
 



 



 

 



 



 

 



 

Abstrakt 
Tato práce je zaměřena na studium procesu adsorpce plynu na pevný adsorbent. 

Principy adsorpce zahrnující charakteristiku porézních struktur, příklady vybraných 

adsorbentů a jejich vlastností, mechanismy, kterými může adsorpce probíhat, a různé 

metody, které se při popisu porézní struktury a adsorpce používají, jsou shrnuty 

v teoretické části práce. 

Praktická část práce je zaměřena na konkrétní problém spojený s adsorpcí. Jedná 

se o způsob měření naadsorbovaného množství plynu na pevný adsorbent při 

vysokém tlaku novým přístrojem pracujícím na principu gravimetrické analýzy. Na 

novém přístroji TGA-HP50 firmy TA-Instruments byla provedena řada experimentů 

měření adsorpčních izoterem, za účelem odhalení případných problémů s jejich 

následným odstraněním.  

Jsou zde uvedeny vybrané výsledky experimentů adsorpce dusíku na dva druhy 

aktivního uhlí a jeden druh zeolitu. V jednom případě aktivního uhlí se jedná o 

průmyslově vyráběný materiál, v druhém o aktivní uhlí, u kterého se budou zjišťovat 

adsorpční vlastnosti za účelem zjištění optimálního způsobu výroby. Dále byla 

provedena detailní analýza stavových veličin (tlaku a teploty) v reaktoru v průběhu 

experimentů. Ukazuje se, že experimentální uspořádání s vysokotlakým reaktorem a 

citlivými vahami je za daných podmínek experimentování vhodné pro studium 

adsorpce plynných látek na pevný adsorbent. 
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Abstract 
Gas adsorption process on to solid adsorbent is experimentally studied and 

reported here. General principles of adsorption covering the characterization of 

porous structures, examples of selected adsorbents and their properties, the 

mechanisms of adsorption and severe methods suitable for description of the porous 

structure are listed in theoretical part of this thesis. 

Experimental part is already focused on a particular problem associated with 

adsorption. It is a way of measuring the gas uptake (amount of gas adsorbed on solid 

adsorbent) at the wide range of pressures covering also high pressures up to 50 bar 

by a new device of gravimetric analysis. New apparatus TGA-HP50 made by TA-

Instruments has been used. Detection of potential problems during experiments and 

their subsequent removal was another key point of the thesis. 

There are presented selected results of adsorption of nitrogen at two types of 

activated carbon and one type of zeolite sorbents. One of the activated carbon is a 

commercial material; the second one was prepared at our laboratory. Analysis of 

state properties (pressure and temperature) in the reactor during the test was also 

carried out in detail. It is evident, that newly employed experimental setup with high 

pressure reactor in combination with sensitive balance is more than suitable device 

for experimental study of adsorption process. 
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Adsorption, gravimetric analysis, TGA-HP50. 
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1. Úvod 

Adsorpce je významným mechanizmem, kdy zmínky o jeho použití jsou přes 

3000 let staré. Prvním adsorbentem bylo aktivní uhlí, které se dalo snadno obstarat, 

a díky svým vlastnostem se používalo pro lékařské účely či úpravu vody, což byla 

aktuální témata již v dřívější době, a určitě bychom našli i další příklady použití 

tohoto adsorbentu. Velký rozvoj adsorpce odstartovala První světová válka, kdy byla 

použita jako ochrana proti bojovým plynům a tuto funkci plní dodnes.  

Adsorpce si našla místo v různých průmyslových odvětvích a využívá mnoha 

typů adsorbentu pro jejich konkrétní vlastnosti. Nadále se však hledají nová 

technická uplatnění, jako například skladování plynů nebo uplatnění při řešení 

problémů spojených s ekologií, na kterou se klade čím dál větší důraz. Důkazem toho 

je například snaha o výrobu adsorbentů z různých odpadních materiálů nebo 

zachycování oxidu uhličitého, jakožto skleníkového plynu. 

Tato bakalářská práce se týká problematiky porézních struktur, jejich popisu 

a určení jejich vlastností, které jsou nezbytné pro popis daného adsorpčního 

materiálu nebo děje, kterým adsorpce probíhá. Cílem pak bylo podílet se na testování 

nového přístroje TGA HP50, umožňujícího měření adsorpce při vysokých tlacích 

a nalezení vhodného postupu pro proměření adsorpčních schopností vybraných 

vzorků, které by mohly sloužit například k separaci plynů ze směsi nebo k jejich 

skladování. 

 

1.1. Cíl práce 

Bakalářská práce byla zaměřena obecně na adsorpci plynu na pevný adsorbent, 

seznámení s problematikou porézních struktur, způsobem jejího popisu a použití. 

Praktická část byla věnována experimentálnímu ověření vhodnosti přístroje TGA-HP 

TA Instruments pro stanovení adsorpčních izoterem gravimetrickou analýzou. 

U  konkrétního přístroje TGA-HP50 byly proměřeny adsorpční izotermy za účelem 

odhalení a vyřešení případných technických problémů spojených se samotným 

přístrojem nebo se softwarem, který byl k němu dodán, a také nalézt optimální 

metodu vyhodnocování dat, které přístroj s dodávaným softwarem poskytne.
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2. Teoretická část - Adsorpce 

Adsorpce je děj, při kterém dochází k nárůstu koncentrace sorbované látky na 

mezifázovém rozhraní mezi pevnou a kapalnou nebo plynou fází. Při adsorpci 

z plynné fáze molekuly popř. atomy plynu (adsorbátu) difunduji k povrchu pevné 

látky (adsorbentu) a adsorbují se na něj, proto musí být povrch co největší. Tohoto 

děje se v chemickém průmyslu využívá mimo jiné k dělení plynných směsí na 

základě afinity jednotlivých složek směsi k povrchu adsorbátu, a ke katalýze 

chemických reakcí. Jako adsorbenty se používají pórovité nebo práškové materiály, 

jejichž důležitým parametrem je velikost plochy povrchu. Tuto vlastnost dobře 

charakterizuje veličina měrný povrch, tedy plocha vztažená na jednotku hmotnosti 

adsorbentu. Rozlišujeme vnější a vnitřní povrch adsorbentu. Vnější povrch je 

geometrický povrch částice a vnitřní povrch je povrch všech pórů a trhlin, které 

částicí prostupují. Porézní látky mívají vysoký vnitřní povrch a jejich vnější povrch 

je téměř zanedbatelný. Hodnota jejich vnitřního povrchu může dosáhnout až  

1000 m
2
.g

-1
. Neporézní látky zato mívají vnitřní povrch často nulový nebo 

zanedbatelný, proto se používají ve formě jemných prášku. Potom jejich vnější 

povrch činí až stovky m
2
.g

-1
 [1], [2]. 

Protože kvalitativní hodnocení povrchů porézních látek je velice složité, mluvíme 

o takzvané textuře porézních látek. Kvůli nárůstu využití porézních a práškových 

materiálů v chemii, chemickém průmyslu a u porézních membrán vzrostla také 

potřeba znát jejich strukturu povrchu co nejlépe. Při popisu takových látek určujeme 

například tvar a velikost pórů, pórovitost, skutečnou nebo zdánlivou hustotu 

materiálů [1]. 

2.1. Textura porézních látek 

2.1.1. Tvar a velikost pórů 

Popis tvaru pórů u porézní látky není jednoduchý, protože póry jsou velmi 

malé a jejich struktura závisí i na drobných detailech jejich vytváření. K přímému 

zobrazení se používají elektronové mikroskopy, které mají ale tu nevýhodu, že 

poskytují pouze dvourozměrný obraz. Proto se v poslední době používají mikroskopy 

konfokální, které poskytují alespoň částečný trojrozměrný obraz [1]. Ze získaného 

obrazu o tvaru póru se vyhodnocuje jejich převládající tvar, neboť ten se dá mnohem 

lépe definovat. Zavádí se pojem modelový pór, který se využívá při vyhodnocování 

fyzikálních a fyzikálně-chemických měření s účelem získat informace o porézní 

struktuře látky. Příklady různých typů modelových pórů jsou uvedeny na 

Obrázku 1.  

Porézní látka může být připravena různými způsoby, které významně 

ovlivňují množství, tvar a rozměr pórů. Může to být například vyluhování jedné 
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složky z kompaktní tuhé fáze nebo řízený ohřev a podobně. Zásadní bývá rovněž 

peletizace, případně lisování porézního prášku do tvaru tablet [1]. 

 

Obrázek 1 Tvary pórů 

1 Neprotínající se válcové kapiláry; 2 stejně vzdálené kompaktní destičky (póry jsou mezery 

mezi destičkami); 3 kompaktní kulové částice stejné velikosti (póry jsou mezery mezi 

koulemi); 4 stejně veliké kompaktní válečky (póry jsou mezery mezi válečky) [1]. 

 

2.1.2. Klasifikace pórů 

V souladu s konvekcí přijatou komisí IUPAC v roce 1972 o dělení pórů podle 

velikosti [3], která vychází ze skutečnosti, že v pórech různého rozměru probíhá 

fyzikální adsorpce plynů různými mechanismy, které jsou vícevrstvá adsorpce, 

kapilární kondensace u mesopórů a objemové zaplňování u mikropórů. Dělení šířky 

pórů je následující [1]: 

- 2 mm < mikropóry, dělící se na menší ultramikropóry a větší  

  supermikropóry  

- 2 – 50 mm mesopóry 

- 50 mm >  makropóry 

2.1.3. Objem pórů, porozita, skutečná a zdánlivá hustota 

Specifický objem pórů Vs je důležitý parametr charakterizující texturu 

porézní látky. Udává jaký objem pórů Vp připadá na jednotku hmotnosti. 

   
  

   
 

Porozitou částice  je veličina, která udává poměr mezi objemem pórů 

a objemem částice včetně objemu pórů. Dá se vyjádřit pomocí skutečné a zdánlivé 

hustoty. 
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Hustota tuhé kostry porézní látky kostry se nazývá skutečná hustota ρs. Nejčastěji 

se určuje pyknometricky, kde se jako pyknometrická tekutina používá plynné 

helium, a to z důvodu malé velikosti atomů helia které takto zaplní i nejužší póry. 

Dalším předpokladem je inertní chování helia (předpokládá se, že se neadsorbuje na 

povrch zkoumané struktury). Použitím rtuti jako pyknometrické kapaliny, můžeme 

zjistit zdánlivou hustotu ρz. U zdánlivé hustoty se počítá i s objemem pórů, proto 

rtuť, která neproniká do pórů a jejich objem tak spadá pod objem částice. Pro 

pravidelné částice můžeme zdánlivou hustotu vypočítat taky jako podíl hmotnosti 

částice a jejího geometrického tvaru [1]. 

 

2.1.4. Určování velikosti částic  

V případě monodisperzního systému, tedy systému ve kterém jsou částice 

stejně velké, stačí charakterizovat pouze jednu částici a její množství ve zkoumaném 

celku. V případě polydisperzního systému jsou rozměry částic různé, takže 

charakterizování takového systému je složitější. Je třeba zjistit poměrné zastoupení 

částic určitých velikostí. Existuje několik metod založených na různých principech, 

které lze s úspěchem pro tyto účely využít [4]. 

2.1.4.1. Sítová analýza 

Pro měření částic o minimální velikosti 0,05mm má největší význam sítová 

analýza, jejíž princip spočívá v prosévání vzorku řadou sít umístěných nad sebou, 

kde největší oka má vrchní síto a jejich velikost se směrem dolů postupně snižuje 

podle daných pravidel. Jednotlivá síta mohou být charakterizována velikostí jejich ok 

nebo počtem ok na jednotkovou plochu. Velikost jednotlivých frakcí se vyjadřuje 

pomocí hmotnostních zlomků, které se vypočítají jako hmotnost jednotlivých zbytků 

na daném sítu k celkové hmotnosti vzorku podrobeného analýze [4], [5]. Přístroj 

sítové analýzy a jednotlivá síta jsou vyobrazeny na Obrázku 2. 

 

Obrázek 2 Přístroj sítové analýzy [6] 
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2.1.4.2. Mikroskopie 

Měření pomocí optického mikroskopu částic v rozmezí velikostí 0,5 mm až 

0,0005 mm a elektronového mikroskopu pro částice v rozmezí 10 µm až 0,001 µm, 

je nejspolehlivější, ale na druhou stranu také nejpracnější, protože se musí proměřit 

velký počet částic, aby zjištěná hodnota velikosti částic byla objektivní. Snáze se 

také pracuje s částicemi, u kterých můžeme jejich tvar považovat za přibližně kulový 

na rozdíl od částic, jejichž tvar je jiný a musí se zavést příslušná korekce [5]. 

2.1.4.3. Dynamický rozptyl světla DLS 

Další metoda optické analýzy je vhodná pro vzorky s částicemi menšími než 

nanometr, až po částice velké několik mikrometrů (záleží na použitém přístroji) 

a spočívá v měření rozptylu dopadajících paprsků polarizovaného světla. Při dopadu 

paprsků na vzorek se část záření pohltí, část projde a část odrazí všemi směry [5]. 

Zjednodušené schéma je uvedeno na Obrázku 3. Konkrétně se jedná o zjednodušené 

schéma přístrojů typu Zetasizer, pro optickou analýzu firmy Malvern. 

 

Obrázek 3 Zjednodušené schéma přístrojů Zetasizer firmy Malvern [7] 

 

Laser 1 slouží jako zdroj světla, kterým se ozařuje vzorek umístěný v kyvetě 2. Podle 

typu přístroje jsou potom detektory 3 umístěny do pozice A nebo B snímající 

odražené paprsky pod určitým úhlem (A-173°C a B-90°C). Atenuátor (tlumící prvek) 
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4 slouží k redukci intenzity světelného toku na vzorek, aby nedošlo k nasycení 

detektoru, ke kterému dochází vlivem velkého množství světla dopadajícího na 

vzorek. Signál se poté zpracovává v korelátoru, který porovnává intenzitu rozptylu 

s časem nebo intenzitu v různých časových úsecích. Z něj jde signál do počítače 6, 

kde se pomocí softwaru vyhodnotí mimo jiné i velikost částic ve sledovaném vzorku 

[7]. 

2.1.5. Určování pórovitosti 

U tuhé látky zavádíme tzv. pórovitost p´, která se vyjadřuje jako celkový 

objem pórů na jednotku hmotnosti a může být vyjádřena v procentech. Existuje 

několik metod na zjišťování pórovitosti pevné látky. 

   
     

        
(     ) 

2.1.5.1. Zjišťování celkového objemu pórů z měření hustoty 

Tato metoda zjišťování pórovitosti je nejméně náročná, co se aparatury týče. 

Je založená na měření skutečné a zdánlivé hustoty tuhé látky, kdy se k měření 

využívá rtuť a hélium, jak bylo zmíněno v 3.1.3. Při měření zdánlivé hustoty se 

pracuje při tlaku něco málo přes jednu atmosféru, kdy dochází k zaplnění všech 

mezer mezi zrnky adsorbentu a k zaplnění největších pórů, je proto nutné uvést 

přesnou hodnotu tlaku, při které měření proběhlo. Při měření skutečné hustoty pak 

nastává problém, když má studovaný materiál bohatě rozvinutou strukturu, pronikání 

helia do nejužších pórů difuzí potom může trvat až stovky hodin. Další obtíž se 

objeví u sorpce helia na dané látce při teplotách, u nichž není zanedbatelná. Proto se 

například při sorpci helia na uhlíkových adsorbentech provádí korekce. Hodnota 

hustoty při pokojové teplotě by jinak mohla být navýšena o 10 až 15%. Celkový 

objem pórů se dá zjistit podle vztahu:  

   
 

  
 
 

  
 

Obě metody jsou založené na váhovém nebo objemovém principu. 

U zjišťování zdánlivé hustoty se měří množství rtuti spotřebované na zaplnění 

nádoby se vzorkem nebo nárůst hmotnosti nádoby se vzorkem. Při zjišťování 

skutečné hustoty váhovou metodou se váží množství rtuti spotřebované na udržení 

konstantního tlaku helia v aparatuře. Objemová metoda je založena na měření tlaku 

helia před a po vypuštění na vzorek. Ze znalosti plynových zákonů ze z rozdílu 

těchto dvou hodnot vypočte vlastní objem látky [1]. 

2.1.5.2. Rtuťová porozimetrie 

Principem měření je ponoření tuhého pórovitého adsorbentu do kapaliny, 

která jej nesmáčí například rtuti, kdy kapalina může pronikat do pórů jen působením 
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vnějšího tlaku. Využívá se rovnice udávající vztah mezi tlakem a minimálním 

poloměrem pórů, které jsou při tomto tlaku ještě zaplněné. 

    
(          )

 
 

Kde r´ minimální poloměr pórů, p tlak, γ je povrchové napětí rtuti (0,48 N.m
-1

) 

a θ úhel smáčení povrchu sorbentu rtutí (130-150°) nejčastěji 130° 

Po dosazení zjednodušených podmínek: 

   
     

 
 

Při praktickém měření se sleduje úbytek rtuti v dilatometru, odkud je rtuť 

tlakem vytlačována do pórů studované látky, která byla před měřením důkladně 

vyčištěna evakuací při zvýšené teplotě. U měření se využívá tlaku 0,1-200 MPa 

přičemž se dají stanovit makro a mesoporézní systémy s póry o velikosti 7,5 μm až 

3,7 nm. Grafickým výstupem této metody jsou tři druhy křivek znázorněné na 

Obrázku 4. Intruzní křivka, která je závislostí objemu rtuti vtlačené do vzorku na 

tlaku, kumulativní distribuční křivka kterou získáme přepočtem hodnot tlaku na 

poloměr pórů r, její derivací získáme poslední typ a to diferenciální kumulativní 

křivku [1], [3]. 
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Obrázek 4 Typy křivek rtuťové porozimetrie 

a) intruzní křivka; b) distribuční křivka; c) diferenciální distribuční křivka [1] 

2.1.5.3. Elektronová mikroskopie 

Při této metodě studia povrchu pevné látky se využívá elektronových 

mikroskopů, které jsou obdobou optických mikroskopů, ale místo fotonů se zde 

využívá elektronů a optické čočky jsou nahrazeny čočkami elektromagnetickými. 

Tato metoda je schopna poskytnout kvalitativní informace tvaru pórů a distribuci 

pórů podle jejich velikosti. Moderní přístroje jsou schopny dosáhnout rozlišení i pod 

0,5 nm. Problémem je, že čím větší rozlišení elektronový mikroskop má, tím menší 

plochu můžeme pozorovat, a proto je nepraktické touto metodou zkoumat větší 

plochy. Z toho důvodu je velice důležitá příprava vzorku, která se může dělat 

několika způsoby. U prvního způsobu se vzorek jemně rozemele, je dispergován ve 

vhodné kapalině, suspenze se nanese na podložku a kapalina se následně odpaří. 

Druhý způsob využívá mikrotonu, kterým se zhotoví tenké řezy nebo štěpy 

a principem třetího způsobu je nanesení vhodného materiálu vytvářejícího repliku na 

povrch zkoumaného vzorku, který se poté oddělí (kvůli zlepšení jeho kontrastu se na 

něj může nanést velmi tenká vrstva například zlata nebo paládia) a pozoruje 

mikroskopem. Na Obrázku 5 je ukázka nanopórů ve struktuře Al2O3. Struktura byla 
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vytvořena za účelem vývinu materiálu pro paměťová média, jakými jsou například 

harddisky. Předpokladem je umístění zmagnetizovatelného feromagnetického 

materiálu do každého póru elektrochemickou cestou. Po zmagnetizování 

feromagnetického materiálu v buňce by došlo k vytvoření elementární paměťové 

buňky [5], [8]. 

 

Obrázek 5 Nanopóry ve struktuře Al2O3 [7] 

 

2.1.5.4. Rozptyl RTG paprsků 

Podstatou metody je působení monochromatického svazku paprsků na 

vzorek, kdy se část paprsků po dopadu odrazí různými směry a následně se detekují 

pomocí fotografického filmu, ionizační komory nebo Geigerova-Müllerova počítače. 

Metoda se dělí do dvou oblastí studia, a to do měření odrazu pod velkými nebo 

středními úhly většími než 5° a měření odrazu pod malými úhly menšími než 2°. 

 Měření rozptylu pod malým úhlem vychází ze skutečnosti, že je závislost 

intenzity odraženého záření na úhlu odrazu spojena s nerovnostmi na povrchu 

vzorku. Pro intenzitu I odražených RTG paprsků pod úhlem 2ϑ platí vztah: 

            
    

Kde   
       

 
, λ je vlnová délka, C konstanta závislá na typu a množství 

ozařovaného materiálu a na intenzitě dopadajícího záření, a R efektivní poloměr 

nehomogenity vzorku (částice v okolním volném prostoru, prostor mezi částicemi- 

pór). Na tomto principu je založeno měření poloměru oblastí nehomogenity 

v rozmezí 20-600 Å (2-60 nm) [5]. 
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2.2. Typy adsorbentů  

Existuje několik hlavních typů adsorbentů, které mají komerční použití.  

U takových adsorbentů je určující velikost jejich povrchu na jednotku hmotnosti  

(m
2
.g

-1
), neboť 98% adsorpce zahrnuje póry uvnitř částic a pouze 2% adsorpce se 

odehrává na vnějším povrchu. S tím souvisí také distribuce pórů podle velikosti. 

Difuze částic v mikropórech je velice pomalá a přítomné makropóry fungují jako 

difuzní cesty, kterými jsou k nim přiváděny molekuly adsorbátu dovnitř částice. 

Důležitá je také polarita povrchu, která určuje afinitu povrchu k polárním látkám 

například k vodě. Mezi polární (hydrofilní) sorbenty patří zeolity, silikagel, oxid 

hlinitý, oxid křemičitý a další. Příkladem nepolárních (hydrofobních) jsou například 

uhlíkaté nebo polymerní adsorbenty [9], [10]. 

2.2.1. Aktivní uhlí 

Aktivní uhlí je vysoce porézní adsorbent, jehož základem je uhlíková kostra 

s povrchem, na kterém se vyskytuje řada oxidů uhlíku. Díky jeho vlastnostem se 

jedná o jeden z nejvíce používaných adsorbentů s bohatou historií. Díky svému 

nepolárnímu povrchu se na něj voda váže jen slabě a mnohem silněji se na něj vážou 

organické látky, což určuje i jeho použití. Aktivní uhlí se používalo k medicinským 

účelům v Egyptě už roku 1600 př. n. l.. K velkému rozmachu v oblasti adsorpce 

došlo během Světové Války při vývoji plynových masek. Aktivní uhlí se vyrábí 

karbonizací dřeva, koksu nebo také kokosových skořápek a starých pneumatik. 

Aktivace se obvykle provádí oxidem uhličitým nebo vodní parou za účelem 

vytvoření porézní struktury a oxidace povrchu. Aktivní uhlí se používá ve formě 

prášku nebo granulí. Práškové a jemně granulované uhlí se používá většinou pro 

čištění kapalin (odpadní vody, povrchové vody, organické a anorganické kyseliny 

atd.), zatímco granulované s větší velikostí granulí pro čištění vzduchu nebo plynů. 

Konkrétním příkladem je aktivní uhlí vyrobené z olivových pecek z důvodu nízké 

ceny. Aktivní uhlí mělo sloužit k zachycování oxidu uhličitého po spalování. Olivové 

pecky se nejdříve nadrtily na velikost 1 až 3 mm, následovala karbonizace při 600°C 

a poté aktivace oxidem uhličitým nebo plynným amoniakem [9], [10], [11]. 

2.2.2. Silika gel 

Čistý oxid křemičitý je nereaktivní nepolární materiál. Přítomností hydroxylové 

skupiny se jeho povrch stává polární a vysoce hydroskopický. Vyrábí se koagulací 

roztoku kyseliny křemičité následovanou řízenou dehydratací a dalšími úpravami. 

Název “gel“ vznikl z meziproduktu při výrobě, který je podobný želatině. Specifický 

povrch se pohybuje v rozmezí 750 až 800 m
2
.g

-1
. Díky své vysoké afinitě k vodě se 

obecně používá k vysoušení plynů. V praxi se také používá se zeolity a kombinují se 

lepší vlastnosti těchto dvou materiálů. Silika gel je levnější a má vyšší kapacitu při 

tlaku par vody vyšších než 10 mm Hg. Musí se také brát na vědomí, že silika gel 

může být poškozen kapalnou vodou [9], [10]. 
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2.2.3. Aktivovaná alumina 

Aktivovaná alumina neboli oxid hlinitý se vyrábí dehydratací trihydrátu oxidu 

hlinitého teplem. Má podobné vlastnosti jako silika gel, ale je fyzicky robustnější 

a nepoškozuje se při styku s vodou. Používá se také při sušení plynů, a při 

selektivním odstraňování fluoridu při úpravě vody. Její specifický povrch se 

pohybuje v rozmezí 200 až 390 m
2
.g

-1
 [10], [11]. 

2.2.4. Zeolity 

Zeolity jsou krystalické aluminosilikáty syntetického nebo přírodního původu 

a obecným vzorcem 

Mx/n[(AlO2)x (SiO2)y]z H2O 

Kde M je kationt kovu například K
+
,Na

+
,Ca

+
 s valencí n, x a y jsou celá čísla, pro 

která platí, že y≥x. Počet vázaných vod na jednotkovou buňku udává z. Jelikož 

zeolity jsou krystaly, jejich póry mají přesný rozměr. Specifický povrch činí 500 až 

800 m
2
.g

-1
. Mají vysokou chemickou a tepelnou stabilitu, což z nich dělá materiál 

vhodný pro vysokoteplotní aplikace, jakými může být katalýza. Dále se zeolity 

používají na sušení vzduchu, přírodních plynů a organických látek, odstraňování 

oxidu uhličitého, separace etanolu a vody, separace kyslíku od dusíku ve vzduchu 

a separace uhlovodíku s přímým řetězcem od uhlovodíků s rozvětveným řetězcem 

[9], [10], [12]. 

2.3. Mechanizmy sorpce  

2.3.1. Chemická adsorpce 

Podstatou chemisorpce, označované taky jako aktivovaná adsorpce, je 

vytvoření chemické vazby mezi adsorbentem a molekulami adsorbentu, přičemž ke 

vzniku vazby je někdy nutno dodat množství aktivační energie k překonání 

energetické bariéry. Touto cestou může dojít k adsorpci pouze jedné vrstvy adsorbátu 

na adsorbentu, je tedy monovrstvá, další vrstvy jsou případně poutány fyzikálními 

silami. Další vlastností chemisorpce je veliká specifičnost, neboť vytvoření chemické 

vazby může nastat pouze mezi určitými molekulami.   

2.3.2. Fyzikální adsorpce  

Fyzikální adsorpce je způsobena silami van der Waalsovými, které se dělí na 

dva hlavní druhy sil. Síly přitažlivé, způsobené vzájemnou polohou mezi elektrony 

v molekulách na povrchu adsorbentu a elektronech v molekulách plynného 

adsorbátu. Mezi molekulami vzniká elektrická přitažlivost typu dipól-indukovaný 

dipól. Na velmi blízkou vzdálenost se uplatňují síly odpudivé, které jsou výsledkem 

vzájemného elektrostatického odpuzování elektronových oblaků. 
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 Ke kvantitativnímu popisu sil přitažlivých a sil odpudivých se používá 

například rovnice tzv. Lennard-Jonesova potenciálu, která charakterizuje závislost 

potenciální energie na mezimolekulové vzdálenosti interagujících molekul. 

                  

Kde U je potenciální energie, r mezimolekulová vzdálenost, A a B koeficienty 

závislé na elektrických a magnetických vlastnostech interagujících molekul. První 

člen charakterizuje síly přitažlivé a druhý síly odpudivé. Grafické znázornění 

potenciální energie je uvedeno na Obrázku 6. Červená křivka znázorňuje výslednici 

odpudivých a přitažlivých sil. Na výslednici můžeme pozorovat tzv. potenciálovou 

jámu, kdy s její rostoucí hloubkou roste i síla interakce mezi dvěma částicemi [13]. 

 

Obrázek 6 Graf závislosti U na r [14] 

 

2.4. Adsorpční izotermy 

Adsorpční izoterma je závislost naadsorbovaného množství n na parciálním 

tlaku p adsorbujícího se plynu při konstantní teplotě, n se přitom vztahuje na 

jednotku hmotnosti a může být vyjádřena pomocí látkového množství (mol.g
-1

) 

a objemu adsorbátu (ml.g
-1

). Pro podkritické teploty se místo parciálního tlaku 

používá relativní tlak p/p0, což je poměr mezi parciálním tlakem a tlakem 

nasycených par (tenze par nad kapalným adsorbátem za dané teploty). Bylo popsáno 

nespočet adsorpčních izoterem, proměřených na různých materiálech, ale každou 

z nich lze přiřadit k několika základním typům adsorpčních izoterem znázorněných 

na Obrázku 7. Typy IV a V vykazují tzv. hysterezní smyčku (adsorpční izoterma 

získaná postupným zvyšováním relativního tlaku se neshoduje s adsorpční izotermou 

získanou postupným snižováním relativního tlaku) [3], [15]. 
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Obrázek 7 Základní typy adsorpčních izoterem podle Brunauera [15] 

 

2.4.1. Freundlichova adsorpční izoterma  

Závislost množství adsorbovaného plynu na tuhém adsorbentu na 

rovnovážném tlaku a při konstantní teplotě popsal nejdříve Freundlich. Je založena 

na předpokladech, že adsorbát se chová jako ideální plyn a dochází pouze 

k monovrstvé adsorpci, a je proto vhodná pro chemickou adsorpci. Výsledná rovnice 

má tvar: 

      
 
 ⁄  

Kde n je naadsorbované množství, p rovnovážný tlak, k a a konstanty. Hodnota k, 

s rostoucí teplotou klesá, a je vždy větší než jedna a s rostoucí teplotou se blíží jedné. 

Naměřená adsorpční izoterma odpovídá prvnímu typu na Obrázku 7 [16], [17], [18]. 

 

2.4.2. Langmuirova adsorpční izoterma  

Langmuir odvodil rovnici izotermy, která je závislostí naadsorbovaného 

množství adsorbátu na povrchu tuhého adsorbentu, na jeho rovnovážném tlaku za 

konstantní teploty. Vychází z několika předpokladů, a to, že všechna adsorpční 

centra jsou rovnocenná (reakční teplo nezávisí na stupni pokrytí povrchu). Dochází 

pouze k monovrstvé adsorpci, proto je vhodné její použití při chemické adsorpci. 
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Adsorbát se chová jako ideální plyn a adsorbované molekuly se navzájem 

neovlivňují. Na základě těchto předpokladů byla sestavena rovnice ve tvaru: 

      
   

     
 

Kde n je naadsorbované množství adsorbentu při tlaku p, nm maximální 

naadsorbované množství a b adsorpční koeficient. Naměřená adsorpční izoterma 

odpovídá prvnímu typu na Obrázku 7 [1], [3], [18]. 

2.4.3. Adsorbční izoterma BET (Brunauer, Emmett, Teller)  

Rovnice izotermy vychází ze stejných předpokladů jako Langmuir, avšak 

bere v úvahu i vícevrstvou adsorpci, kdy dochází vlivem van der Waalsových sil ke 

kondenzaci molekul adsorbátu na vrstvě adsorbovaných molekul už za nižších tlaků, 

než je tlak nasycených par při dané teplotě. Vytváření nové vrstvy přitom začíná už 

před dokončením vrstvy předchozí. Hodí se proto k popisu fyzikální adsorpce. Jeden 

z tvarů rovnice BET adsorpční izoterma je následující: 

 

   (    )
 

 

     
 
   

     
  
 

  
 

Kde n je naadsorbované množství adsorbentu při tlaku p, nm maximální 

naadsorbované množství, p0 tlak nasycených par při dané teplotě a c je konstanta pro 

daný adsorpční systém. Naměřená adsorpční izoterma odpovídá druhému typu na 

Obrázku 7 [3]. 

 

2.5. Měření adsorpce plynů na pevných látkách 

Podle toho, kterou část adsorpčního systému studujeme, můžeme metody měření 

adsorpce rozdělit do tří skupin, které se však u jednotlivých metod mohou prolínat 

a některé metody jsou jejich kombinací. První skupina zahrnuje metody plynné nebo 

kapalné fáze a umožnují stanovit množství a složení adsorbované vrstvy. Druhá 

skupina se věnuje studiu tuhé fáze, která umožnuje nepřímo odhadnout typ interakce 

mezi adsorbentem a adsorbátem. Poslední skupinou jsou metody studia adsorbované 

vrstvy, která poskytuje možnost posuzovat stav a složení této vrstvy [5]. 

Metody, kterými lze stanovit adsorbované množství v závislosti na parciálním 

tlaku při dané teplotě, nám umožnují stanovit adsorpční izotermy. Rozdělují se na 

metody statické a dynamické. Při metodách statických je plyn jednorázově 

nadávkován na adsorbent, zatímco u dynamických je adsorbent po celou dobu 

experimentu v proudu plynu. Základní metody pro stanovení adsorpčních izoterem 

jsou metoda gravimetrická a volumetrická.  
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2.5.1. Volumetrické stanovení 

Volumetrická metoda je založena na měření tlaku plynu v nádobě o známém 

objemu před a po ustanovení rovnováhy mezi adsorbentem a adsorbátem. 

Z naměřených hodnot se pak dá vypočíst množství adsorbátu, které se adsorbovalo 

na zkoumaný sorbent. Měření probíhá tak, že se vzorek naváží do kalibrované 

nádoby a připojením vakua se odplyní. Na vzorek se poté nadávkuje adsorbát a zjistí 

se původní hodnota tlaku. Adsorbent se sorbuje na vzorek adsorbentu a dochází tak 

k poklesu tlaku až do doby, kdy se ustanoví rovnováha a tlak se nemění. Z hodnoty 

ustáleného a původního tlaku se potom vypočte adsorbované množství. V dalším 

kroku se nadávkuje další množství adsorbátu, opět se počká na ustanovení rovnováhy 

a zjistí ustálený tlak. Zjednodušené schéma je zobrazeno na Obrázku 8 [3]. 

 

Obrázek 8 Zjednodušené schéma pro volumetrické stanovení adsorpce 

[16] 

2.5.2. Gravimetrické stanovení 

Podstatou gravimetrické metody je přesné měření změny hmotnosti adsorbentu 

v průběhu adsorpce, kdy s rostoucím množstvím naadsorbovaného množství roste 

také množství adsorbentu až do ustanovení rovnováhy, kdy se hmotnost stabilizuje 

na určité hodnotě. Postup měření je podobný jako u volumetrické metody. Nejdříve 

se vzorek naváží do nádobky, která je zavěšená na vahách, poté se evakuuje, čímž 

dojde k jeho odplynění. Na vzorek se nadávkuje množství adsorbátu a vyčká se do 

ustanovení rovnováhy. Metoda umožnuje automatický zápis závislosti 

adsorbovaného množství na tlaku, teplotě nebo času. Metoda je vhodná jak pro 

nízkotlakou, tak pro vysokotlakou adsorpci. Zjednodušené schéma je uvedené na 

Obrázku 9. 
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Obrázek 9 Zjednodušené schéma gravimetrického stanovení adsorpce 

[16] 
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3. Experimentální část 

3.1. TGA HP50  

TGA HP50 je přístroj pro gravimetrickou analýzu firmy TA Instruments schopný 

dosahovat vysokých tlaků, až 50 Bar (5 MPa), teploty až do 800°C a ultra-vysokého 

vakua 1x10
-6

 torr (cca 1,3x10
-4

 Pa). Přístroj je vybaven vysoce citlivými vahami 

s kapacitou 5 g a citlivosti 0,5 µg. Díky těmto parametrům se stává vhodným 

nástrojem pro studii sorpce plynů, ale má také jiné využití díky schopnosti detekce 

plynů v reálném čase uvolněných ze vzorku, pomocí hmotnostního spektrometru 

s detekovaným rozsahem molekulových hmotností do 200 g/mol. Experimenty 

mohou probíhat v módu statickém nebo dynamickém. Přístroj s příslušenstvím je 

zobrazen na Obrázku 10 [19]. 

 

Obrázek 10 Přístroj TGA-HP50 

 

3.2. Materiály 

3.2.1. BPL-Carbon 

BPL-Carbon je konkrétní typ aktivního uhlí dodaný k přístroji, a jedná se 

o produkt firmy CalgonCarbon určený pro adsorpci plynu. Povrch tohoto vzorku se 

pohybuje v rozmezí 1050 až 1150 m
2
.g

-1
 [20]. 

3.2.2. Buk_750_A 

Jedná se o aktivní uhlí vyrobené pyrolýzou biomasy konkrétně buku. 

Pyrolýza byla prováděna při 750°C s rychlostí ohřevu 10°C za minutu. Před 

pyrolýzou byl vzorek aktivován uhličitanem draselným. Objem mikropórů byl 
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0,456 cm
3
.g

-1
, celkový objem 0,532 cm

2
.g

-1
 a povrch vzorku stanovený metodou 

BET činil 951,4 m
2
.g

-1
. 

3.2.3. 5A Zeolit 

Tento vzorek námi nebyl proměřen, ale byly nám zaslány proměřené 

hodnoty, které měly sloužit jako příklad nastavení, průběhu a výstupu experimentu. 

Zeolit 5A má konkrétní vzorec Na12[(AlO2)12(SiO2)12].27H2O, průměr pórů 5 Å, 

objem mesopórů 0,065 cm
3
.g

-1
, objem mikropórů 0,196 cm

3
.g

-1
 a povrch 571 m

2
.g

-1
 

[21]. 

3.3. Podmínky měření 

U vzorků se proměřily adsorpční izotermy pro dusík při třech různých 

teplotách, a to tak, že přístroj zaznamenával v určitých časových intervalech hodnotu 

aktuální hmotnosti vzorku, teplotu v reaktoru a tlak. Data byla zaznamenávána každé 

dvě minuty, nebo pokud se hodnota hmotnosti změnila o 0,01 hmotnostního %. Pro 

měření bylo navoleno několik tlakových kroků, což jsou hodnoty tlaků, při kterých 

se zaznamenával nárůst hmotnosti naadsorbovaného množství plynu. Konstantní tlak 

se udržoval tak dlouho, dokud neuplynula maximální doba nebo dokud nebyl 

přírůstek hmotnosti za zadaný časový interval menší, než zvolená hodnota 

minimálního hmotnostního přírůstku (typicky 0,05 hmotnostního % po dobu 

5 minut). Poté přístroj zvýšil tlak na hodnotu následujícího kroku a měření se 

opakovalo stejným způsobem až do vyčerpání nastavených tlakových kroků. Před 

každým takovýmto měřením adsorpční izotermy proběhlo odplynění a vysušení 

vzorku, které probíhalo při zvýšené teplotě (teplota vysoušení) a sníženého tlaku. Po 

proměření všech adsorpčních izoterem s dusíkem se podobným způsobem provedl 

pokus s heliem. Toto měření sloužilo k výpočtu korekce hmotnosti s ohledem na 

změnu hustoty plynu vlivem rostoucího tlaku. Tato korekce je nutná z důvodu vlivu 

vztlakových sil na vzorek, protože aktuálně zjištěná hodnota hmotnosti 

(nekorigovaná) je nižší než skutečná reálná (korigovaná) hodnota hmotnosti vzorku. 

Vztlakové síly rostou se zvyšujícím se tlakem, tedy se zvyšující se hustotou plynu. 

Konkrétní podmínky experimentu jsou uvedeny v Tabulkách 1 až 9. V Tabulkách 2 

a 3 jsou uvedeny tlakové kroky jak v torrech, tak i přibližné hodnoty v pascalech 

(1 Torr = 133,322 Pa). Torry jsou základní jednotkou tlaku, kterou přístroj používá, 

a to proto, že přístroj je vyroben v USA, kde se dodnes torry používají namísto 

pascalů. 
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3.3.1. BPL-Carbon 

Tabulka 1 Sušení BPL-Carbon 

plyn dusík helium 

teplota 20°C 30°C 40°C 20°C 

teplota 

vysoušení 
110°C 60°C 60°C 60°C 

rychlost 

zahřívání 
10°C.min

-1
 10°C.min

-1
 10°C.min

-1
 10°C.min

-1
 

maximální 

doba 

vysoušení 

90 min 90 min 90 min 90 min 

kritická 

hmotnost 

0,0100 hm% za 

2 min 

0,0100 hm% za 

2 min 

0,0100 hm% 

za 2 min 

0,0100 hm% 

za 2 min 

 

Tabulka 2 Měření izoterem BPL-Carbon 

teplota 20°C, 30°C, 40°C 

maximální doba měření 60 min 

kritická hmotnost 0,0100 hm% za 5 min 

tlakové kroky [torr] 

250; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 2500; 

5000; 10000; 15000; 20000; 25000; 

30000 

tlakové kroky [kPa] 

33,3; 66,7; 100,0; 133,3; 200,0; 266,6; 

333,3; 666,6; 1333,2; 1999,8; 2666,4; 

3333,1; 3999,7 

 

Tabulka 3 Korekce na vztlak BPL-Carbon 

teplota 20°C 

maximální doba měření 60 min 

kritická hmotnost 0,0050 hm% za 5 min 

tlakové kroky [torr] 
500; 1000; 2000; 2500; 5000; 

10000;20000 

tlakové kroky [kPa] 
66,7; 133,3; 266,6; 333,3; 666,6; 1333,2; 

2666,4 
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3.3.2. Buk_750_A 

Tabulka 4 Sušení Buk_750_A 

plyn dusík dusík dusík helium 

teplota 20°C 30°C 40°C 20°C 

teplota 

vysoušení 
110°C 

vypnuto vypnuto vypnuto 

rychlost 

zahřívání 
10°C.min

-1
 

maximální 

doba 

vysoušení 

180 min 

kritická 

hmotnost 

0,0100 hm% za 2 

min 

 

Tabulka 5 Měření izoterem Buk_750_A 

teplota 20°C, 30°C, 40°C 

maximální doba měření 40 min 

kritická hmotnost 0,0050 hm% za 5 min 

tlakové kroky [torr] 

250; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 2500; 

5000; 10000; 15000; 20000; 25000; 

30000 

 

Tabulka 6 Korekce na vztlak Buk_750_A 

teplota 20°C 

maximální doba měření 60 min 

kritická hmotnost 0,0050 hm% za 5 min 

tlakové kroky [kPa] 
500; 1000; 2000; 2500; 5000; 

10000;20000 
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3.3.3. 5A Zeolit 

Tabulka 7 Sušení 5A Zeolit 

plyn dusík helium 

teplota 20°C 20°C 

teplota 

vysoušení 
375°C 60°C 

rychlost 

zahřívání 
2°C.min

-1
 2°C.min

-1
 

maximální 

doba 

vysoušení 

240 min 60 min 

kritická 

hmotnost 
0,0020 hm% za 7 min 0,0100 hm% za 2 min 

 

Tabulka 8 Měření izoterem 5A Zeolit 

teplota 20°C 

maximální doba měření 30 min 

kritická hmotnost 0,0020 hm% za 10 min 

tlakové kroky [torr] 

250; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 2500; 

5000; 10000; 15000; 20000; 25000; 

30000 

 

Tabulka 9 Korekce na vztlak 5A Zeolit 

teplota 20°C 

maximální doba měření 60 min 

kritická hmotnost 0,0300 hm% za 5 min 

tlakové kroky [kPa] 
500; 1000; 2000; 2500; 5000; 

10000;20000 

 

  



 

22 

 

4. Výsledky a diskuze 

V této kapitole jsou zapsány tabulky naměřených hodnot pro jednotlivé vzorky, 

které obsahují pouze okamžitý stav veličin v momentě, kdy uplynula maximální 

doba měření při daném tlaku nebo je splněna podmínka změny hmotnosti v čase 

a přístroj přejde k měření dalšího tlaku. Tyto hodnoty mají význam při zhotovení 

adsorpčních izoterem, neboť se blíží hodnotám, kdy je děj adsorpce v rovnováze. 

Nezkrácená verze tabulky muže obsahovat až dva tisíce záznamu, proto je velice 

nepraktická a pro tvorbu adsorpčních izoterem se nehodí, avšak obsahuje podrobný 

záznam průběhu všech sledovaných veličin, které mohou vypovídat o průběhu 

a přesnosti měření. 

 

Tabulka 10 BPL-Carbon N2 20°C 

hmotnost 
hmotnostní 

přírůstek 
tlak teplota Z 

korigovaná 
hmotnost 

korigovaný 
hmotnostní 

přírůstek 

mg  % Torr °C - mg  % 

85,3819 0,000 0,276 20,51 1 85,3819 0,000 

85,7114 0,386 250,635 19,79 0,9999 85,7348 0,413 

85,9560 0,672 500,255 20,20 0,9999 86,0027 0,727 

86,1646 0,917 746,889 19,94 0,9998 86,2344 0,998 

86,3951 1,187 1014,592 20,06 0,9997 86,4899 1,298 

86,7399 1,590 1475,380 19,70 0,9995 86,8779 1,752 

87,0059 1,902 1993,740 19,85 0,9994 87,1923 2,120 

87,2678 2,209 2487,549 19,94 0,9992 87,5003 2,481 

88,2449 3,353 4938,530 19,91 0,9985 88,7069 3,894 

89,4181 4,727 9901,352 19,73 0,9972 90,3462 5,814 

90,0309 5,445 14971,670 19,98 0,9961 91,4345 7,089 

90,3841 5,859 19973,571 19,77 0,9952 92,2597 8,055 

90,5407 6,042 24972,819 19,83 0,9946 92,8868 8,790 

90,5658 6,071 29991,995 19,82 0,9941 93,3848 9,373 
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Tabulka 11 BPL-Carbon N2 30°C 

hmotnost 
hmotnostní 

přírůstek 
tlak teplota Z 

korigovaná 
hmotnost 

korigovaný 
hmotnostní 

přírůstek 

mg  % Torr °C - mg  % 

86,0906 0,000 0,181 31,54 1 86,0906 0,000 

86,3463 0,297 248,724 30,22 1 86,3687 0,323 

86,5270 0,507 499,927 29,99 0,9999 86,5721 0,559 

86,6851 0,691 746,432 29,96 0,9999 86,7525 0,769 

86,8715 0,907 1017,112 29,92 0,9998 86,9634 1,014 

87,1217 1,198 1485,247 29,90 0,9997 87,2559 1,354 

87,3590 1,473 2022,018 29,78 0,9996 87,5418 1,686 

87,5807 1,731 2488,113 29,72 0,9995 87,8057 1,992 

88,4162 2,701 4987,449 29,90 0,9991 88,8671 3,225 

89,4890 3,947 9975,809 29,81 0,9983 90,3919 4,996 

90,0837 4,638 14949,064 29,68 0,9977 91,4382 6,212 

90,4287 5,039 19983,960 29,62 0,9973 92,2404 7,143 

90,6041 5,243 24941,910 29,72 0,9972 92,8649 7,869 

90,6505 5,297 29983,252 29,85 0,9973 93,3668 8,452 

 

Tabulka 12 BPL-Carbon N2 40°C 

hmotnost 
hmotnostní 

přírůstek 
tlak teplota Z 

korigovaná 
hmotnost 

korigovaný 
hmotnostní 

přírůstek 

mg  % Torr °C - mg  % 

86,2036 0,000 0,176 31,54 1 86,2036 0,000 

86,4388 0,273 249,115 30,22 1 86,4606 0,298 

86,5890 0,447 500,239 29,99 1 86,6327 0,498 

86,7265 0,607 747,402 29,96 0,9999 86,7918 0,682 

86,8856 0,791 996,887 29,92 0,9999 86,9727 0,892 

87,1228 1,066 1507,466 29,90 0,9999 87,2547 1,219 

87,3332 1,310 1980,551 29,78 0,9998 87,5063 1,511 

87,5136 1,520 2487,822 29,72 0,9998 87,7309 1,772 

88,2703 2,397 4954,729 29,90 0,9996 88,7033 2,900 

89,2380 3,520 9962,008 29,81 0,9993 90,1088 4,530 

89,8176 4,192 14970,829 29,68 0,9992 91,1265 5,711 

90,1664 4,597 19981,811 29,62 0,9993 91,9131 6,623 

90,3563 4,817 24977,356 29,72 0,9996 92,5388 7,349 

90,4349 4,908 29963,380 29,85 1 93,0524 7,945 
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Obrázek 11 Adsorpční izotermy pro N2 vzorku BPL-Carbon 

 

 

Tabulka 13 Buk_750_A N2 20°C 

hmotnost 
hmotnostní 

přírůstek 
tlak teplota Z 

korigovaná 
hmotnost 

korigovaný 
hmotnostní 

přírůstek 

mg  % Torr °C - mg  % 

34,5723 0,000 0,231 22,07 1 34,5723 0,000 

35,0759 1,457 248,639 19,92 0,9999 35,0884 1,493 

35,0967 1,517 498,233 19,82 0,9999 35,1218 1,589 

35,1963 1,805 749,326 19,84 0,9998 35,2340 1,914 

35,3330 2,200 1016,679 19,65 0,9997 35,3842 2,348 

35,5039 2,695 1482,629 19,75 0,9995 35,5785 2,911 

35,7092 3,288 1986,956 19,56 0,9994 35,8093 3,578 

35,8551 3,711 2503,589 19,58 0,9992 35,9813 4,075 

36,4136 5,326 4972,285 19,95 0,9985 36,6640 6,050 

37,0315 7,113 9978,504 19,75 0,9972 37,5351 8,570 

37,3156 7,935 14981,726 19,71 0,9961 38,0726 10,124 

37,4353 8,281 19951,441 19,62 0,9952 38,4446 11,201 

37,4441 8,307 24926,070 19,77 0,9946 38,7052 11,954 

37,3805 8,123 29958,268 19,53 0,994 38,8982 12,513 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

h
m

o
tn

o
st

n
í p

ří
rů

st
e

k 
[%

] 

tlak [torr] 

20°C

30°C

40°C



 

25 

 

Tabulka 14 Buk_750_A N2 30°C 

hmotnost 
hmotnostní 

přírůstek 
tlak teplota Z 

korigovaná 
hmotnost 

korigovaný 
hmotnostní 

přírůstek 

mg  % Torr °C - mg  % 

34,6197 0,000 0,190 27,67 1 34,6197 0,000 

34,6613 0,120 250,109 30,00 1 34,6735 0,155 

34,8014 0,525 499,767 29,83 0,9999 34,8257 0,595 

34,9225 0,875 749,580 29,93 0,9999 34,9590 0,980 

35,0483 1,238 1008,762 29,93 0,9998 35,0974 1,380 

35,2493 1,819 1504,777 29,86 0,9997 35,3225 2,030 

35,3795 2,195 2038,051 29,95 0,9996 35,4786 2,481 

35,5416 2,663 2500,598 29,93 0,9995 35,6633 3,014 

36,0714 4,193 4978,157 29,75 0,9991 36,3139 4,894 

36,6816 5,956 9980,474 29,74 0,9983 37,1681 7,361 

36,9922 6,853 14958,801 29,79 0,9977 37,7217 8,960 

37,1408 7,282 19937,973 29,62 0,9973 38,1140 10,093 

37,1924 7,431 24982,622 29,63 0,9972 38,4120 10,954 

37,1788 7,392 29959,932 29,56 0,9972 38,6417 11,618 

 

Tabulka 15 Buk_750_A N2 40°C 

hmotnost 
hmotnostní 

přírůstek 
tlak teplota Z 

korigovaná 
hmotnost 

korigovaný 
hmotnostní 

přírůstek 

mg  % Torr °C - mg  % 

34,4849 0,000 0,185 37,70 1 34,4849 0,000 

34,5838 0,287 250,246 40,27 1 34,5956 0,321 

34,7019 0,629 500,838 40,31 1 34,7255 0,698 

34,8124 0,950 751,700 39,78 0,9999 34,8478 1,052 

34,9070 1,224 1000,412 40,33 0,9999 34,9540 1,360 

35,0190 1,549 1548,221 40,36 0,9999 35,0918 1,760 

35,2368 2,180 2060,023 39,82 0,9998 35,3338 2,462 

35,3487 2,505 2508,699 40,32 0,9998 35,4667 2,847 

35,8339 3,912 4982,636 40,31 0,9996 36,0683 4,592 

36,4221 5,618 9917,234 39,80 0,9993 36,8895 6,973 

36,7384 6,535 14986,080 40,25 0,9992 37,4438 8,580 

36,9235 7,072 19949,426 40,23 0,9993 37,8624 9,794 

37,0116 7,327 24979,110 40,23 0,9996 38,1869 10,735 

37,0373 7,401 29964,407 40,27 1 38,4464 11,488 
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Obrázek 12 Adsorpční izotermy pro N2 vzorku Buk_750_A 

 

Tabulka 16 5A Zeolit N2 20°C 

hmotnost 
hmotnostní 

přírůstek 
tlak teplota Z 

korigovaná 
hmotnost 

korigovaný 
hmotnostní 

přírůstek 

mg  % Torr °C - mg  % 

195,7525 0,000 0,305 21,95 1 195,7526 0,000 

196,8927 0,582 249,320 19,83 0,9999 196,9409 0,607 

197,5217 0,904 496,662 19,54 0,9999 197,6179 0,953 

198,0261 1,161 749,642 19,73 0,9998 198,1712 1,236 

198,4259 1,366 997,448 19,49 0,9997 198,6192 1,464 

200,3841 2,366 2500,440 19,49 0,9992 200,8688 2,614 

202,2152 3,301 4974,801 19,47 0,9985 203,1804 3,795 

203,8942 4,159 9971,963 19,79 0,9972 205,8294 5,148 

204,5553 4,497 14953,303 19,81 0,9961 207,4601 5,981 

204,7285 4,585 19928,363 19,99 0,9953 208,6006 6,563 

204,6667 4,554 24899,300 19,56 0,9945 209,5155 7,031 
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Obrázek 13 Adsorpční izoterma N2 vzorku 5A Zeolit 

 

Z grafů na Obrázcích 10 a 11, které jsou závislostí naadsorbovaného množství na 

tlaku při daných teplotách, tedy grafů adsorpčních izoterem vyplývá, že s rostoucí 

teplotou klesá naadsorbované množství, čímž se potvrdila teorie. Porovnáním grafů 

na Obrázcích 10, 11 a 12 můžeme říct, že vzorek Buk_750_A má lepší sorpční 

schopnosti než vzorek BPL_Carbon při všech třech proměřených teplotách. Nejnižší 

sorpční schopnosti při 20°C vykazuje vzorek 5A Zeolit. Naměřená data se nedala 

vyhodnotit pomocí Freundlichovy ani Langmuirovy adsorpční izotermy, neboť ty se 

hodí jen pro chemickou adsorpci z důvodu předpokladu vzniku jen jedné vrstvy 

adsorbátu. Izoterma BET se také nedala použít. Její použití je vhodné pouze pro 

relativní tlaky do hodnoty 0,3 [3]. 

 

4.1.1. Výpočet korigované hmotnosti 

S rostoucím tlakem roste i hustota plynu, a tím i působení vztlakových sil na 

vzorek, které se nejvíce projevují při vysokých tlacích. Je proto nutné s nimi počítat 

a zavést korekci na vztlak. V praxi jsme museli ze začátku počítat korigovanou 

hmotnost ručně v programu Exel, později se však podařilo zprovoznit komerční 

program dodaný výrobcem a korigovaná hmotnost se teď počítá automaticky. Námi 

spočítané hodnoty se od hodnot spočítaných automaticky neliší, což je s ohledem na 

počáteční potíže potěšitelné. Malý rozdíl mezi „ručně“ spočtenými hodnotami může 

nastat při necitlivém  způsobu zaokrouhlování či převodu tlakových jednotek. Pro 

příklad bude uveden výpočet korekce na vztlak pro vzorek BPL-Carbon. Naměřená 

data jsou uvedená v Tabulce 17. Změna hmotností se spočítá z rovnice: 
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          (1) 

 

Kde Δρ je změna hustoty plynu a V0 je objem vzorku, nádoby se vzorkem 

a drátu, na kterém je nádoba zavěšena. Pro výpočet V0 se vychází ze stavové rovnice 

ideálního plynu: 

             (2) 

 

Kde R je univerzální plynová konstanta (62363,67 ml.torr.K
-1

.mol
-1

), 

dosazuje se hodnota 6,383.10
-9

 g.torr
-1

, n látkové množství a T teplota [22]. Po 

úpravě a vydělení obou stran rovnice hmotností dostaneme vztah: 

  (
 

 
)          (3) 

 

Kde M je molární hmotnost. Pro libovolný tlak px a dosazení rovnice (3) do 

rovnice (1) získáme vztah: 

   (
     

    
 
    

    
)     nebo    

(    )      

    
 (4) 

 

Rovnice je rovnicí přímky, kde (M . V0/ R . T) je její směrnice. Hodnota V0 se 

vypočítá jako: 

   
       

 
 (5) 

 

Hodnotu s odečteme jako absolutní hodnotu z rovnice přímky na Obrázku 

14, tedy konkrétně 1,33.10
-5

. Při podmínce startu experimentu na  hodnotě tlaku 

blízkému hlubokému vakuu, se výpočet změny hmotnosti Δm zjednoduší na 

(px . M . V0/R . T). Statické experimenty jsou navrženy tak, aby tuto podmínku 

splňovaly. Pro výpočet se používá pro daný adsorbát hodnota kompresibilního 

faktoru z a výsledná rovnice má pak tvar: 

   
         
       

 (6) 

 

Vypočtená hodnota Δm se potom přičte k naměřené hodnotě hmotnosti 

a získá se korigovaná hodnota hmotnosti. 
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Tabulka 17 BPL-Carbon He 20°C 

hmotnost 
hmotnostní 

přírůstek 
tlak teplota 

mg % Torr °C 

234,3 86,4357 0,000 0,181 

301,5 86,4966 0,070 499,691 

365,3 86,4192 -0,019 1139,998 

427,5 86,4303 -0,006 1986,765 

490,0 86,4179 -0,021 2488,196 

557,4 86,3879 -0,055 4968,140 

631,0 86,3246 -0,128 9898,897 

716,5 86,1989 -0,274 19984,976 

 

 

Obrázek 14 Korekce na vztlak He BPL-Carbon 

 

4.1.2. Regulace tlaku 

V následujících grafech bude znázorněna závislost tlaku na čase, neboť i když je 

tlak nastaven na přesnou hodnotu, regulace zpětnou vazbou není dost účinná, aby ji 

udržela a hodnota tlaku se pohybuje v určitém rozmezí, což způsobuje mírnou 

oscilaci tlaku. Zobrazené grafy čerpají data z nezkrácené verze Tabulky 10, která 

není uvedena z důvodu její velikosti. Jedná se pouze o vybrané úseky s konstantní 

hodnotou tlaku. 
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Obrázek 15 Graf závislosti tlaku na čase pro 750 Torr (99,992 kPa) 

 

 

Obrázek 16 Graf závislosti tlaku na čase pro 1000 Torr (133,322 kPa) 
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Obrázek 17 Graf závislosti tlaku na čase pro 30000 Torr (3999,671 kPa) 

 

Z Obrázku 13 až 15 jde vidět, že nejlépe regulovaný tlak je pro hodnotu 

750 torr, zanedbá-li se počáteční krátkodobý nárůst tlaku. V ustálené oblasti je 

průměrná hodnota 747 torr a směrodatná odchylka činí 0,4 torr (0,06 %). Podobně 

tomu je také u hodnot 250 a 500 torr. Nejhůře regulovaný tlak je pro hodnotu 

1000 torr, což už je hodnota větší než hodnota atmosférického tlaku. Průměrná 

hodnota činí 1026 torr a směrodatná odchylka 39,7 torr (3,9 %). Tvar křivky 

a směrodatná odchylka je podobná i u vysokých tlaků. Pro tlakový krok 30000 torr je 

průměrná hodnota tlaku 29980 torr a směrodatná odchylka má hodnotu 24,6 torr 

(0,08%). Nejmenší chyba vlivem tlaku tedy vzniká u kroků, kdy se proměřuje 

hodnota hmotnosti u tlaků nižších, než je tlak atmosférický, v nádobě je podtlak. 

Naopak největší chyba vzniká při prvním tlakovém kroku nad hodnotou 

atmosférického tlaku, v nádobě je přetlak. S rostoucím tlakem se hodnota směrodatné 

odchylky moc nemění, ale z důvodu, že tlak se několikanásobně zvětšuje, se takto 

vzniklá chyba naopak zmenšuje. Celkově se dá říct, že chyba při měření izoterem 

způsobená kolísáním tlaku je zanedbatelná. 

  

29900

29920

29940

29960

29980

30000

30020

30040

30060

1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090

tl
ak

 [
To

rr
] 

čas [min] 



 

32 

 

 

5. Závěry 

V bakalářské práci jsem otestoval nový typ přístroje pro gravimetrickou metodu 

analýzy vzorku, sloužící k vyhodnocení adsorpčních vlastností materiálů, za účelem 

určení nejlepšího způsobů jejich přípravy. Vzorky byly připraveny ze starých 

pneumatik nebo dřeva buku a dubu termickým rozkladem v inertní atmosféře při 

různých teplotách s předchozí aktivací i bez ní. U takto připravených vzorků byly 

stanoveny adsorpční izotermy pro teploty 20°C, 30°C a 40°C způsobem popsaným 

v kapitole 3.3. Podmínky měření. 

Během testování jsem se potýkal s několika problémy. Jedním z nich byla špatná 

funkce systému, regulujícího tlak v přístroji. Projevovalo se to tak, že přístroj nebyl 

sám schopen dosáhnout tlaku blížícího se hlubokému vaakuu, a bylo potřeba 

manuálně zasahovat do regulace. Vzhledem k tomu, že některé experimenty trvaly až 

okolo třiceti hodin, bylo více než nutné, tento problém odstranit. Špatná regulace 

tlaku se také projevovala při samotném měření. Tento problém vznikal v důsledku 

špatného těsnění na jedné z částí přístroje, po jeho výměně regulace tlaku fungovala 

správně. Dalším problémem byla vysoká nepřesnost měření vah, které bylo nutno 

vyměnit za zcela nové. V teoretické části jsou popsány i dva typické příklady z řady 

prováděných měření. Momentálně je přístroj plně funkční a je možné na něm rutinně 

provádět experimenty spojené s určováním adsorpčních schopností připravených 

vzorků při vysokém i při nízkém tlaku. 

V praktické části byla provedena také analýza chyb, vznikající kolísáním tlaku 

plynu v reaktoru se vzorkem. Bylo zjištěno, že nejmenší chyba vzniká při měření 

u tlaků nižších než je tlak atmosférický, největší pak při měření u tlaků nad hodnotou 

atmosférického tlaku, kde se chyba měření postupně snižuje se zvyšujícím se tlakem. 

Tyto rozdíly souvisí s přepínáním rozsahů tlakového čidla, při kterém se výrazně 

mění jeho citlivost. Můžeme však říct, že chyba měření způsobená kolísáním tlaků je 

zanedbatelná.
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Seznam symbolů 

Symbol Význam Jednotka 

Vs specifický objem pórů cm
3
.g

-1 

Vp objem pórů cm
3 

mvz hmotnost vzorku g 

 porozita - 

ρs skutečná hustota kg.m
-3

 

ρz zdánlivá hustota kg.m
-3

 

p´ pórovitost - 

γ povrchové napětí N.m
-1 

θ úhel smáčení ° 

r´ minimální poloměr pórů m 

p tlak Pa, Torr 

I intenzita RTG paprsků - 

ϑ úhel odrazu RTG paprsků ° 

λ vlnová délka m 

R efektivní poloměr m 

C konstanta - 

U potenciální energie cm
-1

 

r vzdálenost interagujících molekul cm
 

n množství mol.g
-1

, ml.g
-1

, mol 

A, B koeficienty rovnice Lennard-Jonesova potenciálu - 

p/p0 relativní tlak - 

p0 tlak nasycených par při dané teplotě Pa 

nm maximální naadsorbované množství adsorbátu mol.g
-1

, ml.g
-1

 

b adsorpční koeficient - 

k, a konstanty Freundlichovy adsorpční izotermy - 

c konstanta adsorpční izotermy BET - 

z korekční faktor - 

V0 objem vzorku, držáku a drátu cm
3 

T teplota K 

R univerzální plynová konstanta g.torr
-1 

M molární hmotnost g.mol
-1 
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