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ABSTRAKT 

 

Tato bakalářská práce se zabývá využitím sorbentů na bázi hnědého uhlí a odpadu  

po zpracování ropy pro izolaci 4-nonylfenolu z vodného prostředí. Připravené sorbenty byly 

podrobeny charakterizaci zahrnující elementární analýzu, stanovení kyslíkatých skupin, 

termogravimetrii, a sledování sorpce methylenové modři a 4-nonylfenolu. Práce vznikla 

v návaznosti na výzkum prováděný na katedře chemie FMMI v rámci projektu SGS. 

 

Klíčová slova: sorbent, kyslíkaté skupiny, termogravimetrie, infračervená spektroskopie, 

methylenová modř, 4-nonylfenol 

 

ABSTRACT 

 

This thesis deals with the use of sorbents based on brown coal and waste from crude 

oil processing for the isolation of 4-nonylphenol from aqueous environments. Prepared 

sorbents were subjected to characterization comprising elemental analysis, determination  

of oxygen-containing groups, thermogravimetry, and sorption monitoring of methylene blue 

and 4-nonylphenol. The work was created in response to research conducted  

at the Department of Chemistry FMMI within the project SGS. 

 

Keywords: sorbent, oxygen-containing groups, thermogravimetry, infrared spectroscopy, 

methylene blue, 4-nonylphenol 
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ÚVOD 

 

Smyslem bakalářské práce byla příprava a charakterizace sorbentů vhodných  

pro odstraňování 4-nonylfenolu z vodného prostředí. Práce vznikla v návaznosti na řešení 

projektu SGS řešeného na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava. 

Téma je aktuální zejména z důvodu vysoké toxicity nonylfenolů pro vodní organismy. 

Nonylfenol je vedlejším produktem anaerobní biodegradace průmyslově hojně používaného 

neionogenních surfaktantů na bázi oligomerních nonylfenolethoxylátů. Jako potenciální levné 

sorbenty se jeví uhlíkaté materiály získané z hnědého uhlí nebo pevné zbytky po pyrolýze 

ropných kontaminací. Zde bylo použito hnědé uhlí ze slovenského dolu Handlová a pevné 

podíly po pyrolýze ropných kontaminací z Ostravských lagun. 

Cílem práce bylo připravit vhodné sorbenty za použití pyrolýzy a následné úpravy 

pyrolyzátů fyzikální a chemickou aktivací, u ropných materiálů oxidací peroxodisíranem. 

Získané sorbenty byly podrobeny charakterizaci zahrnující elementární analýzu, stanovení 

kyslíkatých skupin, termogravimetrii, a sledování sorpce methylenové modři a 4- nonylfenolu 

z vodného prostředí. 

Experimentální práci předcházela rešerše ke studované problematice s využitím 

Chemical Abstracts a vyhledávací služby SciFinderu. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Problematika nonylfenolu 

Při průmyslovém hospodářství vyspělých zemí světa se okolní prostředí, půda  

i ovzduší zhoršují nešetrným vypouštěním odpadních látek, při haváriích v průmyslu  

případným únikem provozních kapalin a chemikálií nebo rozkladem a vzájemnými 

chemickými reakcemi uniklých, či vědomě vypuštěných látek na jiné toxické látky. Mezi 

velmi problematické patří fenoly. Jsou to organické látky, které jsou obsaženy v uhelném 

dehtu, v plastech, kůži, nebo i v barvách. Dále jsou přítomny v  textilu, dřevěné buničině, 

insekticidech i pesticidech, nebo v surové ropě a produktech jejího zpracování. Fenoly jsou 

také součástí výrobků farmaceutického průmyslu. Z uvedených produktů se dostávají  

při průmyslovém zpracování i používání do vodních toků (kanalizace, přírodní povrchové  

i podzemní vody) a jsou tak nebezpečné pro člověka i životní prostředí [1]. Přímý dopad  

na člověka je způsoben už i nízkou hladinou fenolu ve vodě, který může poškodit játra, 

způsobit průjem i vznik vředů v ústní dutině, poškodit močové cesty. U zvířat může nastat 

smrt při zasažení 25 % povrchu těla [2]. Agenturou Environmental Protection (USEPA) byl 

stanoven limit obsahu fenolů do 0,1 mg v odpadních vodách [3]. Podrobná kontaminace 

spodních vod je popsána v [4]. 

K fenolům a jejich derivátům lze zařadit oligomerní nonylfenolethoxyláty (NPE)  

a nonylfenol (NP). Nonylfenolethoxyláty jsou v technickém měřítku používané neionogenní 

detergenty a 4-nonylfenol je produktem jeho anaerobní degradace. Struktury jsou uvedeny  

na obr. 1 a 2.  

Obr. 1 Nonylfenolethoxyláty (NPE) 

 

Obr. 2 4-nonylfenol (NP) 
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Základní chemické charakteristiky nonylfenolu jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tab. 1 Vlastnosti 4-nonylfenolu [5] 

Vlastnosti Charakteristika 

Sumární vzorec C15H24O 

Molekulová hmotnost (g/mol) 220,36  

Hustota (g/cm
3
) při 20°C 0,950 

Teplota varu (°C) 297-305 

Teplota tání (°C) 2 

Rozpustnost ve vodě při 20°C ( mg/l) 5,43 

Tenze par (mPa) 4,55 

Henryho konstanta (Pam
3
/mol) 11,2 

Rozdělovací koeficient oktanol-voda log Kow 4,48 

pKa 10,7 

 

Nonylfenol se průmyslově získává Friedel-Craftsovou alkylací fenolu s nonenem  

za přítomnosti Lewisovy kyseliny [6]. Tato reakce je doprovázena isomerizací, což má  

za následek tvorbu větvených alkylů. V reakční směsi bylo zjištěno až 22 isomerů  

v poloze 4 substituovaných monoalkylfenolů. Technický nonylfenol je obvykle směs para-

isomeru (převládá) a ortho-isomeru a disubstituovaného 2,4-dinonylfenolu [7]. Vlastnosti 

oligomerních nonylfenolethoxylátů jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Tab. 2 Charakteristiky polyethoxylátů nonylfenolu [8] 

Chemický 

název 

Molekulová 

hmotnost 

Rozpustnost ve vodě 

[mg/l] při 20 
0
C] 

logKow KOC [I/kg] 

Nonylfenol 

monoethoxylát 

(NPE1) 

264,0 3,02 4,17 288,403
c
 

Nonylfenol 

diethoxylát 

(NPE2) 

308,0 3,38 4,21 151,356
c
 

Nonylfenol 

triethoxylát 

(NPE3) 

352,0 5,88 4,20 74,131
c
 

Nonylfenol 

tetraethoxylát 

(NPE4) 

396,0 7,65 4,30 - 
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Tabulka obsahuje údaje o rozdělovacích koeficientech oligomerů logKow v závislosti 

na délce řetězce. Rozpustnost ve vodě závisí na počtu polárních skupin. NPE s počtem 

ethoxylů menším než 5 jsou označované za ve vodě nerozpustné.  

Nonylfenol je látkou, která je riziková pro životní prostředí. Tato organická látka 

vzniká anaerobním rozkladem nonylfenolpolyethoxylátů ve vodním prostředí s nežádoucími 

dopady na živočichy, převážně ryby [9]. Nonylfenolethoxyláty se do životního prostředí 

dostávají při průmyslové výrobě. Nejvíce se používají v textilním průmyslu. Dále je lze najít 

v odmašťovačích (sami jsou detergenty), v kosmetických přípravcích, šampónech, krémech, 

nátěrových hmotách, umělých hmotách, pesticidech. Také se používají v ropném průmyslu, 

především při těžbě ropy. Dále například barnaté a vápenaté soli NF jsou obsaženy 

v polyvinylchloridu (PVC). Tam plní funkci tepelného ustalovače. Funkci ředidla má NF 

v epoxidových pryskyřicích [7]. 

Při výrobě textilií nonylfenolethoxyláty unikají do řek nezákonným vypouštěním 

odpadních vod, či vod vypuštěných do řek z čističek, které nemají technologie na jejich 

odstranění. Vinu lze přikládat nedostatečné legislativě [10]. Některé státy používání 

nonylfenolethoxylátů zakázaly (Kanada), ale jsou i takové, ve kterých se tato organická látka 

stále používá (USA). Některé firmy naopak podle svého rozhodnutí upustily od jejich 

používání. V tomto ohledu lze jmenovat například podnik P&G [11].  

Velký problém toxikace řek je v Číně, která má spotřebu 10 % z celkového 

vyráběného množství nonylfenolu na světě [12], který se dostává do řek stejným způsobem 

jako nonylfenolethoxyláty, tedy při průmyslové výrobě a používání výrobků spotřební  

chemie [11]. V České republice upozorňuje na problém znečišťování řek organizace 

Greenpeace. Ta například prokázala odběrem vzorků sedimentů v blízkosti čistíren odpadních 

vod přítomnost nonylfenolu v koncentracích překračujících povolené limity [10]. 

Organice Greenpeace se také angažovala v roce 2011, kdy uskutečnila testy  

pro dokázání přítomnosti nonylfenolu v oblečení a obuvi. V tomto testu bylo v nezávislé 

laboratoři analyzováno 78 kusů textilu a bot, přičemž 52 jich obsahovalo nonylfenol 

ethoxyláty a u některých kusů byla přítomnost téhle látky v tisících mg/kg. V roce 2012 

Greenpeace test provedla znovu, kdy zakoupila 141 kusů oblečení ve 29 zemích světa.  

U 89 kusů textilu byla zjištěna přítomnost nonylfenolethoxylátů. [13]. 

Nonylfenol patří mezi tzv. endokrinní disruptory. Jsou to chemické látky zdraví 

škodlivé, neboť mohou způsobit v určitých dávkách rakovinotvorné bujení, nebo vývojové 

poruchy. Příčinou je ovlivnění endokrinní (hormonální) soustavy savců [14]. 
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Dopady toxikace nonylfenolu a nonylfenolethoxylátů na vodní faunu a flóru  

je v konečném důsledku velký. Toxicita nonylfenolu je mnohonásobně větší  

než nonylfenolethoxylátů. Vliv na člověka prozatím spolehlivě nebyl prokázán, avšak 

probíhají studie a testy na zvířatech. Usuzuje se, že nonylfenol má estrogenní dopad na lidský 

organismus. Žádné důkazy, které by toto tvrzení prokázaly, prozatím neexistují a vychází se 

pouze z výsledků testů na zvířatech. Doposud bylo prokázáno, že nonylfenolethoxyláty 

způsobují dráždění kůže a očí v důsledku odmašťovacího a dehydratačního působení. Požití 

nonylfenolu může vyvolat podráždění žaludku a nevolnost. Dále je známo, že se nonylfenol 

kumuluje v tukových tkáních i mateřském mléce. Nonylfenol člověk dostane do těla orálně 

(při konzumaci jídla, kdy průměrný denní příjem je 7,5 μg na den, nebo při požití vody, v níž 

je nonylfenol obsažen), inhalačně, nebo po kontaktu, respektive přímým stykem s kůží. Přímé 

dopady nonylfenolu v životním prostředí na živočichy i rostliny jsou zejména ve vodě,  

ale také v půdě. Toxický nonylfenol působí na živočichy ovlivněním plodnosti, ztrátou tělesné 

hmotnosti nebo poruchami při dospívání. Pokusy na laboratorních krysách - samcích, 

poukázaly narušení jejich spermatogeneze. Stejný účinek lze pozorovat u živočichů žijících 

ve vodě. Například u ryb dochází ke zpomalení procesu dospívání a účinek vede i ke snížení 

jejich hmotnosti. V konečném důsledku pak nonylfenol ovlivní funkci hormonů a vede  

k feminizaci. Nonylfenol také ovlivňuje funkci buněk, kde například naruší buněčné dýchání 

v mitochondriích, nebo navýší růst buněk u prsních žláz ženského pohlaví [10, 11, 13]. 

1.2 Adsorpční procesy a jejich použití při odstraňování fenolických látek 

V současnosti existuje celá řada technologií pro odstraňování fenolických látek 

z kontaminovaných vod: mikrobiální degradace [15], chemická oxidace [16], fotokatalytické 

degradace oxidem titaničitým [17], enzymatické polymerace [18], a adsorpční  

procesy [19, 20]. Jako nejvýhodnější a ekonomicky přijatelný proces se jeví adsorpční 

metody. 

1.2.1 Adsorpce 

Pochopení principu adsorpce je klíčové pro výběr vhodných sorpčních materiálů  

pro daný typ kontaminace, proto se v dalším textu zaměřím na shrnutí teorie tohoto procesu.  

Je-li povrch tuhé látky vystaven kontaktu s plynem nebo kapalinou, pak lze pozorovat 

zvýšení koncentrace látek na povrchu. Tento proces se nazývá adsorpcí [21]. Teoretický popis 

i experimentální studium tohoto procesu si vyžaduje rozdílný přístup k adsorpci na fázovém 

rozhraní pevná látka - plyn a adsorpci na fázovém rozhraní pevná látka - kapalina. K teorii 
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adsorpce lze nalézt i v češtině poměrně rozsáhlou literaturu, např. [22, 23]. V dalším  

se omezím pouze na případ adsorpce na rozhraní pevná látka - kapalina, neboť ta odpovídá 

experimentálnímu zaměření práce. 

Teoretické zpracování adsorpce z roztoků je mnohem složitější než u adsorpce 

z plynné fáze. To je dáno tím, že tepelný pohyb molekul a jejich vzájemné působení v kapalné 

fázi je teoreticky mnohem méně propracované než u plynné fáze. Pro popis adsorpce 

z roztoků byla navržena řada teorií vypracovaných na molekulárně kinetickém  

a termodynamickém základě, které vedou k dosti složitým rovnicím, jejichž platnost je často 

omezena na speciální případy [23]. 

Adsorpce z roztoku probíhá dvojím způsobem v závislosti na charakteru adsorbované 

látky (sorbátu). V prvém se na povrchu adsorbentu zachycuje látka ve formě molekul 

(molekulární adsorpce), ve druhém se adsorbuje v iontové formě (iontová adsorpce). 

Adsorpce z roztoků je výsledkem soutěžení nejméně dvou složek o místo na povrchu 

adsorbentu – rozpouštědlem a rozpuštěnou látkou. Jestliže se z roztoku adsorbuje přednostně 

pouze jedna složka, pak může být adsorpce popsána podobnými rovnicemi jako adsorpce  

z plynné fáze [22]. 

Intenzita adsorpce závisí na síle interakce mezi povrchem adsorbentu a molekulami 

sorbátu. Rozlišujeme fyzikální a chemickou sorpci. Při fyzikální sorpci se uplatňují interakce 

typu Vander Waalsových sil, u chemických vznikají chemické vazby. 

Energetickou stránku adsorpce popisuje vztah (1): 

                                              ΔG = ΔH – TΔS         (1) 

Vzhledem k tomu, že poutání sorbované látky na povrch tuhé fáze je spojeno  

se zvýšením uspořádanosti systému, pak ΔS˂ 0, a při samovolném průběhu děje je ΔG˂ 0, 

pak musí být i ΔH˂ 0. Proces je tedy exotermní a uvolněné teplo je tzv. adsorpční teplo.  

Energetické změny během adsorpce schématicky znázorňuje obr. 3. Na molekulu 

sorbátu, který se přibližuje k povrchu sorbentu nejprve působí fyzikální síly. V bodě T získá 

dostatečnou aktivační energii Ea, takže se může chemicky vázat. Místo, kde dochází k aktivaci 

se označuje aktivní centrum. Je zřejmé, že při chemisorpci se může na povrchu adsorbovat 

pouze jedna vrstva molekul. Jde o monovrstevnou sorpci. Tvoří-li se další vrstvy,  

pak chemisorbovaná je pouze první. Fyzikální a chemická sorpce se odlišují ve velikosti 

adsorpčího tepla, které je u chemisorpce vyšší (stovky kJ/mol). 
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Obr. 3 Energetické změny během fyzikální a chemické adsorpce [24] 

 

Zatímco fyzikální sorpce je nespecifická (Vander Waalsovy síly působí mezi všemi 

částicemi), chemisorpce je velmi specifická. Při chemisorpci může dojít i k povrchové reakci 

nebo disociaci sorbátu. Opačný děj – desorpce pak uvolňuje chemicky rozdílné látky, než byl 

sorbát. Taková chemisorpce je pak nevratná. Molekulární adsorpce je popisována hmotnostní 

rovnicí (2). Její charakter tvoří látková množství. Látkové množství roztoku se rozděluje mezi 

adsorbovanou vrstvu (n
rozhraní

) a roztok (n
roztok

). 

                               n0 = n
rozhraní

 + n
roztok

          (2) 

Graf závislosti prefernční adsorpci (rozdíl látkových množství v počátečnám roztoku  

a roztoku po adsorpci) na složení roztoku je tzv. izoterma koncentrační změny. Ta popisuje 

závislost dvou neomezeně mísitelých složek, kdy výsledné křivky mění tvar na základě 

adsorpce v závislosti na koncentračním rozsahu. Postupně nastávají děje, kdy jedna ze složek 

je adsorbovaná v celém rozsahu koncentrace, popřípadě jedna složka je adsobovaná  

při nižších koncentracích, druhá pří vyšších. 

Iontová adsorpce je charkateristická rozdílnými adsorpcemi. První je adsorpce jednoho 

iontu a povrch sorbentu získá elektrický náboj. Druhým typem je adsorpce s iontem,  

kdy náboj sorbentu se nezmění. Označuje se jako výměnná adsorpce. Dalším typem je prostá 

iontová adsorpce. Je typická pro krystalické mřížky, probíhá na povrchu a je charaktristická 

pro vodné rozotoky. Proces adsorpce je způsoben elektrickým nábojem, tzv. elektrickou 

dvojvrstvou, kdy se kladné ionty na povrchu přitahují se zápornými ionty z roztoku, případně, 
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když ionty roztoku s ionty adsorbentu vytváří rozpustnou sloučeninu. Dále platí, že adsorpce 

je větší, když je větší náboj, větší poloměr iontů a nebo ion, jenž je součástí mřížky [22]. 

U uhlíkatých sorbentů je situace komplikovaná jejich porézní texturou. Při adsorpci  

na porézních adsorbentech musíme uvažovat sled následných dějů, které mají vliv na rychlost 

celého procesu. Je to: 

 difúze sorbátu k vnějšímu povrchu adsorbentu 

 difúze póry k vlastnímu povrchu adsorbentu 

 vlastní adsorpce. 

Nejpomalejším a tedy řídícím dějem může být difúze vlastní adsorpce. V případě 

fyzikální adsorpce na porézních adsorbentech bývá řídícím dějem difúze póry adsorbentu,  

u chemisorpce je nejčastěji nejpomalejším dějem aktivovaná adsorpce [23]. 

U adsorbentů můžeme rozlišovat vnitřní a vnější povrch. Při bližším zkoumání lze 

zjistit přítomnost prasklin, puklin nebo prohlubní, které jsou označeny jako póry. Označením 

vnitřního povrchu se rozumí plocha stěn těchto pórů, vnějším povrchem je označena taková 

část povrchu sorbentu, tedy předěl mezi molekulou povrchu adsorbentu a vnějším  

okolím [25]. 

Póry na povrchu sorbentu jsou nejrůznějšího typu. Dle velikosti, tedy jejich šířky, jsou 

rozlišeny submikropóry (šířka pod 0,8 nm), mikropóry (šířka 0,8-2 nm), mezopóry  

(šířka 2-50 nm), makropóry (šířka nad 50 nm) [26]. U mikropórů lze rozlišit taktéž 

ultramikropóry a supermikropóry. Ultramikropóry jsou nejužší póry, supermikropóry mají 

póry blízké hranic s mesopóry [27]. O velikosti pórů pojednává norma IUPAC. Hlavní 

význam při adsorpci tvoří mikropóry [26], protože potenciální energie u nich je stabilizována 

na základě blízkosti vnitřních stěn pórů [21]. 

 

Obr. 4 Porézní struktura uhlíkatých sorbentů [24] 

 



11 

 

Tvary pórů ukazuje obrázek 5. Na něm je zobrazen válcovitý, prasklinový  

a lahvičkový tvar. 

Obr. 5 Základní tvary pórů. A) válcovitý B) prasklinový C) lahvičkový tvar [21] 

 

1.2.2 Matematické vyjádření izoterem 

Postupné matematické vyjádření Freundlichovy a Langmuirovy izotermy popisuje 

Bartovská [22] odvozenými vztahy pro adsorpci na pevném povrchu sorbentu. Při měření 

adsorpce je nejprve měřena koncentrace látky před a následně po adsorpci. Základní tvar 

rovnice, která proces adsorpce popisuje je (3). 

Ωi = n
0
 . (x   

  - xi)             (3) 

n
0
  látkové množství před adsorpcí, vztažené na hmotnostní jednotku 

adsorbentu 

x   
 a xi molární zlomky složky i v roztoku před adsorpcí a v rovnovážném 

roztoku po adsorpci. 

Ωi preferenční adsorpce 

Jedná se o veličinu, která označuje rozdíl látkových množství složky i v roztoku před 

adsorpcí a po adsorpci, přičemž látkové množství by bylo stejné, jako v původním roztoku.  

V rovnici (3) lze x   
 a xi nahradit také látkovou (molární) koncentrací. Vztah je uveden 

 jako (4): 

Ωi = V
0
 . (c   

  - ci)             (4) 

c   
  a ci jsou koncentrace omezeně rozpustné látky před a po adsorpci a V

0
 počáteční 

objem na 1 g sorbentu. Postupně bylo navrženo několik rovnic vyjadřující složení izoterm  
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pro adsorpci na pevném povrchu sorbentu. Nejznámější rovnice jsou uvedeny jako  

rovnice (6) a (7). Ty vychází ze základní rovnice (5). 

Ω = n   
  . x1 - n   

  . x2             (5) 

Veličiny n   
  a n   

 nejsou konstantní, ale jsou funkcí složení roztoků. Závislost n   
  a x1  

na molárním zlomku složky 1 v rovnovážném roztoku znázorňují průběh adsorpce a to včetně 

složek n   
 a x2. 

Freundlichova rovnice: Ω = A . x   
 . x1 – B . x   

 
 . x2        (6) 

 Langmuirova izoterma: Ω = a2 . 
   

        
  

     
        

  . x1 – a1 .
   

     
 

     
     

  . x2       (7) 

Kde A; B; α; β; a1; a2; b1; b2 jsou konstanty a x molární zlomek složky v adsorbované 

kapalině. Často je vyjádření zcela odlišné od uvedených rovnic, neboť může docházet 

k adsorpci jedné složky, např. rozpuštěné látky. Konstanty jsou v tomto případě velmi malé  

a matematické vyjádření je zcela odlišné, neboť hodnota molárního zlomku se blíží jedné. 

Rovnice jsou v tomto případě vyjádřeny rovnicemi (8) a (9), a vyjádřené rovnice (10) a (11) 

jsou odvozeny pro koncentrace, neboť v těchto tvarech jsou využívány nejčastěji. Uvedené 

konstanty a2m a Ωm vyjadřují množství adsorbované složky. 

Ω = A . x   
                (8) 

Ω = a2m . 
   

        
 

        
 

 
               (9) 

Ω = k . c   
             (10) 

Ω = Ω . 
      

 

        
             (11) 

1.3 Metody získávání uhlíkatých sorbentů 

Uhlíkaté sorbenty jsou pevné látky tvořené uhlíkem, vyznačující se dobře vyvinutou 

porézní strukturou (velký vnitřní povrch, vhodný objem a velikost pórů). Uhlíkaté sorbenty 

mají dlouhou historii a širokou aplikaci [24]. 

Klasická výroba sorbentů je obvykle dvoustupňový proces. V prvním stupni dochází  

k podstatnému zvýšení obsahu uhlíku-karbonizaci. Druhý krok představuje úpravu porézního 

systému karbonizátu. Jako surovina slouží materiály bohaté na uhlík: uhlí, odpady z ropného 

průmyslu, plasty, dřevní hmota, organický odpad ze zemědělství, potravinářského  

průmyslu [28]. Uhlíkaté sorbenty klasické můžeme rozdělit na: 

Aktivní uhlí 

Aktivní koksy 

Uhlíkatá molekulová síta a aktivní uhlíkatá vlákna 
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Sorbenty na bázi aktivních uhlíkatých vláken nacházejí široké uplatnění v separačních 

technikách, při výrobě elektrodového materiálu pro palivové články, pro skladování  

plynů [29]. Prekurzory jsou zde celulóza, polyakrylonitrilová vlákna, fenolové pryskyřice  

či dehet. Schéma výroby je zachyceno na obr. 6. 

 

 

Obr. 6 Schéma výroby aktivních uhlíkatých vláken [29] 

 

Vedle klasických uhlíkatých sorbentů se v posledním desetiletí objevily sorpční 

materiály na bázi nanomateriálů, jako jsou nanotrubičky (CNT) nebo fullereny. Tyto 

materiály vyžadují často velmi komplikované a náročné postupy, což se odráží v jejich 

vysoké ceně. Byly ověřeny postupy získávání uhlíkatých sorbentů s úzkou distribucí  

pórů [30]. Byla zvládnuta příprava uhlíkatých sorbentů v kombinaci s dalšími materiály 

s nejrůznějšími aplikačními možnostmi. C60 fullereny-modifikovaný silikagel (FMS) nalezl 

uplatnění v kapalinové chromatografii [31].  

Grafitizovaný uhlík (GCB) je připravován zahříváním amorfního uhlíku při teplotách 

2700 –  000  C v inertní atmosféře [32]. Představuje nespecifický a neporésní sorbent  

se specifickým povrchem 100–210 m2/g. Jejich nevýhodou je sklon k oxidaci. Porésní 

grafitizované uhlíky (PGC) jsou v porovnání s GCB chemicky mnohem stabilnější. Získávají 

se impregnační technikou, kdy je na porésní silikagel nanesen fenol ve směsi 

s formaldehydem a poté provedena polymerace s následnou pyrolýzou při 1000°C. Původní 

matrice silikagelu je odstraněna rozpuštěním v koncentrovaném hydroxidu sodném nebo 

draselném. Konečnou fází je grafitizace při teplotách 2000–2800  C [33]. 
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 V literatuře lze nalézt postupy modifikace uhlíkatého povrchu. Nepolární povrch 

uhlíkatých sorbentů lze chemicky nebo termicky pozměnit zavedením polárních skupin a tím 

zvýšit adsorptivitu pro látky polární a iontového charakteru [34, 35] 

Typické skupiny, které lze po oxidacích očekávat na uhlíkatých površích, jsou 

uvedeny na obr. 7: 

 

Obr. 7 Kyslíkaté skupiny identifikované na površích uhlíkatých sorbentů [24] 

 

1.3.1 Proces pyrolýzy 

Prvým stupněm výroby uhlíkatých sorbentů je pyrolýza (karbonizace) materiálu 

bohatého na uhlík. Pojmem pyrolýza je označení zahřívání organického materiálu  

za nepřístupu vzduchu, přičemž vzniká plynná fáze, kapalná fáze a pevný zbytek. Uhlíkatý 

zbytek (v závislosti na výchozím materiálu) je koks, polokoks, koksík, karbonizát a nebo 

dřevné uhlí. Tyto zbytky mají odlišnou porézní strukturu povrchu, na rozdíl od základního 

materiálu před procesem, čehož je možno využít k výrobě (aktivaci) sorbentů [36]. 

Zahříváním bez přístupu vzduchu se základní pyrolyzovaná surovina štěpí (dochází 

k trhání vazeb) na jednodušší uhlovodíky. Kromě štěpení dochází u meziproduktů k dalším 

reakcím, jako je hydrogenace a dehydrogenace, případně další sekundární reakce. Výtěžky 

produktů závisí na průběhu pyrolýzy, zejména rychlostí ohřevu, teplotě a době trvání  

procesu [37]. 

V průběhu pyrolýzy postupně dochází k chemickému rozkladu uhlíkatého materiálu. 

To se projeví vznikem plynných produktů. Tento průběh lze ovlivnit několika způsoby, 

například pyrolyzováním uhlíkatého materiálu na nejvýše dosaženou teplotu pyrolýzy nebo 

lisováním materiálu do briket. Vlastnosti uhlíkatého materiálu při pyrolýze je dále možno 

ovlivnit redukovaným tlakem či nastavením rychlosti ohřevu. Při pyrolýze se uhlíkatý 
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materiál tepelně rozkládá (štěpí) a dochází k odchodu prchavých látek, pevný zbytek  

se seskupuje do základních krystalitů. Vznikající volné štěrbiny jsou částečně zaplňovány 

vznikajícím plynnými produkty a vytváří ochrannou vrstvu proti dalšímu pronikání plynu 

dovnitř pórů. Pyrolyzát má díky tomu nízkou adsorpční schopnost a proto se musí podrobit 

procesu aktivace [38]. 

1.3.2 Proces aktivace 

Proces aktivace slouží ke zvýšení sorpční schopnosti a je založen na formování 

porézního systému karbonizátu. Toho je dosahováno postupy fyzikální a chemické aktivace. 

U fyzikální aktivace se nejčastěji jako aktivační činidlo používá oxid uhličitý a vodní pára. 

Princip spočívá na vzájemné reakci plynného média s pyrolyzovanou látkou, která má póry 

zaplněny dehtovými úsadami a plynnými produkty prchavé hořlaviny. Plynné médium 

reaguje s uhlíkem ve dvou stupňích. K uvolnění pórů dochází vyhořením (reakcí) s amorfním 

uhlíkem. Druhý stupeň je charakteristický vyhoříváním krystalitů uhlíku. Při aktivaci dochází 

k úbytku hmotnosti, tzv. opalu [38]. 

Chemická aktivace se liší od fyzikální ve výchozím materiálu, ze kterého je sorbent 

vytvořen. U chemické aktivace je původní uhlíkatý materiál smíchán s aktivačními činidly. 

Nejčastěji se používá kyselina fosforečná, chlorid zinečnatý, sulfid draselný, kyselina sírová  

a hydroxid sodný. Výchozí (rozemletý) materiál je s vybraným činidlem smíchán a směs  

je sušena a pyrolyzována (aktivována). Po pyrolýze je zbylé aktivační činidlo odstraněno. 

Přidáním činidla a vzájemnou reakcí s uhlíkatým materiálem je potlačen vývoj dehtů,  

tím klesá výtěžek vodných (kapalných) produktů a současně dochází ke zvýšení uhlíku. 

Sorbenty, které byly aktivovány chloridem zinečnatým, mají po odstranění činidla velké póry, 

které jsou tím větší, čím je větší napuštění chloridem zinečnatým. Sorbenty po aktivaci 

kyselinou fosforečnou mají naopak póry menší [24]. 

1.4 Charakterizace sorbentů 

Pro charakterizaci sorbentů mají zásadní význam metody, které jsou schopny posoudit 

stav jejich povrchu. V minulosti byla vyvinuta řada metod, jejichž počet se stále rozšiřuje. 

Mezi základní patří metody adsorpční [39], a porozimetrie [22], dále použití mikroskopických 

metod, SEM [24] a TEM [40]. K sledování chemického složení povrchů se používá metoda 

Ramanova [41], a infračervené spektroskopie [42], a XPS [43]. Moderní metodou sledování 

povrchů je mikroskopie atomárních síl AFM [44]. Klasické metody založené na chemických 

reakcích jsou využívány poměrně řídce. Jejich výhodou je vysoká specifičnost, nevýhodou 
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nízká citlivost. Dále se omezím jen na metody, které byly použity při charakterizaci v rámci 

mé práce. 

1.4.1 Stanovení povrchů 

K měření adsorpce z vodných roztoků je používána řada metod [22]. Ty lze rozdělit  

na statické a dynamické (průtokové) metody. Statické metody jsou založeny na změně tlaku 

plynu při jednorázovém vpuštění na adsorbent. Statické metody se dělí na dvě techniky 

určení, a to technika volumetrická (objemová) a gravimetrická (vážková). Dynamické metody 

jsou založeny na průtoku média skrze sorbent. Nejčastější využívanou technikou je pak 

chromatografie [21]. 

Adsorpce na fázovém rozhraní pevná látka – kapalina je podobná adsorpci na rozhraní 

pevná látka – plyn. Na rozdíl od poměrně experimentálně náročného studia adsorpce  

na rozhraní pevná látka - plyn, je sledování adsorpce pevná látka - kapalina experimentálně 

nenáročné. Princip sledování je založen na zjištění změny koncentrace sorbátu v kapalné fázi 

před měřením (přidáním sorbentu) a po dosažení sorpční rovnováhy. Sorbent je postupně 

vložen do kapaliny, je intenzivně třepán, a to až do ustanovení adsorpční rovnováhy. Pevná 

fáze je následně izolována známými laboratorními metodami, jako je například filtrace, 

odstředění, popřípadě sedimentace. Výsledný roztok je pak analyzován vhodnou metodou, 

jako je titrace, nebo srážecí postupy, potenciometrií, spektrofotometrií nebo interferometricky. 

U zředěných vícesložkových roztoků je s výhodou používána chromatografie [22]. 

Pro posuzování adsorpčních vlastností sorbentů v kapalném prostředí byla zavedena 

řada metod, z nichž postupem času se ustálil výběr na použití sorbátů methylenové modři 

(dále MM) a jódu. Tyto metody byly zpracovány do norem. Methylenová modř je 3,7-

bis(dimethylamino)fenothiazin-5-ium-chlorid (obr. 8).  

 

Obr. 8 3,7-bis(dimethylamino)fenothiazin-5-ium-chlorid [45]  

  

Tato planární molekula může proniknout do pórů větších než 1,5 nm. Výhodou  

je možnost jednoduchého vyhodnocování koncentračních změn fotometrií. Výhodou metody 
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založené na adsorpci jódu je pro uhlíkaté sorbenty úzká souvislost s výsledky stanovení 

velikostí povrchu metodou BET [9]. 

1.4.2 Termogravimetrie 

Byla využita ke stanovení uhlíkatých a anorganických podílů ve výchozích 

materiálech a z nich připravených sorbentech. Jedná se o metodu sledování chemických  

a fyzikálních změn vlastností určovaného vzorku v závislosti na změně hmotnosti, při jeho 

konstantním ohřevu (lineární ohřev) s časem. Termická analýza se provádí v inertní (Ar, N2) 

nebo oxidační atmosféře (vzduch) a při měření se při ohřevu s novějšími typy kvalitních 

přístrojů dosahuje teploty od 1000 
0
C po 1600 

0
C [46]. Pro závislost změny hmotnosti 

s teplotou, resp. s časem je charakterizována TG křivka (obr. 9), která informuje o termické 

stabilitě vzorku. 

Při vyhodnocování výsledků měření zkoumaného vzorku se projevuje změna 

hmotnosti na teplotě změnou tvaru výsledné křivky. Rovnoběžná křivka s osou teploty značí, 

že k žádné změně nedochází a hmotnost látky zůstává konstantní (plató). Změna hmotnosti  

se projeví jako schod. Tvary křivek se značně liší. [47]. 

Z kvantitativního vyhodnocení TG křivky uhlí lze stanovit obsah vody (vlhkost), 

obsah prchavé hořlaviny, fixního uhlíku a popela ve vzorku. 

Obr. 9 Typický TG záznam pro uhlí [47] 
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1.4.3 Aktivní centra 

Při chemisorpci u uhlíkatých materiálů hrají významnou roli kyslíkaté, sirné a dusíkaté 

skupiny, které mohou pocházet z výchozího materiálu, který byl pro výrobu sorbentu použit, 

nebo které vznikly během procesu vlastní pyrolýzy či aktivace uhlíkatého materiálu. Typické 

kyslíkaté skupiny, které byly na uhlíkatých površích identifikovány, jsou uvedeny  

viz obr. 7 [24]. 

V literatuře je popsána Boehmova metoda charakterizace kyslíkatých center  

na uhlíku [28]. Je založena na rozdílné síle kyselých center:  

Hydroxyly> laktony > karboxyly (a jejich anhydridy) 

Zásada o určité síle je schopna neutralizovat ty funkční skupiny, které jsou bazické 

(silnější kyseliny). (pKNaHCO3= 6,37) neutralizuje pouze karboxylové skupiny, Na2CO3 

(pKNa2CO3= 10,25) titruje karboxyly i laktony a NaOH neutralizuje jak karboxyly a laktony, 

tak fenolické skupiny. 

Vzhledem k tomu, že karbonylové skupiny nevykazují vhodné acidobazické chování, 

lze k jejich stanovení využít selektivní oximační reakce [48]. Tuto reakci podstupují 

karbonylové skupiny vázané na alifatické i aromatické struktury, včetně chinoidních. 

Základem je reakce s hydroxylaminem nebo jeho hydrochloridem (12). 

      (12) 

Karbonylová skupina je ekvivalentní jednomu atomu dusíku. Celkové množství 

karbonylů se stanoví na základě rozdílu v obsahu dusíku po a před oximací. 
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2. EXPRIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část bakalářské byla provedena v laboratořích Katedry chemie,  

na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava. 

2.1 Charakterizace vzorkové základny 

Výchozí uhlíkaté materiály pro přípravu sorbentů byly pevný zbytek po pyrolýze 

odpadů z ropných kontaminací (laguny Ostramo) a hnědé uhlí z dolu Handlová (Slovensko). 

Pyrolyzáty byly získány z poloprovozních experimentů provedených při různých teplotách 

(350, 400, 450 a 500°C) komerční firmou, která si nepřeje své zveřejnění. Jejich základní 

charakteristiky, jako je elementární analýza a hrubý rozbor (hořlavina V, popeloviny A a fixní 

uhlík FC) jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2. V tabulkách   a 4 jsou stejné charakteristiky 

uvedeny pro připravené sorbenty. Elementární analýza byla provedena dle ISO ČSN  

na katedře ochrany životního prostředí v průmyslu a hrubý rozbor byl proveden s použitím 

termogravimetrie na Katedře chemie, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. 

2.2 Příprava sorbentů 

V rámci experimentální práce byly zkoumány sorpční vlastnosti jak výchozích 

uhlíkatých materiálů na bázi hnědého uhlí a ropy, tak produktů jejich úpravy. Hnědé uhlí bylo 

nejprve podrobeno karbonizaci a poté byla provedena fyzikální aktivace získaného 

karbonizátu. Pro chemickou aktivaci bylo výchozí uhlíkatou látkou samotné uhlí. Produkt  

po pyrolýze z ropných kalů při  50 
0
C (R1) byl taktéž podroben aktivaci. Pro fyzikální 

aktivaci byl vybrán jako zplyňovadlo oxid uhličitý a vodní pára. Chemická aktivace byla 

provedena kyselinou fosforečnou a chloridem zinečnatým. Postup přípravy sorbentů  

je schematicky zachycen na obr. 10 a podrobně uveden v následujícím textu. 
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Obr. 10 Schéma přípravy sorbentů a jejich další použití 

 

2.2.1 Úprava vzorků 

Vlastní přípravě sorbentů předcházela úprava zdrojového uhlíkatého materiálu (hnědé 

uhlí, pyrolyzáty z Ostravských ropných lagun) a poté byla provedena fyzikální i chemická 

aktivace. Pevné zbytky po pyrolýze ropných kalů byly dále podrobeny oxidaci 

s peroxodisíranem draselným, viz 2.2.5. 

Původní hnědé uhlí, velikosti hrášku, bylo upraveno na prášek o nízké zrnitosti (určitá 

část rozemletého uhlí byla určena pro chemickou aktivaci). K tomuto účelu byl využit 

vibrační mlýnek modelové řady VM4, který vyrobil Okresní podnik služeb Přerov (obr. 11). 

Takto upravené práškové uhlí bylo podrobeno karbonizaci v laboratorní peci.  
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Obr. 11 Vibrační mlýnek Okresního podniku služeb Přerov, modelová řada VM4 

 

Vzorky pyrolyzátů z ropných lagun R1, R2, R3, R4 byly rozmělněny v třecí misce  

a poté vytříděny sítovačkou od výrobce Morek Multiserw (obr. 12), na zrnitost o velikosti 

větší něž 0,063 mm, a zároveň menší, než 0,2 mm. K vytřídění vzorku bylo použito síto 

velikosti 0,2 mm. To sloužilo pro záchyt větších nerozmělněných kusů. Ty byly sesypány 

s většími neupravenými kusy vzorku zpět do třecí misky a byly opět drceny a sítovány pro 

získání požadované zrnitosti. Jemné podíly byly odstraněny jako podsítné, sítem o velikosti 

0,063 mm. Stejně jako u sorbentů z uhlí, byla u ropného pyrolyzátu R1 provedena fyzikální  

i chemická aktivace. Další část pyrolyzátu R1 (včetně pyrolyzátů R2, R3, R4) byla určena pro 

oxidační úpravu peroxidisíranem draselným. 

Obr. 12 Sítovačka výrobce Morek Multiserw 
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2.2.2 Laboratorní pyrolýza 

Laboratorní pyrolýza byla prováděna v laboratorní peci firmy LAC, s.r.o., modelová 

řada LT50/ 00/1  (obr. 13) při teplotě 800°C po dobu 2 h, vždy s náběhem 1 hodiny  

do provozní teploty. Všechny vzorky byly pyrolyzovány ve skleněné duté trubici (reaktoru) 

tak, že pro odchod par pyrolýzního plynu bylo využito vakuové ventilace. Pro zachycení 

zkondenzovaného dehtu byla použita varná baňka s postranním vývodem. 

Příprava karbonizátu z hnědého uhlí probíhala následovně: navážka 50 g namletého 

uhlí byla v lodičce vsunuta do reaktoru. První vývod trubice byl utěsněn pryžovým těsněním. 

Druhý vývod trubice byl odveden do varné baňky, určené pro záchyt kondenzujících 

hnědouhelných dehtových par. Vizualizace sestavené aparatury je znázorněna jako příloha 1. 

Získané vzorky vždy byly ponechány v peci až do vychladnutí. Poté byly zváženy  

a přechovávány v PE-prachovnicích a v exsikátoru. Produkt byl dále podroben chemické  

a fyzikální aktivaci. 

 

Obr. 13 Laboratorní pec firmy LAC, s.r.o., modelová řada LT50/ 00/1  
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2.2.3 Fyzikální aktivace 

Pro získání sorbentů aktivovaných oxidem uhličitým i vodní parou byl použit 

pyrolyzát R1 z ropných lagun a produkt laboratorní karbonizace uhlí Handlová. 

Hmotnost 7,5 g karbonizátu z uhlí nebo 15 g pyrolyzátu R1 byla použita pro aktivaci 

oxidem uhličitým a vodní parou. Aktivace byly založeny na rozdílné úpravě aparatury 

(přílohy 2 a  ). Pro aktivaci oxidem uhličitým byla do prvního vývodu přivedena spojovací 

trubice z tlakové láhve naplněné oxidem uhličitým. Trubice byla vedena přes rotační 

průtokoměr. Průtok oxidu uhličitého aparaturou byl nastaven na 100 cm
3
/min. Odsávání 

z druhého vývodu reaktoru bylo nastaveno na mírný stupeň vakua. Sestavená aparatura  

je znázorněna v příloze 2. 

U aktivace vodní parou byly navážky 7,5 g karbonizovaného uhlí nebo 15 g 

pyrolyzátu R1 vsunuty na lodičkách do skleněného reaktoru. Jako zdroj vodní páry byla 

využita topným hnízdem ohřátá voda do bodu varu, nalitá ve varné baňce objemu 500 ml.  

Pro odtah vodní páry a uvolněných pyrolýzních plynů z reaktoru bylo využito mírného vakua. 

Vizualizace sestavené aparatury je znázorněna v příloze  .  

2.2.4 Chemická aktivace 

Pro chemickou aktivaci byla vybrána kyselina fosforečná a chlorid zinečnatý. 

Vizualizace sestavené aparatury viz příloha 4. Po smíchání s činidly a tedy před začátkem 

aktivace v peci byly vzorky ponechány v odpařovacích miskách a byly sušeny v laboratorní 

sušárně firmy Memmert, modelová řada UNB 400, popřípadě zahřívány v topném hnízdě.  

Při obou aktivacích procházel reaktorem inertní dusík. Vizualizace sestavené aparatury  

při chemické aktivaci viz příloha 4. 

2.2.4.1 Chemická aktivace pomocí kyseliny fosforečné 

Vybrané množství rozemletého uhlí nebo vysítovaného pyrolyzátu bylo smícháno 

s kyselinou fosforečnou v hmotnostním poměru 1:2 (5 g uhlí:10 g kyselina fosforečná; 10 g 

pyrolyzátu R1:20 g kyselina fosforečná). Směsi reagovaly 24 hodin v odpařovací misce a pro 

jejich usušení byly umístěny do laboratorní sušárny, po dobu 8 hodin. Po vysušení byly 

produkty aktivovány v laboratorní peci za nepřístupu vzduchu, po celkovou dobu 2 hodin.  

Ze zásobní tlakové láhve proudil skleněným rektorem dusík rychlostí 77 cm
3
/min. Po aktivaci 

byly vzorky promývány destilovanou vodou na Büchnerově nálevce, do neutrálního pH. 
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2.2.4.2 Chemická aktivace pomocí chloridu zinečnatého 

U této aktivace byly vzorky smíchány s vodou o objemu 150 ml a pevným chloridem 

zinečnatým v hmotnostním poměru 1:1, (10 g uhlí:10 g chloridu zinečnatého; 10 g pyrolyzátu 

R1:10 g chloridu zinečnatého). Každá směs byla zahřívána topným hnízdem, po dobu  

2 hodin, při mírném ohřevu. Produkty byly umístěny do laboratorní sušárny na 24 hodin. 

Následně byla každá jednotlivá směs umístěna v lodičce do pece a pyrolyzována. Ze zásobní 

tlakové láhve proudil do reaktoru v průběhu pyrolýzy inertní dusík. Po vychladnutí pece byl 

produkt umístěn do varné baňky a směs byla zahřívána  0 minut a poté proplachována  

3M kyselinou chlorovodíkovou. Dalším postupem bylo promývání destilovanou vodou,  

až do neutrálního pH na Büchnerově nálevce. 

2.2.5 Oxidační úprava pyrolyzátů Ostramo 

Pyrolyzáty získané z ropných kontaminací byly podrobeny oxidační úpravě pomocí 

peroxodisíranu draselného. Oxidace byla provedena v baňkách o objemu 100 ml, které byly 

za laboratorní teploty umístěny na laboratorní třepačku (výrobce Heidolph, typ přístroje 

Vibramax 100, obr. 14), po dobu 24 hodin. K navážce   g uhlíkatého prekurzoru byly přidány 

2 g peroxodisíranu draselného, který byl rozpuštěn v 50 ml redestilované vody. Po uplynulé 

době oxidace byla pevná fáze izolována na fritě a promyta několika dávkami redestilované 

vody. Získaný produkt byl sušen ve vakuové sušárně firmy Javoz (obr. 14), při 105 
0
C  

za redukovaného tlaku (10 kPa) do konstantní hmotnosti. Vzorky byly přechovávány  

pod dusíkem v exsikátoru. 

Obr. 14 Laboratorní třepačka firmy Heidolph, typ vibramax 100 a vakuová sušárna firmy 

Javoz 
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2.3 Charakterizace sorbentů 

2.3.1 Termogravimetrie 

Primárním cílem TG analýzy bylo získat informace o složení výchozích uhlíkatých 

látek a produktů jejich úpravy. Tento rozbor byl proveden na katedře ochrany životního 

prostředí v průmyslu, FMMI. Termogravimetrií byl zjištěn obsah popela, vody, prchavé 

hořlaviny a fixního uhlíku. Měření bylo provedeno na přístroji TGA701 od firmy LECO 

Instrumente Plzeň spol. s.r.o. (obr. 15). 

Jednotlivé vzorky byly postupně vloženy do kelímku, tzv. tyglíku, který byl zapuštěn 

do modulu, ve kterém je také umístěn termočlánek. Modul byl zaveden do pícky a na panelu 

přístroje byl nastaven program konstantního ohřevu od laboratorní teploty do 1200 
0
C [49]. 

 

Obr. 15 Termogravimetrický analyzátor TGA701, LECO Instrumente Plzeň spol. s.r.o. 

 

2.3.2 Elementární analýza 

Elementární analýza byla prováděna na výše uvedeném pracovišti na přístrojích 

CHN628 (pro stanovení uhlíku vodíku a dusíku a 628 S pro stanovení síry. Přístroje jsou 

zobrazeny na obr. 16. 
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Obr. 16 Analyzátory CHN628 a 628 S od LECO Instrumente Plzeň spol. s.r.o. 

 

2.3.3 Stanovení kyselých a zásaditých center 

Je založeno na acidimetrických titracích [50]. Množství 0,1 g přesně naváženého 

vzorku bylo smícháno s 50 ml roztoku hydroxidu sodného (c=0,05 mol/l) pro stanovení 

kyselých center, resp. s 50 ml kyseliny chlorovodíkové (c=0,05 mol/l) pro stanovení 

zásaditých center. V Erlenmayerových baňkách o objemu 100 ml byly vzorky třepány  

po dobu 24 hodin na laboratorní třepačce Heidolph, (obr. 14) při laboratorní teplotě. Suspenze 

byly poté přefiltrovány přes papírový filtr (modrá páska). Filtráty byly podrobeny titraci 

odměrnými roztoky HCl (pro filtráty roztoků NaOH) a NaOH (pro filtráty HCl). Titrační 

činidlo bylo dávkováno mikrobyretou dle Bunga (obr. 19) a sledováno pH titrovaných 

roztoků pomocí pH-metru firmy Hanna Instruments Czech s.r.o., typ HI 2210 (obr. 17). 

Míchání roztoků bylo zajištěno magnetickým míchadlem (Heidlolph, typ MR  00  control G, 

obr 17). Odměrné roztoky byly faktorizovány postupem uvedeným dále. Výsledky počtu 

kyselých skupin byly zjištěny z rovnic (13) a (14): 

nkys.sk = Z [(f . cNaOH . VNaOH) – (f . cHCl . VHCl)]       (13) 

Výsledek byl vztažen na hmotnostní jednotku uhlíkatého materiálu qH+ podle rovnice (14). 

 qH+ = nkys.sk / m           (14) 

 

Z   alikvotní podíl (Vl,celk./Vl,titr.) 

Vl,celk.   celkový objem filtrátu po reakci (ml) 

Vl,titr.   objem filtrátu k titraci (ml) 

fNaOH   faktor předloženého NaOH  
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cNaOH   molární koncentrace NaOH (0,05 mol/l) 

VNaOH   objem předloženého roztoku NaOH (ml) 

fHCl   faktor předložené HCl 

cHCl   molární koncentrace HCl (0,05 mol/l) 

VHCl   spotřeba HCl do bodu ekvivalence (ml) 

m   hmotnost navážky uhlíkatého materiálu (g) 

 

Pro zásadité skupiny pak bylo počítáno podle rovnic (15) a (16), tedy: 

nzás.sk = Z [(f . cHCl . VHCl) – (f . cNaOH . VNaOH)]        15) 

Výsledek byl vztažen na hmotnostní jednotku uhlíkatého materiálu qzás. podle rovnice (16) 

 qzás. = nzás.sk / m           (16) 

 

Z   alikvotní podíl (Vl,celk./Vl,titr.) 

Vl,celk   celkový objem filtrátu po reakci (ml) 

Vl,titr   objem filtrátu k titraci (ml) 

fHCl   faktor předložené HCl  

cHCl   molární koncentrace HCl (0,05 mol/l) 

VHCl   objem předložené HCl (ml) 

fNaOH   faktor předloženého NaOH  

cNaOH   molární koncentrace HCl (0,05 mol/l) 

VNaOH   spotřeba NaOH do bodu ekvivalence (ml) 

m   hmotnost navážky uhlíkatého materiálu 

 

Obr. 17 pH–metr (Hanna Instruments Czech s.r.o., typ HI 2210) a magnetické míchadlo 

(Heidolph, typ MR3003 control G) 
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2.3.4 Faktorizace odměrného roztoku NaOH 

Pro přesné stanovení bylo nutné zjistit faktor, což je číslo, udávající poměr mezi 

skutečnou a požadovanou koncentraci odměrného roztoku. Faktorem pak bylo násobeno 

spotřebované množství přibližného odměrného roztoku. 

K faktorizaci NaOH byla použita kyselina šťavelová. Titrační stanovení bylo 

provedeno dle Mohra [30], s přídavkem chloridu vápenatého a na indikátor methyloranž.  

Před bodem ekvivalence přidaný chlorid vápenatý vysráží šťavelan vápenatý a uvolní úplně 

disociovanou kyselinu chlorovodíkovou (17). Tím se dosáhne zřetelného barevného přechodu 

indikátoru. 

            (H2C2O4 ). 2 H2O + CaCl2 → CaC2O4 + HCl (17) 

Roztok chloridu vápenatého musí reagovat neutrálně, tj. přidáním jedné kapky roztoku 

methyloranže a jedné kapky kyseliny chlorovodíkové (c=0,05 mol/l) k 10 ml 10% roztoku 

chloridu se roztok zabarví do červené barvy. 

2.3.4.1 Postup faktorizace 

Do titrační baňky bylo předloženo přesně odvážené množství dihydrátu kyseliny 

šťavelové (s přesností na 0,1 mg) a rozpuštěno v 50 ml destilované vody. Množství navážené 

kyseliny šťavelové odpovídalo spotřebě faktorizovaného roztoku NaOH tak, že se tato 

pohybovala ve 2/  objemu použité odměrné byrety. Poté bylo přidáno několik kapek 

methyloranže a byla provedena titrace s připraveným roztokem NaOH, s přibližnou 

koncentrací c=0,05 mol/l. Před bodem ekvivalence bylo do titrační baňky přidáno 10 ml 

roztoku chloridu vápenatého (10 %), čímž se roztok zakalil vyloučeným šťavelanem 

vápenatým. Poté byla dokončena titrace do změny barvy z červené do žluté. Stanovení bylo 

dvakrát opakováno a průměrná spotřeba byla použita k výpočtu dle vzorce (18):  

        (18) 

m(COOH)2.2H2O  hmotnost navážky kyseliny šťavelové (g) 

VNaOH   spotřeba NaOH do bodu ekvivalence (ml) 

Výpočet faktoru byl proveden dosazením do vzorce (19): 

fNaOH=c NaOH/c´NaOH  (19) 

c´NaOH   přibližná molární koncentrace nefaktorizovaného roztoku (mol/l) 
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2.3.4.2 Faktorizace HCl 

Jako standardu bylo použito dříve faktorizovaného NaOH a provedeno alkalimetrické 

stanovení dle rovnice (20). 

HCl + NaOH = NaCl + H2O          (20) 

Jako indikátor byla použita methyloranž. Výsledek stanovení byl vypočten  

ze vztahu (21), ze tří opakovaných stanovení: 

HCl

NaOHNaOH

HCl
V

Vc
c




´

´
           (21) 

cNaOH   koncentrace standardu (mol/l) 

VNaOH   objem standardu (ml) 

VHCl   spotřeba HCl do bodu ekvivalence (ml) 

Faktor f byl vypočten obvyklým způsobem, tedy podle vzorce (19): 

fHCl = cHCl/c´HCl (22) 

c´HCl    přibližná molární koncentrace nefaktorizovaného roztoku (mol/l) 

2.3.5 Stanovení kyslíkatých skupin dle Boehma[24] 

Boehmova metoda charakterizace kyslíkatých center na povrchu uhlíkatého materiálu 

je založena na rozdílné síle kyselých center. Princip stanovení je zachycen  

na schématu (obr. 18). 

 

 

Obr. 18 Princip stanovení kyslíkatých skupin 
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Obr. 19 Mikrobyreta dle Bunga  

 

0,1 g (s přesností na 0,0001 g) uhlíkatého předem vysušeného vzorku bylo třepáno  

24 hodin v 50 ml roztoků tří různých bází: NaOH, NaHCO3, resp.Na2CO3 (c=0,05 mol/l) 

v Erlenmeyerových baňkách. Alikvotní podíl filtrátu po 24-hodinové reakci byl titrován 

(mikrobyreta dle Bunga, obr. 19) odměrným roztokem HCl (c=0,05 mol/l) za současného 

míchání magnetickým míchadlem (Heidolph, obr. 17). 

2.3.5.1 Stanovení karboxylových skupin  

Stanovení karboxylových skupin proběhlo tak, že 0,1 g (s přesností na 0,0001 g) 

uhlíkatého předem vysušeného vzorku bylo třepáno 24 hodin v 50 ml roztoku NaHCO3 

(c=0,05 mol/l). Po třepání a filtraci byl filtrát podroben titraci kyselinou chlorovodíkovou 

(c=0,05 mol/l). K titraci byl odebrán alikvotní podíl filtrátu (10 ml). Průběh titrace byl 

sledován potenciometricky. Na základě spotřeby titračního činidla do bodu ekvivalence byl 

určen počet karboxylových skupin podle rovnice (23) a (24). 

nCOOH = Z [(fNaHCO3.cNaHCO3 . VNaHCO3) – (fHCl . cHCl . VHCl)]     (23) 

Výsledek byl vztažen na hmotnostní jednotku uhlíkatého materiálu qCOOH podle rovnice (24): 

qCOOH = nCOOH / m            (24) 

 

Z   alikvotní podíl (Vl,celk./ Vl,titr.) 

Vl,celk   celkový objem filtrátu po reakci (ml) 
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Vl,titr   objem filtrátu k titraci (ml) 

fNaHCO3   faktor předloženého NaHCO3 (1) 

cNaHCO3  molární koncentrace NaHCO3 (0,05 mol/l) 

VNaHCO3  objem předloženého roztoku NaHCO3 (ml) 

fHCl   faktor předložené HCl  

cHCl   molární koncentrace titračního činidla (0,05 mol/l) 

VHCl   spotřeba titračního činidla do bodu ekvivalence (ml) 

m   hmotnost navážky uhlíkatého materiálu (g) 

2.3.5.2 Stanovení laktonů 

Stanovení laktonů proběhlo podobným způsobem, jako u karboxylových  

skupin (viz 2.3.5.1). 0,1 g (s přesností na 0,0001 g) uhlíkatého předem vysušeného vzorku 

bylo třepáno 24 hodin v 50 ml roztoku Na2CO3 (c=0,05 mol/l). Po třepání a filtraci byl filtrát 

podroben titraci kyselinou chlorovodíkovou (c=0,05 mol/l). K titraci byl odebrán alikvotní 

podíl filtrátu (10 ml). Výpočet obsahu laktonů byl proveden diferenčně dle vztahu (25) a (26). 

nlakt = Z [(fNa2CO3.c Na2CO3 . VNa2CO3) – (fHCl . cHCl . VHCl)] - nCOOH     (25) 

Výsledek byl vztažen na hmotnostní jednotku sorbentu qlakt  (26): 

qlakt.= nlakt. / m            (26) 

 

Z   alikvotní podíl (Vl,celk./ Vl,titr.) 

Vl,celk   celkový objem filtrátu po reakci (ml) 

Vl,titr   objem filtrátu k titraci (ml) 

fNa2CO3   faktor reakčního činidla (1) 

cNa2CO3   molární koncentrace Na2CO3 (0,05 mol/l) 

VNa2CO3  objem předloženého roztoku Na2CO3 (ml) 

fHCl   faktor titračního činidla  

cHCl   molární koncentrace titračního činidla (0,05 mol/l) 

VHCl   spotřeba titračního činidla do bodu ekvivalence (ml) 

m   hmotnost navážky uhlíkatého materiálu (g) 

2.3.5.3 Stanovení hydroxylů  

Stanovení je v první fázi totožné s určením veškerých kyselých kyslíkatých  

skupin (2.3.5). Výpočet obsahu hydroxylů byl proveden diferenčně dle vztahu (27),  
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kde látková množství karboxylových skupin nCOOH a laktonů nlakt. byla určena předchozími 

stanoveními. 

nOH= Z [ (fNaOH.cNaOH . VNaOH) – (fHCl . cHCl . VHCl) ]  - nlakt. - nCOOH    (27) 

Výsledek byl vztažen na hmotnostní jednotku uhlíkatého materiálu qOH podle rovnice (28) 

qOH = nOH / m            (28) 

 

Z   alikvotní podíl (Vl,celk./ Vl,titr.) 

Vl,celk   celkový objem filtrátu po reakci (ml) 

Vl,titr   objem filtrátu k titraci (ml) 

fNaOH   faktor reakčního činidla 

cNaOH   molární koncentrace NaOH (0,05 mol/l) 

VNaOH   objem předloženého roztoku NaOH (ml) 

fHCl   faktor titračního činidla 

cHCl   molární koncentrace titračního činidla (0,05 mol/l) 

VHCl   spotřeba titračního činidla do bodu ekvivalence (ml) 

m   hmotnost navážky uhlíkatého materiálu (g) 

2.3.5.4 Stanovení karbonylových skupin 

Není založeno na titraci, ale derivatizační reakci s hydrochloridem hydroxylaminu 

(12). 0,5 g předem vysušeného uhlíkatého materiálu o známém obsahu dusíku N0 bylo 

vneseno spolu s 0,5 g hydrochloridu hydroxylaminu a  0 ml vodného roztoku hydroxidu 

sodného (c=0,05 mol/l) do 150 ml varné baňky opatřené zpětným chladičem s plynovým 

uzávěrem (bublačka s konc. H2SO4) a 24 hod. zahříváno v topném hnízdě. Po vychladnutí 

reakční směs byla naředěna 50 ml destilované vody, ochlazena na 0 °C a okyselena HCl  

(c=1 mol/l). Pevná fáze byla izolována na fritě S  a důkladně promyta destilovanou vodou 

(do vymizení reakce na chloridy). Oximovaný produkt byl vysušen ve vakuové sušárně 

(Javoz, obr. 14) při 50 °C a redukovaném tlaku a stanoven obsah dusíku N (dle ISO ČSN 44 

1356). Stanovení karbonylu bylo 2x opakováno. Obsah kyslíku v karbonylech byl vypočten 

ze vztahu (29). Sestavená aparaturu pro stanovení karbonylových skupin je na obr. 20. 

        (29) 
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Obr. 20 Sestavená aparatura pro stanovení karbonylových skupin 

2.4 Sorpční vlastnosti  

2.4.1 Sorpce methylenové modři  

Stanovení povrchů sorbentů s využitím adsorpce methylenové modři je součástí řady 

norem týkajících se hodnocení sorbentů. Zde použitý postup vychází z modifikace ČSN EN 

933-9 [51]. Změny koncentrace vodných roztoků methylenové modři byly sledovány 

fotometricky s použitím přenosného jednopaprskového fotometru PF-11 

s monochromatickými filtry (výrobce MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG, obr. 21)  

a metody kalibrační křivky. 

Obr. 21 Jednopaprskový fotometr PF-11 s monochromatickými filtry (MACHEREY-

NAGEL GmbH & Co. KG) a kyvetou s roztokem MM (porovnání s mincí v hodnotě 20 Kč.) 
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Pro sestrojení kalibrační křivky byl nejprve připraven základní vodný roztok 

methylenové modři. Do odměrné baňky o objemu 500 ml byl předložen 1 g (přesně) 

methylenové modři a objem baňky byl doplněn redestilovanou vodou po rysku. Obsah byl 

intenzivně promíchán. Z tohoto roztoku byly postupným ředěním připraveny v odměrných 

baňkách objemu 100 ml roztoky o hmotnostní koncentraci 1,0; 0,8; 0,6; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 

0,025 mg barviva ve 100 ml. Na fotometru PF 11 byla proměřena závislost absorbance  

při vlnové délce 605 nm (filtr 5) pro jednotlivé roztoky. Z hodnot absorbancí byla s použitím 

Excelu sestrojena kalibrační křivka a určena lineární regresní závislost. 

Sorpční vlastnosti studovaných uhlíkatých materiálů byly hodnoceny na základě změn 

koncentrace methylenové modři v jejím vodném roztoku po dosažení rovnováhy v kontaktu 

s naváženým množstvím sorbentu s odstupňovanou koncentrací δ0. Baňky byly třepány  

 0 min na laboratorní třepačce firmy GFL - Gesellschaft für Labortechnik mbH, typ 1083  

(obr. 22) při teplotě 20±1°C. Čas byl dostatečný, aby se ustavila adsorpční rovnováha 

(provedeny předběžné pokusy- viz kap. 2.4.2). Po  0 minutách byla provedena separace 

pevné fáze na papírovém filtru a v roztoku fotometricky stanovena koncentrace methylenové 

modři δ (mg/100ml) po adsorpci. Pokud u přefiltrovaných vzorků přesahovaly naměřené 

absorbance rozsah kalibrační křivky, byly ředěny. 

Obr. 22 Laboratorní třepačka firmy GFL - Gesellschaft für Labortechnik mbH, typ 1083 
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2.4.2 Kinetika ustanovování sorpční rovnováhy 

Pro sledování kinetiky ustanovení sorpční rovnováhy byly sledovány změny 

koncentrace MM s časem pro dvě různé navážky (0,1 g a 0,4 g, přesnost 0,0001 g) výchozích 

uhlíkatých materiálů (hnědé uhlí, pyrolyzát R1). Tímto měřením byla potvrzena rychlost 

ustanovení pro výchozí uhlíkaté materiály, a tím i připravených sorbentů. K měření byla 

určena laboratorní odstředivka firmy Hettich ČR k.s. (typ centrifugy: EBA 12, obr. 23)  

a laboratorní třepačka firmy Heidolph, modelová řada Vibramax 100 (obr. 14). K naváženému 

množství hnědého uhlí a pyrolyzátu R1 z lagun Ostramo bylo přidáno 100 ml roztoku 

methylenové modři o koncentraci 0,001 g barviva na 100 ml (nejvyšší hodnota kalibrační 

křivky) a roztoky byly třepány. V 10 minutových intervalech bylo provedeno odstředění  

a část vzorku byla odpipetována pro fotometrii. Vzorky byly následně vráceny zpět a po  

10 minutovém třepání byl proces opakován. 

Obr. 23 Laboratorní odstředivka firmy Hettich ČR k.s., typ EBA 12 

 

2.4.3 Sorpce 4-nonylfenolu 

Do 100 ml baňky bylo odváženo asi 0,05 g pyrolyzátů R1, R2, R3, R4 (s přesností 

0,0001g) a přidáno 50 ml roztoku nonylfenolu o hmotnostní koncentraci δ = 5 mg/l. Tato 

koncentrace je blízká rozpustnosti nonylfenolu ve vodě při laboratorní teplotě. Vzorek byl 

třepán   dny na laboratorní třepačce (GFL, 1083, viz obr. 22) při laboratorní teplotě 

s frekvencí 180 kyvů za minutu. Tento čas byl experimentálně stanoven na základě sledování 

kinetiky adsorpce nonylfenolu z vodných roztoků. Koncentrační změny nonylfenolu byly 

stanoveny pomocí chromatografie [52].  
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2.5 Použité chemikálie 

Kyselina chlorovodíková, p.a. 35% (Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.) 

Kyselina fosforečná, čistá 85 % (Lachema n. p. Brno, závod Neratovice) 

Chlorid zinečnatý, bezvodý čistý (Lachema n. p. Brno, závod Neratovice) 

Methylenová modř, (MACH CHEMIKÁLIE spol. s r.o.) 

Líh, kvasný obecně denaturovaný (Lihovar a likérka Velký Polom spol. s r.o.) 

Peroxodisíran draselný, p.a. (Lachema n. p. Brno, závod Neratovice) 

Hexahydrát chloridu vápenatého, (Lachema n. p. Brno, závod Neratovice) 

Kyselina chlorovodíková, p.a.  5 % (Lach-Ner, s.r.o.) 

Dihydrát kyseliny šťavelové, p.a. (Lachema n. p. Brno, závod Neratovice) 

Hydroxid sodný, mikroperly p.a. (Lach-Ner, s.r.o.) 

Hydrogenuhličitan sodný, (Lachema n. p. Brno, závod Neratovice) 

Uhličitan sodný, p.a. (Lachema n. p. Brno, závod Neratovice) 

Hydroxylamin hydrochlorid, p.a. (Lachema n. p. Brno, závod Neratovice) 

Redestilovaná voda, (připravená na katedře chemie) 
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3. VÝSLEDKY A DISKUSE 

3.1 Charakterizace výchozích uhlíkatých látek 

U uhlí Handlová byla provedena elementární analýza a hrubý rozbor (prchavá 

hořlavina, voda, popeloviny a fixní uhlík). Uhlíkaté zbytky po poloprovozní pyrolýze ropné 

kontaminace Laguny Ostramo získané při čtyřech různých pyrolyzních teplotách ( 50°, 400°, 

450° a 500°C) byly charakterizovány stejným způsobem jako uhlí. Byla provedena termická 

analýza vzorků v oxidační atmosféře vzduchu. Z TG křivek byly stanoveny hmotnostní 

úbytky do 200 
0
C (dehydratace Δm1), do 750 °C (oxidace spalitelného uhlíku Δm2). Záznamy 

TG a DTG křivek jsou znázorněny jako obr. 24 a výsledky uvedeny dále v tabulkách 3 a 4.  

 

Tab. 3 Charakterizace vzorkové základny výchozích uhlíkatých látek-elementární analýza 

Vzorek 
Značení 

vzorků 

Elementární analýza 

C
daf

 [%] H
daf

 [%] N
daf

 [%] S
daf

 [%] Odif [%] 

Hnědé uhlí U 55,4 3,8 1,1 2,5 37,2 

Pevný zbytek po 

pyrolýze při  50°C 
R1 77,3 8,3 1,5 6,4 6,5 

Pevný zbytek po 

pyrolýze při 400°C 
R2 78,2 7,5 1,3 6,3 6,7 

Pevný zbytek po 

pyrolýze při 450°C 
R3 81,5 6,8 1,5 4,8 5,4 

Pevný zbytek po 

pyrolýze při 500°C 
R4 88,1 4,3 1,0 3,2 3,4 

Pozn.“dif„ = určeno z rozdílu 

 

Tab. 4 Charakterizace vzorkové základny výchozích uhlíkatých látek-hrubý rozbor 

Značení vzorků 
Termogravimetrická analýza 

A
d
 [%] W

a
 [%] V

d
 [%] FC

d
 [%] 

U 13,1  8,3 47,4  39,5  

R1 73,0 - 1,2 25,8 

R2 74,0 - 1,3 24,7 

R3 76,0 - 1,4 22,6 

R4 80,0 - 1,8 18,2 
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R2

R4

R1

R1

R3

Obr. 24 Tg a DTG křivky získané v oxidační atmosféře pro pyrolyzáty z lagun Ostramo 

 

Jak vyplývá z tab. 3 výchozí materiál pro výrobu sorbentů uhelného a ropného původu  

se významně liší, co do elementárního složení. Hnědé uhlí se vyznačuje nižším obsahem 

uhlíku a podstatně vyšším obsahem kyslíku i síry v hořlavině. U pyrolyzátů z lagun je dále 

patrný nárůst obsahu uhlíku s pyrolýzní teplotou, který je zvlášť výrazný při přechodu 

pyrolýzní teploty z teploty 450 na 500°C. Výrazný je rozdíl v obsahu anorganického podílu, 

kde u uhlí činí 1 %, u ropných pyrolyzátů se pohybuje přes 70% s tendencí nárůstu s teplotou 

pyrolýzy. 

3.2 Pyrolýza hnědého uhlí 

S cílem zvýšení obsahu uhlíku v hořlavině bylo hnědé uhlí (důl Handlová) podrobeno 

karbonizaci. Navážka 50 g namletého uhlí byla pyrolyzována v laboratorní peci firmy  

LAC, s. r. o., při teplotě 800 
0
C po dobu dvou hodiny, s náběhem 1 hodiny do provozní 

teploty. Výtěžek po karbonizaci činil 25 g. Toto množství bylo rozděleno na dvě hromádky,  

o velikosti 10 g a 15 g. Větší podíl byl dále rozdělen na 2 shodné hmotnostní části  

(pro aktivaci oxidem uhličitým a aktivaci vodní parou). Základní charakteristiky uhelného 

karbonizátu jsou uvedeny v tabulkách 5 a 6.  
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Tab. 5 Charakterizace uhelného karbonizátu-elementární analýza 

Vzorek 
Značení 

vzorků 

Elementární analýza 

C
daf

 [%] H
daf

 [%] N
daf

 [%] S
daf

 [%] Odif [%] 

Karbonizát z uhlí UK 84,7 3,13 1,14 2,33 8,7 

Pozn.“dif „ = určeno z rozdílu 

 

Tab. 6 Charakterizace uhelného karbonizátu-hrubý rozbor 

Značení vzorků 
Termogravimetrická analýza 

A
d
 [%] W

d
 [%] V

d
 [%] FC

d
 [%] 

UK 28,3 - 1,3 70,4 

 

Z tabulek je patrné, že po získání uhelného karbonizátu došlo k nárůstu obsahu uhlíku, 

popela a fixního uhlíku. Postupně také došlo ke snížení obsahu kyslíku a prchavé hořlaviny. 

Elementární analýza také ukázala po procesu pyrolýzy malý rozdíl změny obsahu ostatních 

prvků (vodík, dusík síra), vzhledem k uhlí. 

3.3 Příprava uhlíkatých sorbentů 

Karbonizát z hnědého uhlí Handlová (UK) spolu s pyrolyzátem R1 z lagun Ostramo, 

(obsahoval nejvíce fixního uhlíku (FC
d
=25,8 %), byly podrobeny fyzikální a chemické 

aktivaci. Aktivace byla prováděna na originálních aparaturách (přílohy 2, 3, 4). Podmínky  

a dosažené výtěžnosti u fyzikální aktivace vodní parou nebo oxidem uhličitým pro karbonizát 

získaný z hnědého uhlí (UK) a ropný pyrolyzát (R1) jsou shrnuty v tab. 7. V dalším textu jsou 

vzorky značeny následovně: 

 

UCO2 Sorbent z uhlí po fyzikální aktivaci oxidem uhličitým. 

UH2O Sorbent z uhlí po fyzikální aktivaci vodní parou. 

UP Sorbent z uhlí po chemické aktivaci s kyselinou fosforečnou. 

UZn Sorbent z uhlí po chemické aktivaci chloridem zinečnatým. 

R1CO2 Sorbent z pyrolyzátu ropného zbytku R1 po fyzikální aktivaci oxidem uhličitým 

R1H2O Sorbent z pyrolyzátu ropného zbytku R1 po fyzikální aktivaci vodní parou 

R1P Sorbent z pyrolyzátu ropného zbytku R1 po chemické aktivaci s kyselinou 

fosforečnou 

R1Zn Sorbent z pyrolyzátu ropného zbytku R1 po chemické aktivaci chloridem 

zinečnatým 
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Tab. 7 Fyzikální aktivace 

Znače-

ní 

vzorků 

Látka k aktivaci 
Zplyňova-

dlo 

Navážka 

[g] 

Max. 

teplota 

[
o
C] 

Doba 

aktivace 

[min] 

Výtěžnost 

[%] 

UCO2 Uhelný karbonizát UK CO2 7,5 800 120 66,7 

UH2O Uhelný karbonizát UK H2O 7,5 800 120 44,0 

R1CO2 Ropný pyrolyzát R1 CO2 15 800 120 54,0 

R1H2O Ropný pyrolyzát R1 H2O 15 800 120 43,3 

 

Při fyzikální aktivaci oxidem uhličitým byly získány sorbenty s černou barvou.  

U fyzikální aktivace vodní parou byly získané sorbenty tři a nápaditým znakem rozdílné 

aktivace byla barva sorbentů. Sorbent získaný z karbonizovaného uhlí byl do reaktoru vložen 

ve   lodičkách. Na první lodičce, umístěné v reaktoru blíže zdroji vodní páry byl z části 

vytvořen sorbent, který měl šedou barvu, a jeho hmotnost po aktivaci činila 0,2 g. Vzhledem 

k malému množství se sorbent dále nestanovoval. Na zbývajících lodičkách se vytvořil 

sorbent, který měl černou barvu. U sorbentu, jehož základním výchozím materiálem byl 

pyrolyzát z Ostravských ropných lagun R1, měl po aktivaci oranžovou barvu. Rozdílnou 

škálu barev lze vidět na obrázku číslo 24. Hmotnostní bilance fyzikální aktivace  

za předpokladu, že anorganický podíl nebyl chemicky touto aktivací ovlivněn, je znázorněna 

na obr. 25. To vysvětluje barevné změny uvedené výše. Zatímco při reakci s vodní parou jako 

zplyňovadlem došlo u karbonizátu hnědého uhlí asi k 50% poklesu obsahu uhlíkaté fáze,  

u ropného pyrolyzátu uhlíkatá fáze zcela vymizela. Což je v souladu se změnou barvy  

do oranžova. 

Z bilance je patrné, že zplyňování při 800°C vodní parou po dobu 120 minut je 

výrazně účinnější než při použití oxidu uhličitého při téže teplotě a době působení 

zplyňovadla.  

 

 

Obr. 25 Hmotnostní bilance fyzikální aktivace 
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Obr. 26 Sorbenty po aktivaci vodní parou 

 

Chemická aktivace byla prováděna pomocí kyseliny fosforečné a chloridu 

zinečnatého. Podmínky aktivace a výtěžnosti jsou uvedeny v tab. 8 a na obr. 27. 

 

Tab. 8 Chemická aktivace 

Znače-ní 

vzorků 

Látka k 

aktivaci 

Kataly-

zátor 

Navážka 

 [g] 

Navážka 

katalyzátoru  

[g] 

Max. 

teplota 

[
o
C] 

Doba 

aktivace 

[min] 

Výtěžnost 

[%] 

UP U H3PO4 5 10 800 120 90 

UZn U ZnCl2 10 10 800 120 52 

R1P R1 H3PO4 10 20 800 120 71 

R1Zn R1 ZnCl2 10 10 800 120 49 

 

 

Obr. 27 Hmotnostní bilance chemické aktivace 

 

Všechny sorbenty po chemické aktivaci byly spečené, na rozdíl od sorbentů 

vytvořených při fyzikální aktivaci, které měly po vytažení z laboratorní pece zachovalý tvar, 

jako před aktivací. Vzájemné porovnání sorbentů lze zcela zřetelně vidět na obrázku 28.  
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Na něm lze rozlišit stupeň spečení. Sorbent po chemické aktivaci chloridem zinečnatým, který 

vycházel z pyrolyzátu R1, měl mírně šedou barvu. Stejně jako u fyzikální aktivace je výsledná 

barva způsobena ztrátou uhlíkaté fáze. U aktivace kyselinou fosforečnou sice došlo k poklesu 

pod hranici uhlíkaté fáze, ale ne v dostatečné míře, aby se úbytek projevil na změně barvy 

povrchu sorbentu. 

 

 

Obr. 28 Sorbenty po chemické aktivaci kyselinou fosforečnou (UP a R1P) a chloridem 

zinečnatým (UZn a R1Zn). A – UP,  B- UZn, C- R1P, D- R1Zn 

 

V další výzkum zde bude třeba zaměřit na optimalizaci procesů přípravy sorbentů, 

zejména studium vlivu podmínek (teplota, reakční doby apod.) na kvalitu produktu. 

3.4 Úprava pyrolyzátů oxidací 

Byla odzkoušena oxidace pomocí peroxodisíranu draselného za laboratorní teploty. 

Hmotnosti pyrolyzátů po oxidační úpravě a vakuovém zahřívání byly rozdílné a jejich 

výtěžnosti jsou uvedeny v tabulce 9. Po vizuální stránce měly pyrolyzáty s upraveným 

oxidačním povrchem stříbřitě lesklou barvu, na rozdíl od pyrolyzátů bez upraveného povrchu, 

které vykazovaly zřetelně černou barvu. Rozdílnou škálu barev lze vidět na obrázku 29. 

Oxidace ropných pyrolyzátů pomocí peroxosíranu draselného vedla u všech vzorků k poklesu 

hmotnosti. Není však jasné, do jaké míry došlo k výluhu nebo oxidativnímu odbourání 

organických podílů uhlí. 
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Tab. 9 Oxidační úprava pyrolyzátů ropných kalů z lagun Ostramo 

Produkt 

oxidace 

Údaje o ropných pyrolyzátech s oxidačně upraveným povrchem 

Reakční 

doba 

[hod] 

Reakční 

teplota 

[
0
C] 

Navážka 

[g] 

Vyvážka 

[g] 

∆m 

[g] 

Výtěžnost 

[%] 

R1O 24 20 2,9832 2,3080 -0,6752 77,4 

R2O 24 20 2,9866 2,4266 -0,5600 81,3 

R3O 24 20 2,9921 2,4303 -0,5618 81,2 

R4O 24 20 2,9885 2,1040 -0,8845 70,4 

 

 

Obr. 29  Změny ve vzhledu ropných pyrolyzátů po oxidaci s peroxosíranem draselným 

Výchozí pyrolyzáty (nahoře zleva) R1, R2, R3, R4 

Produkty oxidace (dole zleva) RO1, RO2, RO3, RO4 

Oxidační úprava pomocí peroxodisíranu draselného vedla ke zvýšení kyselých center na 

uhlíkatém povrchu pyrolyzátu získaného z ropných lagun.  

 

3.5 Charakterizace povrchů 

Charakterizace povrchů zahrnovala titrační stanovení kyselých a bazických center  

a určení kyslíkatých skupin na povrchu pomocí Boehmovy metody i hodnocení adsorpce 

methylenové modři a u vybraných vzorků též adsorpci 4-nonylfenolu z vodného prostředí. 
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3.5.1 Stanovení kyselých a zásaditých center 

Bylo provedeno titrační stanovení obsahu kyselých a zásaditých center na površích 

připravených sorbentů a jejich uhlíkatých prekurzorů. Průběh acidobazických titrací byl 

sledován potenciometricky. Bod ekvivalence byl určen jako maximum na křivce závislosti 

∆p/∆V proti množství přidaného titračního činidla (obr. 30, 31, 32, 33). Výsledky stanovení 

jsou uvedeny v tabulce 10 a byly získány dělením látkového množství množstvím navážky.  

Při výpočtech bylo počítáno s faktorizací pro kyselinu chlorovodíkovou (fHCl=0,97)  

a hydroxid sodný (fNaOH=0,9732).  

 

Tab. 10 Obsah kyselých qkys. a zásaditých qzás. skupin u sorbentů a výchozích uhlíkatých látek 

Sorbent 

z uhlí 

qkys 

[mmol/g] 

qzás. 

[mmol/g] 

Sorbent 

ropný 

qkys 

[mmol/g] 

qzás 

[mmol/g] 

Sorbent 

oxidát 

qkys 

[mmol/g] 

qzás. 

[mmol/g] 

U 4,5 2,8 R1 5,8 - R1O 9,3 18,6 

UK 2,0 2,8 R1CO2 16,0 18,6 R2O 8,8 17,7 

UCO2 4,7 3,2 R1H2O 18,5 - R3O 11,0 16,5 

UH2O 5,7 5,5 R1P 13,7 4,5 R4O 10,8 15,6 

UP - - R1Zn 9,3 16,9 - - - 

UZn 0,6 - - - - - - - 

Pozn.“ –„ značí, že nebylo stanoveno 

 

Z tabulky 10 jsou zřejmé hodnoty, které byly získány v rozmezí 0,57 až 18,51 mmol/g 

pro kyselá centra a 2,79 až 18,56 mmol/g pro zásaditá centra. Nejvyšší hodnoty zásaditých 

center na jednotlivých površích uhlíkatých prekurzorů můžou značit vhodnost použití jako 

sorpčního materiálu pro záchyt nonylfenoplu z vody, neboť nonylfenol vykazuje kyselé 

vlastnosti (pKa=10,7) a vůči zásaditému povrchu sorbentů se tak můžou projevit vysoké 

adsorpční schopnosti (viz kap. 3,7). Boehmova titrační metoda kyselých a bazických center 

ukázala vysoké hodnoty pro sorbenty aktivované chloridem zinečnatým i oxidem uhličitým 

z ropného pyrolyzátu R1. Podařilo se stanovit i vyšší bazické skupiny pro ropné pyrolyzáty 

Všechny tyto uhlíkaté prekurzory mohou být použit jako vhodný materiál pro sorpci 

nonylfenolu. V některých případech se nepodařilo stanovit přesné množství kyslíkatých 

skupin, jako např. u aktivace vodní parou, u které bylo počáteční pH nad bodem ekvivalence. 
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Obr. 30 Stanovení kyselých skupin uhlí Handlová a jeho karbonizátu 

 

 

 

Obr. 31 Stanovení zásaditých skupin uhlí Handlová a jeho karbonizátu 

 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Δ
p

H
/Δ

V
 

V [ml] 

Hnědé uhlí (Handlová) 

Karbonizát z uhlí 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 5 10 15 

Δ
p

H
/Δ

V
 

V [ml] 

Hnědé uhlí 
(Handlová) 

Karbonizát z 
hnědého uhlí 



46 

 

 

Obr. 32 Stanovení kyselých skupin u produktů aktivace karbonizátu uhlí Handlová 

 

 

 

Obr. 33 Stanovení zásaditých skupin u produktů aktivace R1 z lagun Ostramo 
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(24 hodin) se provede izolace pevné fáze a titrací odměrným roztokem HCl se stanoví 

diferenčně množství zreagované zásady. Titrace se provádí s potenciometrickou indikací bodu 

ekvivalence. Výsledky titračního stanovení kyslíkatých skupin jsou shrnuty 

v tab. 11, 12, 13 a 14. Z nich je zajímavý nárůst počtu fenolů pro sorbent uhelné řady, 

aktivovaný oxidem uhličitým a nárůst laktonů pro pyrolyzáty ropných lagun. Některé skupiny 

se nepodařilo stanovit vzhledem k hodnotám meze chyb stanovení. 

 

Tab. 11 Obsahy karboxylů (reakce s NaHCO3) 

Sorbent z 

uhlí 

qCOOH 

 

[mmol/g] 

Sorbent 

ropný 

qCOOH 

 

[mmol/g] 

Sorbent 

oxidát 

qCOOH 

 

[mmol/g] 

U 1,2 R1 - R1O 3,0 

UK 3,6 R1CO2 4,8 R2O 1,0 

UCO2 1,6 R1H2O - R3O 1,1 

UH2O 1,5 R1P 2,8 R4O 1,2 

UP 3,7 R1Zn 3,2 - - 

UZn 2,4 - - - - 

Pozn.“–„ značí, že nebylo stanoveno 

Tab. 12 Počty skupin zjištěných při titraci Na2CO3 (karboxyly a laktony) 

Sorbent z 

uhlí 

qCOOH+lak. 

 

[mmol/g] 

Sorbent 

ropný 

qCOOH+lak. 

 

[mmol/g] 

Sorbent 

oxidát 

qCOOH+lak. 

 

[mmol/g] 

U 8,5 R1 - R1O 6,6 

UK 7,5 R1CO2 8,6 R2O 7,5 

UCO2 4,9 R1H2O 8,1 R3O 7,9 

UH2O 5,3 R1P 6,7 R4O 7,9 

UP 7,5 R1Zn 6,4 - - 

UZn 8,3 - - - - 

Pozn.“–„ značí, že nebylo stanoveno 

 

Tab. 13 Obsah kyselých kyslíkatých skupin qcelkH+ (karboxyly, laktony, fenoly) v sorbentech 

Sorbent z 

uhlí 

qcelkH+ 

 

[mmol/g] 

Sorbent 

ropný 

qcelkH+ 

 

[mmol/g] 

Sorbent 

oxidát 

qcelkH+ 

 

[mmol/g] 

U 4,5 R1 6,8 R1O 9,3 

UK 2,0 R1CO2 16,0 R2O 8,8 

UCO2 4,7 R1H2O 18,5 R3O 11,0 

UH2O 5,7 R1P 13,7 R4O 10,8 

UP - R1Zn 9,3 - - 

UZn 0,6 - - - - 

Pozn.“–„ značí, že nebylo stanoveno; údaje v tabulce jsou shodné s tab. 10 
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Tab. 14 Počet typů kyslíkatých skupin zjištěných na površích uhlíkatých látek 

Sorbent 

Kyslíkaté skupiny 

Fenoly 

 [mmol/g] 

Laktony 

 [mmol/g] 

Karbox. kyseliny 

[mmol/g] 

Celkové 

[mmol/g] 

U - - 1,2 4,5 

UK - 3,9 3,6 ≥7,5 

UCO2 - 3,4 1,6 4,7 

UH2O 0,4 3,8 1,5 5,7 

UP - 3,9 3,7 ≥7,6 

UZn - 5,9 2,4 ≥8,  

R1 - - - 6,8 

R1H2O 7,4 3,8 4,8 18,5 

R1CO2 10,4 - - ≥10,4 

R1P 7,0 3,8 2,8 13,7 

R1Zn 2,9 3,2 3,2 9,3 

R1O 2,8 3,5 3,0 9,3 

R2O 1,2 6,6 1,0 8,8 

R3O 3,1 6,8 1,1 11,0 

R4O 2,8 6,7 1,2 10,8 

Pozn.“–„ značí, že nebylo stanoveno 

3.5.3 Stanovení karbonylových skupin 

Stanovení karbonylových skupin nelze provést titračními metodami. Stanovení bylo 

provedeno na základě rozdílu hodnot obsahu dusíku v uhlíkatém materiálu po a před oximací 

(kap. 2.3.5.4). Bylo zjištěno, že u všech sledovaných vzorků se nárůst obsahu dusíku vlivem 

oximační reakce pohyboval v mezích chyby stanovení dusíku elementární analýzou (±5%), 

proto toto stanovení nebylo možné a bylo od něj upuštěno. 

3.6 Zkoušky methylenovou modří 

3.6.1 Kinetika ustanovení sorpční rovnováhy 

Prvním krokem sorpčních měření bylo stanovení doby potřebné k ustanovení sorpční 

rovnováhy. Ta se může u různých sorbentů lišit v závislosti na textuře povrchu pevné fáze, 

tedy dostupnosti aktivních center pro sorbent. Z literatury je známo, že planární molekula 

MM můře proniknout do pórů větších než 1,5 nm [9]. 

Fotometricky byl sledován časový průběh změn absorbance vodných roztoků MM pro 

vzorky pocházející z uhlí a pyrolyzátu z ropné kontaminace pro dvě různé navážky sorbentu 

(0,1 a 0,4 g suspendované vždy do 50 ml vodného roztoku MM). Absorpční měření probíhalo 

za laboratorní teploty. Výsledky byly zpracovány graficky (obr. 34-37). 
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Obr. 34 Ustanovení sorpční rovnováhy pro hnědé uhlí o navážce 0,1 g 

 

 

 

Obr. 35 Ustanovení sorpční rovnováhy pro hnědé uhlí o navážce 0,4 g  
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Obr. 36 Ustanovení sorpční rovnováhy pro pyrolyzát R1 z ropných kalů o navážce 0,1 g 

 

 

 

Obr. 37 Ustanovení sorpční rovnováhy pro pyrolyzát R1 z ropných kalů o navážce 0,4 g 
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3.6.2 Adsorpce methylenové modři 

Pro posouzení sorpčních vlastností připravených sorbentů bylo využito sledování 

adsorpce methylenové modři (MM) z vodných roztoků. Změny koncentrace vodných roztoků 

methylenové modři byly sledovány fotometricky (při λ =605 nm) a vyhodnoceny metodou 

kalibrační křivky. UV/VIS spektrum vodného roztoku MM s vyznačením polohy pracovní 

vlnové délky je na obr.  8. Kalibrační křivka (závislost absorbance na hmotnostní koncentraci 

vodného roztoku MM) vykazovala v koncentračním rozmezí 0,1 až 1 mg MM/100 ml těsnou 

lineární závislost (obr. 39) s  hodnotou koeficientu korelace r
2
=0,9986. 

 

Obr. 38 UV/VIS spektrum vodného roztoku methylenové modři (δ= 50 mg/l) 

 

 

Obr. 39 Závislosti absorbance na koncentraci při λ= 605 nm vodného roztoku methylenové 

modři 
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                (30) 

kde V představuje objem kapalné fáze, m hmotnost adsorbentu, δ0 počáteční 

hmotnostní koncentrace adsorbátu a δr rovnovážnou hmotnostní koncentraci. 

Vzhledem k předpokládané značné heterogenitě uhlíkatých sorbentů bylo každé stanovení 

opakováno třikrát (n= ), vypočten průměr x, určena směrodatná odchylka a výsledek uveden 

jako interval spolehlivosti L1,2 pro hladinu významnosti α=0,05 [53] použitím  

vztahu (31): 

       (31) 

Hodnota parametru tα Studentova rozdělení byla odečtena z tabulek [53]. Pro počet 

opakování n=  a α=0,05 byl parametr tα = 2,920. Odhad směrodatné odchylky ,,s“ byl 

vypočten v Excelu. Sorpce methylenové modři na jednotlivé připravené sorbenty je uvedena 

v tabulce 15. Navážky sorbentu byly u všech vzorků konstantní (90 mg) a objem vodné fáze 

s MM byl 100 ml). 

 

Tab. 15 Sorpce MM na výchozím hnědém uhlí a z něho připravených sorbentů 

Sorbent i 

Počáteční 

konc. MM 

δ0 

[mg/l] 

    Rovnovážná 

koncentrace MM 

δr 

[mg/l] 

Sorbovaná 

MM 

 

[mg/l] 

 

Ωi 

 

[mg/g]* 

s 

 

Ω1,2 

 

[mg/g]* 

U 

1 16 11,9 4,1 4,55 

0,39 4,59±1,96 2 22 18,2 3,8 4,22 

3 26 21,5 4,5 5,00 

UK 

1 18 15,6 2,4 2,66 

0,26 2,37±1,31 2 20 18,0 2,0 2,22 

3 26 24,0 2,0 2,22 

UCO2 

1 20 13,0 7,0 7,77 

0,17 7,63±0,86 2 24 17,3 6,7 7,44 

3 26 19,1 6,9 7,66 

UH2O 

1 18 9,8 8,2 9,11 

0,17 9,15±1,31 2 22 13,6 8,4 9,33 

3 24 15,9 8,1 9,00 

UP 

1 22 21,8 0,2 0,22 

0,11 0,33±0,55 2 24 23,7 0,3 0,33 

3 26 25,6 0,4 0,44 

UZn 

1 16 5,9 10,1 11,22 

0,56 10,67±2,82 2 18 8,4 9,6 9,60 

3 20 10,9 9,1 10,11 

* mgMM/g sorbentu; i = i-té stanovení 
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Tab. 16 Sorpce MM na ropných pyrolyzátech a vytvořených sorbentů z R1 

Sorbent i 

Počáteční 

konc. MM 

δ0 

 [mg/l] 

Rovnovážná 

koncentrace MM 

δr 

          [mg/l] 

Sorbovaná 

MM 

 

[mg/l] 

 

Ωi 

 

[mg/g]* 

    s 

 

Ω1,2 

 

[mg/g]* 

R1 

1 22 21,5 0,5 0,55 

0,46 1,07±2,31 2 24 22,9 1,1 1,22 

3 26 24,7 1,3 1,44 

R2 

1 20 14,5 5,5 6,11 

0,72 6,85±3,62 2 22 15,8 6,2 6,88 

3 24 17,2 6,8 7,55 

R3 

1 16 12,1 3,9 4,33 

0,06 4,37±0,30 2 20 16,0 4,0 4,44 

3 24 20,1 3,9 4,33 

R4 

1 16 13,0 3,0 3,33 

0,13 3,48±0,65 2 18 14,8 3,2 3,55 

3 20 16,8 3,2 3,55 

R1CO2 

1 20 10,9 9,1 10,11 

0,28 10,48±1,41 2 22 12,7 9,3 10,33 

3 26 16,4 9,6 10,66 

R2H2O 

1 18 10,8 7,2 8,00 

1,28 9,22±6,44 2 20 11,8 8,2 9,11 

3 22 12,5 9,5 10,55 

R1P 

1 18 11,0 7,0 7,77 

0,19 7,55±0,96 2 20 13,3 6,7 7,44 

3 26 19,3 6,7 7,44 

R1Zn 

1 16 11,3 4,7 5,22 

1,61 6,78±8,11 2 18 12,0 6,0 6,66 

3 20 12,4 7,6 8,44 

* mgMM/g sorbentu; i = i-té stanovení 

 

 

Z tab. 15. a 16 je patrná adsorpce MM na jednotlivých uhlíkatých látkách, kde proces 

adsorpce proběhl nejlépe u sorbentů vytvořených fyzikální aktivací. Chemická aktivace byla 

charakteristická rozdílnou adsorpcí. U sorbentů, pro které bylo výchozí látkou uhlí, bylo 

nejmenší adsorbované množství tam, kde proběhla aktivace kyselinou fosforečnou. Naopak 

adsorpce chloridem zinečnatým vykazovala ze všech vzorků nejlepší adsorpci. U sorbentů 

z R1 byla sorpce průměrná. 

U některých látek vedl proces aktivace k poklesu sorbovaného množství. Bylo 

zjištěno, že vlivem aktivace došlo ke snížení nebo úplnému odstranění uhlíkatého materiálu, 

což se projevilo i změnami ve zbarvení těchto produktů. Uhlíkatá a anorganická fáze  
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se výrazně liší vlastnostmi povrchů. Uhlík je nositelem hydrofobních vlastností, zatímco 

anorganické podíly jsou hydrofilní. MM je polární látka s bazickými vlastnostmi, není však 

schopná proniknout do malých pórů pod 1,5 nm. Proto nedošlo k větším adsorpčním 

schopnostem. 

Pokus dát do souvislosti obsah kyselých center na povrchu sorbentu a schopnost 

sorbovat MM je uveden na obr. 40. 

 

 

Obr. 40 Závislost sorbovaného množství MM na obsahu kyselých center pro sorbenty 

získané z hnědého uhlí a z pyrolyzáu ropné kontaminace 

 

Ukazuje se (obr. 40), že rozsah sorpce MM závisí na přítomnosti kyselých center  

na povrchu sorbentu.  

3.7 Adsorpce 4-nonylfenolu na ropných pyrolyzátech 

Údaje o sorpci 4-nonylfenolu na ropných pyrolyzátech ukazuje tabulka 17.  

Pro kvantitativní posouzení adsorpce byla použita  zdánlivá specifická adsorpce Ω,  která byla 

použita rovněž pro hodnocení sorpce MM ( 0). Z rovnovážné koncentrace vyplývají vysoké 

adsorpční schopnosti, oproti sorpci MM (tab. 15, 16).  
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Tab. 17 Adsorpce 4- nonylfenolu 

Vlastnosti 
Vzorky 

R1 R2 R3 R4 

Počáteční koncentrace NF v roztoku δ0 [ mg/1000ml] 5 5 5 5 

Rovnovážná koncentrace NF v roztoku po adsorpci δ 

[mg/1000 ml] 
0,153 0,285 0,388 0,664 

Naadsorbované množství NF na gram sorbentu Ω [mg /g] 96,9 94,3 92,2 86,7 

Záchyt NF [%] 96,94 94,31 92,24 86,72 

 

Tab. 18 Obsah organických podílů v produktech po pyrolýze ropných kontaminací 

Vzorek m1 [%] m2 [%] 

R1 1,2 28,0 

R2 1,4 25,0 

R3 1,3 23,0 

R4 1,8 19,1 

 

Použití ropných pyrolyzátů vedlo k rozdílnému adsorpčnímu chování vůči MM a NF. 

Z tabulek 15, 16 a 17 je patrná podstatně vyšší sorpce NF z  vody, než u sorpce MM. Dále lze 

konstatovat, že u ropného pyrolyzátu R1 došlo k výrazně nižší sorpci methylenové modři než 

u pyrolyzátů získaných při vyšší teplotě pyrolýzy a zároveň došlo k nárůstu sorpce NF, oproti 

pyrolyzátům s vyšší teplotou procesu. Při nižších teplotách jsou tedy získány sorpčně 

výhodnější materiály pro záchyt 4-nonylfenolu. Lze konstatovat, že ani úprava pyrolyzátu R1 

oxidací peroxodisíranem nevedla k výraznému navýšení sorpce. Rozdílná sorpce vůči dvěma 

látkám je způsobena rozdílným obsahem zásaditých nebo kyselých center. NF má na rozdílu 

od MM kyselé vlastnosti a pro jeho zachycení zde hraje významnou roli vaznost, neboť 

adsorpce je výrazně navýšena předností tvorby vazeb na různá centra. Tato závislost je v 

souladu s hydrofobním charakterem řetězce nonylfenolu (rozpustnost ve vodě je  ,2mg/l) [7]. 

Obr. 41 Adsorpce 4-nonylfenolu na pyrolyzátech ropného původu 
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4-nonylfenol je adsorbován na sorbent tím více, čím je větší obsah uhlikaté fáze 

v sorbentu (obr. 41). U sorbentů pocházejících z ropné kontaminace došlo při fyzikální 

aktivaci k redukci až zániku uhlíkaté fáze, což by mělo mít za následek podstatné snížení 

sorpční kapacity vůči 4-nonylfenolu. Tento fakt bude třeba experimentálně ověřit. 

Ropné kontaminace, často označované jako ropné laguny, představují pro životní 

prostředí velkou zátěž. Takovými jsou i laguny po Ostramo Vlček v Ostravě- Přívoze  

(obr. 42). Jejich likvidace je ekonomicky náročná. Pyrolýza představuje cestu, jak získat 

z tohoto odpadu některé cenné látky [54]. Vedle uhlovodíků plynných a kapalných, je to 

pevný zbytek po pyrolýze, který může být přímo použit jako uhlíkatý sorbent vhodný pro 

odstraňování nepolárních nebo málo polárních organických látek. Mezi takové patří  

i nonylfenoly. Práce je vstupem do této problematiky. 

 

Obr. 42 Laguny Ostramo (správa: státní podnik DIAMO) [55] 
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4. ZÁVĚR 

1. K problematice nonalfenolu byla zpracována rešerše s využitím Chemical Abstracts  

a vyhledávací služby SciFinder. 

 

2. Byly připraveny sorbenty, jak z hnědého uhlí Handlová, tak z pyrolyzátu získaného z ropné 

kontaminace Ostramo, za využití fyzikální aktivace s použitím oxidu uhličitého, vodní páry  

a chemické aktivace, kde bylo použito kyseliny fosforečné a chloridu zinečnatého jako 

aktivačních činidel. 

 

3. Chemická ani fyzikální aktivace nevedla k výraznému zvýšení sorpčních vlastností 

připravených sorbentů.  

 

4. Výchozí uhlíkaté látky byly charakterizovány za využití termogravimetrie (hrubý rozbor) a 

elementární analýzy. Ta potvrdila očekávaný nárůst obsahu uhlíkaté fáze procesem pyrolýzy. 

 

6. Vlastnosti získaných sorbentů byly studovány pomocí sorpce methylenové modři  

a 4-nonyflenolu z vodného prostředí. Byly potvrzeny vysoké sorpční schopnosti vůči  

4-nonylfenolu u sorbentů s vyšším obsahem uhlíkaté fáze. 

 

7. Byla odzkoušena Boehmova titrační metoda pro stanovení kyselých i zásaditých center a 

pro určení počtu kyslíkatých skupin na površích uhlíkatých látek.  

 

8. Pyrolyzáty z Ostravských ropných lagun Ostramo s vyšším obsahem uhlíkaté fáze 

vykazovaly vysoké sorpční vlastnosti samy o sobě bez další úpravy. Byly nejefektivnějším 

sorbentem pro sorpci 4-nonylfenolu. Jejich účinnost jako sorbentu vykazovala pokles 

s teplotou pyrolýzy. 

 

9. Další výzkum předpokládá modifikaci postupu přípravy sorbentů a použití některých 

dalších metod charakterizace sorbentů jako je SEM, XPS, Ramanova spektrometrie. 

 

10. Ropné kontaminace, často označované jako ropné laguny, představují pro životní 

prostředí velkou zátěž. Pyrolýza představuje cestu, jak získat z tohoto odpadu některé cenné 

látky, včetně sorbentů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

Zkratka  Význam 

SGS   studentská grantová soutěž 

USEPA  United States Environmental Protection Agency 

NPE   nonylfenolethoxyláty 

NP   nonylfenol 

Kow   rozdělovací koeficient n-oktanol/voda 

PVC   polyvinylchlorid 

ΔG   Gibbsova volná energie 

ΔH   entalpie 

T   termodynamická teplota 

ΔS   entropie 

Ea   aktivační energie 

IUPAC  International Union of Pure and Applied Chemistry 

Ω   zdánlivá specifická adsorpce 

A; B; α; β  konstanty 

a1; a2; b1; b2  konstanty 

CNT   carbon nanotubes (uhlíkové nanotrubičky) 

FMS   fullereny modifikovaný silikagel 

GCB   gafitizovaný uhlík 

PGC   porézní grafitizovaný uhlík 

SEM   skenovací elektronová mikroskopie 

TEM   transmisní elektronový mikroskopie 

XPS X-ray Photoelectron Spectroscopy (rentgenová fotoelektronová 

spektroskopie) 

AFP   atomic force microscopy (mikroskopie atomárních sil) 

MM   methylenová modř 

BET   adsorpční izoterma Brunauer, Emmet, Teller 

TG   termogravimetrie 

V prchavá hořlavina 

A popeloviny 

FC fixní uhlík 
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R1 pyrolyzát z Ostravských ropných lagun Ostramo, získaný při  50 
0
C 

R2 pyrolyzát z Ostravských ropných lagun Ostramo, získaný při 400 
0
C 

R3 pyrolyzát z Ostravských ropných lagun Ostramo, získaný při 450 
0
C 

R4 pyrolyzát z Ostravských ropných lagun Ostramo, získaný při 500 
0
C 

PE polyethylen 

3M tří molární roztok 

S3 frita o velikosti pórů pro filtraci menších krystalů 

MS Excel Microsoft Excel; tabulkový procesor 

U hnědé uhlí Handlová 

Z alikvotní podíl 

f faktor titrace 

δ hmotnostní koncentrace 

DTG diferenciální termogravimetrická křivka 

U hnědé uhlí (důl Handlová) 

UK karbonizát z hnědého uhlí 

UCO2   sorbent z uhlí po fyzikální aktivaci oxidem uhličitým. 

UH2O   sorbent z uhlí po fyzikální aktivaci vodní parou. 

UP   sorbent z uhlí po chemické aktivaci s kyselinou fosforečnou. 

UZn   sorbent z uhlí po chemické aktivaci chloridem zinečnatým. 

R1CO2 sorbent z pyrolyzátu ropného zbytku R1 po fyzikální aktivaci oxidem 

uhličitým 

R1H2O sorbent z pyrolyzátu ropného zbytku R1 po fyzikální aktivaci vodní 

parou 

R1P sorbent z pyrolyzátu ropného zbytku R1 po chemické aktivaci 

s kyselinou fosforečnou 

R1Zn sorbent z pyrolyzátu ropného zbytku R1 po chemické aktivaci 

chloridem zinečnatý 

daf hořlavina paliva-smluvní stav paliva bez podílu vody a popela 

d bezvodý stav paliva-stav paliva bez podílu vody, mimo vodu 

hydrátovou a konstituční 

RO1   oxidačně upravený pyrolyzát R1 

RO2   oxidačně upravený pyrolyzát R2 

RO3   oxidačně upravený pyrolyzát R  

RO4 oxidačně upravený pyrolyzát R4 
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UV/VIS ultrafialovo-viditelná spektroskopie 

r koeficient korelace 

λ vlnová délka 

L1,2 interval spolehlivosti (statistika) 

s odhad směrodatné odchylky 

tα kritická hodnota parametru Studentova rozdělení (statistika) 

α hladina významnosti (statistika) 
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