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Abstrakt 

 
V této bakaláUské práci je pojednáváno o dehtových úsadách, vznikajících pUi 

koksárenských procesech a jejich možnostech využití. 
 
V první části je objasnEna technologie karbonizace uhlí, za vzniku koksu a karbonského 

plynu a jeho chlazení, které vede k zisku dehtu a koksárenského plynu. 
 
V následující části jsou popsány metody ke zpracování dehtových úsad na uhlíkatý 

sorbent a tvarovaný uhlíkový výrobek, jejich provedení a charakterizace získaných produkt]. 
 
V závErečné části jsou zpracovány výsledky mEUení povrchu sorbent], vyrobených 

z dehtových úsad, výsledky možnosti zpracování na tvarovaný uhlíkový výrobek a možnosti 
jejich využití v praxi. 

 
 
Klíčová slova: koksárenství, koksárenský plyn, dehet, dehtové úsady, aktivace, uhlíkatý 

sorbent 
 
 
Abstract 
 

In this bachelor work is discussed about tar deposits produced during coke making processes, 
and their possible use. 
 
In the first part is illustrated technology carbonization to form coke and carbon gas and the 
cooling, which yields the tar and coke oven gas. 
 
The following section describes the methods for processing tar deposits on the carbon sorbent 
and shaped carbon products, their realization and characterization of the products obtained. 
 
The final section presents the results of measurements of the surface of the sorbent made from 
tar deposits, results processing options for shaped carbon products and their use in practice. 
 
 
Keywords: coking, coke oven gas, tar, tar deposits, activation, carbonaceous sorbent 

 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



3 
 

Obsah 
1    Úvod ................................................................................................................................. 5 

2    Popis technologie koksování ............................................................................................ 6 

2.1 Dehtové úsady ...................................................................................................... 6 

2.2 Hlavní části koksárenské baterie ovlivOující tvorbu dehtových úsad................... 7 

2.2.1 Komory a topné stEny pecí ............................................................................... 7 

2.2.2 Armatury pecí ................................................................................................... 8 

2.2.3 Regenerátory a kouUové kanály ........................................................................ 8 

2.2.4 Chlazení surového plynu .................................................................................. 9 

2.3 Karbonizace uhlí ................................................................................................. 10 

2.3.1 První fáze karbonizace .................................................................................... 10 

2.3.2 Druhá fáze karbonizace................................................................................... 11 

2.4 Koksárenský dehet .............................................................................................. 12 

2.4.1 Chemická struktura dehtu ............................................................................... 13 

2.4.2 Látky nerozpustné v chinolinu ........................................................................ 14 

2.5 Neenergetické využití karbochemických produkt] ............................................ 15 

2.5.1 Uhlíkaté sorbenty ............................................................................................ 16 

2.5.2 Aktivace uhlíkatých látek ............................................................................... 17 

2.5.3 Uhlíkové materiály ......................................................................................... 18 

3    Praktická část ................................................................................................................. 19 

3.1 Cíle bakaláUské práce .......................................................................................... 19 

3.2 Elementární analýza ........................................................................................... 19 

3.3 Termogravimetrická a kalorimetrická analýza ................................................... 20 

3.4 Zpracování dehtové úsady na uhlíkatý sorbent .................................................. 21 

3.4.1 Soxhletova extrakce ........................................................................................ 21 

3.4.2 Aktivace .......................................................................................................... 24 

3.4.3 MEUení povrchu sorbentu ................................................................................ 25 

3.5 Zpracování dehtové úsady na tvarovaný uhlíkatý výrobek ................................ 27 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



4 
 

4    Zhodnocení výsledk] ..................................................................................................... 32 

5    ZávEr .............................................................................................................................. 33 

6    Seznam použité literatury ............................................................................................... 34 

 

 

  

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



5 
 

1 Úvod 

 

Karbonizační proces zná lidstvo již pEknou Uádku let, kdy se p]vodnE uhlí karbonizovalo 

za účelem odsíUení. Až pozdEji se začalo více užívat produktu karbonizace koksu k výrobE 

železa. Karbonské plyny odcházely povEtšinou do ovzduší a až s modernizací procesu se 

začaly užívat i boční produkty karbonizace, jako je koksárenský plyn, dehet, a další chemické 

látky. 

 

Dehtové úsady vznikají v koksovnách pUi karbonizaci uhlí, kdy se za vysokých teplot 

mEní uhelná hmota na vyšší aromatické sloučeniny. Zpravidla se pUidávají zpEt do uhelné 

vsázky, mají však i jiné možnosti využití. 

 

Zp]sob vzniku a tvorby tEchto úsad je ekvivalentní vzniku látek nerozpustných 

v chinolinu, proto se nabízí otestovat možnost uplatnEní, jež jsou známy pro látky 

nerozpustné v chinolinu. 
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2 Popis technologie koksování 

 

2.1 Dehtové úsady 

 

Dehtové úsady vznikají v pr]bEhu procesu karbonizace uhlí, kdy se mEní uhelná hmota 

d]sledkem p]sobení vysokých teplot za nepUístupu vzduchu, jak bude popsáno dále. Vzniklý 

karbonizační plyn odchází stupačkami do pUedloh viz obr. 2.1 – označeno červenE, kde 

dochází ke zkrápEní plynu čpavkovou vodou a tím k jeho prvotnímu ochlazení. Zde dochází 

ke kondenzaci dehtovitých látek, které se označují jako kondenzát a shromaž@ují se ve 

sbErných nádržích, kam se dostávají z celého procesu chlazení plynu [1]. 

 

Obr. 2.1: Tvorba a tok úsad [1] 

 

 

K odlučování tuhých nečistot z kondenzátu se používají nádrže se šikmým dnem, tzv. 

koráby, odkud se mohou tuhé nečistoty vypouštEt. Schéma korábu je na obrázku 2.2, kde  

vstupuje kondenzát do nádrže.  
Obr. 2.2: Schéma korábu [1] 
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Dehtové úsady jsou tuhé látky, které vznikly pUi pUemEnE uhelné hmoty jako vyšší 

kondenzované polyaromáty, napU. anthracen, pyren, inden atd., pUičemž tyto vyšší 

polyaromáty mohou mít i boční methyl-, ethyl-, vinylskupiny a jiné homology. Do dehtových 

úsad pUechází také prachový úlet z počátku karbonizace, kdy ještE není blok plnE spečen, 

který často bývá obalen dehtem nebo smolou. Dále v nich nacházíme také úlomky zdiva pecí. 

Z tohoto d]vodu v dehtových úsadách nalézáme sloučeniny vápníku, zinku, kUemíku a 

hoUčíku [1], [7]. 

 

 

2.2 Hlavní části koksárenské baterie ovlivOující tvorbu dehtových úsad 

 

Mezi tyto částí patUí pUedevším ty, které pUicházejí do styku s uhlím a s plynnými 

produkty karbonizace. Jsou to: koksovací komory s topnými stEnami, regenerátory a kouUové 

kanály, armatury pecí [1], [4]. 

 

2.2.1 Komory a topné stEny pecí 
 

Komora je prostor, který je plnEn vsázkovým uhlím, v nEmž dochází ke karbonizaci a 

vzniku produkt] karbonizace. Dehtové úsady zde vznikají jednak reakcemi už pUi pr]chodu 

plynu karbonizovanou hmotou a dále ve sbErném prostoru vlivem vysokých teplot a zejména 

pUi kontaktu plynu se stEnami., kde se jejich tvorba projevuje vznikem nežádoucích vrstev 

uhlíku. Polykondenzační reakce v plynu probíhají i cestou ve stupačkách a soubEžnE s jeho 

klesající teplotou dochází k jejich zpomalení až zastavení v d]sledku prudkého zchlazení 

skrápEcí vodou v pUedloze. Koksárenské pece se sdružují do společného bloku nazývaného 

baterie viz obr. 2.3. [1], [4]. 
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Obr. 2.3: Koksárenská baterie [1] 

 

 

2.2.2 Armatury pecí 

 

K armaturám pecí patUí pUedlohy se stoupačkami a víky pecí. Stoupačky jsou svislé 

trubky, zapuštEné do otvor] v klenbE, které z komory odvádEjí karbonizační plyn pUes 

spojovací kolena do pUedlohy. Zde probíhá první chlazení plynu, kdy je hydraulická klapka 

zkrápEna vodou, nebo je čpavková voda pUímo rozstUikována do karbonizačního plynu. PUi 

tomto ochlazení dochází ke kondenzaci dehtu, který se m]že usazovat na stEnách pUedlohy, 

proto je nutné stoupačku čistit. Provádí se to tak, že se do ní spustí škrabák – ježek – opatUený 

tlustými hroty. V pUedloze se plyn ochladí asi na Ř0 – 100 °C a částečnE kondenzuje, proto má 

pUedloha mírný sklon, aby mohl kondenzované složky spolu s chladící tekutinou odtékat [1], 

[4]. 

 

2.2.3 Regenerátory a kouUové kanály 

 

Regenerátory jsou uzavUené prostory umístEné pod komorami. Jejich úkolem je využít 

teplo získané ze spalin k ohUevu vzduchu a koksárenského plynu pUivádEného ke spalovaní, 

což významnE ovlivOuje teplotu v komoUe a tím tedy i tvorbu úsad [1], [4]. 
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KouUové kanály jsou s regenerátorem spojeny litinovými odtahovými koleny a odvádEjí 

spaliny z regenerátoru do komína. KouUové kanály, které jsou umístEny nad základovou 

deskou, bývají dva nebo čtyUi a jsou společné pro celou baterii [1], [4]. 

 

2.2.4 Chlazení surového plynu 

 

Surový plyn odchází z koksovací komory, pUes stupačku do pUedlohy obr. 2.4, kde probíhá 

první chlazení. Zde se plyn ochladí pomocí čpavkové vody z asi 800 °C na 120 °C, 

zkondenzuje dehet, nikoli však vodní pára, jejíž obsah se zvýší z d]vodu vypaUování 

čpavkové vody asi na dvojnásobek. Takto ochlazený plyn prochází sacím potrubím, které je 

ochlazováno ovzduším, což vede k dalšímu ochlazení plynu na asi  Ř5 °C. V sacím potrubí 

prakticky nedochází ke kondenzaci vodních par, avšak menší množství dehtu zde kondenzuje, 

proto má sací potrubí určitý sklon, aby nedocházelo k usazování na stEnách potrubí. Dále je 

potrubí proplachováno čpavkovou vodou, která odnáší i menší nečistoty. Dehtové podíly i 

čpavkovou vodu je nutno oddElit, proto je pUed primární chladič komponován odvodOovač 

s kapalinovým uzávErem a šikmým dnem sloužícím k usazovaní tužších částic [1], [4]. 

 

 

Obr. 2.4: Stupačka s pUedlohou [1] 
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Surový plyn dále pokračuje do primárních chladič], kde se plyn ochladí na teplotu 25 

– 30 °C. Chlazení lze rozdElit na pUímé, kdy se chladící voda mísí pUímo s plynem, nebo 

nepUímé, kde dochází k výmEnE tepla mezi plynem a chladící vodou pUes stEny trubek. PUi 

chlazení se až ř5 % tepla spotUebuje ke kondenzaci vodních par a ochlazení vzniklé vody. 

Odtékající voda a dehet je odvádEn pUes hydraulický uzávEr do dElící nádrže – odlučovače, 

kde se oddElí a pokračují do svých zásobník] [1], [4]. 

 

 

2.3 Karbonizace uhlí 

 

PUi p]sobení vyšších teplot na uhlíkaté látky dochází k tzv. pyrolýze, tepelnému rozkladu 

uhlovodík]. Toto iniciuje nEkolik pochod]. ŠtEpení snižuje molekulovou váhu uhlovodíku, 

vzniká plyn pUípadnE i uhlík. PUi polymeraci se jednodušší molekuly látky spojují, zvyšuje se 

molekulová hmotnost a vznikají tak látky dehtovité a asfaltovité. Kondenzace je dEj, kdy se 

spojují jednoduší látky r]zných látek za vzniku dehtu. OtevUené UetEzce alifatických sloučenin 

se uzavírají pUi jevu zvaném cyklace. PUi isomeraci se mEní vnitUní struktura látky. 

Dehydrogenace je pochod, pUi kterém dochází k ochuzování produkt] vodíkem, hydrogenace 

je její pravý opak, tedy obohacování produkt] vodíkem [1], [4]. 

 

Hlavní vliv na vznik a chemické složení produkt] má teplota, proto rozlišujeme dva typy 

karbonizace, tzv. nízkotepelnou a vysokotepelnou. Vznik tEkavých látek m]žeme rozdElit do 

dvou fází, pUičemž první fáze probíhá do teploty 500 °C a druhá nad tuto teplotu [1], [4]. 

 

2.3.1 První fáze karbonizace 

 

Tato fáze probíhá do teploty 500 °C za vzniku primárních produkt] karbonizace, což je 

polokoks, primární dehet a plyn – výtEžky viz obr. 2.5. Teploty rozkladu uhelné hmoty závisí 

na obsahu prchavých látek v uhlí, tedy i druhu uhlí. Teploty rozkladu mohou být v rozmezí 

170 °C (pálavá uhlíě až 3Ř0 °C Ěantracitě, obecné tedy m]žeme považovat teplotu 300 °C za 

počátek rozkladu. Jako první podléhají rozkladu kyslíkaté sloučeniny a z nich pUedevším 

huminové kyseliny, které odštEpují oxid uhličitý a uhelnatý a pUecházejí na vyšší fenoly. PUi 

dalším zvýšení teploty se rozkládají další uhelné hmoty a vznikají vyšší parafíny, cyklické 

sloučeniny a v malé míUe i vyšší aromatické uhlovodíky nikoli však benzen či naftalen. 

V první fázi vzniká rozkladem uhlovodík] také vodík, methan, ethylen a další jednodušší 
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uhlovodíky. Z látek obsahujících aminoskupiny vzniká čpavek, z látek obsahujících sirné 

sloučeniny se tvoUí sirovodík. Polokoks, jako primární produkt, obsahuje ještE asi 10 % 

prchavé látky. Nízkotepelný dehet obsahuje asi 30 % vyšších fenol], 20 % nenasycených 

uhlovodík], pUibližnE 20 % parafín], 10 % naften] a zbytek je složen z vyšších aromatických 

uhlovodík] a pryskyUic. Nízkotepelný plyn obsahuje oproti koksárenskému plynu více oxidu 

uhličitého a methanu, avšak vodíku má ménE. Dále je v nEm obsažen čpavek a sirovodík [1], 

[4]. 

 

Obr. 2.5: VýtEžky karbonizace uhlí [1] 

 

 

2.3.2 Druhá fáze karbonizace 

 

V druhé fázi vzr]stá teplota až pUes 1000 °C, což vede k dalším zmEnám primárních 

produkt]. V oblasti 500 - Ř00 °C probíhá nejčastEji polymerace, kondenzace a cyklace. Z 

vyšších alifatických uhlovodík] rozkladem vznikají nižší nasycené i nenasycené uhlovodíky 

(methan, ethan, ethylen atd.). Dále vznikají jednojaderné aromatické uhlovodíky (benzen, 

toluen, xylen atd.ě. PUi teplotE 700 °C a více se začínají tvoUit také vícejaderné aromáty 

Ěnaftalen, antracen atd.ě, které jsou hojnE zastoupeny v dehtu. Kyslíkaté sloučeniny se dále 
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rozkládají, kdy z vyšších fenol] vzniklých v první fázi vznikají nižší fenoly, které dále 

podléhají rozkladu na oxid uhličitý, uhelnatý a nižší uhlovodíky. Z tEchto sloučenin se vytváUí 

také značné množství vody. Z dusíkatých sloučenin se odštEpuje dusík a čpavek, které se 

mEní s uhlíkatými sloučeninami na kyanovodík. V této fázi se vytváUí také sirovodík ze 

sirných sloučenin. PUi teplotách nad Ř00 °C dochází k nár]stu vzniku vícejaderných aromát], 

začíná se tvoUit grafit, nejnižší uhlovodíky se štEpí na prvky, čpavek se rozkládá za vzniku 

kyanovodíku a ze sirovodíku se začíná tvoUit sirouhlík. Tvorba aromatických uhlovodík] viz 

obr. 2.6 [1], [4]. 

 

Obr. 2.6: Vznik aromatických uhlovodík] [1] 

 

 

 

2.4 Koksárenský dehet 

 

Koksárenský surový dehet je hustá černá kapalina skládající se z více než 10 000 

sloučenin, které jsou za normální teploty tuhé nebo kapalné. Dehet je tvoUen pUevážnE 

polycyklickými i monocyklickými sloučeninami, nEkteré mívají i postranní UetEzce. Více než 

50 % dehtu tvoUí smola, což je nedestilovatelný zbytek nad teplotou 360 °C. Chemicky lze 

složení dehtu charakterizovat prvkovým složením, avšak charakterizace podle individuálních 

sloučenin bývá složitá, jelikož už pUi teplotE 400 °C dochází k pUemEnE sloučenin, zejména ke 

kondenzaci. Používá se proto tzv. skupinové složení dehtu a smoly, kdy se určují skupiny 

rozpustné v definovaných rozpouštEdlech. Jako rozpouštEdla lze volit r]zné látky, pUičemž 

čím nižší polaritu rozpouštEdlo má, tím h]Ue rozpouští polární látky. Další faktor podílející se 
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na rozpustnosti je molekulová hmotnost. Čím více se blíží molekulová hmotnost rozpouštEdla 

molekulové hmotnosti rozpouštEné látky, tím lépe se tato látka rozpouští [2]. 

 

Index aromatizace vyjadUuje pomEr uhlíku k vodíku podle: 

軽 噺 ね 券兼  

kde N je index aromatizace, n je počet uhlíkových atom] v molekule a m je počet vodíkových 

atom] v molekule. Tento index je značnE ovlivnEn teplotou karbonizace stejnE jako 

kvalitativní složení dehtu. Podle indexu aromatizace pak Uadíme dehty do této Uady:  

 

 

 rašelinové a hnEdouhelné nízkotepelné dehty N = 2,5; 

 černouhelné dehty     N = 3; 

 plynárenské dehty     N = 3,6; 

 koksárenské černouhelné dehty   N = 5,3 – 6,5. 

 

2.4.1 Chemická struktura dehtu 

 

Acyklické uhlovodíky jsou v dehtu pUítomny jen v malém množství, z alkan] byla 

prokázána pUítomnost butanu až dekanu, tetradekanu, heptadekanu a nonadekanu. V dehtu 

byly prokázány také isoalkany od isobutanu po isodekan. Tyto látky bývají rozvEtvovány 

nejčastEji methyl-skupinou. Alkeny jsou zastoupeny pouze uhlovodíky C4 až C9, alkiny 

nejsou prakticky pUítomny v]bec [7]. 

 

Dominantní podíl složek dehtu tvoUí aromatické uhlovodíky, které se zde nacházejí 

v nejr]znEjších isomerních variantách benzo-, nafto- a dalších kondenzačních modifikacích 

s pomErné malým zastoupením alkylhomologických Uad. Jednojaderné aromáty jsou v dehtu 

pUítomny jak v základním uhlovodíku – benzenu tak i v jeho methyl-, dimethyl-, trimetyl- a 

tetramethyl modifikacích. Dále se v dehtu nachází alkylové skupiny typu ethyl-, vinyl- 

isopropyl-, propyl-, isobutyl- a jejich kombinace [7]. 
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Mezi vícejaderné aromáty patUí naftalen, jako výchozí uhlovodík dvoujaderných aromát] 

je v dehtu pUítomen v nejvEtším množství. Naftalen m]že být doprovázen methyl-, dimethyl- i 

trimethylhomolgy, dále svými deriváty acenaftenem a acenaftylenem. Jako další dvoujaderný 

aromát se v dehtu nachází také bifenyl nebo binaftyl. Trojjaderné aromáty jsou v dehtu 

tvoUeny antracenem a fenantrenem, které bývají doprovázeny methyl- i dimethylhomology. 

Ze čtyU- a vícejaderných aromát] jsou v dehtu pUítomny benzantracen, chrysen, pyren, 

trifenylen dále pEtijaderný perylen. Pokud v polycyklických systémech mají dvE jádra 

společné dva atomy nazývají se ortokondenzovaným sytémem, obecnE cykloareny. Když je 

alespoO jeden atom součástí tUí aromát] hovoUíme o systému perikondenzovaném, obecnE 

cirkumareny [7]. 

 

Mezi další látky zastoupené v dehtu patUí sirné, kyslíkaté a dusíkaté sloučeniny. 

Nejd]ležitEjší funkční skupina síry je thiolová – SH, která se nachází ve sloučeninách jako je 

methanthiol, thiofenol apod. Kyslík je pUítomen ve formE hydroxyskupin, karbonylových a 

karboxylových skupin, avšak nejvíce zastoupenou kyslíkatou skupinou jsou hydroxyderiváty 

aromatických uhlovodík] – fenoly a jeho kombinace s ethyl-, propyl-, isopropylhomology. 

Dusík se v dehtu vyskytuje ve funkčních skupinách pUevážnE ve formE aminoskupin 

v primárních aromatických aminech – anilinu a jeho methyl- nebo dimethylhomolozích. Dále 

se dusík váže heterocyklicky ve formE pyridinu a jeho alkylhomolog], chinolinu a 

isochinolinu [7]. 

 

2.4.2 Látky nerozpustné v chinolinu 

 

Látky nerozpustné v chinolinu jsou nejvýšemolekulární části dehtu a smoly, které 

vznikají tepelným rozkladem uhelné hmoty. Tyto látky mají velký vliv, jak na úpravu dehtu 

tak i na pojivou funkci smoly. Látky nerozpustné v chinolinu se dElí na dva typy podle svého 

vzniku a to na:  

 

 primární látky nerozpustné v chinolinu (primární LNCh) 

 sekundární látky nerozpustné v chinolinu (sekundární LNCh) 
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2.4.2.1 Vznik primárnich LNCh 

 

Primární látky nerozpustné v chinolinu vznikají z primárního rozkladu uhelné hmoty pUí 

karbonizaci, kde jsou proudící tEkavé produkty z této hmoty vystaveny teplotním a tlakovým 

vliv]m. Také zde dochází k odplynEní částic uhelného prachu Ěúletuě ve vznosu do r]zného 

stadia. Jedná se o látky sazovité struktury s nízkým obsahem vodíku, tedy o kondenzovaná 

aromatická jádra s navázaným vodíkem v acyklických m]stcích [5], [7]. 

 

2.4.2.2 Vznik sekundárních LNCh 

 

Sekundární látky nerozpustné v chinolinu vznikají pUi destilaci dehtu, kdy je vystaven 

teplotám nad 360 °C. PUi této teplotE dochází k pUemEnE p]vodní hmoty na uhlíkatou 

anizotropní mezofázi, která je opEt tvoUena aromatickými jádry pospojovanými acyklickými 

m]stky, avšak na rozdíl od primárních LNCh nemají sazovitou strukturu. Obsah sekundárních 

LNCh v dehtu a smole je podstatnE menší než primárních [5], [7]. 

 

2.4.2.3 Vliv LNCh na pojivost smoly 

 

Pojivá funkce smoly je dána právE existencí látek nerozpustných v chinolinu, protože pUi 

pyrolýze smoly tvoUí právE tyto látky koksovou hmotu. Zásadní pro pojivou funkci jsou 

primární LNCh, které limitují obsah bezvodíkového podílu. Sekundární LNCh zabraOují 

tvorbE inaktivních útvar]. Optimální obsah LNCh zvyšuje v pojidlové smole pevnost 

elektrod, nebo[ zhutOuje a zpevOuje vazbu zrn koksu [5]. 

 

2.5 Neenergetické využití karbochemických produkt] 

 

Karbochemické produkty mají mimo energetické využití i široký potenciál 

v neenergetických procesech. Mohou být zpracovávány na sorbenty, nebo na uhlíkaté 

materiály, které se díky vysoké pojivosti vyznačují velkou pevností. Mezi uhlíkové výrobky 
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s nejvEtším uplatnEním patUí napUíklad uhlíkové elektrody u žívané v metalurgii, které vedle 

uhlíkatých sorbent] pUedstavují nejvEtší odbyt uhlíkových výrobk] v]bec. 

 

2.5.1 Uhlíkaté sorbenty 

 

Jsou to pevné látky, které jsou na svém povrchu schopny adsorbovat tekutiny a nazýváme 

je absorbenty a adsorbovanou tekutinu absorbát. Adsorbenty se vyznačují velkým počtem 

r]znE velkých pór] a tím i vnitUním povrchem mnohonásobnE pUekračujícím velikost vnEjšího 

povrchu. Druhy a velikosti pór] uvádí tab. 2.1 a také obr. 2.7. 

 

Tab. 2.1: Druhy a velikosti pór] 

Mikropóry 

[nm] 

Mezopóry 

[nm] 

Makropóry 

[nm] 

Hrubé póry 

[nm] 

0,2 – 1,6 1,6 - 30 30 - 7500 7500 a více 

 

 

Obr. 2.7: Model porézní struktury [10] 

 

 

Adsorpce je dEj, pUi kterém se tekutina Ěkapalina, plyně pUivádí do styku s pevnou fází 

reakce probíhá na mezifázovém rozhraní. Intenzita adsorpce závisí na síle interakce mezi 

povrchem absorbentu a molekulami sorbátu. Rozlišujeme fyzikální a chemickou adsorpci 

[11]. 

 

PUi fyzikální adsorpci se vytváUejí interakce typu Van der Waalsových sil. Účinkem tEchto 

sil se molekuly adsorbované složky koncentrují na povrchu absorbentu, a tím se složka oddElí 

od ostatních složek smEsi. Jelikož jsou molekuly adsorbátu poutány k adsorbentu Van der 

Waalsovými silami, je tento dEj vratný [11]. 
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Chemisorpce nebo také aktivovaná adsorpce, pUi níž dochází k tvorbE elektronových 

vazeb a sdílení elektron] mezi adsorbovanou molekulou a povrchem adsorbentu, probíhá na 

aktivních centrech, která pokrývají jen část povrchu pór]. Tento dEj má charakter tvorby 

chemické sloučeniny. Po chemisorpci se stav adsorbované látky výraznE liší od svého 

p]vodního stavu a tento dEj je obvykle nevratný [11]. 

 

V současné dobE se rozlišují tyto typy uhlíkatých sorbent]: 

 

Aktivní uhlí - vysoce porézní sorbent. MErný povrch dosahuje 700 - 800 m2/g.  

 

Aktivní koksy - obsahují jak mikropóry, tak mezopóry i makropóry, tzn. mají tzv. 

tridisperzní strukturu. MErný povrch dosahuje UádovE stovek m2/g a je značnE menší než u 

aktivních uhlí. 

 

Uhlíkatá molekulová síta - mají tzv. monodisperzní strukturu se stUedním polomErem 

submipór] pod 0,Ř nm. Vyznačují se schopností selektivnE oddElovat malé molekuly od 

velkých  

 

Aktivní uhlíkatá vlákna – uhlíkatá vlákna s porézní strukturou povrchu. Surovinou je 

nejčastEji celulosa, polyakrylonitril, fenol – formaldehydové pryskyUice a černouhelná smola. 

PrimárnE vyrobená vlákna z uvedených materiál] jsou podrobena aktivaci. MErný povrch 

dosahuje až 2000 m2/g [11]. 

 

2.5.2 Aktivace uhlíkatých látek 

 

Aktivace slouží k navýšení objemu póru a tím i ke zvEtšení vnitUního povrchu sorbentu 

pUed samotnou karbonizací, která slouží k navýšení obsahu uhlíku a snížení obsahu 

heteroatom] Ěvodíku, dusíku, kyslíku a síryě. Aktivace se dElí na fyzikální a chemickou podle 

použitých aktivačních činidel [3], [6], [10], [11]. 

 

PUi fyzikální aktivaci je sorbent zplynEn vodní parou, oxidem uhličitým nebo kyslíkem, 

pUičemž nejvyšší účinnost rozvoje vnitUního povrchu má zplynEní vodní parou. K této reakci 
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dochází bu@ ve fluidním loži, které umožOuje dobrý kontakt plynu a sorbentu nebo 

v trubkové rotační peci [3], [6], [10], [11]. 

Chemická aktivace užívá k navýšení vnitUního povrchu hydroxidy nebo uhličitany 

alkalických kov] ĚKOH, NaOH, NaCO3ě, pUípadnE i kyseliny ĚH3PO4). Po následné pyrolýze 

sorbentu je nutno odstranit produkty reakcí aktivačních činidel kyselinou chlorovodíkovou, 

fluorovodíkovou nebo dusičnou [3], [6], [10], [11]. 

 

2.5.3 Uhlíkové materiály 

 

Výroba uhlíkových materiál] zahrnuje celou Uadu operací, které by se daly seUadit takto: 

 

 vstupní drcení 

 kalcinace 

 mletí a tUídEní 

 dávkování plniva a pojidel 

 mísení 

 formování a lisování 

 výpal a impregnace 

 

Drcení a mletí probíhá pUedevším na čelis[ových drtičích a jemnEjší frakce se získávají na 

kulových mlýnech. Kalcinace je takový proces, kdy je již vzniklý uhelný nebo smolný koks 

znovu vystaven ohUevu na teploty 1 300 – 1 450 °C, kdy dochází k dodatečné karbonizaci 

uhlovodíkových zbytk] a snížení obsahu vodíku [1]. 

 

Pojidlo slouží ke smáčení zrn plniva, čímž získá lisovaná hmota plasticitu. Koks po 

výpalu vytváUí pro spojení jednotlivých zrn koksovací m]stky, které se následnE nasycují 

sytivem, aby se vyplnily póry vzniklé pUi výpalu. Pojidlo by mElo mít nízkou teplotu mEknutí 

a vysoký koksový zbytek [1]. 

 

Smáčivost zrn souvisí s viskozitou, skupinovým složením a teplotou pojidla. Po smočení 

dochází k adsorpci a penetraci pojidla do hloubky jednotlivých zrn. Jako výchozí látka pro 

pUípravu pojidla je brána pojidlová černouhelná smola, která se získá pUi destilaci 

černouhelného dehtu, nebo smísením smoly s dehtovými oleji [1]. 
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3 Praktická část 
 

3.1 Cíle bakaláUské práce 

 

Mé cíle této bakaláUské práce jsou tyto: 

 

 provést odbEr a charakterizaci úsad z koksárenských provoz] 

 otestovat možnost využití dehtových úsad z koksárenských provoz] jakožto 

sorbentu 

 otestovat možnost využití dehtových úsad z koksárenských provoz] jakožto 

prekurzoru uhlíkatého výrobku 

 

 

3.2 Elementární analýza 

 

Elementární analýzou získáme procentuální zastoupení jednotlivých prvk] ve 

zkoumaném vzorku. Tato analýza se provádí na automatických analyzátorech, které jsou 

založeny na principu oxidačních a redukčních rozklad]. Jako nosný plyn se zde používá 

helium se 3% kyslíku. Vzniklé plynné produkty – CO2, H2O, N2, SO2 – se stanovují 

chromatograficky [5]. 

Elementární analýza byla provedena na externím pracovišti na pUístroji LECO, kyslík byl 

určen dopočtem do 100 %. 

 

Tab. 3.1: Výsledky elementární analýzy dehtové úsady 

H(r)*   

(%) 

C(r)  

(%) 

H(r)   

(%) 

N(r)   

(%) 

S(r)  

(%) 

O(r)  

(%) 

C(d)  

(%) 

H(d)   

(%) 

N(d)   

(%) 

S(d)  

(%) 

O(d) 

(%) 

3,77 80,20 3,63 1,73 0,50 7,50 81,20 3,68 1,75 0,51 7,60 

 

V tabulce 4.1 označuje index r p]vodní stav vzorku, index d označuje vysušený vzorek a  

H(r)* je vodík namEUený i s vlhkostí. Z výsledk] je patrný vysoký obsah uhlíku a kyslíku. 
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3.3 Termogravimetrická a kalorimetrická analýza 

 

Termogravimetrická analýza ĚTGA, TGě je termická metoda, pUi níž se kvantitativnE 

sledují zmEny hmotností zkoumaných vzork] pUi rovnomErném ohUevu. ZmEna hmotnosti je 

funkcí teploty, která se zaznamenává automaticky počítačem. Z termografické kUivky se 

pUímo odečítá hmotnost v určitém rozmezí teplot a z nich se určuje termická stálost a složení 

vzork] [5]. 

 

Kalorimetrie je analytická metoda, jejímž principem je spálení navážky paliva v silnE 

oxidačním prostUedí a výpočet uvolnEného tepla na základE nár]stu teploty. Analytický 

vzorek paliva se vloží do spalovací misky, umístEné v kalorimetrické bombE, která se 

natlakuje na 1,0 – 3,5 MPa a ta se poté vloží do kalorimetru, kde se pUipojí na elektrodu. 

Kalorimetrická nádoba se naplní destilovanou vodou o teplotE asi 20 °C. Do nádoby se poté 

umístí míchadlo a pUikryje se víkem. Spálení i následný výpočet spalného tepla je Uízen 

počítačem [5]. 

 

Tab. 3.2: Výsledky termogravimetrické analýzy dehtové úsady 

W(r) 

(%) 

A(r) 

(%) 

Ċ(r) 

(%) 

V(r)  

(%) 

FC(r)  

(%) 

A(d) 

(%) 

Ċ(d) 

(%) 

V(d) 

(%) 

FC(d) 

[%] 

1,2 5,2 93,6 16,3 77,3 5,2 94,7 16,5 78,2 

 

V tabulce 4.2 označuje index r p]vodní stav vzorku, index d označuje vysušený vzorek, 

デ je celková hoUlavina, V je prchavá hoUlavina a FC je neprchavá hoUlavina. Z této analýzy 

vyplývá, že dehtová úsada obsahuje 1,2 % vlhkosti. 

 

Tab. 3.3: Výsledky kalorimetrické analýzy dehtové úsady 

spalné teplo(r) 

(KJ·kg-1) 

spalné teplo(d) 

(KJ·kg-1) 

výhUevnost 

(CSN1928) konst.obj.  

(KJ·kg-1) 

výhUevnost ĚCSN 

ISO 1928) kons.tlak  

(KJ·kg-1) 

32240 32641 31463 31432 

 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



21 
 

Z výsledk] kalorimetrické analýzy je patrná velmi vysoká výhUevnost srovnatelná 

s výhUevností černouhelného koksu, což dokládá pUedpoklad o vysokém obsahu uhlíku, který 

je potvrzen elementární analýzou výše a vysokým obsahem hoUlaviny. 

 

3.4 Zpracování dehtové úsady na uhlíkatý sorbent  

 

Sorbenty jsou pevné látky s rozmanitou porézní strukturou, které jsou schopny 

zachycovat nEkteré složky z plynných a kapalných smEsí. Pórovitou strukturu tvoUí komplex 

pór], k hodnocení vlastností sorbentu patUí mEUení vnitUního povrchu, který vychází ze 

zmEUení adsorpční izotermy permanentního plynu za nízkých teplot [10]. 

 

3.4.1 Soxhletova extrakce 

 

Extrakce dehtu se provádí v extrakčním pUístroji, který se skládá ze tUí části: varné baOky, 

extrakční části pUístroje a chladiče. Do varné baOky se nalije rozpouštEdlo, na baOku se nasadí 

extrakční část, v níž je umístEna frita s naváženým vzorkem dehtové úsady, pUikryté kouskem 

vaty a na tuto část se umístí chladič. Organické rozpouštEdlo se ve varné baOce zvolna pUivede 

k varu, páry rozpouštEdla se pUevedou bočním pUestupníkem do chladiče, kde zkondenzují a 

stékají do extrakční části, kde zkrápí dehtovou úsadu ve fritE. Po dosažení výšky bočního 

pUepadu, rozpouštEdlo stéká zpEt do varné baOky i s rozpuštEnými látkami. Protože z varné 

baOky odcházejí stále nové páry rozpouštEdla, pokračuje extrakce dehtové úsady UádovE 

nEkolik hodin a rozpuštEné látky se hromadí ve varné baOce [5]. 

 

Po konci extrakce ĚpUepad z extrakční nádoby má konstantní barvuě se vypne ohUev, 

sejme se chladič, z extrakční části se vyjme frita s dehtovou úsadou a vloží se do sušárny. Po 

vysušení se zváží a z rozdílu pUed extrakcí a po extrakci se procentuálnE stanoví obsah látek 

rozpuštEných v daném rozpouštEdle [5]. 

 

Pro extrakci dehtové úsady byla zvolena tato Uada rozpouštEdel: aceton, toluen, pyridin a 

chinolin. Extrakce prvními tUemi rozpouštEdly probíhala podle výše uvedeného postupu, 

avšak extrakce chinolinem nemohla takto probíhat pro vysoký bod varu 23Ř °C. Chinolin se 

proto zahUíval v Erlenmayerové baOce na vaUiči s magnetickým míchadlem pod chladičem až 

do bodu varu. Poté se dehtová úsada ve fritE umístila na odsávačku, kde byla horkým 
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chinolinem nEkolikrát promyta a zfiltrována. Poté byla frita s dehtovou úsadou sušena a 

zvážena stejnE jak je uvedeno výše. 

 

Tab. 3.4: Hodnoty pUi extrakci dehtové úsady acetonem 

Hmotnost 

prázdné 

frity 

[g] 

Navážka 

úsady 

[g] 

Hmotnost 

vaty 

[g] 

Bod 

varu 

[°C] 

Teplota 

sušení 

[°C] 

Hmotnost 

úsady po 

extrakci 

[g] 

Úbytek 

[g] 

Obsah 

rozpuštEných 

látek 

[%] 

65,5070 19,5230 0,8670 56 79 17,2670 2,2560 11,56 

 

Navážka úsady v extrakční fritE byla pUikryta vatou, aby neunikaly pevné částice do 

rozpouštEdla a byla provedena extrakce podle výše uvedeného postupu. Po konci extrakce se 

dehtová úsada ve fritE i s vatou sušila v sušárnE pUi 7ř °C, dále byla zvážena, z rozdílu pUed a 

po extrakci byl stanoven úbytek, který byl vztažen k navážce a byl vypočten obsah 

rozpuštEných látek viz Tab. 4.5. 

 

Tab. 3.5: Hodnoty pUi extrakci dehtové úsady toluenem 

Hmotnost 

prázdné 

frity 

[g] 

Navážka 

úsady 

[g] 

Hmotnost 

vaty 

[g] 

Bod 

varu 

[°C] 

Teplota 

sušení 

[°C] 

Hmotnost 

úsady po 

extrakci 

[g] 

Úbytek 

[g] 

Obsah 

rozpuštEných 

látek 

[%] 

65,5070 17,2670 0,8670 110 120 8,5210 8,7460 44,79 

 

Zbylá navážka dehtové úsady ve fritE byla znovu vložena do extrakční části Soxhletova 

pUístroje, varná baOka byla naplnEna toluenem a extrakce probíhala znovu podle postupu 

popsaném výše. Po ukončení extrakce byla úsada sušena stejným zp]sobem pUi 120 °C, na 

analytických vahách byla poté zvážena, z rozdílu hmotností byl stanoven úbytek a ten byl 

vztažen k prvotní navážce pUed všemi extrakcemi. 
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Tab. 3.6: Hodnoty pUi extrakci dehtové úsady pyridinem 

Hmotnost 

prázdné 

frity 

[g] 

Navážka 

úsady 

[g] 

Hmotnost 

vaty 

[g] 

Bod 

varu 

[°C] 

Teplota 

sušení 

[°C] 

Hmotnost 

úsady po 

extrakci 

[g] 

Úbytek 

[g] 

Obsah 

rozpuštEných 

látek 

[%] 

65,5070 8,5210 0,8670 115 130 7,9870 0,5340 2,74 

 

Varná baOka byla naplnEna dalším organickým rozpouštEdlem – pyridinem, do extrakční 

části byla umístEna frita se zbylou úsadou po extrakci toluenem a probíhala extrakce podle 

dUíve uvedeného postupu. Po skončení extrakce byla úsada sušena v sušárnE pUi teplotE 130 

°C, úsada byla poté zvážena, dále byl určen úbytek, který byl opEt vztažen k prvotní navážce 

vzorku.  

 

Tab. 3.7: Hodnoty pUi extrakci dehtové úsady chinolinem 

Hmotnost 

prázdné 

frity 

[g] 

Navážka 

úsady 

[g] 

Hmotnost 

vaty 

[g] 

Bod 

varu 

[°C] 

Teplota 

sušení 

[°C] 

Hmotnost 

úsady po 

extrakci 

[g] 

Úbytek 

[g] 

Obsah 

rozpuštEných 

látek 

[%] 

65,5070 7,9870 0,8670 238 140 7,9864 0,0006 3,07.10-3 

 

Kv]li vyššímu bodu varu chinolinu nemohl být použít postup jako doposud. Varná baOka 

byla i s topným hnízdem nahrazena varnou deskou s elektromagnetickým míchadlem, 

Erlenmayerova baOka byla naplnEna chinolinem a byla ohUívána pod chladičem. Frita 

s dehtovou úsadou byla umístEna na odsávací baOku a byla zalita horkým chinolinem. Po 

odfiltrování veškerého chinolinu byla frita s dehtovou úsadou vložena do sušárny, kde se pUi 

teplotE 140 °C ponechala. Po usušení byla dehtová úsada zvážena, byl stanoven úbytek a ten 

byl vztažen k prvotní navážce úsady. 

 

Po všech čtyUech extrakcích byla hmotnost dehtové úsady 7,řŘ64 g což znamená, že 

oproti p]vodní navážce, která byla  1ř,5230 g, se rozpustilo témEU 60 % látek v nEkterém 

z použitých organických rozpouštEdel.  

 

Dále byla provedena další extrakce z nové navážky dehtové úsady, z d]vodu potUeby 

získání vEtšího množství vyextrahované dehtové úsady. Vzhledem k první UadE extrakcí byla 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



24 
 

zvolena extrakce toluenem jejíž výtEžnost se blíží výtEžnosti pUi použití celé extrakční Uady. 

Extrakce toluenem II probíhala podle dUíve uvedeného postupu. 

 

ObE dvE vyextrahované úsady, jak po první UadE extrakcí tak i po druhé extrakci, byly 

homogenizovány a jejich hmotnost činila 2ř,Ř767 g, která byla rozdElena na čtyUi části, kde tUi 

z nich byly aktivovány r]znými aktivačními činidly a čtvrtá část byla ponechána bez aktivace. 

 

3.4.2 Aktivace 

 

Pro aktivaci uhlíkatého sorbentu z dehtové úsady byla zvolena tUi aktivační media a to 

hydroxidy draselný, sodný a kyseliny fosforečná. Vzorek dehtové úsady po extrakcích byl 

rozdElen na čtyUi díly, kdy 3 gramy vzorku byly ponechány bez aktivace k elementárnímu 

rozboru a další tUi díly byly na 24 hodin smíseny s aktivačním mediem v pomEru 1 : 1 viz 

Tab. 3.8.  

 

Tab. 3.8: Hodnoty pro aktivaci uhlíkatých sorbent] 

Aktivační 
medium 

Navážka vzorku 

[g] 

Navážka; objem 
činidla 

[g]; [ml] 

Teplota pyrolýzy 

[°C] 

Hmotnost vzorku 
[g] 

KOH 6,2538 6,2590 500 5,1123 

NaOH 6,2780 6,2835 500 5,4285 

H3PO4 6,3414 3,7 500 5,4658 

 

Následovala karbonizace jednotlivých sorbent] pUi teplotE 500 °C po dobu 1,5 hodiny, po 

jejímž konci byly sorbenty chlazeny v exsikátoru, poté byly zality kyselinou chlorovodíkovou 

a ihned zfiltrovány. Takto upravené sorbenty byly sušeny v sušárnE pUi teplotE 120 °C, poté 

byl na jednotlivých sorbentech namEUen vnitUní povrch. 
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3.4.3 MEUení povrchu sorbentu 

 

Analytické vyjádUení závislosti naadsorbovaného množství plynu na povrchu tuhého 

absorbentu udává Langmuirova adsorpční izoterma, pUi které pUedpokládáme, že se vytváUí 

jen jedna vrstva molekul adsorbovaného plynu, dále, že pravdEpodobnost adsorpce je stejná 

ve všech místech povrchu a adsorbované molekuly se vzájemnE neovlivOují [9]. 

 

Rovnice Langmuirovy izotermy: 

 欠 噺 欠陳┻ 決┻ 喧な 髪 決┻ 喧 

 

kde a je množství naadsorbovaného plynu pUi rovnovážném tlaku p, b je konstanta funkce 

teploty, am je adsorbované množství plynu potUebné k úplnému pokrytí povrchu [9]. 

 

Pro vyhodnocení experimentálních dat uvažujeme linearizovaný tvar rovnice: 

 喧欠 噺 な決┻ 欠陳 髪 喧欠陳 

 

 

kdy v oblasti nízkých tlak] je závislost 欠 噺 欠岫喧岻 lineární: 

 欠 噺 欠陳┻ 決┻ 喧 

 

a v oblasti vysokých tlak] se blíží adsorbované množství limitní hodnotE: 

 欠 噺 欠陳 

 

Povrch sorbentu byl mEUen gravimetricky na pUístroji TGA – HP50 – MS pUi teplotE 25 

°C a výsledky byly zpracovány ve formE graf] a následných výpočt] z graf] viz Tab. 4.11. 
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Graf 3.1: Sorpční data a proložená Langmuirova izoterma pro vzorek aktivovaný KOH 

 

 

Graf 3.2: Sorpční data a proložená Langmuirova izoterma pro vzorek aktivovaný NaOH 
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Graf 3.3: Sorpční data a proložená Langmuirova izoterma pro vzorek aktivovaný H3PO4 

 

 

Tab. 3.9: Aktivní povrchy vypočtené z koeficient] proložených Langmuirových izoterem 

 
a 

[g/g] 

M 

[g/mol] 

am 

[nm2/g] 

S 

[m2/g] 
R2 

KOH 0,22 78,11 0,25 748,11 0,95 

NaOH 0,06 78,11 0,25 204,03 0,90 

H3PO4 0,029 78,11 0,25 98,61 0,96 

 

Z výsledk] uvedených v Tab. 3. 9 je zcela patrné, že nejvEtší vnitUní povrch byl namEUen 

na sorbentu aktivovaném hydroxidem draselným a to 748,11 m2/g. 

 

3.5 Zpracování dehtové úsady na tvarovaný uhlíkatý výrobek 

 

Dehtová úsada byla smíchána s namletým kalcinovaným antracitem jako inertní látkou 

v pomErech uvedených v Tab. 3.10 a d]kladnE homogenizována. U takto pUipravených smEsí 

byla provedena zkouška spékavosti podle Rogy a z výsledku analýzy byl vybrán pomEr smEsí 

k vlastnímu zhotovení uhlíkatého výrobku. 
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Rogova zkouška slouží ke stanovení spékavosti, kdy se po zkoksování dehtové úsady a 

antracitu získaný koks namáhá na otEr v RogovE pUístroji. Po každé bubínkové zkoušce se 

váží nadsítný podíl koksu na sítech okatosti 1 mm a Rogovo číslo se určí podle následujícího 

vztahu: 

迎荊 噺 磐欠 髪 穴に 髪 決 髪 潔卑 ┻ などどぬ┻ 芸 

 

kde  Q koksovací zbytek [g], 

 a nadsítné pUed 1. zkouškou na otEr [g], 

 b nadsítné po 1. zkoušce na otEr [g], 

 c nadsítné po 2. zkoušce na otEr [g], 

 d nadsítné po 3. zkoušce na otEr [g], [5]. 

 

Tab. 3.10: Hodnoty navážek pro Rogovu zkoušku 

PomEr dehtové úsady ku 
kalcinovanému antracitu 

Navážka úsady 

[g] 

Navážka kalcinovaného 
antracitu 

[g] 

1 : 5 2,4894 12,1421 

1 : 10 1,0940 10,1751 

1 : 20 0,6498 12,1460 

 

Navážky úsady a antracitu byly d]kladnE homogenizovány a vloženy do porcelánových 

kelímk], pUekryty kovovým závažím a po dobu 30 vteUin zatíženy lisem se závažím o 

hmotnosti 6 kg. Poté byly kelímky pUekryty víčky a vloženy do pUedem vyhUáté muflové pece 

na 850 °C, kde byly ponechány 15 minut. Kelímky byly z pece vyjmuty, lehce zchlazeny na 

kovové podložce a poté vloženy do exsikátoru. Po vyjmutí z exsikátoru byl koksovací zbytek 

zvážen, prosíván na sítu okatosti 1 mm a znovu zvážen. Dále byl koksovací zbytek namáhán 

v bubínku Rogova pUístroje, na sítu znovu prosíván a nadsítný zbytek byl zvážen. Koksovací 

zbytek byl takovýmto zp]sobem namáhán, prosíván a vážen ještE dvakrát. Z jednotlivých 

vyvážek byl vypočten Rog]v index a určena spékavost dané smEsi viz Tab. 3.11. 
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Tab. 3.81: Vyvážky a výsledky Rogovy zkoušky 

PomEr 
Q 

[g] 

a 

[g] 

b 

[g] 

c 

[g] 

d 

[g] 
RI Spékavost 

1 : 5 12,8940 12,3613 6,3245 4,6130 3,6278 48,94 
SilnE 

spékavé 

1 : 10 10,6406 10,0797 1,9832 1,2960 0,9851 27,60 
StUednE 
spékavé 

1 : 20 12,1794 3,9864 1,3023 0,9725 0,7917 12,76 
SlabE 

spékavé 

 

Z tabulky 3.11 jasnE vyplývá, že nejvíce spékavý byl pomEr smEsi dehtové úsady a 

antracitu 1:5, což je zp]sobeno pojivými vlastnostmi dehtové úsady. 

 

Výpočty Rogova čísla spékavosti: 

 

1 : 5 迎荊 噺 岾怠態┸戴滞怠戴袋戴┸滞態胎腿態 髪 は┸ぬにねの 髪 ね┸はなぬど峇 ┻ 怠待待戴┻怠態┸腿苔替待 噺 ねぱ┸ひね => silnE spékavé 

 

1 : 10 迎荊 噺 岾怠待┸待胎苔胎袋待┸苔腿泰怠態 髪 な┸ひぱぬに 髪 な┸にひはど峇 ┻ 怠待待戴┻怠待┸滞替待滞 噺 にば┸はど => stUednE spékavé 

 

1 : 20 迎荊 噺 岾戴┸苔腿滞替袋待┸胎苔怠胎態 髪 な┸ぬどにぬ 髪 ど┸ひばにの峇 ┻ 怠待待戴┻怠態┸怠胎苔替 噺 なに┸ばは => slabE spékavé 

 

Z výše uvedených výsledk] vyplývá, že nejvEtší spékavost má úsada s nejmenším 

pUídavkem kalcinovaného antracitu, proto byly pro výrobu uhlíkatého tvarovaného výrobku 

použity smEsi úsady a antracitu v pomErech 1 : 5, 1 : 2,5 a 100 % úsada. 
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Z takto získaných smEsí byli pUi teplotE 150 °C vylisovány briketky, které byly dále 

obaleny alobalovou folií a pyrolyzovány pUi teplotE ř00 °C s rychlostí ohUevu 5 °C za minutu. 

Po konci ohUevu a zchladnutí byly briketky vyjmuty z retorty a očištEny od alobalové folie. 

Výsledné briketky viz Obr. 3.1. 

 

Obr. 3.1: Výsledné briketky smEsi 1:5, 1:2,5 a 100 % úsady po karbonizaci 

 

 

Výsledné briketky byly poté vystaveny namáhání na otEr podle Rogy, které probíhalo 

podle dUíve zmínEného postupu. Výsledky byly zaznamenány do Tab. 3.12. 

 

Tab. 3.92: Vyvážky a výsledky Rogovy zkoušky briketek 

PomEr 
smEsi 

Q 

[g] 

a 

[g] 

b 

[g] 

c 

[g] 

d 

[g] 
RI Spékavost 

1 : 5 12,4230 12,4163 11,0445 10,1212 9,2997 85,92 
SilnE 

spékavé 

1 : 2,5 10,1922 10,1832 8,7761 7,8125 6,9985 82,35 
SilnE 

spékavé 

100 % 11,8625 11,5581 11,0348 10,2759 10,0107 90,19 
SilnE 

spékavé 

 

Z výsledk] uvedených v Tab. 3.12 vyplývá, že obE dvE smEsi i 100 % úsada jsou silnE 

spékavé. Výsledné briketky po RogovE zkoušce viz Obr. 3.2. 
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Výpočty Rogova čísla spékavosti: 

 

1 : 5 迎荊 噺 岾怠態┸替怠滞戴袋苔┸態苔苔胎態 髪 なな┸どねねの 髪 など┸なになに峇 ┻ 怠待待戴┻怠態┸替態戴待 噺 ぱの┸ひに => silnE spékavé 

 

1 : 2,5 迎荊 噺 岾怠待┸怠腿戴態袋滞┸苔苔腿泰態 髪 ぱ┸ばばはな 髪 ば┸ぱなにの峇 ┻ 怠待待戴┻怠待┸怠苔態態 噺 ぱに┸ぬの => silnE spékavé 

 

100 % úsada 迎荊 噺 岾怠怠┸泰泰腿怠袋怠待┸待怠待胎態 髪 なな┸どぬねぱ 髪 など┸にばのひ峇 ┻ 怠待待戴┻怠怠┸腿滞態泰 噺 ひど┸なひ => silnE spékavé 

 

Obr. 3.2: Výsledné briketky smEsi 1:5, 1:2,5 a 100 % úsady po RogovE zkoušce 

   

 

Z Obr. 3.2 je patrné, že se briketky smEsí dehtové úsady a kalcinovaného antracitu po 

zkoušce na otEr rozpadly na menší kusy, nikoliv však na prach. Toto svEdčí o výborné pojivé 

funkci dehtové úsady. 
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4 Zhodnocení výsledk] 

 

1. Charakterizací dehtové úsady byl prokázán vysoký obsah uhlíku a vyšších 

polyaromatických látek. Hodnota výhUevnosti dehtových úsad byla stanovena na 

31 432 KJ/kg s množstvím popela 5,2 %. 

 

2. Uhlíkatý sorbent, který byl aktivován hydroxidem draselným, mEl nejvEtší vnitUní 

povrch a sice 748,11 m2/g. O nEco menší vnitUní povrch mEl sorbent aktivovaný 

hydroxidem sodným 204,03 m2/g, nejmenší vnitUní povrch byl namEUen na sorbentu 

aktivovaném kyselinou fosforečnou 98,61 m2/g. 

 

3. Byla provedena zkouška spékavosti smEsí dehtové úsady a kalcinovaného antracitu 

podle Rogy ve tUech r]zných pomErech. SmEs v pomEru jeden díl dehtové úsady ku 5 

díl]m kalcinovaného antracitu mEla nejvEtší spékavost. Z výše uvedených výsledk] 

spékavosti bylo rozhodnuto dále pracovat se smEsí dehtové úsady a kalcinovaného 

antracitu v pomEru 1:5 a 1:2,5 a také čistou úsadou. Z tEchto dvou smEsí a čisté úsady 

byly vylisovány za zvýšené teploty tUi briketky, které byly dále pyrolyzovány za 

teploty 900 °C s postupným ohUevem 5°C za minutu. Karbonizované briketky byly 

namáhány na otEr v bubínku Rogova pUístroje a byla určena spékavost jednotlivých 

briketek, kdy nejvEtší Rog]v index 90,19 a tím i spékavost byla namEUena u briketky 

z čisté úsady, jen o málo menší index 85,92 byl u briketky smEsi 1:5 a nejmenší 

Rog]v index 82,35, který ovšem spadá do silnE spékavé Uady, byl namEUen u briketky 

smEsi 1:2,5. 
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5 ZávEr 

 

Možnost zpracování dehtových úsad na uhlíkatý sorbent se projevila jako jedna 

z možných perspektiv s výsledky vnitUních povrch] v Uádech stovek m2/g. Jako nejvhodnEjší 

aktivační činidlo byl vyhodnocen hydroxid draselný s velikostí vnitUního povrchu 74Ř,11 

m2/g. 

 

Pro zpracování dehtových úsad na uhlíkový výrobek bylo vycházeno z vysoké pojivosti 

dehtových úsad, které jsou zapUíčinEny tzv. Beta pryskyUicemi, které vychází z extrakčních 

mEUení. Jedná se o rozdíl hmotnosti látek rozpuštEných v toluenu a pyridinu, které bylo 

stanoveno na 8,2120 g.  
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