky 

a kapitálově náročné. IL tvořené v kationtové části z chinolina a isochinolinia se jeví pro 

přípravu jako ekonomicky méně náročné, jelikoţ chinolin i isochinolin vzniká při zpracování 

dehtu.  Další velkou výhodou je vysoká rozpustnost u IL, které mají aniontovou část tvořenu 

perfluorovaným či acetátovým aniontem. Jako nevýhoda IL pro sorpci se můţe jevit vyšší 

viskozita IL. Viskozita IL je silně závislá na sloţení a pohybuje se v rozmezí 35 aţ 500 mPa s. 

Vysokou viskozitu mají zejména hexafluorfosfáty, perfluoralkansulfonáty a 

perflouralkanoáty, nejniţší viskozitu pak bis(trifluormethylsulfonyl)imidy a dikyanimidy. 

Viskozita pak můţe být významně závislá i na teplotě, případně i na přítomnost malých 

mnoţství nečistot jako jsou halogenidové ionty či rozpouštědla. Hustota IL leţí v intervalu 

1,12-2,4 g cm
-1

 a s teplotou ani mnoţstvím nečistot se, na rozdíl od viskozity, příliš nemění. 

Další nevýhodou můţe být vlastnost, ţe jako samostatné fyzické sorbenty nejsou dostatečně 

efektivní pro průmyslové procesy, protoţe hodnoty Henryho konstant jsou příliš velké pro 

praktické separace CO2 z kouřových plynů vzniklých post spalovacím procesem. Mnoho 

studií je zaměřeno na zefektivění absorpce CO2 funkcionalizací s aminem nebo přidáním 

aminů do iontových kapalin. Desorpce rozpuštěného CO2 ziontové kapaliny lze dosáhnout 

zvýšením teploty, čímţ se sniţuje rozpustnost CO2 nebo dochází ke zvrácení absorpční reakce 

[19,20,21,22]. 

2.5.1. Mechanismus interakce 

2.5.1.1. Vliv aniontu 

 Tento přístup předpokládá, ţe anion má na rozpustnost CO2 v IL větší vliv neţ kation. 

Řada badatelů ve snaze podpořit výše uvedený přístup pouţilateorii volného objemu. Teorie 

aniontového efektu předpokládá, ţe volný prostor se nachází v prostoru mezi ionty poblíţ 

alkylových řetězců kationtu. Čím je alkyl-řetězec delší, tím je tento prostor větší. Na základě 

aplikace molekulárních simulací a kvantově chemických výpočtů [33,34] vyplývá, ţe 
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rozhodující je prostor mezi kationtem a aniontem, coţ dokládá fakt, ţe rozpustnost CO2 

narůstá s poklesem vzájemné interakce těchto iontů. 

 

Obr. 12 Rozpustnost CO2 v závislosti na molárním objemu pro IL na bázi 

imidazolia,phosphonia, a amonia při 303.2 K a tlaku 1 atm.[35] 

 Klasická termodynamika definuje volný objem jako rozdíl mezi molárním objemem 

Vm a van der Waalsovým objemem Vvdw pro IL. Za dané teploty rozpustnost  CO2 v IL 

nejdříve s rostoucím tlakem narůstá, po dosaţení dostatečně vysokého tlaku není k dispozici 

volný prostor a rozpustnost se nemění. Rozpustnost CO2 v IL můţe být tedy korelována 

s jejich molárním objemem IL. Čím je tento objem větší, tím je větší i rozpustnost. 

2.5.1.2. Lewisovská acidobazická interakce 

 Tento teoretický přístup vychází z poznatků získaných z pouţití infračervené 

spektroskopie [36]. Ta ukazuje na interakce mezi anionty jako [PF6]
+
 a [BF4]

−
 aCO2, kde oxid 

uhličitý působí jako Lewisova kyselina a anion jako Lewisova baze. Kvantové výpočty 

potvrdily, ţe molekulová interakce CO2 - IL je převáţně typu van der Waalsových sil a 

převládá nad Pearsonovým vlivem tvrdých a slabých kyselin a bází. 

2.5.1.3. Chemická interakce 

 Tato teorie předpokládá reverzibilní chemickou reakci mezi CO2 a IL. Zde se uplatňují 

IL s aminovými a acetátovými skupinami [37-40]. Je známo z literatury, ţe rozpustnost IL 
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vzrůstá s rostoucím počtem fluoralkylů v aniontu. Je to vysvětlováno nárůstem interakcí mezi 

elektronegativním fluorem a kladným parciálním nábojem na uhlíku CO2 [6]. 

 Při vysvětlování vysoké schopnosti imidazoliových solí vázat CO2 se předpokládá 

chemická reakce probíhající přes tvorbu karbenů [53]: 

  (35) 
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2.6. Experimentální stanovení rozpustnosti plynu v kapalinách 

 Experimentální data o rozpustnosti plynů v kapalinách nejsou zdaleka tak početná jako 

data o rovnováze kapalina-pára [23]. Kromě toho většina věrohodných údajů je změřena při 

pokojových teplotách. K získání dat o rozpustnosti plynů bylo navrţeno mnoho různých 

experimentálních metod a přístrojů. Přehled metod uvádí literatura [23]. Některé metody jsou 

jednoduché – s pouţitím běţně dostupných zařízení, jiné jsou sloţité a nákladné. Metody lze 

rozdělit na chemické a fyzikální metody. Při chemických se dané rozpouštědlo nejprve nasytí 

zkoumaným plynem a obsah plynu ve vzniklém roztoku se pak určí vhodnými technikami 

kvantitativní analýzy, jsou specifické pro daný plyn a nevykazují obecnou pouţitelnost pro 

ostatní studované systémy. Fyzikální metody jsou obecnější a lze je rozdělit dle pouţitého 

postupu do dvou skupin: 

a) Saturační metody – odplyněné rozpouštědlo se nasytí plynem a zjišťuje se 

absorbované mnoţství plynné látky 

b) Extrakční metody – rozpuštěný plyn se odstraní z předem nasyceného rozpouštědla a 

zjišťuje se extrahované mnoţství plynu 

 Oba postupy vyţadují dokonalé odplynění rozpouštědla. Většina technik odplynění 

rozpouštědla se musí několikrát opakovat, a tudíţ jsou často zdlouhavé. Nejčastěji 

pouţívaným způsobem je vyváření 10-20% rozpouštědla pod zpětným chladičem 

s následovaným ochlazením kapaliny ve vakuu. Destilací za vysokého vakua lze dosáhnout 

uspokojivého odplynění. Jiným postupem odplyňování můţe být evakuace nad zmrazeným 

rozpouštědlem (lyofilizace). K odstranění rozpuštěného plynu z kapaliny je třeba zvolit 

takovou techniku, která je pro danou látku nejefektivnější – tj. vyţaduje krátkou dobu 

k dokonalému odplynění poţadovaného mnoţství rozpouštědla a jeho minimálním ztrátám. 

Dle principu pouţitého k určení mnoţství rozpuštěného plynu v kapalině dělíme metody na 

gravimetrické, volumetrické, chromatografické a další. Pouţívané postupy se různí časovou 

náročností (od několika minut aţ 1 týden), teplotním rozmezím (228 aţ 453K) a tlakem (od 0 

do 971bar). 

2.6.1 Gravimetrická metoda s vyuţitím mikrovah 

 Technika této metody byla poprvé pouţita pro měření rozpustnosti plynů 

v polymerech. Schéma aparatury je znázorněno na obr. 13. 
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Obr. 13 Schéma gravimetrické metody s využitím mikrovah 

 Ze znalosti tlaku, teploty, hustoty plynu a objemu IL lze určit rozpustnost plynu v IL. 

Gravimetrické mikrováhy umoţňují sledování i velmi malé změny hmotnosti v závislosti na 

čase. Jakmile nedochází ke změně hmotnosti, je dosaţeno rovnováţného nasycení. Kromě 

toho lze i určit, zda byla IL před měřením dostatečně odplyněna, coţ je také důleţitým 

faktorem k určení rozpustnosti plynu. Tuto metodu lze pouţít i při velmi malé rozpustnosti 

plynu i pro velmi nízké a střední tlaky (<20 bar). 

2.6.2 Volumetricko-manometrické metody 

 Tyto techniky patří mezi fyzikální metody, kterými se rozpustnost plynu v kapalině 

stanoví z objemové (případně tlakové) změny ve studovaném systému při určité teplotě nebo 

sledováním tlaku, objemu a teploty plynu po 

a) Nasycení předem odplyněného rozpouštědla studovaným plynem 

b) Extrakcí rozpuštěného plynu z předem nasyceného roztoku 

 Přístroje se většinou pouţívají kalibrované byrety a baňky, tlak systému je 

reprodukovatělně regulován nebo přesně měřen. Regulace teploty je zabezpečena umístěním 

přístroje do vzdušného nebo vodního termostatu. 
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Technika konstantního objemu 

 Saturační technika isochorického stanovení je zaloţena na kontaktu známého mnoţství 

plynu se známým mnoţstvím dokonale odplyněné kapaliny za konstantního tlaku. Klasickým 

zařízením je přístroj Ben-Naima a Baera, jehoţ schéma ukazuje obr. 14 

 

Obr. 14 Přístroj Ben-Naimova-Baerova typu pro měření rozpustnosti plynů v kapalinách: 

1 - rovnovážná cela; 2 - plynová byreta; 3 - zásobník rtuti; 4 - manometr 

5 - probublávací nádoba k sycení plynu parami rozpouštědla; 6 - teflonová trubice 

k plnění cely odplyněným rozpouštědlem 7 - vakuová linka; 8 - vakuometr; 9 - zdroj 

vysokého vakua 10,11 - flexibilní vlnovcové spojky 12 - magnetické míchadlo, 13 zásobník 

"referenčního" tlaku; 14 - termostatovací lázeň; K1-K5,VI-V5,VL1,VL2 vakuové 

kohouty a ventily; a - zásobník plynu; b – vymrazováky 
 

 Přístroj se skládá z kalibrované rozpouštěcí cely spojené s plynoměrnou byretou a 

manometrem a je umístěn v termostatované lázni. Rozpouštěcí cela je naplněna známým 

mnoţstvím odplyněného rozpouštědla. Do plynoměrné části je napuštěno zvolené mnoţství 

plynu, který byl předem nasycen parami rozpouštědla, a je odečten tlak. Rozpouštění plynu je 

zahájeno promícháváním rozpouštědla magnetickým míchadlem, které způsobuje jeho 
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intenzívní cirkulaci v cele. Pokles tlaku plynu v systému během rozpouštění je kompenzován 

nádobkou se rtutí. Po dosaţení rovnováhy je objem rozpuštěného plynu určen z rozdílu čtení 

na plynové byretě v rovnováze a čtení na počátku měření. Přesnost měření tímto přístrojem 

dosahuje 0.1-0.2 %. 

 Technika je prováděna v řadě modifikací. Jedna z moţností je uvedena na obr. 15. 

 

Obr. 15 Schéma přístroje techniku konstantního objemu VP vývěva; TP, studená past; VG 

vakuoměr; M manometr; TB termostatovaná nádoba, ES rovnovážná cela; V1, V2, V3,  

skleněnéventily; C1, C2, vakuové O kroužkové připojení 

 

 Metoda bubble point je zaloţena na určení tlaku, při kterém se při jeho postupném 

poklesu objeví první bubliny v homogenní kapalině předem nasycené plynem nebo naopak 

určení okamţiku, kdy při postupném pomalém zvyšování tlaku vymizí poslední bublinky ve 

dvoufázovém systému plyn-kapalina.  Výhodou je poměrně krátká doba měření a pouţitelnost 

do vysokých tlaků. Měření se obvykle provádí v tzv. Cailletetově přístroji při tlacích do 

14MPa nebo v autoklávu při vyšších tlacích. Pracovní schéma je na obr. 16. Metoda byla 

vyuţita pro měření rozpustnosti CO2, CO, H2 a O2 v IL [32].   
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Obr. 16 Bubble point technika. Převzato z [32] 

 Základem aparatury pro pouţití v širokém tlakovém rozmezí je cela s nastavitelným 

objemem vybavená safírovým okénkem a magnetickým míchadlem, generátor tlaku a 

endoskopem. Vše je umístěno v temperované lázni. Kapalná fáze je monitorována kamerou. 

2.6.3 Extrakční metody 

 Mnoţství plynu extrahovaného z nasyceného roztoku se nezjišťuje pomocí 

volumericko-manometrických metod, ale pomocí jiných technik (plynová chromatografie). 

Extrakční metody byly původně vypracovány pro roztoky plyn jiţ existující, v tom případě 

nevyţadují ţádné odplyněné rozpouštědlo. Problémem je dokonalá extrakce studovaného 

plynu z roztoku, která se často provádí varem, popřípadě inertním plynem. 
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Plynová chromatografie 

 Pro stanovení rozpustnosti plynů v kapalinách metodami plynové chromatografie lze 

v podstatě pouţít několik postupů. Je moţné rozpouštědlo předem nasytit studovaným plynem 

v rovnováţné komůrce a malý vzorek pak přímo nastříknout do plynového chromatografu. 

Chromatograf slouţí v tomto případě jako analytický nástroj pro stanovení koncentrace plynu. 

 Přesnost s jakou je rozpustnost stanovena, závisí tedy na vlastní chromatografické 

analýze, ale rovněţ na dokonalém dosaţení rovnováhy mezi plynnou a kapalnou fází před 

injektováním vzorku do plynového chromatografu. Rovnováhy mezi plynnou a kapalnou fází 

se můţe ovšem dosáhnout i přímo v koloně chromatografu – naplněné daným vysokovroucím 

rozpouštědlem (stacionární fáze). Pozoruje se retenční čas plynného vzorku, z něhoţ lze určit 

rozpustnost plynu. Pro lehké málorozpustné plyny nelze ovšem získat touto technikou správná 

data rozpustnosti – v důsledku při měření malých retenčních časů rozpuštěných látek.  

 Hlavní význam chromatografických technik při stanovení rozpustnosti plynů spočívá 

v tom, ţe slouţí k analýze mnoţství plynů obsaţených v nasycených roztocích kapalin. 

Výhodou plynového chromatografu jako analytického nástroje je poměrně jednoduché a 

rychlé měření – vhodné pro mnoho systémů. Mohou být analyzovány malé vzorky roztoků a 

lze poměrně přesně určit velmi malá mnoţství rozpuštěných plynů. Stanovení rozpustnosti 

nepřekáţí nečistoty, které můţe vzorek obsahovat (nečistoty mohou být i mnohem 

rozpustnější), pokud se získají pro hlavní a ostatní sloţky oddělené píky, nečistoty ovšem 

nesmí reagovat se studovaným plynem. 

Hmotová spektrometrie 

 Hmotový spektrometr lze pouţít pro stanovení rozpustnosti plynů, poměru 

rozpuštěných plynů a plynných izotopů v rozpouštědle a rovnováţných izotopických 

funkcionačních faktorů (tj. poměru relativního výskytu dvou izotopů v rozpuštěném plynu a 

plynu nad roztokem. Hlavní výhodou pouţití hmotového spektrometru ke studiu rozpustnosti 

plynů je schopnost určit s vysokou přesností poměr rozpuštěných plynných izotopů. Metoda 

je rychlá a vhodná zejména pro vícesloţkové plynné směsi. 

Chemické metody 

 Ke zjištění koncentrace rozpuštěného plynu, který má buď kyselý, zásadité nebo 

oxidačně-redukční vlastnosti, lze často pouţít chemických analytických postupů. Zásadité 
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plyny zahrnují např. amoniak a aminy, mezi kyselé plyny patří např. halogenvodiky oxid 

uhličitý, jodometrické metody byly pouţity např. pro oxid siřičitý, sulfan, ozón, chlór. 
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3. Adsorpce 

 Při styku pevné a plynné fáze se na rozhraní obou fází vytváří přechodná oblast, tzv. 

mezifází, jejíţ sloţení není totoţné se sloţením vnitřku ţádné z obou fází. Vlivem 

mezipovrchových sil se mezifází obohacuje částicemi plynné fáze, dochází k tzv. adsorpci. 

Pevnou látku v této souvislosti nazýváme adsorbent, adsorbující se plyn pak je nazýván 

adsorbát. Adsorpce se projevuje tím zřetelněji, čím je větší styčná plocha obou fází, t.j. čím je 

rozsáhlejší povrch pevné látky. Rozsáhlý povrch přitom můţe být důsledkem vysoké 

pórovitosti látky nebo jejím jemným rozmělněním [24]. 

 Molekuly a atomy mohou být k povrchu vázány dvěma způsoby. Při fyzikální 

adsorpci (fyzisorpci) se jedná o Van der Waalsovy interakce mezi adsorbátem a substrátem. 

Van der Waalsovy interakce mají velký dosah, ale jsou slabé a energie uvolněná při fyzikální 

adsorpci je přibliţně tak velká jako entalpie kondenzace. Takové malé energie mohou být 

adsorbované jako vibrace mříţky a rozptýlené jako tepelný pohyb. Enthalpie fyzikální sorpce 

lze určit sledováním změny teploty adsorbentu se známou tepelnou kapacitou. Typické 

hodnoty se pohybují okolo 20 kJ/mol viz. Tab. 4. Takto malé změny entalpií nejsou 

dostatečně velké na to, aby způsobily roztrhnutí vazby, proto si adsorbované molekuly 

zachovávají svoji identitu, i kdyţ můţe být přítomností povrchu zdeformovaná. 

Tab. 4 Maximální hodnoty naměřených entalpií fyzisorpce,  [25] 

CO2 -25 

CH4 -21 

H2 -84 

H2O -59 

N2 -21 

 

 Při chemické adsorpci (chemisorpci) jsou molekuly nebo atomy připoutány k povrchu 

v důsledku vytvoření chemických vazeb (většinou kovalentních), přičemţ vyhledávají místa, 

které zvyšují jejich koordinační číslo se substrátem. Entalpie chemisorpce je řádově vyšší neţ 

fyzisorpce, její typické hodnoty se pohybují okolo 200 kJ/mol viz. tab. 5. Vzdálenost mezi 

povrchem a nejbliţším adsorbovaným atomem je při chemisorpci kratší neţ u fyzisorpce. 

Díky vlivu nenasycených valencí povrchových atomů můţou být chemisorbované 
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molekulypotrhané na fragmenty. Přítomnost fragmentů molekul vznikajících při chemisorpci 

na tuhých površích je jedním z důvodů, proč tuhé materiály katalyzují reakce [25]. 

Tab. 5 Entalpie chemisorpce, [25] 

Adsorbát Adsorbent (substrát) 

Cr Fe Ni 

CO2 -339 -225 -184 

H2 -188 -134  

N2  -293  

C2H4 -427 -285 -243 

 

3.1. Adsorpční izotermy 

 Při adsorpci, stejně jako při kaţdém jiném fázovém ději, se po určité době ustaví 

rovnováţný stav charakterizovaný (při dané teplotě) parciálním tlakem adsorbujícího se plynu 

a jeho mnoţstvím naadsorbovaným na pevné fázi. Kvalitativně je přitom zřejmé, ţe s 

rostoucím tlakem plynu poroste i jeho mnoţství zachycené na povrchu sorbentu. Závislost 

naadsorbovaného mnoţství nna parciálním tlaku padsorbujícího se plynu při konstantní 

teplotě se nazývá adsorpční izoterma. Hodnota naadsorbovaného mnoţství n se vztahuje na 

hmotnostní jednotku adsorbentu a vyjadřuje se pomocí látkového mnoţství (mol/g), 

hmotnosti (g/g) nebo přímo objemu daného plynu (ml/g) [24]. 

 Adsorpční izoterma je nejběţnější základní charakteristikou rovnováţného stavu v 

příslušném adsorpčním systému, z níţ lze získat řadu informací o adsorpčním procesu, o 

adsorbátu i adsorbentu. Umoţňuje např. zjistit velikost adsorbujícího povrchu, objem pórů, 

rozdělení pórů podle jejich poloměrů, hodnotu adsorpčního tepla, koeficient afinity udávající 

relativní adsorbovatelnost páry nebo plynu na daném adsorbentu vzhledem ke zvolenému 

standartu apod. [25]. 

3.1.1. Langmuirova adsorpční izoterma 

 Langmuir svůj model zaloţil na následujících předpokladech jednovrstvé 

(monomolekulární) adsorpce: 

 povrch adsorbentu je homogenní, všechna adsorpční centra jsou rovnocenná (t.j. 

adsorpční teplo nezávisí na stupni pokrytí povrchu), 
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na kaţdém adsorpčním centru se můţe zachytit jediná molekula adsorbátu (= adsorpce 

molekul plynu je ukončena, dojde-li k vytvoření monomolekulárního pokrytí povrchu, viz. 

obr. 17. 

 adsorbát se chová jako ideální plyn  

 mezi molekulami adsorbovanými na různých centrech nedochází k ţádné vzájemné 

interakci [24]. 

 

Obr. 17 Představy o průběhu adsorpce podle jednotlivých teoretických přístupů, prázdnými 

kroužky je vyznačen obor platnosti jednotlivých typů [24] 

 Výsledný vztah, ke kterému Langmuir dospěl na základě kinetického rozboru adsorpce 

a desorpce molekul plynu na povrchu sorbentu lze vyjádřit ve tvaru: 

          (36) 

Typický průběh Langmuirovy izotermy je graficky představen na obr. 18 
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Obr. 18 Typický průběh Langmuirovy adsorpční izotermy 

 Z bliţšího pohledu na rovnici izotermy je zřejmé, ţe pro oblast nízkých parciálních 

tlaků plynného adsorbátu (kdy platí, ţe b.p<<1) lze vztah zjednodušit na n = nm . b . p , coţ 

je v souřadném systému n versus p rovnice přímky, viz. obr. 18. Této oblasti lineárního 

průběhu izotermy se často říká Henryho oblast. Naopak pro vysoké parciální tlaky, kdy 

b.p>>1, se rovnice zjednoduší na tvar n = nm. Adsorbované mnoţství plynu je nyní jiţ 

maximální a odpovídá plnému obsazení adsorpčních center, a tedy vytvoření souvislé 

monomolekulární vrstvy na povrchu sorbentu. Postupně se ukázalo, ţe reálných soustav 

adsorbent - adsorbát, které by se chovaly striktně v souladu s Langmuirovými představami, je 

velice málo. Navíc bylo prokázáno, ţe kvalitativně totoţný průběh izotermy lze vysvětlit i 

zcela odlišným popisem adsorpční rovnováhy (teorií objemového zaplňování mikropórů). 

Přesto se Langmuirova izoterma pro svoji jednoduchost s oblibou pouţívá i dnes pro formální 

popis adsorpčních rovnováh za nízkých relativních tlaků p/po či za nadkritických teplot [24]. 

3.1.2. Adsorpční BET izoterma 

 Zaloţena na předpokladu vícevrstvé adsorpce. Detailnějším studiem procesu fyzikální 

adsorpce se ukázalo, ţe adsorpce za podkritických teplot není ukončena vytvořením jediné 

adsorbované vrstvy. Vlivem van der Waalsových sil molekul adsorbentu stále existuje na 

povrchu vzniklé monomolekulární vrstvy výraznější silové působení neţli mezi molekulami 

volného plynu. V důsledku toho kondenzují molekuly do vyšších adsorpčních vrstev jiţ za 
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tlaků niţších, neţ je tlak nasycených par za dané teploty. Druhá adsorpční vrstva vzniká 

dokonce ještě před ukončením prvé vrstvy, třetí před dokončením druhé atd., viz. obr. 17. 

 

Obr. 19 Typický průběh izotermy BET 

 

 Model vícevrstvé adsorpce exaktně rozpracovala ve čtyřicátých letech trojice 

BRUNAUER, EMMETT a TELLER. Podle počátečních písmen příjmení autorů se této teorii 

říká zkráceně BET. Autoři vycházejí, podobně jako LANGMUIR, z předpokladu energeticky 

homogenního povrchu adsorbentu a rovněţ pomíjejí interakce mezi molekulami 

adsorbovaného plynu. Výsledný vztah, ke kterému autoři dospěli pro matematické vyjádření 

izotermy BET, lze uvést ve tvaru (37):  

                                                (37) 

 Teorie BET se záhy stala široce vyuţívaným postupem pro hodnocení velikosti 

povrchu pevných látek. Nelze ji však věrohodně aplikovat na relativní tlaky p/po v celém 

intervalu 0 - 1. Pro tlaky nad ~ 0,3 předpovídá teorie BET příliš velký počet adsorpčních 
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vrstev a značně se tak odchyluje od experimentálních výsledků. Ověřené rozmezí relativních 

tlaků, kdy shoda experimentálních dat s teoretickým průběhem BET byla mnohokrát beze 

zbytku potvrzena, se pohybuje od 0 do 0,3. Pro výpočet hodnoty povrchu S podle BET se tedy 

vyhodnocuje průběh izotermy do relativního tlaku 0,3. Dnes je teorie BET uznávána jako 

standardní metoda měření povrchů [24]. 

3.2. Vyuţití adsorpce pro vydělování CO2 z plynných směsí 

 Typické adsorbenty jsou pevné látky s velkým specifickým povrchem, jako jsou 

zeolity, aktivní uhlí (AC), oxidy kovů, silikagel nebo iontoměniče [13]. 

 Adsorpce na pevný sorbent je povaţována za jednu z moţných variant zachycování 

CO2. Vyhovuje poţadavku nízkých energetických nákladů a snadné pouţitelnosti v relativně 

širokém rozmezí teplot a tlaků. Úspěch tohoto přístupu je závislý na vývoji snadno 

regenerovatelného a odolného adsorbentu s vysokou selektivitou a velkou adsorpční 

kapacitou CO2. Zeolity ukázaly slibné výsledky pro separaci CO2 z plynných směsí. Nicméně 

přítomnost vody inhibuje adsorpční kapacitu CO2 v zeolitech. Aktivní uhlí nevyţaduje 

odstranění vlhkosti pro zachycení CO2. Aktivní uhlí vykazuje velkou adsorpční kapacitu CO2 

při okolním tlaku a navíc je snadno regenerovatelné. Aktivní uhlí můţe být pouţito k 

zachycení emisí CO2 z kouřových plynů. Spaliny se vedou ke kontaktu s loţem tvořeným 

adsorbentem, dochází k zachycování CO2 a k separaci od ostatních přítomných plynů. Jakmile 

je povrch loţe nasycen CO2, změní se přívod kouřových plynů na druhé čisté zregenerované 

loţe. Loţe nasycené se poté podrobí regeneraci pro opětovné pouţití. Praktické vyuţití 

adsorpce není dosud ve velkém měřítku proveditelné (např. nízká selektivita CO2 běţných 

sorbentů) [13,26]. 

 Vzhledem ke kyselosti CO2 se předpokládá, ţe zavedení báze na povrch aktivního uhlí 

zvýší účinnost adsorpce CO2. Jedním způsobem přípravy aktivního uhlí se zvýšenou 

zásaditostí je odstranění nebo neutralizace kyselé funkční skupiny. Dalším způsobem je 

nahrazení kyselé funkční skupiny, skupinou bazickou (např. dusíkatou). Bylo prokázáno, ţe 

zavedení funkčních skupin dusíku do povrchu adsorbentu zvyšuje adsorpční schopnost 

aktivního uhlí k CO2. Dusíková funkční skupina můţe být zavedena reakcí s dusíkatými 

činidly (NH3, aminy, kyselina dusičná atp.) nebo různých dusíkatých prekurzorů [26]. 

 Chemické vlastnosti aktivního uhlí jsou do značné míry určeny určitým stupněm 

povrchové chemické heterogenity, coţ souvisí s přítomností heteroatomů, tj. neuhlíkaté atomy 
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přítomné v uhlíkové struktuře jako je například kyslík, dusík, vodík, síra a fosfor. Druh a 

mnoţství těchto prvků je odvozen buď z povahy výchozího materiálu, nebo zavedením během 

procesu aktivace. Povrchové funkční skupiny, (vytvořené z heteroatomů) a delokalizované 

elektrony ve struktuře uhlíku určují kyselou nebo bazickou povahu povrchu aktivního uhlí 

[26]. 

3.2.1. Adsorpce oxidu uhličitého na sorbentech modifikovaných IL 

 V literatuře se objevily práce vyuţívající k vázání CO2 pevné sorbenty upravené IL 

[9,22,26]. 

 K modifikaci se v zásadě pouţívá dvou způsobů. Jedním je impregnace vhodného 

sorbentu IL [13,26], druhým je vázání IL na sorbent chemickou vazbou [22]. 

 Aktivní uhlí (AC) jenejběţněji pouţívaným adsorbentem. K dispozici jsou omezené 

údaje týkající se adsorpce IL na AC. Dřívější práce prokázali nízkou adsorpční kapacitu pro 

AC a 1-methyl-3–methylimidazolium-hexafluorofosfátu, který je částečně mísitelné s vodou. 

Nicméně, nedávné studie ukázaly, ţe imidazoliové kationty mohou být silně adsorbovány na 

přírodních zeminách a sedimentech, to prokazuje jak vliv kationtové výměnné kapacity tak i 

obsahu organických látek v půděpro sorpci. Ve skutečnosti tyto práce ukázaly, ţe hydrofobní 

řetězce kationtu významně přispívají ke zvýšení sorpční kapacity, coţ svědčí o roli van der 

Waalsových interakcí mezi nepolárními skupinami v kationtu a organickými látkami v půdě a 

sedimentech. Experimentální data ukazují, ţe adsorpční kapacita klesá se zvyšující se teplotou 

[22]. 

 Za účelem přezkoumání regenerace AC a obnovy IL byl proveden soubor  desorpčních 

experimentů. Jako regenerační činidlo byl pouţit aceton, protoţe je účinným rozpouštědlem 

IL na bázi imidazolia. Vyčerpaná IL na AC byla promyta acetonem za pokojové teploty a 

kapalný podíl poté odfiltrován a vysušen. Výsledky ukazují, ţe vyčerpané AC lze úspěšně 

regenerovat a udrţovat tak adsorpční kapacitu povrchové plochy nad ~ 90 % jeho původní 

hodnoty [22]. 

 Adsorpce závisí na struktuře a chemických vlastnostech povrchu adsorbentu, ale také 

na velikosti a chemické povaze adsorbentu. Studie sorpce IL na přírodní půdy ukázala, ţe 

adsorpční kapacita je ovlivněna obsahem organické hmoty, kationtové výměnné kapacity a 

distribuce velikosti částic v půdě. Kromě toho bylo prokázáno významné ovlivnění sorpce IL 

na bázi imidazolia na velikosti alkylového řetězce kationtu. S rostoucí délkou alkylového 
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řetězce a hydrofobnosti aniont/kationt roste adsorpční kapacita. Hydrofilní IL se mohou také 

adsorbovat na povrch aktivního uhlí a to pomocí vodíkové vazby. Obecně mají větší 

adsorpční kapacitu IL s delším řetězcem [22,26]. 

 Adsorpce IL na AC je závislá také na struktuře aniontové části.  Experimentální data 

získána zkoumáním IL tvořených v kationtové části z 1-butyl-3-methylimidazolia s různými 

modifikacemi v aniontové části, prokazují velký vliv na sorpci, který lze zapsat řadou [22]: 

 

  

  

  

  > > > > 
 

>  
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4. Experimentální část 

4.1. Pouţité chemikálie 

Aceton  (F, Xi) p.a.,  Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o 

Oxid hlinitý pro chromatografii (aktivita dle Brockmana II) Fluka – Sigma-Addrich  

Aktivní uhlí – komerční (DDR) 

Monoethanolamin ≥ 99%  ( F), Sigma-Aldrich 

Ethylengylkol (Xn), Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o 

Fluorexon Lachema n.p. Brno (k obarvení uzavírací kapaliny) 

4.1.1. Iontové kapaliny připravené v rámci bakalářské práce [27] 

 

N-butylchinolinium-tetrafluoroborát (BCH B) 

 tmavě červená látka ve vodě je nerozpustná 

 teplota tání v rozmezí 107,4–110,8 °C 

 rozpustná v acetonu 

 

 

N-butylisochinolinium-tetrafluoroborát (BICH B) 

 tmavě červená látka  

 ve vodě i v acetonu jenerozpustná 

 teplota tání v rozmezí  59,8 - 63,4°C 

 



53 
 

 

N-butyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolinium-

tetrafluoroborát (BTHCH B) 

 tmavě červená kapalina ve vodě nerozpustná 

 rozpustná v acetonu 

 

 

 

N-hexylchinolinium-tetrafluoroborát (HCH B) 

 tmavě červená kapalina  

 ve vodě i acetonu nerozpustná 

 

 

 

N-hexylisochinolinium-tetrafluoroborát (HICH B) 

 hnědá kapalina  

 ve vodě nerozpustná v acetonu rozpustná 

 

 

 

N-hexylchinolinium-trifluoracetát (HCH TFA) 

 tmavě červená kapalina  

 ve vodě je rozpustná v acetonu nerozpustná 
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N-hexylisochinolinium-trifluoracetát (HICH TFA) 

 tmavě červená kapalina  

 ve vodě i acetonu nerozpustná 

 

 

1-ethyl-3-methyl-1-H-imidazol-3-ium-

trifluoroacetát (EMIM TFA) 

 Merck 

 

 

 

1-butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium-bis 

(trifluoromethylsulfonyl)imid (BMIM TFMSI) 

 Sigma-Addrich 

 

 

 

 

1-hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium-

trifluoromethansulfonát (HMIM TFMS) 

 Acros organics 

 

4.2. Pouţité aparatury 

4.2.1. Aparatura pro přípravu IL 

 Pro přípravu IL bylo pouţito postupu s vyuţitím mikrovlnného pole. Syntéza byla 

prováděna v originální aparatuře zhotovené na katedře chemie. Podrobnosti uvádím 

v bakalářské práci [27]. 
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4.2.2. Aparatura pro stanovení absorpční schopnosti CO2 v čistých IL 

 Jedná se o aparaturu vlastní konstrukce, která vychází z předlohy [20]. Aparatura 

pracuje na principu měření změny objemu plynu v kontaktu s kapalinou za isotermních 

podmínek. Schéma aparatury je na obr. 20. 

  

 

Obr. 20 Schéma aparatury pro stanovení absorpční kapacityCO21-elektromagnetická 

míchačka, 2-skleněný reaktor s míchadlem, 3-skleněná byreta (50 ml), 4-vyrovnávací nádoba 

s ethylenglykolem, 5- termostatovaná olejová lázeň, a,b,c, plynové kohouty 

 

 Vyobrazení mnou zkonstruované aparatury je na obr. 21. K míchání byla pouţita 

elektromagnetická míchačka Heidolph MR Hei-tec. Termostatování aparatury bylo 

zajištěnooběhovým termostatem HAAKE B5 (3) a jako zdroje vakua bylo vyuţito 

membránové vývěvy KNF Laboport N820 (4). Vyrovnávací nádoba propojená s byretou (50 

ml) byla naplněna Fluorexonem (Lachema) obarveným ethylenglykolem. Soustava kohoutů 
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zajišťující propojení zdroje CO2, vakua s reaktorem a byretou, popř. odvzdušnění aparatury 

byla integrována na pracovní desce (5). 

 

 

Obr. 21 Aparatura sestavena pro naše účely zkoumání absorpce CO2 

4.3. Postup měření absorpce CO2 v IL 

 Sestavená aparatura pro sledování absorpce CO2 v kapalných iontových kapalinách 

byla podrobena testování funkčnosti (těsnost, spolehlivost termostatování) a testování 

vlastního postupu na přesnost a správnost. Jako standard byl pouţit monoethanolamin 

(MEA)čistoty ≥ 99%. V prvním kroku měření byl odpipetován daný objem absorbentu a 

vloţen do baňky s míchadlem uloţené v termostatované nádobě, následně byla baňka 

uzavřena zábrusovým uzávěrem propojeným s trojcestným kohoutem na pracovní desce, který 

umoţňuje propojení baňky a byrety se zdrojem vakua a tlakovou lahví na CO2. Následně byl 

z baňky a byrety uloţené v termostatovaném plášti odstraněn vzduch pomocí membránové 

vývěvy (při 2,7 kPa po dobu asi 2 min). Po odpojení vakua byl do celého systému přiveden 

CO2 z tlakové láhve, tak aby byl meniskus ethylenglykolu v byretě ve stejné výšce jako ve 

vyrovnávací nádobě propojené s byretou a tak bylo dosáhnuto začátku měření v čase t=0 za za 

1 

2 

    3 

 4 

    5 
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atmosférického tlaku (změřeného pomocí barometru) v celé aparatuře. V tento moment bylo 

započato měření absorpce CO2 v promíchávaném absorbentu (120 ot/min) po dobu 20 minut, 

kdy byl zaznamenáván úbytek CO2v byretě v závislosti na čase. 

Vyhodnocení experimentálních dat 

 Po ukončení měření jsem provedl výpočet absorbovaného látkového mnoţství CO2 ve 

vzorcích pomocí van der Waalsovy rovnice pro reálný (22) i ideální (19) plyn.  

 Stanovení jsem opakoval minimálně třikrát, vypočetl průměrnou hodnotu a odhad 

směrodatné odchylky s. Výsledky jsem otestoval na hrubou chybu metodou dle Grubbse [42]. 

Kritické hodnoty byly určeny pro hladinu významnosti α = 0,05. 

 Získané výsledky jsem zpracoval do formy grafu (obr. 29 aţ 36) jako objem 

absorbovaného CO2 v závislosti na čase. 

Testování spolehlivosti absorpčního stanovení 

 S cílem získat spolehlivé údaje o absorpci oxidu uhličitého v IL měřením v aparatuře 

vlastní konstrukce, podrobil jsem postup stanovení testování přesnosti a správnosti. 

 Přesnost jsem testoval opakovatelností ze tří stanovení za stejných podmínek 

provedených s pouţitím monoethanolaminu jako standardní látky. Správnost jsem ověřil na 

základě porovnání mých výsledků pro monoethanolamin s údaji publikovanými v literatuře 

[47]. 

 

4.4. Impregnace vybraných pevných sorbentů připravenými IL 

 K přípravě vzorku bylo odváţeno vţdy po 1g pevného sorbentu (aktivní uhlí a Al203), 

který byl poté podroben vysušení na rotační odparce za vakua po dobu 30 minut. Následně 

byl připraven 1% roztok IL ve 20 ml acetonu, který byl přidán k aktivovanému pevnému 

sorbentu.  

Výpočet potřebné naváţky IL pro přípravu 1% roztoku IL v 20 ml acetonu. 
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      (39) 

 

        (40) 

    (41)

 

 Vzniklá suspenze byla ponechána za stálého míchání na odparce za atmosférického 

tlaku po dobu 1 hodiny. Po proběhnutí sorpce byl aceton za vakua a mírného zahřívání na 

rotační odparce oddestilován a pevný podíl vysušen do konstantní hmotnosti. Následně bylo 

provedeno rozváţení vzorku na tři stejné podíly, které byly podrobeny analýze pro zjištění 

schopnosti IL adsorbovat CO2. Připravené vzorky byly skladovány v exikátoru. Průběh 

přípravy je znázorněn na obr. 22. 

 

Obr. 22 Průběh sorpce IL na sorbent 

 Původní sorbent a sorbent po impregnaci byly podrobeny infračervené analýze 

technikou KBr-tablet.   

4.5. Hodnocení adsorbentů 

 Stanovení povrchů vzorků metodou tepelné desorpce („jednobodová izoterma“) a 

stanovení adsorpčních izoterem oxidu uhličitého bylo vypracováno externím pracovištěm na 

Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Celkem bylo proměřeno 5 vzorků 

lišících se způsobem předúpravy. 
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Stanovení vnitřních povrchů S
BET

 

 Vnitřní povrch připravených adsorbentů (S
BET

) byl stanoven na externím pracovišti 

metodou tepelné desorpce [46] s pouţitím plynové chromatografie. Měření bylo provedeno na 

plynovém chromatografu Chrom 5. Jako adsorbát byl pouţit dusík při teplotě -196°Ca 

naváţka adsorbentu činila 0,05g. Jako standard byl pouţit Al2O3 ( S
BET

 =156m
2
/g). 

Stanovení adsorpční Langmuirovy a BET izotermy oxidu uhličitého 

 Experimentální sledování byla provedena s vyuţitím adsorpčního analyzátoru PCTPro 

Hy Energy firmy Setaram. Jako adsorbát byl pouţit oxid uhličitý při teplotě sorpce 30°C, na 

naváţku cca 1g (s přesností 0,0001 g). Vlastnímu měření předcházela evakuace vzorku při 

60°C po dobu cca 1 h. 

Infračervená spektroskopie 

 IR spektra byla naměřena technikou bromidových pelet na FT-IR spektrometru 

Nicolet NEXUS 470, firmy ThermoScientific, USA. Vzorek (o naváţce 1 mg) 

bylhomogenizován ve vibračním mlýnku s cca 200 mg vysušeného bromidu draselného po 

dobu 15 s. Po homogenizaci byla směs pouţita pro vylisování tablety o průměru 13 mm. 

Lisovací podmínky: lisovací zátěţ 10 t, doba lisování 30 s. Lisování probíhalo pod vakuem. 

Infračervená (IR) spektra vylisovaných tablet byla měřena v oblasti 4000 – 400 cm
-1

; počet 

scanů 64; spektrální rozlišení 4 cm
-1

. Naměřená spektra byla upravena   odečtením spektra 

čistého vysušeného bromidu draselného a manuální korekcí základní linie. 
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5. Výsledky a diskuze 

 Vysoká absorpční kapacita a vysoká selektivita jsou klíčovými vlastnostmi pro záchyt 

plynu v kapalinách. Dále je to snadnost regenerace, která je ovlivněna nízkou hodnotou 

enthalpie rozpouštění a nízkou tepelnou kapacitou. Absorpční medium musí vykazovat 

termickou stabilitu, nereaktivnost vůči absorbovaným sloţkám a nízkou viskozitu. Cílem 

práce bylo otestovat absorpční kapacitu mnou připravených IL a porovnat ji s komerčními.  

5.1. Aparatura pro měření absorpční kapacity 

 Pro měření rozpustnosti plynů v kapalinách byla navrţena řada různých metod a 

přístrojů. Jejich přehled uvádím v kap. 2.5.  Součástí experimentální činnosti bylo sestavení 

vhodné aparatury.  Na základě průzkumu literatury bylo rozhodnuto pouţití saturační 

isochorické metody. Inspirací mi byl článek polských autorů [20]. Schéma je uvedeno na obr. 

20. Při výběru metody jsem byl omezen jednak finančními prostředky a dostupností 

konstrukčních prvků, jednak poměrně malými objemy IL, které jsem měl k dispozici. 

5.1.1. Testování aparatury 

 Před vlastním měřením absorpční kapacity IL jsem podrobil sestavenou aparaturu 

testování, které zahrnovalo okruhy: 

 testování funkčnosti aparatury 

 statistické testování (určení přesnosti a správnosti měření absorpční kapacity) 

 

 Testování funkčnosti bylo zaměřeno na prověření těsnosti aparatury a kvalitu 

termostatování. Ukázalo se, ţe pro dosaţení těsnosti aparatury je klíčová těsnost kohoutů a 

kvalita spojů plast-sklo. Veškeré kohouty byly mazány speciálním silikonovým mazadlem pro 

vakuové aparatury. Pruţné spoje byly volené co nejkratší. Jako materiál byl pouţit fluoroplast 

Viton, který vykazuje dostatečnou pruţnost, inertnost vůči CO2 a velmi nízkou permeabilitu 

pro plyny. Testování těsnosti aparatury bylo provedeno jejím vakuováním pomocí 

membránové vývěvy na hodnotu 2,666 kPa. Po odpojení vývěvy byl sledován pokles tlaku 

rtuťovým manometrem. Postupnou výměnou vakuových kohoutů bylo dosaţeno těsnosti 

odpovídající poklesu tlaku v aparatuře o 5% původní hodnoty za 12 hodin. Dále byla 

sledována kvalita termostatování aparatury. K udrţování konstantní teploty v aparatuře byl 

pouţit oběhový termostat HAAKE B5. Výrobce garantuje teplotní stabilitu 0,02 °C. Měření 

teploty bylo provedeno pomocí termočlánku spojeného interfacem TESTO 175 T3 
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Loggers PC, coţ umoţnilo získat záznam teploty ve 2s intervalech. Minutový výsek 

z časového záznamu teplotního průběhu získaného během testování zachycuje obr. 23. 

Vyhodnocení půlhodinového záznamu při nastavení termostatu na hodnotu 20°C poskytlo 

průměrnou hodnotu 19,85°C se směrodatnou odchylkou s= 0,04°C.  

 

 

Obr. 23 Testování kvality termostatování absorpční aparatury (výsek z teplotního průběhu) 

 

 Dávkování kapaliny pomocí mikropipety bylo testováno váţením.   Chyba dávkování 

pipetováním byla určena na základě váţení deseti pipetovaných dávek. Relativní chyba ε 

činila 1,9%. 

 

Statistické testování metody stanovení absorpční kapacity 

 

 Ke statistickému prokázání spolehlivosti nově zavedené metody (včetně celého 

obsluţného systému) slouţí validace. Jde o určení vhodnosti daného měření a získávání dat. 

V analytické praxi má tato procedura stanovená pravidla a zahrnuje řadu parametrů. 

Nejdůleţitějšími parametry jsou přesnost a správnost.  

Přesnost metody je definována jako údaj o míře těsnosti shody mezi vzájemně nezávislými 

výsledky zkoušek za předem specifikovaných podmínek. Míra přesnosti se vyjadřuje jako 

směrodatná odchylka výsledků zkoušek sx: 
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    (42) 

Správnost metody je definována jako těsnost shody získané hodnoty s jeho hodnotou 

skutečnou X (standard).  Otestuje se   rozdíl získaného průměru z experimentálně stanovených 

hodnot pro standard z m paralelních stanovení od přijatelné referenční hodnoty X pomocí t-

testu.  Vypočte se hodnota parametru t (43): 

     

                          (43) 

 Vypočtená hodnota t byla porovnána s kritickou hodnotou tkrit. získanou ze Studentova 

rozdělení pro m-l a α=0,05. Jestliţe t> tkrit, pak rozdíl mezi průměrem experimentálních 

výsledků a hodnotou standardu (zde publikovaný údaj získaný jinou metodou za 

srovnatelných podmínek)) je statisticky významný a je prokázána soustavná chyba, je-li 

t<tkrit., pak se liší průměr od standardu pouze o náhodnou chybu a metodu lze označit za 

správnou. 

 Vlastnímu testování předcházelo určení doby potřebné k dosaţení absorpční 

rovnováhy za podmínek experimentu. Za tímto účelem jsem sledoval časovou závislost 

absorbovaného oxidu uhličitého v  monoethanolaminu. Z grafického záznamu (Obr.4) jsem 

odečetl minimální dobu potřebnou k ustavení rovnováhy. 
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Obr. 24 Časová závislost absorpce oxidu uhličitého v monoethanolaminu (t=25°C) 

 Z obr. 24 je patrné, ţe minimální doba potřebná k dosaţení absorpční rovnováhy při 

25°C je asi 20 minut. 

 Abych získal informaci o přesnostinaměřených údajů, provedl jsem postupně pět 

stanovení s modelovým absorpčním činidlem monoethanolaminem za stejných podmínek 

(teplota 20°C, doba ustavování rovnováhy 20 minut, konst. míchání 120 ot/min). Výsledky 

uvádím v tab.6. 

 Pro posouzení přesnosti jsem pouţil interval spolehlivosti, resp. procenticky 

vyjádřenou hodnotu poměru meze intervalu k hodnotě průměru ε (%). Interval spolehlivosti 

L1,2 byl určen s pouţitímodhadu směrodatné odchylky průměru sx a kritické hodnoty 

Studentova rozdělení tα:     

     (44) 

 Byla zvolena hladina významnosti α=0,05 obvyklá pro testování běţných analytických 

metod [44].  Výsledky byly nejdříve otestovány na přítomnost hrubé chyby pouţitím 

Grubbsova testu na hladině významnosti α = 0,05. Kritické hodnoty tkrit. byly nalezeny 

v tabulkách [44].  
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Tab. 6 Vyhodnocení přesnosti stanovení absorpční kapacity CO2Xco2 v monoethanolaminu 

při 20°C. 

 Xco2 

(mmol/ml) 

1. pokus 0,175 

2. pokus 0,184 

3. pokus 0,176 

4. pokus 0,182 

5. pokus 0,183 

Průměr 0,180 

Směrodatná odchylka 

průměru  sx 

0,004 

Interval spolehlivosti 

L1,2 

0,180±0,008 

Relativní chyba  (%) 2,7 

 

Testování správnosti stanovení 

 Správnost stanovení jsem otestoval pomocí standardu monoethanolaminu (≥ 99%  

Sigma-Aldrich), který se od 30.let minulého století pouţívá k průmyslové absorpci oxidu 

uhličitého. Údaje získané z různých zdrojů jsou uváděny pro vodné roztoky MEA, které se 

obvykle pouţívají v průmyslové aplikaci. V literatuře je moţno dohledat hodnoty pro teplotní 

rozmezí 313 aţ 393 K, coţ je teplotní rozmezí obvyklé pro kouřové plyny. Potíţ je v tom, ţe 

publikované hodnoty jsou závislé na pouţité metodě stanovení. Z obr. 26 je to patrné. 

Hodnoty rozpustnosti CO2 v 30% vodném roztoku publikované pro teplotu 313 K a 

393K jsou uvedeny na obr. 25 
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Obr. 25  Porovnání údajů (závislost mol. zlomku CO2 v MEA na parciálním tlaku CO2) o 

rozpustnosti CO2 v 30%hm. vodném roztoku MEA při T=313K(a) a393K(b))[47] 

 Pro testování jsem pouţil rovněţ 30hm.% vodného roztoku MEA. Jediný údaj, který 

jsem v literatuře získal pro rozpustnost CO2 v 30% MEA za teploty 298 K a tlaku 1 baru 

(přibliţně normální atmosférický tlak) bylo αco2= 0,565 molCO2/mol MEA [48]. Tuto hodnotu 

jsem pouţil při testování správnosti jako očekávanou hodnotu X. Výsledky testování uvádím 

v tab.7. 

 

 

Obr. 26 Výsledky rozpustnosti CO2 v [BMIM]
+
[BF4]

−
 získané různými metodami: (■) 

technika bubble point, (●) gravimetrická metoda (mikrováhy), (▲)technika bubble point, 

(▼)gravimetrická metoda (mikrováhy)[6]. 



66 
 

Tab.7 Testování shody průměru stanovení absorpční kapacity 30% vodného 

monoethanolaminu při 25°C s tabelovanými údaji [48]. 

 Xco2 

(mol/mol) 

1.pokus 0,39 

2.pokus 0,41 

3.pokus 0,38 

4.pokus 0,43 

5.pokus 0,43 

Průměr 0,408 

Směrodatná odchylka 

průměru  sx 

0,019 

Očekávaná hodnota μ 0,565 

Hodnota tkrit (n=5, α=0,05) 2,776 

Vypočtená hodnota t 16,52 

Výrok o přijaté hypotéze tkrit<t 

metoda je zatíţena 

systematickou 

chybou 

  

 Jak bylo uvedeno, publikované hodnoty pro monoethanolamin se liší.   Za očekávanou 

(správnou) hodnotu byla pouţita hodnota pro absorpční kapacitu získanou aplikací dynamické 

metody stanovení absorpční kapacity [48]. Z tab.7 je patrné, ţe metoda je zatíţena 

systematickou chybou.  Nelze s jistotou určit, co je příčinou této chyby. Jde o rozdílné metody 

stanovení absorpční kapacity. Bude nutné provést další měření nezávislou metodou a 

porovnat s ní vlastní výsledky.  Zatím se nepodařilo kontaktovat takové pracoviště v rámci 

ČR. Závislost experimentálních dat na pouţité metodě je doloţena na Obr.  na základě 

srovnávacích měření pro absorpci oxidu uhličitého v 1-butyl-3-methylimidazolium-

tetrafluoroborátu. 

5.2. Absorpce CO2 ve vybraných IL 

 V současné době se doporučuje vyjadřovat rozpustnost plynů prostřednictvím 

molárníhozlomku plynu v kapalné fázi nebo ve formě Henryho konstanty, neboť 

tatovyjádření jsou vhodnější pro termodynamické zpracování [11]. Výsledky ze tří paralelních 
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stanovení pro kaţdou studovanou IL jsou uvedeny v tab.8 pro mnou připravené IL a v  tab. 9 

pro komerční IL. 

Tab. 8 Výsledky měření absorpce CO2 v nově připravených IL [27] 

Měřené a vypočtené 

 veličiny 

BICH B HCHB HICH TFA HICH B HCH TFA 

Objem abs. CO2 V 

(ml) 
V1 2,65 3,05 3,5 3,55 4,85 

V2 2,75 3,15 3,1 3,35 4,65 

V3 2,85 2,80 3,4 3,5 4,90 

Průměr V (ml) 2,75 3,0 3,3 3,4 4,8 

Směrodatná odchylka 

Sx(ml) 

0,10 0,18 0,21 0,10 0,13 

Teplota (K) 298 298 298 298 298 

Atmosferický tlak p 

(kPa) 

101,2 101,0 101,0 101,1 101,2 

Interval spolehlivosti(ml) 2,8±0,2 3,0±0,4 3,3±0,5 3,4±0,2 4,8±0,3 

 Mnoţství absorbovaného CO2 v IL  

za předpokladu ideálního 

chování  n (mmol/ml) 
0,144±0,052 0,164±0,081 0,192±0,082 0,200±0,072 0,316±0,062 

s van der Waalsovou korekcí 

n´ (mmol/ml) 
0,143±0,051 0,163±0,079 0,192±0,066 0,200±0,042 0,316±0,072 
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Tab. 9 Výsledky měření absorpce CO2 v některých komerčních IL 

 EMIM TFA BMIM TFMSI HMIM TFMS 

Objem abs. CO2V (ml) V1 2,80 2,9 3,45 

V2 2,65 3,0 3,15 

V3 2,95 2,8 3,30 

Průměr V (ml) 2,8 2,9 3,3 

Směrodatná odchylka 

Sx(ml) 
0,15 0,1 0,15 

Teplota (K) 298 298 298 

Atmosferický tlak p 

(kPa) 

101,2 101,1 101,0 

Interval spolehlivosti 2,8±0,4 2,9±0,2 3,3±0,4 

 Mnoţství absorbovaného CO2 v IL 

za předpokladu ideálního chování 

n(mmol/ml) 

0,148±0,054 0,156±0,023 0,189±0,011 

s van der Waalsovou korekcí 

n ´(mmol/ml) 

0,147±0,057 0,155±0,033 0,188±0,018 

 

             Pro kaţdou IL jsem nejprve získal časovou závislost absorpce, tj. pokles objemu 

oxidu uhličitého s časem, abych mohl určit dobu potřebnou k dosaţení rovnováhy mezi 

plynnou a kapalnou fází. Průběhy jsou zachyceny na obr. 27 aţ 34. 

 

Obr. 27 Časová závislost absorpce absorpce CO2 v N-butylisochinolinium-tetrafluorborátu 
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Obr. 28 Časová závislost absorpce absorpce CO2 v N-hexylchinolinium-tetrafluorborátu 

 

 

Obr. 29 Časová závislost absorpce absorpce CO2 v N-hexylisochinolinium-trifluoracetátu 
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Obr. 30 Časová závislost absorpce absorpce CO2 v N-hexylisochinolinium-tetrafluorborátu 

 

Obr. 31 Časová závislost absorpce absorpce CO2 v N-hexylchinolinium-trifluoroacetátu 
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Obr. 32 Časová závislost absorpce absorpce CO2 v 1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium-

trifluoroacetátu 

 

 

Obr. 33 Časová závislost absorpce absorpce CO2 v 1-butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium-bis 

(trifluoromethylsulfonyl)imidu 
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Obr. 34 Časová závislost absorpce absorpce CO2 v 1-hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium-

trifluoromethansulfonátu 

 

 Při výpočtu látkového mnoţství absorbovaného CO2 jsem vycházel ze stavové rovnice 

ideálního plynu. Výpočet provedený s pouţitím van der Waalsovy rovnice reálného plynu 
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Tab. 10 Hodnoty molárních zlomků CO2 v IL publikovaných v literatuře [43] 

IL P[MPa] T[K] Molární zlomek CO2 

100X CO2 

[BMIM ][BF4]
 0,1001 298,1 1,9 

[EMIM ][TFA]
 0,0998 298,1 1,8 

[BMIM ][TFA] 0,1001 298,1 2,2 

[EMIM ][Ac] 0,1000 298,1 26,7 

[BMIM ][Ac] 0,1003 298,2 27,5 

 

 Porovnáním naměřených hodnot (tab.8 a tab.9) vychází jako IL s nejvyšší absorpční 

schopností N-hexylchinolinium-trifluoracetát (0,316±0,062mmol/ml). Coţ je asi 1,5krát vyšší 

hodnota oproti N-hexylisochinolinium-tetrafluorborátu i N-hexylisochinolinium-

trifluoracetátu. Nejniţší kapacitu vykazuje N-butylisochinolinium-tetrafluorborát 

(0,144±0,052mmol/ml). To potvrzuje fakt o vyšší absorpční kapacitě trifluoracetátových IL 

[43] s delšími alkylovými řetězci na kationtu [21], coţ je doloţeno  v  tab. 10.  

 Komerčně dostupné IL (1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium-trifluoroacetát,1-butyl-

3-methyl-1H-imidazol-3-ium-bis(trifluorsulfonyl)imid,1-hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium-

trifluormethansulfid) vykazovaly kapacitu v rozmezí 3,6-4,6 mmol/ml. Nárůst absorpční 

kapacity se zvětšoval v závislosti s nárůstem délky alkylu. To souhlasí se závěry učiněnými 

na základě pouţití molekulárních simulací a kvantově chemických výpočtů, z nichţ 

vyplynulo, ţe pro rozpustnost CO2 v IL má rozhodující význam velikost prostoru mezi 

aniontem a kationtem IL [33,34]. Čím je alkyl-řetězec delší, tím je tento prostor větší.  
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5.3. Adsorpce CO2 ve vybraných vzorcích 

 U dvou připravených oniových solí na bázi isochinolinia:N-butylisochinolinium-

tetrafluorborátu a N-hexyl butylisochinolinium-tetrafluorborátu, které měly teploty tání vyšší 

neţ 100°C a nevykazovaly vlastnosti iontových kapalin 

Stanovení vnitřních povrchů S
BET

 

 Dosaţené výsledky povrchů S
BET 

jsou shrnuty v tabulce viz. tab. 11 a graficky 

znázorněny na obr. 35. Experimentální chybu stanovení lze odhadnout (z opakovaných 

měření) do 10%rel.  

Tab. 11 Výsledky stanovení vnitřních povrchů S
BET

(navážka IL=0,1601g) 

Číslo vzorku Údaje o vzorku S
BET

(m
2
/g) 

1 Čistý Al203 195 

2 16% hm. HICHB na Al2O3 80 

3 16% hm. BICHB na Al2O3 85 

4 Čisté aktivní uhlí 845 

5 16% hm. BICHB na aktivním uhlí 195 

 

 

Obr. 35 Velikost vnitřních povrchů připravených sorbentů 
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Stanovení adsorpční Langmuirovy a BET izoterem oxidu uhličitého 

Tab. 12 Naměřené adsorpční izotermy CO2 

Vz.1  

Čistý Al2O3 

Vz.2 

HICHB na Al2O3 

Vz.3 

BICHB na Al2O3 

Vz.4 

čisté AC 

Vz.5 

BICHB na AC 

n 

[mmol/g] 

p 

[Mpa] 

n 

[mmol/g] 

p 

[Mpa] 

n 

[mmol/g] 

p 

[Mpa] 

n 

[mmol/g] 

p 

[Mpa] 

n 

[mmol/g] 

p 

[Mpa] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,14 0,006 0,02 0,022 0,023 0,021 0,208 0,006 0,144 0,009 

0,20 0,020 0,038 0,058 0,035 0,043 0,404 0,013 0,266 0,019 

0,25 0,038 0,054 0,099 0,054 0,082 0,587 0,021 0,377 0,031 

0,32 0,072 0,069 0,135 0,072 0,122 0,737 0,030 0,469 0,041 

0,37 0,104 0,081 0,176 0,087 0,158 0,89 0,039 0,574 0,054 

0,42 0,140 0,095 0,216 0,102 0,197 1,048 0,049 0,663 0,067 

0,46 0,174 0,108 0,244 0,11 0,214 1,185 0,060 0,752 0,081 

0,50 0,210 0,126 0,319 0,12 0,243 1,301 0,069 0,833 0,094 

0,53 0,237 0,137 0,349 0,143 0,322 1,441 0,081 0,91 0,108 

0,60 0,301 0,154 0,429 0,155 0,357 1,563 0,092 0,975 0,120 

0,64 0,349 0,165 0,455 0,167 0,391 1,676 0,104 1,05 0,135 

0,69 0,421 0,178 0,515 0,181 0,436 1,796 0,116 1,101 0,145 

0,74 0,484   0,198 0,506 1,9 0,128 1,169 0,160 

0,75 0,494   2,006 0,141 1,211 0,169 

 

 

2,116 0,154 1,276 0,184 

2,201 0,166 1,31 0,192 

2,297 0,179 1,364 0,206 

2,369 0,189 1,417 0,220 

2,469 0,203 1,453 0,230 

2,527 0,212 1,472 0,235 

2,655 0,234 1,519 0,249 

2,727 0,246 1,723 0,312 

3,008 0,298 1,8 0,338 

3,258 0,349 1,872 0,364 

3,342 0,367 1,94 0,389 

3,57 0,423 2,008 0,414 

3,79 0,479 2,073 0,440 

  4,677 2,141 
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Adsorpce CO2 na tuhém povrchu, Langmuirova izoterma 

Tvar Langmuirovy izotermy je dán rovnicí (36) 

 

Linearizovaný tvar Langmuirovy izotermy (43)  

            (43) 

               (44) 

K…směrnice  Q… posunutí  

 Korelují-li experimentální data dobře Langmuirovu izotemu získáme lineární rovnici 

jako funkci tlaku: 

             (45) 

 Směrnici této závislosti ( ) a posunutí ( ) lze určit metodou 

nejmenších čtverců. Ze získaných hodnot K a P plyne: 

     (46) 

          (47)

 Vzor výpočtu maximálního naadsorbovaného látkového mnoţství CO2 v 1g 

adsorbentu a konstanty b pro vzorek č.1 

 Linearizací Langmuirovy izotermy byla získána rovnice (směrnice K=1,232 a posunutí 

Q=0,106) ve tvaru  

y = 1,170x + 0,127 
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Obr. 36 Langmuirovy izotermy při použití Al2O3 jako sorbentu 

 

 

Obr. 37 Langmuirovy izotermy při použití AC jako sorbentu 
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Adsorpce CO2 na tuhém povrchu, BET izoterma 

Tvar BET izotermy je dán rovnicí (37) 

  

Linearizovaný tvar BET izotermy: 

   (48) 

     (49) 

 Linealizovaný tvar BET izotermy platný v oblasti relativních tlaků p/po= 0.05-0.35. 

Pro vyšší relativní tlaky (prel> 0,3) předpovídá teorie BET příliš velký počet naadsorbovaných 

molekula vypočtené hodnoty se značně odlišují od experimentálních výsledků. 

Výpočtu maximálního naadsorbovaného látkového mnoţství CO2 

 Dále uvádím výpočet maximálního naadsorbovaného látkového mnoţství oxidu 

uhličitého v 1g adsorbentu a výpočet konstanty C pro izotermu BET pro vzorek č.1 v tab. 12. 

mmol
-1

   (50) 
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Tab. 13 Výpočtová tabulka naadsorbovaného látkového množství CO2 v 1g adsorbentu a 

konstanty C pro izotermu BET 

Vz, 1 - Čistý Al2O3 n [mmol/g] 0,200 0,247 nmax[mmol/g] 

prel [1] 0,165 0,273  

0,198 y [g/mmol] 0,987 1,518 

Vz, 2 –HICHB na Al2O3 n [mmol/g] 0,219 0,583 nmax[mmol/g] 

prel [1] 0,178 0,365  

0,036 y [g/mmol] 10,808 15,143 

Vz, 3 – BICHB na Al2O3 n [mmol/g] 0,214 0,426 nmax[mmol/g] 

prel [1] 0,174 0,296  

0,035 y [g/mmol] 9,183 12,013 

Vz, 4 - Čisté AC n [mmol/g] 0,214 0,295 nmax[mmol/g] 

prel [1] 0,174 0,226  

1,076 y [g/mmol] 0,360 0,395 

Vz, 5 - BICHB na AC n [mmol/g] 0,192 0,305 nmax[mmol/g] 

prel [1] 0,159 0,231  

0,583 y [g/mmol] 0,712 0,798 

 

 Výsledky stanovení vnitřních povrchů čistých a impregnovaných sorbentů ukazují aţ 

osminásobné sníţení vnitřního povrchu impregnovaného sorbentu oproti čistému sorbentu pro 

aktivní uhlí a téměř dvojnásobné sníţení u impregnovaného sorbentu vůči čistému Al2O3. 

Vyhodnocením měření adsorpce ve všech připravených vzorcích ukázalo nízkou adsorpční 

schopnost impregnovaných sorbentů, coţ můţe být zapříčiněno zachycením IL v pórech 

sorbentu. Pro budoucí experimenty je vhodná změna sorbentu i techniky přípravy vzorků.  
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Obr. 38 Grafické znázornění získaných BET izoterem 
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Infračervená spektra adsorbentů 

 Infračervená spektroskopie byla pouţita k sledování impregnace sorbentu.  

 

Obr. 39 Infračervené spektrum oxidu hlinitého impregnovaného  BICH B 

 Ve spektru na obr. 40 jsou dominantní dvě oblasti. Prvá představovaná difuzním 

pásem v oblasti vlnočtů 1000 aţ 500 cm
-1

 s rozlišeným maximem 550 cm
-1

, který souvisí 

s absorpcí oxidu hlinitého a difuzní pás s maximem kolem 3500 cm
-1

 typickým pro vodíkové 

můstky svědčící o přítomnosti vlhkosti. Tento pás překrývá absorpci IL, která se prezentuje 

slabým pásem kolem 2700 cm
-1

 charakteristickým pro C-H vazebné vibrace. Absorpční pás 

kolem 1750 cm
-1

 pochází s největší pravděpodobností od acetonu, který byl pouţit jako 

rozpouštědlo při impregnaci.  Ze spektra vyplývá, ţe ze vzorku sorbentu po impregnaci byla 

nedostatečně odstraněna voda, coţ můţe vysvětlovat pokles jeho aktivity. 

            Pro sledování impregnace aktivního uhlí IL byla odzkoušena rovněţ metoda 

Ramanovy spektroskopie. SpektraAC před a po impregnaci jsou identická. Nejintenzivnější 

pásy kolem 1200 cm
-1

 a 1500 cm
-1

 přísluší uhlíkatému sorbentu. Ramanova spektroskopie se 

ukázala jako nevyhovující pro daný účel. 
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Obr. 40 Ramanovo spektrum a) aktivního uhlí, b) aktivního uhlí po impregnaci 

 Infračervená spektroskopie ukázala, ţe způsob odstraňování rozpouštědel po 

impregnaci hodinovým evakuováním při tlaku 2,7 kPa a teplotě 60°C je nedostatečný a vede 

ke sníţení adsorpční aktivity. V další přípravě sorbentů bude třeba tomu věnovat větší 

pozornost. Pouţití infračervené spektroskopie můţe poslouţit ke sledování zbytkové vlhkosti 

v sorbentech. 
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6. Stručné závěry 

1) Hlavním cílem práce bylo otestovat schopnost vázat oxid uhličitý mnou v rámci 

bakalářské práce připravených šesti zcela nových oniových solí na bázi chinolinia a 

isochinolinia. 

2) U oniových solí, které byly za teplot do 100°C kapalné a vykazovaly vlastnosti 

iontových kapalin, byla sledována absorpce oxidu uhličitého při 25°C za 

atmosférického tlaku. Dvě z připravených oniových solí byly pouţity k modifikaci 

adsorbentů (oxid hlinitý a aktivní uhlí) metodou impregnace. 

3) Testování absorpčního chování kapalných vzorků vůči oxidu uhličitému bylo 

prováděno pomocí aparatury vlastní konstrukce. Součástí experimentální práce bylo 

rovněţ testování spolehlivosti postupu s pouţitím monoethanolaminu jako standardní 

látky. 

Absorpční chování vůči oxidu uhličitému bylo sledováno rovněţ u některých 

komerčně dostupných IL:  

1-hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium-trifluormethansulfid 

1-butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium-bis(trifluorsulfonyl)imid 

1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium-trifluoroacetát 

4) Největší absorpční afinitu vůči oxidu uhličitému vykazoval N-hexylchinolinium-

trifluoracetát. Po dvacetiminutovém měření bylo v 1ml této IL absorbováno 

0,316±0,062mmol CO2. N-butylchinolinium-trifluoracetát absorboval jen 0,200±0,072 

mmol CO2. Nárůst rozpustnosti CO2 v IL s délkou alkylu potvrzuje pozorování i 

jiných autorů a je v souladu s výsledky molekulárního modelování. 

5) Výsledky stanovení vnitřních povrchů čistých a impregnovaných sorbentů ukazují aţ 

osminásobné sníţení vnitřního povrchu impregnovaného sorbentu oproti čistému 

sorbentu pro aktivní uhlí a téměř dvojnásobné sníţení u impregnovaného sorbentuvůči 

čistému Al2O3. Vyhodnocením měření adsorpce ve všech připravených vzorcích 

ukázalo nízkou adsorpční schopnost impregnovaných sorbentů, coţ můţe být 

zapříčiněno zachycením IL v pórech sorbentu. Pro budoucí experimenty je vhodná 

změna sorbentu i techniky přípravy vzorků. 
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6) Mnou získané výsledky ukazují, ţe oniové soli na bázi chinolinia a isochinolinia se 

vyznačují afinitou vůči oxidu uhličitému. Další výzkum jejich vyuţití jako sorbentů by 

měl být zaměřen na posouzení jejich aktivity v širším teplotním a tlakovém rozsahu, 

posouzení teplotní a hydrolytické stability a toxicity. Pro vyuţití při separaci z proudu 

plynných spalin bude nezbytné stanovení selektivity absorpce CO2 v porovnání 

s dalšími sloţkami těchto plynných směsí. 

7) Cíle stanovené pro tuto diplomovou práci byly splněny 
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