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Příprava uhlíkatých sorbentů chemickou aktivací pryskyřic 

Abstrakt 

Cílem předloţené práce je příprava a charakterizace aktivního uhlíku ze syntetických 

pryskyřic na bázi formaldehydu (fenol-formaldehydové, melamin-formaldehydové a 

močovino-formaldehydové) s aktivací pomocí uhličitanu draselného. Pyrolýzou získané 

uhlíkaté materiály byly hodnoceny sorpční technikou, TG-analýzou, infračervenou 

spektrometrií a stanoven obsah zásaditých skupin metodou acidobazické titrace. Byl 

sledován vliv podmínek přípravy sorbentu na jeho vlastnosti. 

Klíčová slova:  fenol-formaldehydová, močovino-formaldehydová, melamin-

formaldehydová pryskyřice,  pyrolýza, chemická aktivace, sorpční vlastnosti 

 

Preparation of Carbon Sorbents from Resins by Means of Chemical Activation 

Abstract 

The aim of this work is the preparation and characterization of activated carbon from 

synthetic resins based on formaldehyde (phenol-formaldehyde, melamine-formaldehyde, 

and urea-formaldehyde) activation using potassium carbonate. Obtained by pyrolysis of 

carbonaceous materials have been evaluated by the sorption technique, TG-analysis, 

infrared spectrometry and the determination of basic groups using acid-base titration. The 

influence of preparation conditions on properties of the sorbent have been investigated. 

Key words: phenol-formaldehyde, urea-formaldehyde, melamine-formaldehyde resin, 

pyrolysis, chemical activation, sorption properties 
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Úvod 

 

           Aktivní uhlík je technické označení pro uhlíkaté materiály vyznačující se vysokou 

porozitou a velkým povrchem, coţ jej předurčuje k širokému pouţití. Původně bylo aktivní 

uhlí získáváno karbonizací dřeva (habrové) nebo kostí (tzv. spodium). Dnes je připravován 

z celé řady organických látek, často z odpadů z chemických, potravinářských nebo 

zemědělských výrob. Pro aktivní uhlík nalézáme stále širší uplatnění, zejména jako 

sorbentu při separaci a čištění plynů, odstraňování polutantů z vodného prostředí a jako 

nosiče katalyzátorů. Katedra chemie se problematikou sorpčních materiálů zabývá řadu let. 

Hlavní zájem byl v minulosti soustředěn na získávání aktivního uhlíku z uhlí a 

petrochemických produktů, nyní je zájem soustředěn na přípravu uhlíkatých materiálů 

s definovanou texturou a uhlíkaté membrány. Cílem této práce je příprava a charakterizace 

aktivního uhlíku ze syntetických pryskyřic na bázi formaldehydu. 
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1 Teoretická část 

 

1.1 Adsorpce 

 

          Jako adsorpci označujeme vlastnost pevných látek koncentrovat na svém povrchu 

plyny a kapaliny (1). 

Adsorpce je děj, při kterém se tekutina (kapalina, plyn) přivádí do styku s pevnou 

fází-reakce probíhá na mezifázovém rozhraní. Pevnou látku, která je na svém povrchu 

schopna adsorbovat tekutiny nazýváme absorbent a adsorbovanou tekutinu absorbát 

(obr.1). 

Uzavřený 
Pór

Adsorbát v plynné fázi

Adsorbent

Adsorbát  

Obr. 1 Model adsorpce na heterogenním povrchu 

Energetickou stránku vyjadřuje vztah: 

       [1] 

Vzhledem k tomu, ţe poutání sorbované látky na povrchu tuhé látky je spojeno se 

sníţením entropie (ΔS<0), pak při samovolném průběhu tohoto děje (ΔG<0) musí být téţ 

ΔH<0, tedy adsorpce je spojená s uvolněním energie-adsorpční teplo (2). 
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Intenzita adsorpce závisí na síle interakce mezi povrchem absorbentu a molekulami 

sorbátu. Rozlišujeme fyzikální a chemickou adsorpci. 

Při fyzikální adsorpci se vytvářejí interakce typu Van der Waalsových sil. Účinkem 

těchto sil se molekuly adsorbované sloţky koncentrují na povrchu absorbentu, a tím se 

sloţka oddělí od ostatních sloţek směsi. Jelikoţ jsou molekuly absorbátu poutány 

k absorbentu Van der Waalsovými silami, je tento děj vratný (2). 

Adsorpční rovnováha se při fyzikální adsorpci ustavuje i za nízkých teplot a 

adsorbované mnoţství je pod kritickou teplotou absorbátu značné, ovšem s teplotou rychle 

klesá. Nad kritickou teplotou je adsorbované mnoţství velmi malé (3). 

Chemisorpce nebo také aktivovaná adsorpce, při níţ dochází k tvorbě 

elektronových vazeb-sdílení elektronů mezi adsorbovanou molekulou a povrchem 

absorbentu, probíhá na aktivních centrech, která pokrývají jen část povrchu pórů. Tento děj 

má charakter tvorby chemické sloučeniny (2). Po chemisorpci se stav adsorbované látky 

výrazně liší od svého původního stavu a tento děj je obvykle nevratný. Energetické změny 

v systému sorbent-sorbát nejlépe vystihuje diagram na obr. 2. 

 

 

Obr. 2 Průběh potenciální energie při fyzikální adsorpci a chemisorpci, a-fyzikální 

adsorpce, b-chemisorpce (2) 
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1.2 Uhlíkaté sorbenty 

 

Rozeznáváme čtyři základní typy uhlíkatých sorbentů: 

1. Aktivní uhlí-vysoce porézní sorbent. Výchozí surovinou je bukové a habrové 

dřevo, které je karbonizováno a následně aktivováno ve stacionární fázi vodní 

parou. Měrný povrch dosahuje 700-800 m
2
/g. Vzhledem k vysoké ceně a 

spotřebě dřeva se však hledá dostupná technologie výroby aktivních uhlí 

z jiných surovin. 

 

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

tzv. tridisperzní strukturu. Měrný povrch dosahuje řádově stovek m
2
/g a je 

značně menší neţ u aktivních uhlí, naopak cena je výhodnější. 

 

 

3. Uhlíkatá molekulová síta-mají tzv. monodisperzní strukturu se středním 

poloměrem submipórů pod 0,8 nm. Vyznačují se schopností selektivně 

oddělovat malé molekuly od velkých (2,5). 

 

4. Aktivní uhlíkatá vlákna – uhlíkatá vlákna s porézní strukturou povrchu. 

Surovinou je nejčastěji celulosa, polyakralonitril, fenol-formaldehydové 

pryskyřice a černouhelná smola. Primárně vyrobená vlákna z uvedených 

materiálů jsou podrobena aktivaci.  Měrný povrch dosahuje aţ 2000 m
2
/g (2). 
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Obecný princip získávání aktivního uhlíku je znázorněn na obr.3. 

Obr. 3 Obecné schéma procesů při pyrolýze organického materiálů (4) 

 

Během pyrolýzy se vznikající plynné látky podílení na formování porézní struktury 

uhlíkatého zbytku. 

Chemismus přeměny organického prekurzoru na uhlíkatý materiál byl podrobně 

studován u pyrolýzy polyakrylonitrilu (2). Proces získávání uhlíkatých vláken je uveden na 

obr. 4. 
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Obr. 4 Chemismus přípravy  uhlíkatého vlákna  z PAN (3) 

 

Povrchové vlastnosti sorbentu jsou ovlivněny pouţitým prekurzorem a podmínkami 

aktivace. Při vhodném aktivačním postupu se vytvoří obrovský počet pórů, takţe celková 

plocha jejich stěn (vnitřní povrch) dosahuje značných hodnot a je příčinou velké adsorpční 

kapacity aktivních uhlíkatých minerálů. Plocha vnějšího povrchu je ve srovnání s plochou 

vnitřního povrchu prakticky zanedbatelná. 

 Vysoké sorpční kapacity se dosahuje procesy označovanými jako aktivace, která se 

dělí na fyzikální a chemickou. Toto rozdělení nevystihuje podstatu procesu. V prvém 

případě jde o částečné zplynění pyrolýzou získaného uhlíku vhodným zplyňovacím 

médiem (vodní pára, oxid uhličitý, kyslík, oxidy dusíku) bez přídavku dalších aktivátorů. 

U chemické aktivace se ještě přidávají aktivátory (katalyzátory) (2). 



 
 

11 
 

Reakce zplyňovadel s uhlíky na povrchu (vnitřním i vnějším) uhlíkatého materiálu 

lze sumárně popsat níţe uvedenými rovnicemi: 

         [2] 

        [3] 

         [4] 

        [5] 

        [6] 

Na povrchu se přitom vytváří různé oxidační produkty, více či méně stabilní. Jejich 

charakter byl studován pomocí infračervené spektrometrie (5). Byly potvrzeny tyto 

struktury, které seřazeny dle rostoucí stability jsou uvedeny na obr. 5. 

 

Obr. 5 Oxidační produkty na uhlíkatém povrchu vznikající za podmínek zplyňování (5) 

 

Chemická aktivace se provádí s pouţitím katalyzátorů, které omezí tvorbu 

dehtovitých látek (např. Lewisovy kyseliny) nebo usnadní proces odbourávání uhlíkaté 

kostry (alkalické hydroxidy a oxidy, soli alkalických kovů). Procesy aktivace mají sloţitý 

průběh. Schématické znázornění procesu aktivace uhlíku oxidem uhličitým s pouţitím 

katalyzátoru na bázi draslíku je uvedeno na obr.6. 
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Obr. 6 Představa o procesu chemické aktivace uhlíkatého materiálu pomocí CO2 s 

použitím K-katalyzátoru (3) 

 

Zjednodušeně lze tento proces popsat takto: CO2 je inkorporován do klastru K-oxid 

(krok2). V dalším kroku (krok 3) se vytváří na uhlíku fenolátová struktura, která aktivuje 

uhlíkový atom v sousedním kruhu (označeno *) a usnadní hydrogenaci uvedeného kruhu a 

následný vznik karbonylu. Nestabilní karbonyl je v kroku 5 odbourán za uvolnění oxidu 

uhelnatého. Krok 1 popisuje pravděpodobný mechanismus tvorby molekul vody během 

aktivace. Tento mechanismus se cyklicky opakuje, coţ vede k postupnému odbourávání 

uhlíků na povrchu za současného nárůstu velikosti povrchu. Současně dochází k vytváření 

různých kyslíkatých funkčních skupin. Strukturní prezentace hypotetického povrchu 

uhlíkatého sorbetu je uvedena na obr. 7. V závislosti na sférických podmínkách a pH (za 

přítomnosti vodné fáze) se mohou karboxylové, karbonylové a hydroxylové skupiny 

vyskytovat ve formě cyklické ( jako laktony, popř. poloacetáty, anhydridy) nebo otevřené 

(3). 
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Obr. 7 Strukturní prezentace povrchu uhlíkatého sorbentu (3) 

 

         Tyto kyslíkaté funkční skupiny jsou nositeli chemické sorpční schopnosti 

uhlíkatých materiálů. 

         Textura uhlíkatého sorbentu je ovlivněna podílem amorfní a krystalické fáze blízké 

grafitu. Paralelní uspořádání grafénových vrstev jako u grafitu je u těchto materiálů 

získaných pyrolýzou velmi nedokonalé. Grafénové vrstvy mají jen malou velikost a 

obsahují řadu poruch, coţ vede k zprohýbaní těchto struktur a následné omezené 

schopnosti k vrstvení. Obr. 8 znázorňuje texturu uhlíkatého povrchu a tvorbou pórů.  

 

 

Obr. 8 Textura klasického aktivovaného uhlíku (2) 
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Porézní systém aktivního uhlíku se skládá z pórů o různých rozměrech. Ty se dělí 

dle  nomenklatury IUPAC a čtyři kategorie, které jsou uvedeny v tab.1. 

 

Tab. 1 Rozdělení pórů dle jejich velikosti (2) 

Typ póru submikropóry Mikropóry Mesopóry Makropóry 

Šířka pórů pod 0,8 nm 0,8-2,0 nm 2,0-50 nm nad 50 nm 

 

 

Mezopóry a makropóry umoţňují molekulám přístup k aktivním centrům aktivního 

uhlíku-mikropórům. V mezopórech dochází ke kapilární kondenzaci.  Strukturu porézního 

aktivního uhlíku schématicky znázorňuje obr. 9. 

 

Makropóry

Mezopóry

Mikropóry

 

Obr. 9 Schématické znázornění tří typů pórů ve struktuře granule aktivního uhlíku 

 

V této struktuře chybí uspořádanost na velkou vzdálenost. Míra neuspořádanosti se 

odvíjí od pouţitého výchozího materiálu a také od způsobu zpracování (6). 

O dostupnosti povrchu pro sorbát rozhoduje nejen velikost póru, ale rovněţ jeho 

tvar. Základní rozdělení dle tvaru póru je na obr. 10. 
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Obr. 10 Tvary pórů, a- válcovitý (cylindrical), b- prasklinový (slit-shaped)  c- lahvovitý 

(ink-bottle) 

 

          Porovnání vlastností uhlíkatých sorpčních materiálů s jinými komerčně dostupnými 

je uvedeno v tab.2. Vlastnosti rozhodují o vhodnosti pouţití sorpčního  materiálu pro daný 

účel.  

 

Tab. 2 Porovnání vlastností sorpčních materiálů (7) 

 

 

Z hlediska dostupnosti povrchu pro adsorbát je rozhodující tvar a kritická velikost 

jeho molekuly. Porovnání distribuce pórů aktivního uhlí s jinými sorbenty uvádí obr.11: 
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Obr. 11 Porovnání distribučního systému pórů různých sorbentů (2) 

 

1.3 Charakterizace sorbentů 

1.3.1 Sorpční vlastnosti 

 

V rovnováţném stavu, který se ustaví po určité době styku  kapalné nebo plynné 

fáze s fází pevnou, dochází k rozdělení adsorbované látky mezi povrch pevné fáze  a 

prostředí. Závislost  naadsorbovaného mnoţství n na parciálním tlaku p adsorbujícího se 

plynu při konstantní teplotě se nazývá adsorpční izoterma. Experimentálně nebo 

odvozením můţeme získat několik typů izoterem (3). 

Langmuirova isoterma je nejstarší analytické vyjádření závislosti adsorbovaného 

mnoţství a na rovnováţném tlaku p za konstantní teploty.   

          [7]                

k,n…..konstanty 

Hodnota konstanty k klesá s rostoucí teplotou, konstanta n je vţdy větší neţ jedna. 

Freundlichova izoterma byla formulována na základě experimentálních dat (5).Byla 

odvozena na základě kinetických představ za těchto předpokladů: 
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 Povrch absorbentu je homogenní, všechna sorpční centra jsou 

rovnocenná. 

 Na kaţdém adsorpčním centru se můţe zachytit jediná molekula 

absorbátu. 

 Absorbát se chová jako ideální plyn 

 Mezi molekulami adsorbovanými na různých centrech nedochází 

k ţádné jiné interakci (3,5). 

Odvození vychází ze vztahů pro rychlosti adsorpce a desorpce. Jelikoţ vzniká jen 

jedna vrstva, je rychlost zachycovaní molekul na povrchu absorbentu úměrná podílu 

volného povrchu a počtu nárazů z plynné fáze na jednotku povrchu. 

         [8] 

b….adsorpční koeficient 

nm...maximální neadsorbované mnoţství 

n….neadsorbované mnoţství plynu při jeho tlaku p 

Langmuirova rovnice je zvlášť vhodná pro chemisorpci, při níţ se na povrchu 

vytváří jediná vrstva molekul. Případné odchylky  Langmirovy izotermy od skutečného 

průběhu izotermy mohou být způsobeny vzájemným ovlivňováním adsorbovaných 

molekul a nestejnorodosti  povrchu absorbentu (1,3). 

            Model vícevrstvé adsorpce exaktně rozpracovala trojice Brenauer, Emmett a Teller. 

Podle počátečních písmen příjmení autorů se této teorii říká zkráceně BET. Výsledný 

vztah, ke kterému autoři dospěli pro matematické vyjádření izotermy BET, lze uvést ve 

tvaru: 

           [9] 

Kde: 

n…..adsorbované mnoţství plynu při tlaku p 

nm…..adsorbované mnoţství odpovídající monomolekulárnímu pokrytí  

povrchu adsorbentu 
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p0……tenze nasycených par při dané teplotě 

c…….konstanta pro daný adsorpční systém 

Veličiny n a p se stanovují experimentálně, hodnota tenze p0 je tabelována, 

parametry nm a c se stanovují graficky z průběhu naměřené adsorpční izotermy. Typický 

průběh izotermy je ukázán na obr.12. 

Pro výpočet hodnoty povrchu S podle BET se tedy vyhodnocuje průběh izotermy 

do relativního tlaku 0,3 (viz obr.12). Všeobecně doporučovaným adsorbátem pro tato 

standardní měření je dusík, jeho adsorpce se obvykle proměřuje při teplotě -196°C ( teplota 

varu dusíku) (14). 

 

Obr. 12 Průběh izotermy  (a) a její linearizovaný tvar (b) (3) 

 

Poněkud jiný přístup k popisu sorpce zvolili Horvath a Kawazoe (9).  Vyšli 

z termodynamických představ kombinovaných s potenciálovou funkcí dle Lennadr-Jonese. 

Pro  Gibbsovu volnou energii adsorpčního děje platí z termodynamiky vztah: 

       [10] 

zároveň z molekulárního pohledu platí: 

          [11] 
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kde U0 je  mírou pro potenciál sorbentu a Pa  je mírou interakce adsorbent-adsorbát. Sumou 

obou je potenciálová funkce   φ (r):ě 

 [12] 

 

dA

dp

L

da

Adsorbent

Adsorbát

 

Obr. 13 Model prasklinového póru( zelená je molekula adsorbátu,oranžová adsorbentu) 

 

Parametr σ = 0,858 do, Na je Avogadrovo číslo, r je vzdálenost sorbátu od povrchu 

sorbentu (jako vzdálenost mezi atomovými centry). Parametry Aa a AA se vypočítají 

z Lennard-Jonesova potenciálu.  Vztah popisující fyzikální sorpci má po úpravě tvar: 

   [13]  

kde A,B,C, D jsou rozvojové koeficienty závislé na  studovaném systému (stanovitelné 

empiricky), l je šířka póru. 

Metoda je vhodná pro sorbenty s štěrbinovitými póry, pro sorbenty s válcovitými 

póry je vhodnější metoda dle Saito a Foleye, která je předchozí velmi podobná (10). Obě 

posledně zmíněné metody jsou vhodné pro popis fyzikální adsorpce.  
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1.3.2 Mikroskopické metody 

 

Optická mikroskopie umoţňuje pozorovat mikroskopické objekty a struktury do 

1000- násobného zvětšení bez speciálních úprav mikroskopu a při běţné přípravě vzorků 

broušením a leštěním nebo na skleněné podloţce. 

Elektronový mikroskop je zařízení, které místo se světlem pracuje s proudem 

elektronů o vlnové délce λe-=0,005 nm pro urychlovací napětí 50 kV, v elektronové 

mikroskopii pracujeme jak s odraţeným, tak průchozím signálem i dalšími typy, jako např. 

sekundárně emitovanými elektrony. 

Typ elektronového mikroskopu SEM je mikroskop, který se schopný získat vysoce 

kvalitní obraz zkoumaného vzorku. Záleţí zde na způsobu, jakým byl snímek 

získán.Princip elektronového mikroskop Sem ukazuje obr.14. Snímky SEM mají 

trojrozměrný vzhled a jsou vhodné pro hodnocení povrchu zkoumaných materiálů.  

Ukázka uhlíkatého povrchu zobrazeného metodou SEM je na obr.15 (11). 

 

 

Obr. 14 Schématické znázornění principu transmisního (vlevo) a řádkovacího (vpravo) 

elektronového mikroskopu (12) 
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Obr. 15 Snímek uhlíkatého materiálu pořízený metodou SEM (13) 

 

Do oblasti elektronové mikroskopie patří i metoda transmisní elektronové 

mikroskopie TEM. Transmisní elektronové mikroskopy vyuţívají k zobrazení vzorku 

prošlých elektronů. Metoda TEM se pouţívá při analýzách velmi tenkých vzorků. Princip 

metody TEM ukazuje Obr. 16. 

 

Obr. 16 Snímek mikroskopem TEM (14) 

 

Nejmodernější metoda transmisní elektronová mikroskopie vysokého rozlišení 

(HRTEM) umoţňuje velmi efektivní studium uhlíkatých povrchů (obr.17). 
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Obr. 17 Snímek mikroskopem HRTEM (15) 

 

1.3.3 Mikroskopie atomových sil 

 

          Patří k nejmodernějším metodám zobrazování povrchů. Pouţití mikroskopie 

atomových sil (AMF) není omezeno jen na mapování topografie vzorků, ale pouţívá se 

také pro lokální silová měření, pro analýzu lokálních mechanických vlastností vzorků. 

AMF lze také pouţít jako mikromanipulátor pro práci s jednotlivými molekulami.obr.19 

ukazuje zobrazení metodou AMF. 

Princip  AMF spočívá ve sledování silové interakce mezi povrchem vzorku a velmi 

malým špičatým hrotem s poloměrem křivosti v řádu desítek nanometrů. Původcem 

interakce jsou zejména přitaţlivé síly van der Waalsovy a odpudivé síly krátkého dosahu. 

Velikost i směr působící síly se mění v závislosti na vzdálenosti hrotu od povrchu 

vzorku(16). Princip AMF je znázorněn na obr.18. 
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Obr. 18 Schéma principu AMF mikroskopu (17) 

 

 

Obr. 19 Ukázka povrchu zobrazeného metodou AMF (18) 

 

1.3.4 Retgenová analýza (19) 

 

Rentgenová difrakce (XRD) patří k nejstarším metodám strukturního studia .Je to 

nedestruktivní metoda. Při odrazu paprsku rentgenového záření od reflektujících ploch 

dochází k interferenci, je-li splněna tzv. Braggova podmínka  [14]. 
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 nd sin2        [14] 

d je mezirovinná vzdálenost, Θ je difrakční úhel (theta), n je celé číslo vyjadřující, 

o kolik násobků vlnové délky je jeden paprsek vůči druhému zpoţděn (řád interference 

resp. difrakce), λ je vlnová délka rentgenového záření. 

Z Braggovy rovnice se  získají informace o krystalické struktuře, vzdálenostech 

reflektujících ploch. 

 

 

Obr. 20 Příklad XRD záznamu  (20) 

 

1.3.5 Termická analýza, termogravimetrie 

 

Termická analýza je širší pojem pro metody, při nichţ se měří fyzikální a chemické 

vlastnosti látky nebo směsi látek jako funkce teploty nebo času při řízeném teplotním 

rozsahu. 
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Termická analýza je širší pojem pro metody, při nichţ se měří fyzikální a chemické 

vlastnosti látky nebo směsi látek jako fce teploty nebo času při řízeném teplotním rozsahu.  

Termografická analýza-termogravimetrie (TGA, TG) je termická analýza, která 

sleduje probíhající hmotnostní změny vzorku . Při TG se sleduje spojitá změna hmotnosti 

vzorku přímo při jeho ohřevu. Výsledkem této metody je spojitá křivka závislosti okamţité 

hmotnosti na: 

a) Teplotě-dynamický způsob 

b) Čase, po který je vzorek udrţován při určité teplotě 

Tvar křivky je ovlivněn rychlostí ohřevu. Některé přístroje rozeznávají kromě 

termografické křivky také její první derivaci (obr.21). Tato metoda umoţňuje lepší 

rozlišení jednotlivých probíhajících procesů (22). 

 

Tab. 3 Přehled základních termoanalytických metod a příklady jejich využití (21) 
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Obr. 21 Průběh termografické křivky a její derivace (22) 

 

1.3.6 Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS) 

 

Základem je fotoelektrický jev. Měkké rentgenové záření  excituje vazebné 

elektrony. Jejich energie je ovlivněna chemickým okolím. Měkké rentgenové záření 

proniká pouze do malé hloubky materiálu, coţ je výhodné při studiu povrchů. Vazebná 

energie  BE je specifická. Princip metody XPS ukazuje obr.22 (23). 

BE =  h.υ  -  KE                                                                                [15] 

Kde: 

BE…..značí vazebnou energii 

KE…..kinetickou energii 

      h.υ…..energie primárního rentgenového záření 

 

 

 



 
 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Princip XPS (23) 

 

 

Obr. 23 Pracovní schéma XPS spektrometru (23) 

 

Na obr.24 je spektrum vazebných energií uhlíku C1s se separací pěti signálů 

odpovídajících různě vázaným uhlíkům. C-C a C-H s vazebnou energií BE= 284.4 eV, 
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C=O  a O-C-C s BE = 285.2 eV,  O=C-O  s BE = 288.6 eV.  C-C v aromatických 

strukturách odpovídá signál BE = 290.3 eV (24). 

 

 

Obr. 24 XPS Uhlíku C1s (24) 

 

1.3.7 Infračervená spektroskopie 
 

Metoda infračervené spektroskopie vychází z toho, ţe fotony infračerveného záření 

jsou schopny vybudit molekuly ozařované látky do vyšších rotačně-vibračních 

energetických stavů. 

K metodám infračervené spektroskopie patří také metody difúzní reflektance 

(DRIFT). Metoda DRIFT se pouţívá hlavně pro získání infračervených spekter prášků a 

pevných látek s hrubým povrchem, jako je například uhlí. Při této metodě je infračervené 

záření zaměřeno na povrch pevného vzorku a výsledkem je  spektakulární odraz, který se 

odráţí přímo od povrchu a má stejné úhly dopadu i odrazu a difúzní odraznosti, která 

proniká do vzorku  a pak se rozptýlí ve všech směrech. Na obr.25, 26 a 27 jsou  

znázorněny IČ spektra vybraných pryskyřic (25). 
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Obr. 25 IČ spektra fenol-formaldehydových pryskyřic  (26) 

 

 

Obr. 26 IČ spektrum melamin-formaldehydové pryskyřice (27) 
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Obr. 27 IČ spektrum močovino-formaldehydové pryskyřice (28) 

 

1.3.8 Chemické metody 

 

Funkční skupiny na povrchu uhlíku mohou mít kyselé i zásadité vlastnosti, které lze 

stanovit titračními metodami (17). Kyselé povrchové vlastnosti jsou způsobeny přítomností 

karboxylových skupin (cyklických anhydridů), laktony nebo laktoly (viz. obr.7) a 

hydroxylovými skupinami fenolického charakteru. Tyto skupiny se liší kyselostí a mohou 

být rozlišeny neutralizací. Kyselost dané funkční skupiny závisí na jeho chemickém 

prostředí tj. velikosti a tvaru polyaromatických vrstev, přítomnosti a umístění dalších 

polyaromatických vrstev, přítomnosti a umístění jiných skupin. Přímé stanovení není 

moţné vzhledem k pomalému ustavování rovnovách. To je závislé na rychlosti difúze 

činidla porézním systémem a rychlosti hydrolytického otevírán kruhů  anhydridů a laktonů. 

To se řeší nepřímou titrační technikou.  Při stanovení kyselých center se vzorek 

ponechá třepat dostatečně dlouhou dobu (nejčastěji 24 hod.) odměřeným mnoţstvím 

zásady (NaOH) o známé koncentraci. Poté se provede titrační stanovení nezreagované báze 

titračním roztokem kyseliny (obvykle HCl). Výpočet kyselých center se vztáhne na jeden 
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gram naváţky sorbentu ke stanovení. Obsah zásaditých center se provede opačným 

postupem, kdy se ponechá třepat sorbent s nadbytkem silné kyseliny o známé koncentraci a 

poté se stanoví její nadbytek titrací zásadou.  

Zatímco charakter kyselých povrchových míst je poměrně dobře znám, původ 

bazického povrchu je stále diskutován. Kontinuální titrace prokázala existenci tří vrcholů 

distribuční křivky pKb. Jednou z příčin bazického chování uhlíkatých povrchů můţe být π 

bazicita separovaných grafénových vrstev. Nicméně tato bazicita je poměrně slabá.  

Předpokládá se, ţe bazicita můţe být způsobena existencí pyronových struktur na okraji 

polyaromatických vrstev. Bazicita pyronu můţe být zvýšena přítomnosti dalších funkčních 

skupin, zejména karbonylu (29). 

 

1.3.9 Klasické metody získávání uhlíkatých sorbentů 

 

Podstata klasického způsobu získávání uhlíkatých sorbentů zahrnující pyrolýzu a 

aktivaci byla uvedena dříve (kap.1.2 ). 

Povrchové vlastnosti uhlíkatého materiálu jsou modifikovány pouţitým 

prekurzorem a podmínkami aktivace. Při vhodném aktivačním postupu se vytvoří 

obrovský počet pórů, takţe celková plocha jejich stěn (vnitřní povrch) dosahuje velmi 

značných hodnot a je příčinou velké adsorpční kapacity aktivních uhlíkatých materiálů.  

Klasickou sloučeninou, která se pouţívá při chemické aktivaci je ZnCl2 , avšak od jeho 

pouţívání se upouští, jelikoţ můţe znečišťovat ţivotní prostředí.  Pouţití ZnCl2 dovoluje 

produkci aktivního uhlíku s poměrně velkými póry, ale distribuce velikosti pórů je 

ovlivněna stupněm impregnace. 

Další sloučeninou, která se poměrně často, pouţívá k chemické aktivaci je kyselina 

fosforečná ve formě rozdrceného prášku. Při pouţití H3PO4  získáme produkt s jemnějšími 

póry, neţ má produkt aktivovaný pomocí ZnCl2. Jako příklad dalšího aktivačního médie 

můţeme uvést například KOH, který  produkuje aktivní uhlík extrémně vysokou porozitou 

a velkým měrným povrchem (6). 
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1.3.10 Nové metody 

 

Tradiční porézní uhlíkaté materiály jako aktivní uhlí jsou aplikovány v adsorpci a 

katalýze mnoho let. Nové průmyslové aplikace jako jsou skladování plynů, vysoce účinné 

katalyzátory a adsorpce velkých molekul vyţadují porézní uhlík s předem definovanou 

velikostí pórů. Cesta přes templát je přijatelnou metodou pro přípravu vhodně 

strukturovaných porézních uhlíků s velikostí pórů sahajících od mikropórů přes mezopóry 

a makropóry. Velká část nových materiálů, které jsou zajímavé a mají potenciál v 

materiálových aplikacích, jsou připravované pomocí tak zvané templátové syntézy 

(8,25,30,34). Očekávaný je i zájem při syntéze nosičů katalyzátorů, neboť uhlík je ideálně 

vhodný jako nosič, protoţe je chemicky inertní, výborně mechanicky odolný a porézní. 

        Syntéza templátovou technikou zahrnuje tyto kroky (viz obr.28): 

1) infiltrace do porozity anorganické matrice pomocí roztoku obsahujícího   

uhlíkatý     prekurzor 

2) karbonizace kompozitu matrice - prekurzor 

3) odstranění anorganické matrice  

 

 

 

Obr. 28 Schéma přípravy  uhlíkatého materiálu s definovanou texturou 

tzv. templátovou technikou (25) 
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Oblíbeným prekurzorem je furfurylalkohol, z něhoţ se v porézní struktuře 

anorganické formy připraví polymer, který se následně podrobí pyrolýze (obr.30). 

 

 

Obr. 30 Schéma přípravy uhlíkatého materiálu pyrolýzou polyfurfurylalkoholu (32) 

 

Obr. 29 Ukázka templátové karbonizační techniky s použitím anorganických 

templátů s různou venikostí nanospórů (31) 
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1.4 Pryskyřice na bázi formaldehydu jako prekurzory 

pro přípravu aktivního uhlíku 

 

Pryskyřice odvozené od formaldehydu se jeví jako vhodné prekursory pro přípravu 

uhlíkatých materiálů, které získáme jejich pyrolýzou. Ideové schéma této přípravy je 

uvedeno na obr. A. Tento postup je v literatuře uváděn zejména v souvislosti s tzv. 

templátovou technikou (13,16), kdy do porézní struktury vhodného anorganického nosiče 

necháme nasáknout směs fenolu a formaldehydu a poté je necháme zpolykondenzovat na 

pryskyřici, kterou podrobíme následné pyrolýze. 

CH3

+ CH2 O

CH3 CH3 CH3

OH OH

CH3 CH3

OHOH

OH

fenol
nadbytek formaldehydu

polymer fenolové pryskyrice

teplotní sítování

zesítovaná fenol formaldehydová pryskyrice

polymer grafitického uhlíku

pyrolýza

kyselá katalýza

 

Obr. 31 Schéma pyrolýzy (33) 

 

Pryskyřice na bázi formaldehydu tvoří dvě řady termosetů. Jsou to kondenzační 

produkty reakce formaldehydu s fenolem (nebo resorcinolem), které jsou technicky 

označované za fenoplasty nebo fenolické pryskyřice, a produkty reakce formaldehydu 
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s močovinou nebo melaminem, pro něţ je označení aminoplast (téţ aminopryskyřice). 

Fenolické pryskyřice vznikají bazicky nebo kysele katalyzovanou adicí formaldehydu 

s fenolem za vzniku otho- a para-substituovaných produktů. Typ produktů je ovlivněn 

molárním poměrem reaktantů a pouţitým katalyzátorem. 

Při reakci přebytku formaldehydu s fenolem za bazické katalýzy vznikají nejprve 

ortho- a para-substituované mono-, di- a trimethylolfenoly (33): 

 

Obr. 32 První fáze reakce formaldehydu s fenolem (33) 

, 

Jako bazické katalyzátory se pouţívají hydroxidy alkalických kovů, oxidy, 

uhličitany, siřičitany a hydroxidy kovů alkalických zemin, aminy. Zahříváním 

methylolfenolů vznikají kondenzační produkty za tvorby methylenových a 

methylenoxidových můstků, tzv. resoly (obr.33) (20). 

 

OH

OH

+

OH

H2OOH CH2OH

CH2OH

- CH2

OH OH

CH2OH

OH

CH2OHOH

CH2OHHOH2C

CH2OH

 

Obr. 33 Vznik resolů (33) 
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Tyto resoly při zahřívání za bazických, neutrálních nebo slabě kyselých podmínek 

poskytují vysokomolekulární zesítěné produkty.  Za  kyselé katalýzy a přebytku fenolu 

primárně vzniklé methylolfenoly poskytují dihydroxydifenylmethan, který další 

kondenzací se přemění na nízkomolekulární polymerní produkt označovaný jako novolak 

(obr.34) (19). 

 

Obr. 34 Vznik tzv. novolaku (33) 

 

Na rozdíl od resolů novolaky neobsahují methylolové skupiny. Vyššího stupně 

zesítění se dosahuje zahříváním novolaku s  hexamethylentetraaminem nebo 

paraformaldehydem (33). 

Močovino-formaldehydové pryskyřice vznikají dvoustupňovým procesem. 

V prvém stupni vzniká mono- a dimethylolmočovina. V druhém stupni dochází k jejich 

kondenzaci (obr.35). 
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Obr. 35 Syntéza močovino-formaldehydové pryskyřice (8) 

 

Obdobný průběh má i tvorba melanin-formaldehydové pryskyřice (Obr.36). 

 

 

Obr. 36 Syntéza melamin-formaldehydové pryskyřice (33) 
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2 Experimentální část 

 

2.1 Příprava pryskyřic 

 

2.1.1 Použité chemikálie 

 

Formaldehyd, 36-38 %,p.a. (Sigma-Aldrich) 

Uhličitan draselný, bezvodý, čistý (Lachema) 

Močovina p.a. (Sigma-Aldrich) 

Melamin p.a. (Penta) 

Fenol p.a. (Lachema) 

Amberlite IR 120 

Amberlite IRC 84 

 

2.1.2 Příprava fenol-formaldehydové pryskyřice 

 

Smíchala jsem 25 ml 37% roztoku formaldehydu s 20 ml fenolu a k této směsi jsem 

přidala 24 g K2CO3, který mi poslouţil jako bazický katalyzátor. Směs jsem dala do 

reaktoru (obr.37) a nechala jsem ji 45 minut promíchávat při pokojové teplotě. Po 45 

minutách jsem spustila vyhřívání a nastavila cílovou teplotu na 86°C. 
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Obr. 37 Reaktor pro výrobu pryskyřic 

1-ohřev reaktoru, 2-přívod teplé tekutiny, 3-odvod studené tekutiny, 4-míchadlo, 5-

přístroj pro ohřev, 6-motorek, 7-směs 

 

Po ukončení samotné přípravy jsem pryskyřici vyňala z reaktoru a nechala jsem ji 

chladnou v exsikátoru. Po vychladnutí na pokojovou teplotu jsem pryskyřici rozdrtila na 

kousky takové velikosti, aby je bylo moţno umístit do křemenné kyvety a podrobila jsem 

je analýzám (DTG,IČ). 

 

2.1.3 Příprava močnovino-formaldehydové pryskyřice 

 

V první fázi jsem smíchala 60 ml 37 % roztoku formaldehydu a 30 g močoviny s 36 

g K2CO3, který v této směsi slouţil jako bazický katalyzátor. 

 V reaktoru jsem nechala směs míchat 45 minut při pokojové teplotě. Po uplynutí 

tohoto časového úseku jsem spustila ohřev reaktoru s cílovou teplotou 85°C.  
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 Kdyţ byla pryskyřice hotová, vyjmula jsem ji z reaktoru a nechala jsem ji 

v exsikátoru zchladnou na pokojovou teplotu. Poté co pryskyřice vychladla jsem ji 

rozdrtila na kousky dost malé, aby se daly umístit do reaktoru a podrobila jsem ji analýzám 

(DTG, IČ). 

 

2.1.4 Příprava melamin-formaldehydové pryskyřice 

 

Do směsi 180 ml 37 % formaldehydu a 10 % metanolu jsem přidala 20 g melaminu 

. Vzniklý hexamethylamin jsem nechala promíchávat v reaktoru při 45°C při pokojové 

teplotě a poté jsem zapnula vyhřívání na cílovou teplotu 90°C. Kdyţ směs dosáhla 

poţadované teploty 90°C, nechala jsem směs při této teplotě míchat 2 hodiny a poté jsem 

ke směsi přidala 25 g bezvodého K2CO3, který  jsem přidávala s frekvencí 1g za minutu, 

přičemţ při kaţdém přidání docházelo k silnému pěnění. Po 1 hodině a třiceti minutách se 

pryskyřice vysráţela ve formě malých kuliček krémové barvy. Tento polykondenzát dále 

kondenzoval asi dvě hodiny aţ do úplného rozdruţení. 

Pryskyřici jsem vyňala z reaktoru a nechala jsem ji zchladnou v exsikátoru na 

pokojovou teplotu, poté jsem pryskyřici rozdrtila na kousky dost malé, aby se daly umístit 

do křemenné kyvety a podrobila jsem ji analýzám (DTG, IČ). Po vyjmutí z reaktoru 

pryskyřice dále chladla a tvrdla. 

 

2.1.5 Příprava komerčních pryskyřic k pyrolýze 

 

 50g pryskyřic amberlite IR 120 a IRC 84  jsem přelila 20% roztokem NaOH a 

ponechala bobtnat po dobu 12 hodin. Poté jsem izolovala pevný podíl filtrací a provedla 

jeho vysušení za teploty 105°C do konstantní hmotnosti. Takto upravený produkt jsem 

pouţila k pyrolýze.  
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2.2 Pyrolýza pryskyřic 

 

Všechny vzorky pryskyřic, vyrobených i komerčních, jsem podrobila pyrolýze  při 

třech teplotách (500, 600 a 800°C). V tabulce 4 je uveden způsob značení pyrolyzátů a 

teploty, při kterých byly pryskyřice pyrolyzovány. 

Tab. 4 Podmínky pyrolýzy 

Vzorek Původ pryskyřice Teplota Čas pyrolýzy 

              (°C)           (h) 

MF1 melamin-formaldehydová 800 1h 

      

MF2 melamin-formaldehydová 600 1h 

      

PF1 fenol-formaldehydová 800 1h 

      

PF2 fenol-formaldehydová 500 1h 

      

MoF1 
močovino-

formaldehydová  
600 1h 

      

IRC 84 U(1) pryskyřice IRC84 800 1h 

      

IRC 84 U(2) pryskyřice IRC84 500 1h 

  upravená   

IR 120 U(1) pryskyřice IR 120 800 1h 

 upravená   

IR 120 U(2) pryskyřice IR 120 600 1h 

 upravená   

IR 120 (1) pryskyřice IR 120 800 1h 

      

IR 120 (2) pryskyřice IR 120 600 1h 

     

IR 84 (1) pryskyřice IRC84 600 1h 

      

 

 

Vzorky jsem nechala pyrolyzovat v reaktoru (obr.38)  pod inertní atmosférou N2 po 

různě dlouhou dobu. Doba pyrolýzy byla závislá na cílové teplotě. Rychlost ohřevu vzorku 
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byla průměrně 7°C za minutu. Po dosaţení cílové teploty jsem nechala vzorky pyrolyzovat 

při této teplotě po dobu jedné hodiny.  Po uplynutí tohoto časového úseku byly vzorky 

ponechány v inertní atmosféře, čímţ jsem předešla jejich případné oxidaci nebo spálení, aţ 

do vychladnutí na pokojovou teplotu. 

 

1

2

3

4

5

6
7

8

 

Obr. 38 Reaktor pro pyrolýzu pryskyřic 

1-reaktor, 2-pískové loţe, 3-pyrolyzát, 4-regulátor teploty, 5- těsnění, 6-odvod plynů, 

7-přívod plynu, 8- dusíková bomba. 

 

2.3 Úprava vzorků po pyrolýze 

 

Po vychladnutí jsem vzorky rozdrtila a smíchala s destilovanou vodou, abych určila 

přibliţnou hodnotu pH. Vzorky, které měli vysokou hodnotu pH byly většinou 

nefiltrovatelné, takţe byly ponechány k dekantaci a teprve poté byly filtrovány. Vzorky 

jsem promývala destilovanou vodou aţ do vymizení zásaditého pH. Po filtraci jsem vzorky 

sušila 1 hodinu při teplotě 105°C a přechovávala v exsikátoru. 
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2.4 Chemická charakterizace produktů 
 

2.4.1 Stanovení zásaditých center acidobazickou titrací dle 

Boehma  
 

          Titrace byla prováděna s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence  na   přístroji  

MULTI 340  s kombinovanou skleněnou elektrodou  značky Theta. 

Odváţila jsem 100 mg vzorku, který jsem dala do (zkumavky) a přidala jsem 

k němu 50 ml 0,05M roztok kyseliny chlorovodíkové, jejíţ roztok byl připraven  ředěním 

z normanalu.. Vzorky jsem nechala vţdy minimálně 24 hodin třepat. Po protřepání jsem je 

zfiltrovala  a roztok jsem titrovala 0,05M roztokem hydroxidu sodného, který jsem 

připravila z pevného NaOH p.a.  

Výpočet zásaditých skupin: 

    [16] 

….mnoţství zásaditých skupin ve vzorku 

……faktor HCl 

….faktor NaOH 

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

…....objem předloţené HCl (ml) 

….molární koncentrace NaOH ( 0,05 mol/l) 

…mnoţství spotřebovaného roztoku NaOH do bodu ekvivalence (ml) 
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Příprava roztoku NaOH a jeho faktorizace: 

Pevný NaOH p.a. jsem rozpustila v destilované vodě a poté jsem ho podrobila 

faktorizaci. K faktorizaci NaOH p.a. jsem jako standard pouţila kyselinu šťavelovou. 

Titrační stanovením jsem provedla dle Mohra s přídavkem chloridu vápenatého. Jako 

indikátor jsem pouţila methyloranţ. 

       [17] 

Roztok chloridu vápenatého by měl reagovat neutrálně, o čemţ jsem se přesvědčila 

tak, ţe jsem k 10 ml roztoku chloridu vápenatého přidala jednu kapku methyloranţe a také 

jednu kapku 0,5M roztoku kyseliny chlorovodíkové.Roztok se zbarvil do červenohnědé 

barvy. 

Postup faktorizace: 

Do titrační baňky jsem nalila 10 ml standardního roztoku 0,5 M roztoku kyseliny 

šťavelové a přidala jsem k němu pár kapek methyloranţe. Do byrety o objemu 50 ml jsem 

si připravila roztok hydroxidu sodného připraveného k faktorizaci. Titraci jsem prováděla 

do zabarvení roztoku do ţluta. Před dosaţením budu ekvivalence jsem k roztoku  přidala 

10 ml chloridu vápenatého, abych dosáhla zakalení roztoku v důsledku vyloučení 

šťavelanu vápenatého, poté jsem titraci dokončila. Tento postup jsem opakovala dvakrát a 

výslednou průměrnou hodnotu spotřeby hydroxidu sodného výpočtu jsem pouţila 

k výpočtu faktoru hydroxidu sodného. 

Faktorizace roztoku HCl 

Pro zjištění faktoru kyseliny chlorovodíkové jsem pouţila jiţ faktorizovaná roztok 

hydroxidu sodného (viz výše).  Hydroxid sodný jsem v tomto případě pouţila jako 

standard a provedla jsem alkalimetrické stanovení podle rovnice: 

        [18] 

Jako indikátor jsem i v tomto případě pouţila methyloranţ. Celý postup pro 

faktorizaci kyseliny chlorovodíkové jsem prováděla třikrát a k výpočtu samotného faktoru 

jsem pouţila průměrnou hodnotu všech tří stanovení. 

Výpočet faktoru hydroxidu sodného: 
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       [19] 

 …..koncentrace standardu (mol/l) 

 …..objem standardu (ml) 

 ………….titrační faktor (  =2) 

 …..spotřeba NaOH do bodu ekvivalence (ml) 

Faktor jsem vypočetla dosazením do vzorce [20]: 

                                                                                                                     [20] 

c´..............molární koncentrace stanovena (mol/l) 

c...............molární koncentrace přibliţná  (mol/l) 

        

Výpočet faktoru kyseliny chlorovodíkové: 

                                 [21] 

  

Tab. 5 Titrační faktory pro mnou používané odměrné roztoky 

Titrační činidlo Přibliţná 

koncentrace c 

Faktor 

 (mol/l) 

Roztok NaOH 0,05 1,016 

Roztok HCl 0,05 1,016 
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2.4.2 FTIR 

 

FTIR-spektra mnou připravených pryskyřic byla sejmuta technikou KBr-tablet na 

přístroji  Thermo Nicolet na katedře analytické chemie a zkoušení materiálů FMMI. Poměr 

pryskyřice ku KBr byl 1:100 a lisování tablet bylo prováděno za sníţeného tlaku.Byl 

pořízen záznam spekter v rozsahu 500 – 4000 cm
-1

. Absorpční pásy byly přiřazeny na 

základě spekter dříve publikovaných ( viz kap. 1.3.7). 

 

2.4.3 Elementární analýza 

 

Stanovení uhlíku, vodíku a dusíku bylo provedeno u mnou připravených pryskyřic 

na externím pracovišti na přístroji LECO. Kyslík byl určen dopočtem do 100%.  

 

2.4.4 DTG 
 

Měření  proběhlo na přístroji NETZSCH STA 409 EP. Vzorky ( cca 10  mg) byly 

zahřívány do 1000 °C rychlostí ohřevu 10 °C/min v kelímcích z Al2O3 v dynamické 

atmosféţe vzduchu respektive  argonu s průtokem 100 cm
3
/min. 

 

2.5 Sorpční charakteristiky produktu 

 

 Pro produkty pyrolýzy byly změřeny adsorpční izotermy s pouţitím dusíku ( při -

196 °C). měření probíhalo na přístroji Sorptomatic series 1990. Vyhodnocení křivek 

proběhlo s pouţitím programu Advanced data processing. Specifický povrch SBET byl 

určen pomocí vztahu z BET izotermy a distribuce mikro-a mezopórů určena metodou dle 

Horvatha a Kawazoa (9). 
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3 Výsledky a diskuse 

 

V rámci této práce jsem odzkoušela vhodnost pouţití fenol-formaldehydové, 

melamin-formaldehydové a močovino-formaldehydové pryskyřice jako prekurzoru pro 

výrobu uhlíkatých sorbentů. 

 

3.1 Příprava pryskyřic 

 

Příprava těchto pryskyřic byla pro výrobu uhlíkových sorbentů jednou 

z nejdůleţitějších.  Pro výrobu uhlíkatého materiálu s porézní strukturou byla podstatná 

především úplná polymerizace pryskyřic, která měla zajistit dobrou pyrolyzovatelnost 

prekurzorů. Při přípravě pryskyřic jsem s rostoucí teplotou a časem jsem pozorovala 

změny hustoty a barvy směsi. Připravené pryskyřice ukazují obrázky. 

Fenol- formaldehydová pryskyřice 

Za studeného míchání směs zhoustla do vysoce viskózní kapaliny medové barvy. 

Směs v reaktoru s teplotou a časem měnila své vlastnosti. Při teplotě 75°C jsem pozorovala 

houstnutí a změnu barvy směsi na světlejší odstín hnědé. Při teplotě 77°C začala směs 

polykondenzovat a barva se měnila na fialovou. Při teplotě 82°C se ze směsi začala 

vydělovat pryskyřice ve formě klků a také se začala výrazně vydělovat kondenzační voda. 

Při teplotě 85°C se ve směsi začaly tvořit větší agregáty. Při teplotě 86°C se barva směsi 

změnila na fialově-medovou a celá směs se rozdělila na dvě fáze: pryskyřičnou a vodnou. 

Při vyjmutí z reaktoru a chladnutí směs dále tvrdla (Obr.39). 

Močovino- formaldehydová pryskyřice 

Při teplotě 60°C se směs začala barvit do krémova a při teplotě 67°C jsem ve směsi 

pozorovala tvorbu červeno-fialových krystalků a celá směs se začala barvit do světle 

růţova. V průběhu celého ohřevu směs houstla aţ do teploty 85°C kdy došlo k vytuhnutí 

směsi a k jejímu rozdělení na dvě fáze: pryskyřičnou a vodnou (Obr.40).  
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Melamin-formaldehydová pryskyřice 

U melamin-formaldehydové pryskyřice jsem K2CO3 přidávala postupně, přičemţ 

při kaţdém přidání docházelo k silnému pěnění. Po 1 hodině a třiceti minutách se 

pryskyřice vysráţela ve formě malých kuliček krémové barvy. Tento polykondenzát dále 

kondenzoval asi dvě hodiny aţ do úplného rozdruţení. Po vyjmutí z reaktoru pryskyřice 

dále chladla a tvrdla (Obr 41). 

 

 

Obr. 39 Fenol-formaldehydová pryskyřice 

 

 

Obr. 40 Močovino-formaldehydová pryskyřice 
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Obr. 41 Melamin-formaldehydová pryskyřice 

 

 

Obr. 42 Pryskyřice IRC84 

 



 
 

50 
 

 

Obr. 43 Pryskyřice IR120 

 

Všechny tyto pryskyřice jsem připravovala při různých cílových teplotách, ale u všech 

byl shodně pouţit K2CO3 jako bazické médium. 

 

3.2 Pyrolýza pryskyřic 
 

Pryskyřice jsem pyrolyzovala při teplotách 500, 600 a 800°C (viz tab.6).  Podmínky 

pyrolýzy byly u všech vzorků podobné - všechny vzorky byly pyrolyzovány v inertní 

atmosféře N2 a všechny vzorky byly pyrolyzovány při cílové teplotě po dobu jedné hodiny.  

Ovšem u vzorků s různou teplotou se lišila doba nahřívání na cílovou teplotu. V důsledku 

těchto časových intervalů se doba přítomnosti vzorků v inertní atmosféře při vyšších 

teplotách lišila. Všechny tyto faktory, včetně struktury samotného prekurzoru , měly vliv 

na výtěţnost pyrolyzátů, která je uvedena v tabulce 6. Produkt pyrolýzy byl dále louţením 

v destilované vodě zbaven anorganických podílů a po vysušení získán čistý sorbent. 
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Tab. 6 Tabulka s výtěžky vzorků po pyrolýze 

Vzorek Teplota Naváţka 
Surový pyrolyzát Přečištěný pyrolyzát 

  (°C) (g) 

Výtěţek    

(g) 

Výtěţnost 

  (%) 

Výtěţek 

     (g) 

Výtěţnost 

   (%) 

MF1 800 10,9 3,4 32,7 2,1 19,6 

MF2 600 10,8 3,2 29,8 2,0 18,9 

PF1 800 12,9 7,8 60,5 5,8 45,0 

PF2 500 11,5 7,8 67,8 4,7 40,4 

MoF1 600 11,6 1,2 10,3 0,6 5,2 

IRC 84 U(1) 800 14,4 8,9 61,0 1,5 10,4 

IRC 84 U(2) 600 17,6 4,8 27,3 1,9 10,5 

IR 120 U(1) 800 14,8 9,4 63,5 5,3 35,8 

IR 120 U(2) 600 13,7 10,1 61,8 8,1 59,1 

IR 120 (1) 800 14,3 5,1 35,8 4,2 29,4 

IR 120 (1) 600 13,1 6,2 47,3 4,6 35,4 

IRC 84 (1) 800 8,4 0,8 9,5 0,7 7,7 

 

Tabulka 6 ukazuje výtěţky získaných pyrolyzátů (surových i přečištěných), ale také 

stupeň konverze při pyrolýze. Předpokládala jsem, ţe čím déle je pryskyřice vystavena 

vysokým teplotám a samozřejmě čím jsou tyto teploty vyšší, tím niţší by měla být 

výtěţnost pyrolyzátu. Jak je z tabulky patrno, tento předpoklad se u některých vzorků 

nepotvrdil. Pokud jde o samotnou výtěţnost pyrolýzátů, tak nejlepší výsledky výtěţnosti 

jsou u pyrolyzátů s označením PF, tudíţ těch, které byly vyrobeny s pouţitím fenol-

formaldehydové pryskyřice jako prekurzoru. Při samotné pyrolýze těchto vzorků 

docházelo k menšímu uvolnění plynů ve srovnání s pyrolyzáty s označení MF a MoF.  

Dále lze konstatovat, ţe vzorek  MoF1 se při pyrolýze choval jinak, neţ vzorky PF a MF. 

Při pyrolýze vzorku MoF docházelo k pěnění a to do té míry, ţe vzorek při pěnění se 

dokonce dostala mimo křemennou kyvetu, naproti domu u vzorků s označením MF a PF 

bychom mohli říci, ţe docházelo spíše ke spékání. 
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Při přípravě pryskyřic je zřejmě potřebné dokonalé zesíťování produktu, aby při 

pyrolýze nedocházelo k  ztrátě vytěkáním degradačních produktů. Někteří autoři (38) 

ponechali čerstvě připravenou pryskyřici několik dní vyzrávat při laboratorní teplotě. 

Zejména u močovino- a melamin-formaldehydové pryskyřice je to významné. Vliv zrání 

jsem v rámci této práce nesledovala. Dalším faktorem vedoucím k nízkým výtěţkům můţe 

být rychlost ohřevu při pyrolýze. Rovněţ tato skutečnost by si vyţadovala experimentální 

ověření. 

Po samotné pyrolýze jsem pyrolyzované vzorky dále upravovala. Konkrétní úprava 

spočívala v proplachování vzorků destilovanou vodou. Surové pyrolyzáty vykazovaly 

alkalickou reakci. U fenol-formaldehydové, močovino-formaldehydové a melamin-

formaldehydové pryskyřice se pH pohybovalo mezi 8-9. Po promytí destilovanou vodou 

vykazovaly neutrální reakci. U pyrolyzátů připravených z komerčních pryskyřic, a to jak  

neupravovaných, tak i upravených pomocí K2CO3, nabývalo pH hodnotu 12-14 a byly 

proto nejdříve ponechány k dekantaci a teprve poté promývány. Po promytí jsem všechny 

vzorky sušila při 105°C po dobu jedné hodiny. S cílem blíţe poznat proces pyrolýzy byla u 

všech vzorků pryskyřic provedená termografická analýza.  

 

Záznamy DTA pro PF a MF (Obr.44)  impregnovaných K2CO3  se významně liší. Nad 

950°C vytváří fenol-formaldehydová pryskyřice pevný zbytek (> 40%). U melamin-

formaldehydové pozorováno úplné odtěkání do teploty 1000°C. To vysvětluje nízké 

výtěţky pyrolyzátů získaných z melamin-formaldehydové pryskyřice. Silně zesíťovaný 

polykondenzát fenol-formaldehydová pryskyřice (PF) vytváří nad 1000 K pevný zbytek 

(koks). Výtěţnost pyrolýzy vztaţená na pevný zbytek činila za podmínek TG analýzy 

41,5%, coţ dobře souhlasí s výtěţností dosaţené na laboratorním pyrolyzéru. 

           Pro melamin-formaldehydovou pryskyřici je rovněţ shoda mezi laboratorním 

experimentem a TG analýzou velmi dobrá. Při 600°C byla výtěţnost dosaţená na 

laboratorním zařízení 18,9% a z TG analýzy odečteno 20%. 
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b)  

Obr. 44 Analýza  pryskyřic impregnovaných K2CO3 během pyrolýzy pro: a) melamin-

formaldehydovou (MF)  b)- fenol-formaldehydovou pryskyřici (PF)  
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Tab. 7 Vyhodnocení termické analýzy pro PF a MF 

Pryskyřice  Teplotní rozsah Hmotnostní úbytek (%) Maxima* 

MF do 300°C 

300-1000°C 

nad 1000°C 

63,3  

36,7 

0 

175, 225, 287,6 

954,6 

PF do 300°C 

360-460°C 

460-570°C 

800-1000°C 

nad 1000°C 

23 

4,8 

9,3 

16,7 

156,6 193,2 

412,4 

509,8 

935,2 

* maxima rychlosti děje z DTG 

 

3.3 Charakterizace pryskyřic 

 

Chemická charakterizace připravených pryskyřic byla provedena  pomocí 

elementární analýzy a infračervené spektrometrie. V tab.8 uvádím výsledky elementární 

analýzy. 
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Tab. 8 Elementární analýza připravených pryskyřic 

Pryskyřice C 

(hm%) 

H 

(hm%) 

N 

(hm%) 

O 

(hm%) 

N/C O/C 

Močovino-formaldehydová MoF 32,5 5,5 27,6 34,4 * 0,85 0,79 

Vypočtená hodnota  pro MoF 35,5 4,5 38,2 21,8 0,92 0,46 

Melamin-formaldehydová  MF 30,1 3,9 48,5 17,5 * 1,61 0,44 

Vypočtená hodnota  pro MF 43,9 4,9 51,2 - 1,0 0 

Fenol-formaldehydová  PF 55,2 4,6 - 40,2* - 0,44 

Vypočtená hodnota  pro PF 67,9 5,8 - 26,3 - 0,29 

 

Elementární analýza (tab.8) připravené pryskyřice představuje hodnoty získané pro 

směs pryskyřice s  uhličitanem draselným. Do tabulky jsem pro porovnání vloţila rovněţ 

teoretické hodnoty vypočtené na základě vzorců pryskyřic. 

Z tab. 8 je patrné, ţe melamin- formaldehydová pryskyřice obsahuje dle očekávání více 

dusíku neţ močovino-formaldehydová. Rozdíly mezi stanovenými a vypočtenými 

hodnotami pro čistou pryskyřici jsou dány obsahem uhličitanu v mnou připravených 

vzorcích. 

Pryskyřice obsahující uhličitan draselný byly podrobeny TG-analýze s cílem získat 

informace o jejich pyrolytickém chování. Jedná se o předběţné výsledky. Získané 

termogramy pro melamin-formaldehydovou  a fenol-formaldehydovou pryskyřici uvádím 

v kapitole 3.2. 

Při studiu zplyňování grafitu za přítomnosti uhličitanu v inertní atmosféře McKee 

(36) zjistil, ţe  uhlík redukuje uhličitan za tvorby CO. 

                          [22] 

Potvrzení tohoto předpokladu pyrolýzu mnou připravených pryskyřic by 

vyţadovalo analýzu produktů pyrolýzy např. pouţitím tandemové techniky TG-FTIR. 
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          Na katedře analytické chemie a zkoušení materiálů byla sejmuta FTIR spektra 

připravených pryskyřic. Přehledná spektra uvádím na obr. 45. 

 

 

 

Obr. 45 FTIR pryskyřic (KBr- technika) 

 

           Přiřazení signálů bylo provedeno dle tabulek (37) a publikovaných spekter (kap. 

1.3.7). Porovnání se spektrem formaldehydu, který má jako dominantní absorpci valenční 

vibrace karbonylu υ C=O při  1750 cm
-1

 , ukazuje, ţe připravené pryskyřice neobsahovaly 

jeho větší mnoţství(tento pás nebyl v ţádném produktu nalezen). Přiřazení signálů 

odpovídá publikovaným spektrům, i kdyţ zde prezentovaná spektra získaná technikou KBr 

nejsou příliš kvalitní. Silný signál u melamin-formaldehydové pryskyřice při  1650 cm
-1

, 

nebyl identifikován. Můţe jít o znečištění, avšak výchozí látky formaldehyd a melamin lze 

vyloučit (37). Ve spektrech bylo moţné identifikovat rovněţ nevýrazné absorpční pásy 

příslušející uhličitanu draselnému, který jsem při přípravě pryskyřic pouţila. Slouţí jako 

aktivátor při pyrolýze. 
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3.4 Stanovení zásaditých center acidobazickou titrací dle 

Boehma  

 

Vzhledem k tomu, ţe výchozí prekurzory pro přípravu uhlíkatých sorbentů v případě 

melamin-formaldehydové a močovino-formaldehydové pryskyřice obsahovaly poměrně 

hodně dusíku, předpokládala jsem, ţe i pyrolyzát bude obsahovat dusík. Představa 

uhlíkatého povrchu je znázorněna na obr.46. 

Potenciometrickou titraci jsem prováděla u všech vzorků komerčních i vyrobených 

pryskyřic za účelem zjištění vnesení zásaditých skupin během přípravy a pyrolýzy těchto 

pryskyřic. Zásadité skupiny jsou pro nás důleţité proto, ţe se na nich sorbují sloučeniny 

s kyselým charakterem (CO2,SO2).  

 

Obr. 46 Hypotetická struktura povrchu uhlíkatého materiálu (29) 

Tabulka 9 ukazuje výsledky mnoţství zásaditých skupin u všech titrovaných vzorků 

vztaţené na gram vzorku. 
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Tab. 9 Množství zásaditých skupin v pyrolyzátech 

vzorek Podmínky VHCl VNaOH nzá.sk 

  pyrolýzy (l) (l) (mmol/g) 

MF1 800°C,1h 50 46 2,0 

MF2 600°C,1h 50 45 2,5 

PF1 800°C,1h 50 43 0,5 

PF2 500°C,1h 50 49 3,6 

IRC 84 U(1) 800°C,1h 50 44 3,0 

IRC 84 U(2) 600°C,1h 50 48,5 0,8 

IR 120 U(1) 800°C,1h 50 45 2,5 

IR 120 U(2) 600°C,1h 50 45 2,5 

IRC 84 (1) 800°C,1h 50 46 2,0 

IR 120 (1) 800°C,1h 50 46 2,0 

 

Obsah zásaditých center stanovených titrační metodou se proti očekávání u 

pryskyřice odvozené od melaminu, prekurzoru bohatého na dusík, výrazně nelišil od 

pryskyřice fenol-formaldehydové, která dusík neobsahuje.  Bohuţel mnoţství močovino-

formaldehydové pryskyřice jsem neměla dostatek, abych provedla acidobazické stanovení.  

Z uvedeného vyplývá, ţe nositelem bazických vlastností uhlíkatých sorbentů nejsou jako 

dominantní dusíkaté skupiny. Jednoznačné závěry by bylo moţno učinit na základě XPS. 

 

3.5 Stanovení povrchu připravených pyrolyzátů 

 

Připravené pyrolyzáty byly podrobeny na externím pracovišti sorpční analýze. 

Ukázky výstupů BET izoterem a distribucí mikro a mezopórů  získaných metodou 

Horvath-Kawazoe uvádím na obr.47-50. 
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Obr. 47 BET izoterma vzorku MF1 (pyrolyzát z melamin-formaldehydové pryskyřice ) 

 

 

 

Obr. 48 Izoterma pro vzorek MF1 
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Obr. 49 Měření mezopórů pro vzorek MF1 

 

Obr. 50 Měření mikropórů pro vzorek MF1 

 

Tato analýza nám ukázala nejen celkový povrch vzorku, podle něhoţ jsme mohli 

vyhodnotit moţnosti pouţití pyrolyzátů jako účinných sorbentů, ale i další důleţité 

parametry: objem mikropórů, objem mezopórů a jejich průměry, abychom mohli 

analyzovat jak se na celkovém povrchu podílejí. Tabulka 10 sumarizuje data získaná při 

sorpčním měření. 
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Tab. 10 Výsledky sorpčních měření 

vzorek Sbet Vmikro. rprům. Vmezo rprům. 

  (m
2
/g) (cm

3
/g) (nm) (cm

3
/g) (nm) 

MF1 148,6 0,067 0,333 0,103 22,086 

MF2 1,0 < 0,001 0,609 0,087 21,43 

PF1 1,7 < 0,001 0,593 0,055 21,986 

PF2 2,5 < 0,001 0,707 0,046 18,235 

MoF1 9,2 0,003 0,569 0,069 19,521 

IRC 84 U(1) 112,0 0,047 0,538 0,110 18,495 

IR 120 U(1) 20,6 0,009 0,507 0,121 20,533 

IR 120 U(1) 910,8 0,382 0,291 0,125 11,997 

IR 120 U(2) 5,1 0,002 0,610 0,064 22,04 

IR 120 (1) 195,5 0,090 0,362 0,146 6,445 

IR 120 (2) 35,7 0,016 0,463 0,107 16,599 

IRC 84 (1) 5,4 0,001 0,774 0,068 20,012 

 

 

Z výsledků uvedených v tabulce 10 můţeme usoudit, ţe největších  povrchů jsme 

dosáhli u vzorků s označením MF1, IR 120 U(1)a IR 120 (1). Všechny tyto vzorky jsem 

pyrolyzovala  při teplotě 800 °C po dobu jedné hodiny, avšak prekurzor byl u kaţdého vzorku 

jiný. Podle povrchu se nejlepším sorbentem jeví vzorek  IR 120 U(2), k jehoţ přípravě jsem jako 

prekurzor pouţila komerční pryskyřici Amberlite IR 120, která byla upravena zavedením 

draslíkových iontů do její struktury. Ve srovnání s pyrolyzátem Ion.č.b.u.1. Obrázek 51 ukazuje 

jako příklad úpravy pryskyřic zavádění kationtů draslíku do struktury iontoměniče. 

Z uvedeného vyplývá, ţe podmínky přípravy uhlíkatých sorbentů z pryskyřic zásadně 

ovlivňují vlastnosti sorbentu. 
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Obr. 51 Schéma dekompozice polystyrenového iontoměniče, A - bez přítomnosti 

draselných iontů, B - za přítomností draselných iontů (4) 

 

U vzorku MF1 se jako u jediného mnou vyrobeného vzorku vytvořil porézní systém 

ve větším rozsahu, takţe by bylo moţno ho pouţít jako sorpční materiál. Výsledky 

sorpčních měření tohoto vzorku je moţno porovnat s výsledky, které ve své práci 

zveřejnily  Davidy C., Trage T.C., a Snape C.E. (35), kteří rovněţ provedli sorpční měření  

u vzorků, k jejichţ přípravě pouţily jako prekurzor melanin-formaldehydovou pryskyřici. 
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Při svém měření pouţili ke stanovení celkového povrchu BET izotermu pro sorpci dusíku  

při -196 °C a objem mikropórů určily metodou Dubinin Radushkevik. Bohuţel nemůţeme 

toto srovnání pouţít pro vzorky pyrolyzované při teplotě 800°C, jelikoţ vzorky v této 

studii byly vzorky pyrolyzované při teplotách 400,500,600 a 700°C. Můţeme však říci, ţe 

v této studii se objevuje porézní struktura jiţ u vzorků pyrolyzovaných při teplotě 500°C a 

to v rozsahu okolo 200 m
2
/g. Přičemţ u mých vzorků se této velikosti podařilo dosáhnout 

aţ při teplotě 800°C. Pokud jde o srovnání vzorků, které byly pyrolyzovány při téţe teplotě 

je nutné konstatovat, ţe ani u jednoho vzorku se nám nepodařilo vytvořit odpovídající 

porézní systém. 

Tabulky 11 a 1 2 nám ukazují mikropóry a mezopóry u vybraných sorbentů. 
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Tab. 11: Distribuce mikropórů v pyrolyzátech 

  

Melamin-formaldehyd  800°C, 1 h   Fenol -formaldehyd 800°C,1h. 

  

Močovino-formaldehyd 600°C, 1h IR 120 U(1),800°C, 1h 

  

IRC 84 U(1), 800°C,1h IRC 84 U(2),600°C,1h 

  

IR 120 (1), 800°C,1h IRC 84 (1), 800°C,1h 
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Tab. 12 Distribuce mezopórů v pyrolyzátech 

  

Melamin-formaldehyd  800°C, 1 h   Fenol -formaldehyd 800°C,1h. 

  

Močovino-formaldehyd 600°C, 1h IR 120 U(1), 800°C, 1h 

 
 

IRC 84 U(1),800°C, 1h IRC 84 U(2),600°C,1h 

  

IR 120 (1), 800°C, 1h IRC 84 (1), 1h 
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Tyto dvě tabulky nám umoţňují srovnání velikosti a mnoţství mikro a mezopórů. 

Já jsem si ke srovnání vybrala vzorky s označením MF1 a PF1. 

 U mikropórů nás nejvíc zajímá oblast mezi 0,2-1nm. U vzorku MF1 je objem 

mikropórů v této oblasti asi 0,066 cm
3
/g, coţ je asi 97 % z celkového objemu mikropórů, 

naproti tomu, u vzorku PF1 se v této oblasti mikropóry téměř nevyskytují. Tento rozdíl je 

patrný i v tabulce 11. 

 I ke srovnání velikosti a mnoţství mezopůru u pyrolyzátu pouţiji vzorky MF1 a PF.  

U vzorku MF1 se největší mnoţství mezopórů objevuje v oblasti od 3 do 50 nm. Pokud 

toto čísla srovnáme se vzorkem PF1 zjistíme, ţe se zde objevují mezopóry pouze o 

velikosti 50nm.  Tento údaj nám můţe říci, ţe tento pokud by měl sorbent pouze jednu 

velikost pórů mohou do něj být zachycovány pouze molekuly, které mají rozměr menší, 

neţ je  poloměr pórů, ne vţdy je pro nás tedy tento porézní systém výhodný. 

 Z této úvahy můţeme rovněţ vyvodit závěr, ţe bychom se měli zaměřit na 

sorbenty, které budou mít určité rozmezí distribuce pórů. 

 Textura získaných sorbentů byla rovněţ sledováno mikroskopickými technikami 

(světelná a SEM mikroskopie). Příklady textury sorbentů jsou uvedeny na obr 52.  

Výsledky analýzy technikou SEM nebyly pro poruchu na zařízení ke dni odevzdání práce 

k dispozici a budou předvedeny při obhajobě. 

 

Obr. 52 Ukázka textury  vzorků IRC 84 (U)1 a MF1 
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4 Závěr 
 

1. Připravila jsem tři pryskyřice na bázi formaldehydu : melamin-, močovina- a fenol-

formaldehydová pryskyřice s obsahem uhličitanu draselného (aktivátor). Byly 

hodnoceny pomocí elementární analýzy a FTIR.  

2. Provedla jsem pyrolýzu výše uvedených pryskyřic a sledovala vliv maximální 

dosaţené teploty při pyrolýze na sorpční vlastnosti. Sorpční vlastnosti byly 

hodnoceny na základě adsorpční izotermy pro dusík (při -196°C) a stanoven obsah 

zásaditých center na povrchu metodou dle Boehma. 

3. Proces pyrolýzy byl rovněţ sledován metodou termické analýzy . Výsledky TG 

analýzy velmi dobře korespondují s vásledky získanými na experimentální aparatuře. 

Nalýza TG tedy umoţní rychlou předpověď výtěţnosti pyrolýzy. 

4. Jako sorbent se dá označit pouze pyrolyzát pryskyřice MF1 získaný pyrolýzou při 

800°C. Velikost povrchu je 148,6 m
2
/g. 

5. Připravila jsem  uhlíkatý sorbent z komerčních iontoměničových pryskyřic IRI a IRC 

na bázi polystyrenu pyrolýzou po předběţném převedení pryskyřic do K
+
-cyklu. 

Velmi dobrého výsledku bylo dosaţeno u  pyrolyzátu IR 120 U(1) s povrchem 910 

m
2
/g. Makromolekulární pryskyřice na bázi formaldehydu a  polystyrenu se jeví jako 

vhodné prekurzory pro získávání uhlíkatých sorbentů s chemicky modifikovaným 

povrchem. 

6. Další studium bude třeba zaměřit na optimalizaci procesu pyrolýzy i přípravy 

pryskyřic a další aplikaci metod analýzy povrchů. Zejména pouţití  XPS by umoţnilo 

přesnější charakterizaci sorpčních center. 
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6 Seznam použitých zkratek: 

 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry - Mezinárodní unie pro čistou a 

užitou chemii 

SEM Skenovací elektronový mikroskop 

TEM Transmisní elektronový mikroskop 

HRTEM Vysokorozlišovací transmisní elektronová spektroskopie 

AMF mikroskopie atomových sil 

XRT Rentgenová difrakce 

TGA,TG Termogravimetrie 

XPS Rentgenová fotoelektronová spektroskopie 

BE Vazebná energie 

DRIFT Metoda difúzní reflektance, fourierovsky transformovaná infračervená 

spektroskopie 
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Příloha 33 BET izoterma pyrolyzátu IR 120 (1)(800°C) 

 

 



 
 

94 
 

Příloha 34 Izoterma pyrolyzátu IR 120 (1) (800°C) 

 

 

 

Příloha 35 Měření mezopórů pyrolyzátu IR 120 (1) (800°C) 

 

 



 
 

95 
 

 

Příloha 36 Měření mikropórů pyrolyzátu IR 120 (1) (800°C) 
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Příloha 44 Měření mikropórů pyrolyzátu IRC 84 (1) 800°C 

 


