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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá stanovením hodnot acidity a alkality povrchu  

uhlíkatých vzorků metodou acidobazické titrace dle Boehma. Bylo použito 5 typů 

uhlíkatých povrchů – od přírodních uhlí po uhlíkatý aerogel. Teoretická část shrnuje 

základní informace o povrchu uhlíkatých látek, kyslíkatých skupinách a jejich stanovení 

odlišnými způsoby několika autorů, vycházejících z Boehmovy titrace. V experimentální 

části je prostudován vliv času, typu uhlí a oxidace na hodnoty celkové alkality a acidity 

vzorku.  Bylo zjištěno, že výsledná (rovnovážná) hodnota acidity/alkality je dosažena již 

během prvních 3 hodin od prvého kontaktu vzorku s příslušným roztokem. Pro sledovanou 

škálu vzorků byly zjištěny hodnoty acidity v širokém rozmezí 0,17 – 2,7 mmol/g a celkové 

alkality v intervalu 0,02 – 1,12 mmol/g. 

Klíčová slova: 

uhlí, aktivní uhlí, modifikace, centra kyselosti a bazicity na povrchu uhlí 

 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with determination of values of acidity and alkalinity on 

the surface of  carbon samples by Boehm’s acid-base titration. It was used five kind of 

carbon samples – from natural coal till carbon aerogel. Theoretical part summarizes basic 

information about carbon surface, oxygen groups and their different ways from some 

authors, who were inspired by Boehm’s titration. In experimental part time effect, coal 

type and oxidation on samples of value alkalinity and acidity are found. It was found, that 

equilibrium of acidity/alkalinity is reached during first 3 hours from first contact of sample 

with relevant solution. For the studied samples, values of acidity in range 0,17 – 2,7 

mmol/g and alkalinity 0,02 – 1,12 mmol/g were found.  

Keywords:  

carbon, activated carbon, modification, centers of acidity and basicity on surface of coal 
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ÚVOD 

Jednou z předních informací o charakteru povrchu pevných látek je postihnutí jeho 

amfoterní vlastnosti (schopnost poutat či poskytovat H
+
), díky které můžeme hovořit o 

povrchu (spíše) kyselém, či alkalickém. Příčinou amfoterního chování jsou funkční 

(především kyslíkaté skupiny) přítomné na uhlíkatém povrchu. Mezi metody, které jsou 

užívané k přímému stanovení jednotlivých funkčních skupin patří především metody 

spektroskopické, zejména infračervená spektroskopie. Mezi metody, které hodnotí (až) 

výsledný amfoterní charakter se řadí zejména elektrokinetické měření (stanovení pH 

isoelektrického bodu). Za určitý kompromis těchto přístupů můžeme pokládat 

acidobazické titrace postupem dle Boehma, které jsou předmětem této bakalářské práce. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Povrch uhlíkatých látek 

Povrch uhlíkatých látek je (obecně) heterogenní, přičemž hlavním, nejčastějším 

„heteroprvkem“ je kyslík, který může být vázan v podobě různých funkčních skupin [1]. 

Aktivované uhlíkaté látky mají nejčastěji strukturu grafenu s typicky vyšší reaktivitou na 

okrajích, což způsobuje, že více kyslíku se vyskytuje v krajních místech [1]. Jednou 

z vlastností, kterými se uhlíkaté látky vyznačují  na základě přítomností funkčních skupin, 

je amfoterní stav, což vysvětluje schopnost přijímat či poskytovat ion H
+ 

[7]. Můžeme 

rozlišit kyselé povrchové oxidy a zásadité povrchové oxidy, jejichž přítomnost může být 

zjevná z hodnot pH ve vodném prostředí (disperzi) [1, 2].  Dobrá korelace mezi hodnotou 

pH a obsahem kyslíku umožňuje rozlišit, zda se jedná o zásadité či kyselé povrchové 

skupiny. Čím větší je obsah kyslíku, tím je kyselejší povrch a uhlí má tedy vlastnost 

výměny kationtů. Naopak uhlí s nízkým obsahem kyslíku obyčejně vykazuje vlastnosti 

zásady (přítomnost zásaditých oxidů) a umožňuje tak vázat protony z vodných roztoků 

kyselin [1]. 

1.1.1 Kyselé a zásadité povrchové skupiny 

Kyselé povrchové skupiny byly předmětem mnoha studií. Obrázek č. 1 znázorňuje 

několik struktur funkčních skupin, které se mohou nacházet na okrajích struktury 

uhlíkatých látek [2].  
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Obr. č. 1: Znázorňuje přehled funkčních kyselých skupin na povrchu uhlíkatých látek 

(převzato z literatury [2]). 

a) Karboxylová skupiny, b) karboxylový anhydrid karboxylových kyselin, c) laktonová 

skupina; d) laktol, e) hydroxylová skupina, f) karbonylová skupina, g) chinonová 

skupina 

Kyselost dané funkční skupiny závisí na chemickém prostředí tj. na velikosti a tvaru 

vrstev či přítomnosti a umístění dalších substituentů. Karboxylové skupiny na povrchu tak 

například vykazují rozptyl disociační konstanty v rozmezí od nejslabších po nejsilnější 

hodnoty pKa 4,87 – 0,23) [2].  

Na základě experimentů, které prováděl Boehm [1] bylo zjištěno, že na povrchu 

uhlíkatých látek je výrazně menší množství zásaditých funkčních skupin ve srovnání 

s množstvím kyselých.  
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Obr. č. 2: Makroskopické znázornění vlivu funkčních skupin na nabití povrchu uhlíkatých 

látek v kyselém a zásaditém prostředí (převzato z literatury [7]). 

Ve vodném prostředí reagují uhlíkaté látky na změny pH elektrickým nábojem na 

jejich povrchu. Hodnota pH roztoku pak určuje, zda se bude jednat o náboj kladný či 

záporný. Z obrázku č. 2 můžeme sledovat vznik náboje funkčních skupin v závislosti na 

zásaditém či kyselém prostředí. V zásaditém prostředí probíhá disociace kyselých 

kyslíkatých skupin (nejběžněji hydroxylových a karboxylových), což vede ke vzniku 

záporného náboje. Naopak zásadité funkční skupiny způsobují vznik kladného náboje (dle 

obrázku jsou znázorněny jako zásadité aminoskupiny) [7].  

Ke přímému stanovení funkčních skupin přítomných na povrchu látek se využívají 

nejčastěji metody spektroskopické [1]. Může se jednat konkrétně o termálně desorpční 

spektroskopii, rentgenovou spektroskopii a především infračervenou spektroskopii. 

Desorpční spektroskopie se využívá především při nizkých teplotách, rentgenová pak u 

uhlí s nízkou plochou povrchu [1-2]. Nejúčinější je spektroskopie infračervená, jejíž 

principem je měření absorpce infračerveného záření po jeho interakci se vzorkem. Pro 

analýzu uhlíkatých látek je IČ často spojována s difúzní spektroskopií vzhledem k vysoké 

absorbanci uhlí. Infračervené spektrum má velký význam pro stanovení funkčních skupin. 

Některé funkční skupiny jsou charakteristické tím, že se projeví několika absorpčními 

pásy, jiné pak pouze jediným pásem. Má-li být daná funkční skupina prokázána, musí být 
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nalezeny všechny absorpční pásy, které ji charakterizují [8]. Tabulka č.1 popisuje 

charakteristiku funkčních skupin infračervenou spektroskopií. 

Funkční skupina Intenzita Vlnočet cm
-1

 

Karboxylová skupina s 1725 - 1690 

Karboxylový anhydrid vs 1980 - 1840 

Laktonová skupina s 1740 - 1760 

Karbonylové skupiny vs 1640 

Tab. č. 1: Identifikace jednotlivých funkčních skupin dle vlnočtů a intenzity využitím 

metody infračervené spektroskopie (převzato z literatury [8], upraveno) 

vs – velmi silná proměnná intenzita, s – silná intenzita 

1.2 Způsob stanovení kyslíkatých skupin – acidita a alkalita 

Stanovení kyselého či zásaditého charakteru povrchu látek v důsledku přítomnosti 

kyslíkatých skupin je možné titrační metodou. Hovoříme o metodě acidobazické titrace  - 

titraci koloidních disperzí kyselinou nebo zásadou při sledování pH suspense, za jejíhož 

autora se pokládá P. Boehm [1]. 

Boehm [1-2] zjistil, že kyselé vlastnosti (acidita) jsou způsobeny přítomností 

karboxylových skupin (i ve formě anhydridů), laktonů  nebo hydroxylových skupin. Tyto 

skupiny mohou být stanoveny neutralizací (titrací) nezreagovaného podílu alkalických 

roztoků (NaHCO3, Na2CO3, NaOH) po ustavení rovnováhy v kontaktu se vzorkem. Bylo 

zjištěno, že nejvhodnějším způsobem určení karboxylových skupin je provedení 

experimentu roztokem 0,05 M NaHCO3, pro určení laktonových skupin poté roztok 

Na2CO3. Experiment s roztokem NaHCO3 nebyl jediným, kterým se snažil Boehm 

prokázat přítomnost karboxylových skupin, využil také metodu identifikace využitím tzv. 

Friedel-Craftsovy reakce s dimethylalaninem (určení karboxylových skupin se mu povedlo 

prokázat také využitím roztoků KI nebo KIO3). Vysvětlil mimo jiné, že přítomnost 

hydroxylových skupin je prokazatelná reakcí se silnou alkálií (NaOH). Boehm prokázal, že 

kyselost je nejvíce patrná z titračních křivek. Naopak pro prokázání zásaditých kyslíkatých 

skupin využil silnou kyselinu (HCl).  

Gutiérrez a jeho spolupracovník [5] stanovovali kyselá a zásaditá místa titrační 

metodou postupem dle Boehma. Navrhli způsob provedení – přípravili suspense (1 g uhlí 

v 50 ml roztoků 0,1 M  NaOH, HCl, NaHCO3 a Na2CO3 v odměrných baňkách), poté 
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nechali částečně ponořenou baňku ve vodní lázni při konstantní teplotě 298 K po dobu 7 

dnů, s pravidelným intervalem promíchání 4x denně – provedli titraci. Vzorek (aktivního) 

uhlí, které využili bylo chemicky (oxidací kyselinou dusičnou) i fyzikálně upraveno. 

Zjistili, že projev kyselých míst (acidity) se výrazně zvýšil po upravě kyselinou oproti užití 

fyzikální úpravy. Výskyt kyselých skupin poté také prokázali dle infračerveného spektra. 

Ukázalo se, že chemickou úpravou se zvýšil nejen obsah kyselých skupin ale i adsorpční 

chování uhlí (v závislosti na výskytu karboxylových skupin). Tabulka č.2 ukazuje 

výsledky chemického experimentu, který provedl Gutiérrez. Vzorky uhlí byly chemicky 

upraveny kyselinou fosforečnou (aktivátor). 

Materiál Aktivátor Celková 

acidita 

(mmol/g) 

Celková 

alkalita 

(mmol/g) 

Fenolové 

skupiny 

(mmol/g) 

Karboxylové 

skupiny 

(mmol/g) 

Laktonové 

skupiny 

(mmol/g) 

Vzorek 1 H3PO4 6,32 1,22 1,90 4,45 0,58 

Vzorek 2 H3PO4 5,00 0,76 0,90 3,44 0,66 

Tab. č. 2: Složení vzorků s uvedeným obsahem acidity/alkality a jednotlivých funkčních 

skupin (převzato z literatury [5], upraveno) 

Vzorek 1 – slupka cukrové třtiny, ze které byl získán materiál chemickou úpravou  

Vzorek 2 – dřevo Eukalyptu, ze které byl získán materiál chemickou úpravou 

Chao-Yin Kuo [4] studoval kyslíkaté skupiny využítím uhlíkových nanotrubic – 

srovnával chemicky neupravené uhlíkové nanotrubice s těmi, které modifikoval H2SO4 či 

H2SO4/KMnO4. Připravil suspense (0,2 g v 50 ml deionizované vody) které smísil s 15 ml 

0,1 M NaHCO3 a Na2CO3 v uzavřené nádobě po dobu 48 h. Přefiltroval, 20 ml filtrátu 

přidal k  15 ml 0,1 M HCl, což mělo za následek neutralizaci zásaditých míst a přebytek 

míst kyselých poté titroval 0,1 M NaOH. Zjistil, že právě modifikované CNT (carbon 

nanotubes) prokázaly zvýšení množství atomů kyslíku, což naznačilo, že proces úpravy 

podporoval tvorbu kyslíkatých funkčních skupin (acidity) na modifikovaném povrchu. 

Podobně jako u autora uvedeného výše, Kuo prokazoval vyšší adsorpční kapacitu u 

modifikovaných vzorků, konkrétně pro modifikaci povrchu pomocí H2SO4/KMnO4. Song a 

jeho kolegové [6] provedl podobný postup v rámci úpravy – modifikace uhlí HNO3. K jeho 

experimentu využil pro přípravu suspensí 0,2 g vzorku uhlí s roztoky o koncentraci 0,05 M 

(konkrétně se jednalo o 25 ml NaOH, Na2CO3, NaHCO3 a HCl). Třepal po dobu 24 h při 

pokojové teplotě (298 K). Jeho cílem bylo odhadnout zbytková zásaditá místa titrací 0,05 
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M HCl s podmínkou titrace pouze po pH 4,5, či zbytková kyselá místa a to titrací 0,05 M 

NaOH – titrace po pH 11,5. Dle celkové acidity a bazicity bylo možné prokázat i výskyt 

různých množství funkčních skupin. Jeho výsledky ukázaly, že původní uhlí nereagovalo 

s NaHCO3 a Na2CO3, což vysvětlil nepřítomností silně kyselých povrchových skupin 

(především karboxylových), největší kyselost byla zjištěna u silně zoxidovaného uhlí 

kyselinou dusičnou. Prokázal přítomnost i zásaditých skupin, kterých bylo ale podstatně 

méně něž kyselých. 

Vzorek Celková 

acidita 

(mmol/g) 

Celková 

alkalita 

(mmol/g) 

Karboxylové 

skupiny 

(mmol/g) 

Karbonylové 

skupiny 

(mmol/g) 

Fenolové 

skupiny 

(mmol/g) 

Laktonové 

skupiny 

(mmol/g) 

25% 3,30 1,70 1,00 0,70 0,60 1,00 

50% 3,44 1,40 1,20 0,84 0,40 1,00 

75% 3,75 0,99 1,38 1,08 1,34 0,04 

100% 3,58 0,32 0,70 0,44 0,90 3,58 

Tab. č. 3: Složení vzorku aktivního uhlí s uvedeným obsahem acidity/alkality a jednotlivých 

funkčních skupin, získaného chemickou aktivací kávy ZnCl2 jako aktivační činidlo. 

(převzato z literatury [3], upraveno) 

 Výsledky uvedeny v tabulce č. 3 z práce Boudrahema a kol., kteří prováděli 

stanovení kyslíkatých skupin na vzorcích aktivního uhlí získaného chemickou úpravou 

kávy aktivačním (impregnačním) činidlem ZnCl2 [3]. Experimenty byly prováděny při 

pokojové teplotě. Vzorek uhlí po 0,5 g byl dávkován do 100 ml roztoků 0,1 M NaOH, 

HCl, NaHCO3, Na2CO3, suspense protřepávána po dobu 3 dnů, přefiltrována a titrována 

0,1 M NaOH či 0,1 M HCl. Zjištěné údaje v tabulce č. 3 uvádí, že nejvyšší množství 

kyslíkatých (kyselých - předně karboxylových) skupin bylo získáno ze vzorku, jehož 

procentuální impregnace byla 75%. Čímž bylo prokázáno v rámci práce, že impregnace je 

jedním z parametrů důležitých pro stanovení kyslíkatých skupin. 
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1.3 Cíle práce 

Cílem práce je možnost ověření hodnot celkové acidity a alkality povrchu uhlíkatých 

látek metodou acidobazické titrace postupem dle Boehma a také zjištění působení 

základních ovlivňujících faktorů. Jako ovlivňující faktory jsou v práci prověřeny: doba 

ustanovení rovnováhy, oxidace vzorku vzdušným kyslíkem a typ uhlíkaté látky.   
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1 Vzorky 

Proměřila jsem celkem 5 vzorků uhlíkatých látek – 3 vzorky přírodního uhlí (černé 

uhlí Tepox4, hnědé uhlí HR-N a lignit L-mír), jeden vzorek aktivního uhlí (označení HS3) 

a 1 vzorek uhlíkatého aerogelu (označení RFB). Přehled vzorků můžeme vidět v tabulce č. 

4. K práci byly využity vzorky o zrnitosti < 0,06 mm.  

Vzorek Charakter vzorku Obsah vlhkosti [%] 

Tepox4 Přírodní černé uhlí 0,70 

RFB Uhlíkatý aerogel 1,20 

HS3 Aktivní uhlí  3,60 

HR - N Přírodní hnědé uhlí 13,4 

L - mír Přírodní lignit 28,1 

Tab. č. 4: Přehled analyzovaných vzorků  

2.2 Chemikálie 

Byly využity tlumivé roztoky pH 4 a pH 7 od firmy Penta. Pro přípravu 0,1 M a 0,05 

M roztoků byly využity: NaOH, HCl (p.a., Mach chemikálie s.r.o.) a destilovaná voda; pro 

jejich standardizaci KHCO3 (p.a., Lachema) a (COOH).2H2O (p.a., Mach chemikálie 

s.r.o). Jako indikátory oranž methylová a fenolftalein (p.a., Lachema). 

2.3 Přístroje 

K měření pH jsem využila pH-metr značky MS22 od firmy Laboratorní přístroje 

Praha se skleněnou kombinovanou elektrodou. Prováděla jsem kalibraci přístroje před 

každým měřením pomocí dvou kalibračních pufrů (hodnota pH byla známá). Vzorky uhlí 

jsem navažovala na analytických vahách značky Kern ABS, typ ABS 120-4 (max. 120 g, d 

= 0,1 mg). Ve vzorcích jsem také zjišťovala vlhkost – využila jsem  horkovzdušnou 

sušárnu značky Chirana typ STE 39/II.   
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2.4 Stanovení vlhkosti 

Před stanovením, jsem zjišťovala ve vzorcích uhlí obsah vlhkosti. Předem jsem si 

zvážila hliníkovou váženku, do které jsem navážila cca 1 g uhlí, hmotnost jsem 

zaznamenala. V sušárně byl vzorek sušen po dobu cca 120 minut při teplotě 105 °C. 

Váženka s vysušeným vzorkem byla ponechána k vychladnutí v exsikátoru po dobu cca 10 

minut, poté byl vzorek znovu zvážen a hodnota byla zapsána. Vztah pro výpočet je uveden 

v kapitole 2.7, samotné výsledky výpočtu vhlkosti ve vzorcích v příloze 6. 

2.5 Postup práce 

Hodnoty celkové acidity a alkality u sady použitých vzorků byly stanoveny metodou 

acidobazické titrace postupem dle Boehma. Stejnou metodou jsem zjišťovala také vliv 

času, vliv typu uhlí a oxidace na změnu pHBE.  

2.5.1 Metoda acidobazické titrace 

Do Erlenmayerových (řádně vymytých a vysušených) baněk byl navážen přesně 1 g 

uhlí, bylo odpipetováno 50 ml zásobních roztoků o jednotlivých koncentracích, pro 

stanovení alkality byl do baňky pipetován roztok HCl, pro stanovení acidity byl pipetován 

roztok NaOH. Suspense byly ponechány k ustálení adsorpční rovnováhy a 

v nepravidelných intervalech promíchávány po dobu 1-2 dnů, poté byly jednotlivé obsahy 

baněk zfiltrovány za normálního tlaku přes skládané francouzské filtry. Suspense s uhlím 

se během přilévání promíchávaly, aby byl zfiltrován celý obsah baněk. První zhruba 1 ml 

byl jímán mimo, mohlo docházet k dodatečné adsorpci na filtračním papíře (proto byl 

filtrační papír nejprve zvlhčen). Z filtrátu bylo pipetováno 15 ml vzorku, přidáno činidlo 

(fenolftalein či methylová oranž), titrováno příslušným roztokem o dané koncentraci, pro 

stanovení alkality byl nezreagovaný podíl HCl titrován odměrným roztokem NaOH, pro 

zjištění alkality pak nezreagovaný podíl NaOH titrován odměrným roztokem HCl a při 

titraci bylo průběžně meřeno pH.  

Dle výše zmíněného postupu byla prováděna pH u každého vzorku 2x, měření 

probíhalo v plastovém kelímku s míchadlem, elektrodou a teploměrem. Naměřené hodnoty 

pH byly sepsány do přehledných tabulek a sestrojeny grafy.  
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Stanovení vlivu času: do pěti Erlenmayerových baněk byly připraveny suspense 

(navážen 1 g uhlí, opět odpipetováno 50 ml zásobních roztoků). Nepravidelně 

promíchávány. Jednotlivé obsahy baněk byly zfiltrovány v časovém rozmezí 1, 3, 5, 24 a 

28 hodin, z filtrátu pipetováno 15 ml vzorku, přidáno činidlo (fenolftalein, methylová 

oranž), titrováno příslušným roztokem o dané koncentraci a meřeno pH.  

Stanovení vlivu oxidace vzdušným kyslíkem: do čtyř hliníkových váženek (pro 

každý vzorek) bylo naváženo asi 1,5 – 2 g vzorku uhlí, váženky byly umístěny do 

horkovzdušné sušárny, jejíž teplota byla nastavena na 180°C. Vzorky byly oxidovány po 

dobu 2, 4, 6 hodin (8 hodin pro vzorek Tepox4). U vzorku HR – N byla hodnota acidity 

pro čas 0 zjištěna na vysušeném vzorku ve vakuu při 60°C. Po oxidaci za jednotlivé časové 

úseky byly vzorky ochlazeny v exsikátoru a připraveny suspense (obdobně jako je uvedeno 

u postupu výše), vzorky protřepány, následně zfiltrovány. Opět bylo pipetováno 15 ml 

filtrátu, přidáno činidlo, titrováno příslušným roztokem a měřeno pH. 

2.6 Vyhodnocení 

Z naměřených hodnot jsem sestrojila graf v závislosti hodnot pH na objemu 

spotřebovaného roztoku dané koncentrace, jimž jsem titrovala. Derivací hodnot zapsaných 

v tabulce (viz příloha ve formátu Microsoft Excel) jsem potvrdila hodnotu bodu 

ekvivalence. Následně jsem dle hodnoty spotřeby titrovaného roztoku a faktorů roztoků 

(jak titrovaného, tak roztoku jež byl využit k přípravě suspense) vypočetla hodnotu alkality 

či acidity.  

 

Obr. č. 3: Vyhodnocení hodnoty bodu ekvivalence vzorku Tepox4 pro alkalitu; příl. č. 1  
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Obr. č. 4: Vyhodnocení hodnoty bodu ekvivalence vzorku Tepox4 pro aciditu; příl. č. 2   

Příklad výpočtu celkové alkality: 

          𝑥 = 𝑉. 𝑐.𝑓𝐻𝐶𝑙   

               𝑥 = 50.0,1.1,0286   

                    5,1430 mmol 

Objem 50 ml odpovídá objemu roztoku v Erlenmayerově baňce. Výsledná hodnota 5,1430 

mmol odpovídá počtu center alkality ve vzorku celkové suspense, která byla připravena. 

Pipetovaný podíl z objemu celkového filtrátu: 

            50/15 = 3,3334 

Dále hodnota 4,6558 mmol byla spočítána pro alkalitu spotřeby roztoku po titraci daného 

podílu objemu filtrátu (objem – hodnota spotřeby roztoku NaOH, kterým bylo titrováno): 

    𝑦 =  𝑉. 𝑐. 3,3334.𝑓𝑁𝑎𝑂𝐻   

               𝑦 =  13,7.0,1.3,3334.1,0195 

            4,6558 mmol 
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Hodnota celkové alkality daného vzorku (při navážce 1 g): 

               𝑧 = 5,143 − 4,656 

               𝑧 = 0,487 𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑔             
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2.7 Výpočet obsahu vlhkosti ve vzorcích 

Procentuální obsah vlhkosti v jednotlivých vzorcích byly spočítány dle rovnice: 

    w = 
𝑚2−𝑚3

𝑚2−𝑚1
. 100 

 

w – procentuální obsah vlhkosti ve vzorku 

m1 – hmotnost váženky 

m2 – hmotnost váženky s původním vzorkem 

m3 – hmotnost váženky s vysušeným vzorkem 

Výsledné hodnoty obsahu vlhkosti ve vzorcích jsou sepsány v příloze 6.  
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3 VÝSLEDKY A DISKUZE 

3.1 Opakovatelnost měření vzorku Tepox4 – alkalita, acidita 

 Na základě opakovaného měření vzorku Tepox4, jsem se snažila postihnout 

experimentální chybu acidobazického titračního měření. Opakované měření bylo 

zabezpečeno opětovným připravením suspense (1g vzorku uhlí v 50 ml roztoku – 0,1 M 

NaOH, 0,05 M NaOH, 0,1 M HCl, 0,05 M HCl), přefiltrováním a titrací. Výsledky jsou 

zaznamenány v číselné podobě v tabulce č. 5.  

Tab. č. 5: Celková acidita a alkalita z opakovaného měření vzorku Tepox4 

Celková acidita (mmol/g) Celková alkalita (mmol/g) 

 

1.měření 0,4034 1.měření 0,4489 

2.měření 0,4131 2.měření 0,4786 

3.měření 0,3785 3.měření 0,5498 

4.měření 0,3725 4.měření 0,5835 

5.měření 0,3379 5.měření 0,5836 

6.měření 0,3658 6.měření 0,5212 

7.měření 0,4344 7.měření 0,5212 

8.měření 0,4344 8.měření 0,4872 

9.měření 0,4001 9.měření 0,4872 

10.měření 0,3378 10.měření 0,4489 

Průměr 

hodnot 

0,38779 

≈ 0,39 

Průměr 

hodnot 

0,51101 

≈ 0,51 

 

Směrodatná 

odchylka 

Rozptyl Střední kvadratická 

chyba ar. průměru 

Pravděpodobná 

chyba 

Krajní chyba 

měření 

Acidita  Alkalita Acidita Alkalita Acidita Alkalita Acidita Alkalita Acidita Alkalita 

0,04 0,05 0,0012 0,0025 0,01114 0,0157 0,0074 0,0105 0,0334 0,0470 
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Obr. č. 5: Statistické vyhodnocení hodnot alkality a acidity vzorku Tepox4  

 Z číselných hodnot acidity a alkality vzorku Tepox4 (z tabulky č. 5) byly vypočteny  

především rozptyl a směrodatné odchylky pro jednotlivá měření (celkové alkality a 

acidity), jejichž hodnota se pohybuje okolo 0,04 – 0,05. Jak ukazuje obrázek 5, 
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z naměřených hodnot byly sestrojeny grafy četnosti, umožňující vyjádřit kolik hodnot se 

vyskytuje v daném statistickém souboru (rozmezí hodnot) a určit přesnost měření. Dle 

relativního vyjádření bylo možné stanovit chybu měření, která se po vypočtení pohybuje 

okolo ± 4,33% (alkalita) a ± 5,76% (acidita), což považuji za dobrý výsledek. Na základě 

těchto zjištění můžeme posuzovat výsledky acidity a alkality s odhadnutou chybou do ± 

6%rel. 

3.2 Vliv času  

Vliv času byl sledován u vzorku HR – N, jež byl využit pro postihnutí celkové 

acidity, vzorek L – mír byl naopak využit pro hodnocení celkové alkality v čase. Oba dva 

vzorky byly využity v upravené (vysušené) formě. Obr. 6 znázorňuje změny hodnot 

proměřených z filtrátů výše uvedených vzorků v časovém intervalu 1 - 28 hodin (1, 3, 5, 

24, 28 h). Číselné hodnoty z těchto měření jsou uvedeny v příloze 3 formou tabulek. 

 

Obr č. 6: Vliv času na hodnoty alkality/acidity vzorků uhlí HR – N a L – mír  

Z obrázku 6 můžeme pozorovat ustálení rovnováhy v čase. V obou případech je 

patrné ustálení po uplynutí již 3 hodin, kdy můžeme rovnováhu považovat za ustálenou. 

Ve filtrátech s počáteční pH hodnotou v kyselé oblasti hodnota stoupá, naopak ve filtrátech 

s počáteční pH hodnotou v zásadité oblasti klesá. Názornější vysvětlení projevu ustálení 

acidity/alkality v čase dokládá tabulka č.6. Z tabulky vyplývá, že hodnoty se i po době 3 
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hodin mění, avšak již podstatně méně, kdy s ohled na chybu měření, můžeme  přesto 

rovnováhu považovat za ustálenou.   

t [h] Alkalita [mmol/g] L - mír Acidita [mmol/g] HR - N 

1 1,18 2,39 

3 1,21 2,42 

5 1,21 2,46 

24 1,30 2,49 

Tab. č. 6: Alkalita/acidita vzorků HR – N a L – mír v závislosti na čase 

3.3 Vliv oxidace 

Vliv oxidace byl sledován u horkovzdušného sušení a to pří 180°C. Konkrétně 

hodnoty celkové acidity u vzorku Tepox4 a vzorku HR – N, hodnota celkové alkality - 

vzorku Tepox4. Obr. 7 znázorňuje změny hodnot proměřených z filtrátů pro celkovou 

aciditu vzorku HR – N po dobu 0, 2, 4, 6 hodin, kdy vzorek proměřen v čase 0, byl 

upraven vysušením ve vakuu při teplotě 60°C (příloha 4). Obr. 8 pak změny hodnot 

proměřených filtrátu pro celkovou aciditu a alkalitu vzorku Tepox4 po dobu 2, 4, 6 a 8 

hodin. (příloha 5).  

 

Obr 7.: Vliv oxidace vzorku HR – N pro hodnoty jeho acidity 
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Obr č. 8: Vliv oxidace vzorku Tepox4 pro hodnoty jeho acidity/alkality 

 

 

Dle výsledků acidity vzorku HR – N můžeme pozorovat viditelný pokles a pozdější 

nárůst hodnot v závislosti oxidace v čase. Skutečnost, že po 2 hodinách oxidace nastal 

pokles acidity, můžeme zdůvodnit zřejmě rozštěpěním vazeb labilnějších kyselých 

kyslíkatých skupin (jejich rozpadem) a pozdějši následnou tvorbou skupin stabilnějších, 

které se projevují v další časové fázi oxidace. U vzorku Tepox4 byla stanovována acidita i 

alkalita. Z obrázku č. 8 můžeme (i ve srovnání s přechozím vzorkem HR - N) pozorovat 

pokles projevu kyselých skupin a naopak vyšší stabilitu skupin zásaditých, což je patrné i 

dle celkového stanovení, kdy alkalita vzorku Tepox4 je vyšší než acidita.  
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3.4 Vliv typu uhlí – alkalita, acidita 

V práci byly využity také další vzorky, dle kterých je i možné porovnat jejich aciditu 

a alkalitu se vzorkem Tepox4. Všechny vzorky byly před měřením vysušeny. Samotné 

zpracování vzorků bylo za dobu 48 hodin z důvodu ustálení rovnováhy. 

Vzorek Alkalita mmol/g Acidita mmol/g 

HS3 0,686 0,174 

RFB 0,027 0,634 

Tepox4 0,511 0,388 

HR - N 0,027 2,755 

L - mír 1,124 2,119 

Tab č. 6: Přehled provedených měření různých typů uhlí  

 

Z tabulky je zřejmá odlišnost povrchových vlastností jednotlivých vzorků, tedy dle 

projevu skupin, jež jsou jejich součástí. Nejvyšší projev acidity (zřejmě způsobena 

přítomností karboxylových skupin) je patrný ze vzorku HR – N (vzorek hnědého uhlí), 

naopak nejmenší u vzorku HS3, kde také jako u jediného je viditelná podstatně vyšší 

alkalita nad aciditou. Jak také tabulka ukazuje, všechny uvedené vzorky s vyjímkou vzorku 

L – mír, mají velmi výrazný rozdíl jednotlivých hodnot alkality a acidity, což může být 

zřejmě následkem přítomností silnějších kyselých skupin než je tomu u vzorku L – mír. 

Z výsledků můžeme tedy říct, že největší množství kyselých kyslíkatých skupin a tedy 

acidity se projevuje u vzorku HR –N, největší množství skupin zásaditých pak u vzorků 

HS3 (a to v případě, pokud bychom porovnávali alkalitu u každého vzorku zvlášť ve 

srovnání s aciditou) a L - mír. 
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci byla stanovena alkalita a acidita na povrchu vzorků uhlí metodou 

acidobazické titrace. Byl studován vliv času ustálení rovnováhy, vliv typu vzorku a 

oxidace. 

Na základě provedených měření – pozorováním průběhu změn hodnot v závislosti na 

čase bylo zjištěno, že rovnovážná hodnota je dosažena přibližně za dobu 3 hodin. Byla 

prokázána závislost hodnot acidity a alkality na typu vzorku (každý vzorek vykazoval své 

charakteristické hodnoty). Nejvyšší acidita byla zjištěna u vzorku HR – N, s hodnotou 

nejvyšší alkality se projevil vzorek uhlí L  - mír. V závislosti vlivu oxidace byly patrné 

změny acidity vzorku HR – N  a to rozkladem labilnějších kyselých skupin v čase 2 hodin 

a následným vznikem (tvorbou) kyselých skupin stabilnějších. Naopak u vzorku Tepox4 se 

oxidací prokázal výskyt většího množství zásaditých skupin. Práce byla prováděna 

s chybou měření asi ± 6%rel.  



 

30 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] Boehm, H,P. Surface oxides on carbon and their analysis: a critical assessment. 

Department Chemie, Universität München.  2000, 40, s. 145-149. 

[2] Boehm, H,P. Some aspects of the surface chemistry of carbon black and other carbons. 

Institut für Anorganische Chemie der Universität München. 1994. s. 759-769. ISBN 0008-

6223(94)E0029-X 

[3] Boudrahem , F, Aissani-Benissad, F, Aït-Amar, H. Batch sorption dynamics and 

equilibrium for the removal of lead ions from aqueous phase using activated carbon 

developed from coffee residue activated with zinc chloride. Journal of Environmental 

Management. 2009, 90, s. 3031-3039. 

[4] Kuo, Ch-Y. Water purification of removal aqueous copper (II) by as-grown and 

modified multi-walled carbon nanotubes. Desalination. 2009, 249, s. 781 785. 

[5] Giraldo-Gutiérez, L, Moreno-Piraján, J, C. Pb(II) and Cr(VI) adsorption from aqueous 

solution on activated carbons obtained from sugar cane husk and sawdust. ScienceDirect. 

2008, 81, s. 278-284.  

[6] Song, X, Hongyan, L, Cheng, L, Qu, Y. Surface modification of coconut-based 

activated carbon by liquid-phase oxidation and its effects on lead ion adsorption. 

Desalination. 2010, 255, s. 78-83. 

[7] Šmiřáková, B. Stanovení pH nulového náboje povrchu uhlíkatých látek pomocí 

hmotové titrace. Ostrava, 2012. Bakalářská práce. Ostravská univerzita. 

[8] Kania, P. Infračervená spektroskopie. [online]. [cit. 14.6.2014]. Dostupné z: 

http://www.vscht.cz/anl/lach1/7_IC.pdf 

 

 



 

31 

 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

c  molární koncentrace 

fNaOH  faktor roztoku NaOH 

fHCl  faktor roztoku HCl  Faktor roztoku HCl 

pKa  disociační konstanta kyseliny 

m1  hmotnost váženky 

m2  hmotnost váženky s původním vzorkem 

m3  hmotnost váženky s vysušeným vzorkem 

s  silná intenzita 

t  čas 

V  objem 

vs  silná a proměnná intenzita 

w  procentuální obsah vlhkosti ve vzorku 
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PŘÍLOHY (VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ) 

Příloha 1:  

Datum zpracování: 17.4.2014          ALKALITA 

Vzorek: Tepox4 

Hmotnost vzorku 1,0001 g 

Zrnitost vzorku: < 0,06 mm 

Kapalné prostředí: HCl 0,1 M (50 ml) 

Pipetováno: 15 ml filtrátu 

ml (NaOH) pH ΔpH/ΔV 

0 1,25 0,03 

2 1,31 0,05 

4 1,41 0,07 

6 1,55 0,075 

8 1,7 0,115 

10 1,93 0,17 

11 2,1 0,32 

12 2,42 0,6 

12,1 2,48 0,3 

12,2 2,51 0,5 

12,3 2,56 0,6 

12,4 2,62 0,8 

12,5 2,7 0,7 

12,6 2,77 0,9 

12,7 2,86 0,5 

12,8 2,91 1,2 

12,9 3,03 1,5 

13 3,18 1,3 

13,1 3,31 2,3 

13,2 3,54 1,4 

13,3 3,68 3,4 

13,4 4,02 6,2 

13,5 4,64 16,4 

13,6 6,26 20,1 

13,7 8,29 6,9 

13,8 8,98 6,8 

13,9 9,66 5,7 

14 10,23 1,62 

14,5 11,04 0,6 

15 11,34 0,34 

15,5 11,51 0,28 

16 11,65 0,728125 
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Příloha 2:  

Datum zpracování: 8.4.2014             ACIDITA 

Vzorek: Tepox4 

Hmotnost vzorku: 1,0001 g 

Zrnitost vzorku: < 0,06 mm 

Kapalné prostředí: NaOH 0,1 M (50 ml) 

Pipetováno: 15 ml filtrátu 

ml (HCl) pH ΔpH/ΔV 

0 12,64 -0,055 

2 12,53 -0,07 

4 12,39 -0,095 

6 12,20 -0,13 

8 11,94 -0,47 

9 11,47 -1,09 

10 10,38 -1,39 

11 8,99 -2,03 

12 6,96 -1,8 

12,1 6,78 -3,4 

12,2 6,44 -2,3 

12,3 6,21 -7,6 

12,4 5,45 -9,6 

12,5 4,49 -9,1 

12,6 3,58 -1,1 

12,7 3,47 -2 

12,8 3,27 -0,6 

12,9 3,21 -0,2 

13 3,19 -0,36 

13,5 3,01 -0,12 

14 2,93 -0,4 

14,5 2,75 -0,22 

15 2,64 -0,28 

15,5 2,50 -0,42 

16 2,29 0,143 
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Příloha 3:  

Datum zpracování: 12.-13.5.2014                               ALKALITA, ACIDITA 

Vzorek: HR – N 

Hmotnost vzorku: 1,0001 g 

Úprava: Vzorek vysušen při 105°C po dobu 2 h. a vychlazen v exsikátoru (10 min) 

Zrnitost vzorku: < 0,06 mm 

Kapalné prostředí: HCl 0,1 M (50 ml) - alkalita; NaOH 0,1 M (50 ml) - acidita 

Pipetováno: 15 ml filtrátu 

t [h] Alkalita [mmol/g] Acidita [mmol/g] 

1 1,177 2,387 

3 1,208 2,421 

5 1,208 2,456 

24 1,299 2,491 

28 1,239 2,491 

 

 

Příloha 4:  

Datum zpracování: 13.-14.5.2014             ACIDITA 

Vzorek: HR – N 

Hmotnost vzorku: 1,0001 g 

Úprava: vzorek vysušen při 180°C po dobu 2,4,6 h. a 

vychlazen v exsikátoru (10 min), část vzorku vysušena 

ve vakuu při 60°C po dobu 2 h.  

Zrnitost vzorku: < 0,06 mm 

Kapalné prostředí: NaOH 0,1 M (50 ml) 

Pipetováno: 15 ml filtrátu 

t [h] Acidita [mmol/g] 

0 (vakuum 60°C) 2,245 

2 1,587 

4 1,968 

6 2,638 
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Příloha 5:  

Datum zpracování: 13.-14.5.2014                               ALKALITA, ACIDITA 

Vzorek: Tepox4 

Hmotnost vzorku: 1,0001 g  

Úprava: vzorek byl vysušen při 180°C po dobu 2, 4, 6, 8 h. a vychlazen 

v exsikátoru (10 min) 

Zrnitost vzorku: < 0,06 mm 

Kapalné prostředí: HCl 0,1 M (50 ml) – alkalita, NaOH 0,1 M (50 ml) - acidita 

Pipetováno: 15 ml filtrátu 

t [h] Acidita [mmol/g] Alkalita [mmol/g] 

2 0,4357 0,1060 

4 0,4357 0,0446 

6 0,3388 0,0753 

8 0,2967 0,2665 

 

 

Příloha 6:  

Vzorek Hmotnostní obsah vlhkosti [%] 

HS3 3,60 

RFB 1,20 

Tepox4 0,70 

HR – N 13,4 

L - mír 28,1 
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