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ABSTRAKT 

 
Spalováním fosilních paliv vznikají emise skleníkových plynů, jež způsobují globální 

oteplování. Nejvýznamnějším z těchto plynů je oxid uhličitý. Ten se v atmosféře sice vyskytuje 

přirozeně, lidské emise však narušují rovnováhu některých přírodních procesů. Cílem 

předložené bakalářské práce je provést rešerši v oblasti zachytávání, uskladnění a využití oxidu 

uhličitého. Pozornost je také věnována roli oxidu uhličitého v atmosféře, jeho koloběhu a vlivu 

člověka na jeho koncentraci.  

Klíčová slova 

 

Oxid uhličitý, zachytávání, emise, globální oteplování, skleníkový efekt, uhlíkový 

cyklus, fosilní paliva 

 

 

ABSTRACT 

 
Combustion of fossil fuels creates greenhouse gas emissions that cause global warming. 

The most important of these gases is carbon dioxide. Although it occurs naturally in the 

atmosphere, human emissions upset the balance of various natural processes. The aim of this 

bachelor’s thesis is to conduct a background research in the field of carbon dioxide capture, 

storage and utilization. The thesis also describes the role of carbon dioxide in the atmosphere, 

its cycle and human influence on carbon dioxide concentration.  

Key words 

 

Carbon dioxide, capture, emissions, global warming, greenhouse effect, carbon cycle, 

fossil fuels 
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ÚVOD 
Hlavním zdrojem energie jsou pro lidstvo již od průmyslové revoluce v 18. století fosilní 

paliva. Jejich spalováním však vznikají emise tzv. skleníkových plynů, jež způsobují globální 

oteplování. V rámci Pařížské dohody se téměř všechny státy světa zavázaly omezit teplotní 

nárůst výrazně pod hranici 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Možností, 

jak tohoto cíle dosáhnout, je několik. Kromě zvyšování účinnosti elektráren a přechodu 

na obnovitelné zdroje se také nabízí zachytávání skleníkových plynů přímo u zdroje emisí. 

Ačkoliv podíl obnovitelných zdrojů energie neustále roste, očekává se, že podíl fosilních paliv 

bude v následujících desetiletích i nadále vysoký. Zachytávání skleníkových plynů se proto jeví 

jako vhodný prostředek pro zmírnění dopadu fosilních paliv na životní prostředí.  

 

Cílem této práce je provést rešerši v oblasti zachytávání oxidu uhličitého, jakožto 

nejvýznamnějšího skleníkového plynu. Tento plyn se v atmosféře vyskytuje přirozeně, lidské 

emise však narušují rovnováhu některých přírodních procesů. Pozornost je tedy věnována i roli 

oxidu uhličitého v atmosféře a vlivu člověka na jeho koncentraci.  

Práce je členěna do tří kapitol, jež korespondují s jednotlivými cíli bakalářské práce. První 

kapitola této práce se věnuje uhlíkovému cyklu a skleníkovému efektu. Druhá kapitola 

pojednává o vlivu člověka na koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře. Pozornost je věnována 

jednotlivým sektorům lidské činnosti jako např. energetika, průmysl či doprava. Třetí kapitola 

se zabývá metodami, jak snížit koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře. Nejdříve jsou popsány 

chemické a fyzikální principy, jež se využívají k zachycení oxidu uhličitého, poté jsou tyto 

principy aplikovány na energetiku, jakožto největšího zdroje emisí oxidu uhličitého. Závěrečné 

podkapitoly se pak zabývají uskladněním a využitím zachyceného oxidu uhličitého. 
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1 Úloha CO2 v atmosféře a jeho koloběh 
Oxid uhličitý je bezbarvý plyn přirozeně se vyskytující v zemské atmosféře. S jeho 

objemovým podílem 0,041 % je pátým nejrozšířenějším atmosférickým plynem. [1]  I přes 

tento zdánlivě nízký podíl se jedná o velmi významnou součást atmosféry, jež zajišťuje 

podmínky pro život na Zemi. Nejenže je jeden z nejvýznamnějších skleníkových plynů, ale také 

se účastní uhlíkového cyklu. Právě těmto dvou jevům se věnuje první kapitola této práce.  

1.1 Uhlíkový cyklus 

Uhlíkovým cyklem se rozumí výměna uhlíku mezi složkami zemského systému, tedy 

mezi biosférou, litosférou, atmosférou a hydrosférou. Tento cyklus je možno rozdělit na několik 

fází a dílčích cyklů. Často se můžeme setkat s rozdělením na uhlíkový cyklus biologický 

a uhlíkový cyklus geochemický. Oba tyto cykly jsou vzájemně provázané. 

 

1.1.1 Biologický uhlíkový cyklus 

Biologický uhlíkový cyklus je výměna uhlíku mezi biosférou a atmosférou 

či hydrosférou. Uhlík je nezbytným prvkem pro život na Zemi. Obsahují ho všechny organické 

sloučeniny jako jsou například bílkoviny, tuky či nukleové kyseliny.  Základním procesem 

tohoto koloběhu je fotosyntéza. 

 

Oxid uhličitý je základním stavebním kamenem, který využívají autotrofní organismy 

k tvorbě víceuhlíkatých a vysoce energetických sloučenin (např. glukózy) v procesu 

fotosyntézy. Tyto organismy využívají sluneční energii k vytvoření kovalentních vazeb, 

ve kterých je uchována chemická energie, připravena k dalšímu užití. Celý proces 

je endotermický, protože je nutno dodat energii v podobě slunečního záření. Jako odpadní 

produkt vzniká kyslík a voda. Mezi autotrofní organismy patří především rostliny, řasy 

a některé bakterie. 

Většina pozemských autotrofních organismů získává uhlík přímo z oxidu uhličitého 

v ovzduší. Ten se ve vodě však rozpouští, mořské heterotrofní organismy tedy získávají uhlík 

z hydrogenuhličitanu (či také bikarbonátu) HCO3
−. [2] [3]  

Proces fotosyntézy probíhá dle vztahu: 

   6𝐶𝑂2 + 12𝐻2𝑂 + 𝑠𝑙𝑢𝑛𝑒č𝑛í 𝑧ář𝑒𝑛í →  𝐶6𝐻12𝑂6  +  6𝑂2  +  6𝐻2𝑂 (1.1) 

 

 Opakem fotosyntézy je buněčné dýchání (respirace), kdy heterotrofní organismy (mezi 

které patří i člověk) konzumují produkty fotosyntézy a uvolňují chemickou energii vazeb 

za vzniku energie (často ve formě látky adenosintrifosfátu – ATP) využitelné pro buněčné děje. 

Odpadním produktem tohoto procesu je oxid uhličitý a voda. 

Nejvýkonnější typ respirace, aerobní dýchaní, vyžaduje kyslík (buď přímo z ovzduší 

nebo rozpuštěný ve vodě), proto existuje neustálá výměna kyslíku a oxidu uhličitého mezi 

autotrofními organismy a heterotrofními organismy. [2] 

Proces respirace probíhá dle vztahu: 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 + 6𝐻2𝑂 →   6𝐶𝑂2   +  12𝐻2𝑂 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒  (1.2) 
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U autotrofních organismů probíhá také buněčné dýchání, při kterém konzumují organické 

sloučeniny, jež vytvořily. Vytvoří však více kyslíku, než kolik ho spotřebují při dýchání, 

proto je zde nadbytek kyslíku i pro ostatní aerobní organismy. Tuto skutečnost vyjadřuje 

tzv. čistá primární produkce, což je rozdíl hrubé primární produkce (tj. celkové produkce) 

a spotřeby autotrofních organismů při respiraci. Čistá produkce tak tvoří 80–90 % hrubé 

primární produkce. [2] [3]   

 

Na severní polokouli se nachází až 70 % veškeré pevniny, a tedy i většina rostlin. Během 

zimy na severní polokouli tedy probíhá globálně méně fotosyntézy. To má za následek globální 

zvýšení koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší, a naopak během léta na severní polokouli 

globální pokles koncentrace oxidu uhličitého. Z obrázku 1.1 je patrné, že toto kolísání činí 

přibližně 7 ppmv (parts per million volume – miliontina objemu). [4] 

 

 

Obrázek 1.1 – Kolísání koncentrace CO2 v důsledku střídání ročních období. [5] 

Červená čára – průměrné měsíční hodnoty koncentrace CO2 

Černá čára – průměrné měsíční hodnoty koncentrace CO2 po zprůměrování sezonního 

kolísání 

 

V biologickém uhlíkovém cyklu se tedy oxid uhličitý dostává do ovzduší dýcháním 

rostlin a živočichů a je naopak spotřebován při fotosyntéze (na souši i pod vodní hladinou). 

Dalším způsobem, jakým se v přírodě produkuje oxid uhličitý, je hoření (viz kapitola 2) 

a rozklad živočišné i rostlinné hmoty. Ta se na konci svého života díky hnilobným procesům 

rozloží za přístupu kyslíku na oxid uhličitý. Pokud se však tato biomasa dostala do prostředí 

bez přístupu kyslíku (např. zavalením půdou či usazením na dně moří a oceánů), dostává se oxid 

uhličitý do zemských zásob a stává se součástí cyklu geochemického. Zpět do ovzduší se může 

dostat při zemětřesení a při vulkanické činnosti. [3] 

 

Biologický uhlíkový cyklus probíhá podstatně rychleji než cyklus geochemický. Touto 

biologickou cestou projde ročně 1012 až 1014 kg uhlíku. [6] 
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1.1.2 Geochemický uhlíkový cyklus 

Geochemický uhlíkový cyklus je výměna uhlíku mezi všemi neživými složkami 

zemského systému, tedy mezi atmosférou, hydrosférou a litosférou. Je složitější než cyklus 

biologický a skládá se z několika dílčích cyklů. Hnací silou tohoto koloběhu jsou především 

erozivní procesy a desková tektonika. 

 

Nejdůležitější z těchto dílčích cyklů se nazývá cyklus křemičitano-uhličitanový. 

Atmosférický oxid uhličitý CO2 reaguje s vodou a vytváří kyselinu uhličitou H2CO3, která 

s deštěm dopadá na povrch. Zde se může vsáknout přímo do půdy nebo může způsobit 

zvětrávání hornin. Při tomto zvětrávání jsou uvolňovány především ionty vápníku, hořčíku, 

draslíku a sodíku. Řeky tyto ionty poté vyplavují do moří a oceánů. Zde se ionty vápníku slučují 

s hydrogenuhličitanem a vzniká uhličitan vápenatý CaCO3, který se poté usazuje na dně.  

Tuto sloučeninu také využívají mořští živočichové ke stavbě krunýřů a schránek. Právě 

ty tvoří velkou část usazeného uhličitanu vápenatého na oceánském dnu. Z tohoto sedimentu 

poté vzniká hornina vápenec a jeho deriváty.  [6] 

 

 

Obrázek 1.2 – Vápenec [7] 

Vápenec a ostatní usazené horniny (např. břidlice či dolomit) figurují jako největší 

zásobník uhlíku na Zemi. Odhaduje se, že se v této podobě v zemské kůře vyskytuje 

až 100 000 000 Gt (gigatun) uhlíku. Z odumřelých těl organismů také vznikly za vysokých 

teplot a tlaků uhlovodíky, mezi které patří ropa, uhlí a zemní plyn – tedy fosilní paliva. Těch 

je v zemské kůře asi 1900–5000 Gt. [8] 

Vápenec je důležitou součástí jednoho z cyklů, jež stabilizuje teplotu na Zemi. Tvorba 

vápence totiž odebírá oxid uhličitý z atmosféry (platí, že čím více je oxidu uhličitého v ovzduší, 

tím rychleji se vápenec tvoří). Pokud se tedy zvýší koncentrace oxidu uhličitého, zvýší 

se v důsledku skleníkového jevu (viz kapitola 1.2) teplota. V důsledku vyšší teploty se zvýší 

rychlost koloběhu vody, což má za následek rychlejší erozivní procesy. Čím rychleji probíhají 

erozivní procesy, tím rychleji může vznikat vápenec. Tím rychleji však také klesá koncentrace 

oxidu uhličitého, což naopak planetu nakonec zase ochladí. [3] 

Rostliny také napomáhají zvětrávání hornin. Jejich kořeny vypouštějí do půdy kyseliny, 

které zvětrávání urychlují a samotný růst kořenů celý proces urychluje také. Cyklus je zrychlen 

i díky rozkladu organické hmoty v půdě, při němž vzniká kyselina uhličitá. [3] 
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Uhlík se v tomto křemičitano-uhličitanovém cyklu vrací zpět prostřednictvím sopečné 

aktivity nebo při srážce litosférických desek, kdy se část těchto sedimentů pohltí na kontaktu 

litosférických desek a stává se součástí nových hornin. [6] [9] 

 

Další složkou geochemického uhlíkové cyklu je výměna uhlíku mezi hydrosférou 

a atmosférou. Na hladině moří a oceánů probíhá proces, kdy se oxid uhličitý rozpouští do vody 

a z vody se zase navrací do atmosféry. Oxid uhličitý ve vodě tvoří kyselinu uhličitou, 

a tím přispívá ke zvýšení kyselosti moří a oceánů.  

Moře a oceány tak figurují jako zásobník uhlíku. Obsahují ho až 42 000 Gt. Velká část 

zůstává však ve velkých hloubkách a pouze 1000 Gt je součástí rychlé výměny mezi oceány 

a atmosférou. Ve větších hloubkách trvá výměna oxidu uhličitého staletí i tisíciletí. [8]     

 

Geochemický uhlíkový cyklus trvá 100-200 milionů let a ročně jím projde 1010 až 1011 

kg uhlíku. [6]  

Celý uhlíkový cyklus je naznačen na obrázku 1.3.  

 

 

 

Obrázek 1.3 – Globální cyklus uhlíku [10] 

Modrá barva – úložiště uhlíku v gigatunách 

Červená barva – toky uhlíku v gigatunách za rok 
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1.2 Skleníkový efekt 

Spektrum slunečního záření silně připomíná záření černého tělesa o teplotě 5800 K. Toto 

záření dopadá na horní hranici atmosféry, kde na 1 m2 plochy kolmé na sluneční paprsky 

dopadne sálavý tok 1300–1400 W/m2. Konvencí se toto číslo stanovilo přesněji na 1367 W/m2 

a nazývá se solární konstanta. Skutečný sálavý tok je však menší, záleží na zeměpisné šířce, 

na dni v ročním cyklu a na okamžiku v denním cyklu. [3] 

Přibližně 30 % tohoto záření se odrazí od atmosféry, oblaků, povrchu a oceánu. Tato 

skutečnost je charakterizována veličinou poměrné odrazivosti ρ (albedo). Další část záření 

(přibližně 19 %) je absorbována atmosférou a mraky. Zbytek energetického toku (51 %) 

dopadne na povrch Země a způsobí ohřátí povrchu, výpar vody, tání ledu a sněhu nebo 

se využije k fotosyntéze. [3] [11] 

 

Na obrázku 1.4 je patrné snížení sálavosti slunečního záření po průchodu atmosférou 

(čára „Hladina oceánu“). U kratších vlnových délek za toto snížení může hlavně rozptyl 

některými plyny. V oblasti UV záření je to především ozón (O3), v oblasti viditelného záření 

(VIS) je to vodní pára. U záření větších vlnových délek je rozhodující pohltivost plynů 

v určitých intervalech vlnových délek, v oblasti infračerveného záření (IR) je to opět vodní pára 

a v menší míře oxid uhličitý. [3] 

 

 

 

Obrázek 1.4 – Spektrální sálavost Slunce [11] 

 

Zemský povrch, jenž zachytí část slunečního záření, musí tuto energii zase vyzářit. 

Jelikož má však teplotu mnohem nižší než Slunce, je toto záření realizováno v oblasti vlnových 

délek přibližně dvacetkrát větších než záření ze Slunce.  

Při takových vlnových délkách se uplatňuje sálavost a pohltivost tříatomových 

a víceatomových plynů v atmosféře. Patří mezi ně především vodní pára (H2O), 
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oxid uhličitý (CO2), oxid dusný (N2O), ozón (O3) a methan (CH4). Tyto plyny pohltí záření 

v určitých intervalech vlnových délek (viz obrázek 1.5) a opět ho vyzáří k zemskému povrchu, 

což způsobí zvýšení průměrné teploty na Zemi. Říkáme, že tyto plyny jsou v těchto intervalech 

neprůteplivé (jsou naopak pohltivé). 

Právě to je podstatou skleníkového efektu a výše zmíněné plyny, jež tento jev způsobují, 

se nazývají skleníkové plyny.  [3] 

 

 

Obrázek 1.5 – Závislost poměrné pohltivosti (resp. průteplivosti) skleníkových plynů na 

vlnové délce [3] 

 

Skleníkový efekt je důležitý jev, který zajišťuje podmínky pro život na Zemi. Průměrná 

roční teplota na Zemi dnes činí 15 °C. Bez existence atmosféry, a tedy bez skleníkového efektu, 

by to bylo pouhých -18 °C. [12] 

 

Intenzita skleníkového efektu je mnohem větší na chladných místech na Zemi – 

v blízkosti pólů a na nejvyšších horách. Je to z toho důvodu, že záření chladného povrchu 

je posunuto k delším vlnovým délkám, pro které jsou především oxid uhličitý a vodní pára 

neprůteplivé. Naopak v rovníkových oblastech probíhá oteplování menší rychlostí. [3] 
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1.2.1 Vliv oxidu uhličitého  

Mezi skleníkové plyny patří především vodní pára (H2O), oxid uhličitý (CO2), methan 

(CH4), oxid dusný (N2O), ozón (O3), fluorované uhlovodíky (HFC) a chlor-fluorované 

uhlovodíky (CFC).  

Největší skleníkový efekt způsobuje vodní pára. Odhaduje se, že je zodpovědná 

až za 50 % absorpce dlouhovlnného záření ze Země. Přímý lidský vliv na koncentraci vodní 

páry v atmosféře je však v porovnání s výparem oceánů zanedbatelný. Lidská činnost 

(viz kapitola  2) má za následek zvyšování koncentrace oxidu uhličitého, který je po vodní páře 

druhý nejvýznamnější skleníkový plyn, zodpovědný až za 20 % tepelné absorpce v atmosféře. 

[11] [13] 

Zvýšení koncentrace oxidu uhličitého způsobí zvýšení teploty. To znamená rychlejší 

koloběh vody. Intenzivnější výpar oceánů zvýší koncentraci vodní páry v atmosféře a díky 

skleníkovému efektu se zvýší teplota. To opět zvýší intenzitu koloběhu vody a celý cyklus 

se opakuje. I malé zvýšení koncentrace oxidu uhličitého tedy způsobí velké zvýšení intenzity 

skleníkového efektu. Tento jev se nazývá pozitivní zpětná vazba. Odhaduje se, že účinkem této 

zpětné vazby dochází až ke zdvojnásobení skleníkového efektu. [11] [14] 
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2 Vliv člověka na koncentraci CO2 v atmosféře 
Na obrázku 2.1 se nachází graf znázorňující veškeré lidské emise skleníkových plynů 

pro rok 2016. Z grafu je zřejmé, že oxid uhličitý se svými 72 % značně převažuje nad ostatními 

skleníkovými plyny. Veškeré hmotnosti emitovaných skleníkových plynů jsou v jednotkách 

GtCO2. Tato jednotka se nazývá CO2 ekvivalent a vyjadřuje, kolik gigatun oxidu uhličitého 

by bylo nutné emitovat, aby přispěl ke skleníkovému efektu stejnou mírou jako daný 

skleníkový plyn.  

 

 

Obrázek 2.1 – Světové emise skleníkových plynů (2016); zdroj dat [15] 

 

Právě z důvodu velké citlivosti klimatu na změny koncentrace oxidu uhličitého, popsané 

v předchozí kapitole, je nutné identifikovat lidské zdroje tohoto skleníkového plynu a zabývat 

se metodami, jak emise snížit.  Obrázek 2.2 znázorňuje vývoj koncentrace CO2 v atmosféře. 

Koncentrace CO2 se předchozích 800 000 let pohybovala v rozmezí 170–300 ppm. Toto 

kolísání koresponduje se střídáním dob ledových a meziledových. Posledních 2000 let 

až do roku 1750 se koncentrace pohybovala mezi 275–280 ppm. Přibližně od roku 1750 je však 

patrný prudký nárůst, jenž koresponduje s počátkem průmyslové revoluce. [16]  

 

 

Obrázek 2.2 – Vývoj koncentrace CO2 v atmosféře [16]  

72 % 

19 % 

6 %   
3 % 

Oxid uhličitý – 35,5 GtCO2

Methan  – 9,4 GtCO2

Oxid dusný  – 3 GtCO2

HFC, CFC  – 1,5 GtCO2



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Ondřej Kober  

Způsoby zachytávání CO2 z ovzduší, způsoby jeho využití a možnosti 

dlouhodobého uskladnění 

 

20 

 

Od počátku průmyslové revoluce vzrostla koncentrace CO2 na 416 ppm (duben 2020). 

[17] Roční emise tohoto plynu pak v roce 2017 činily 32,84 Gt. [18] Na obrázku 2.2 se nachází 

graf, který tyto emise rozděluje podle sektoru, ze kterého pocházejí. Následující podkapitoly 

se věnují jednotlivým sektorům a blíže přibližují původ emisí CO2. 

 

Obrázek 2.3 – Rozložení emisí CO2 podle sektoru (2017); zdroj dat [18] 

 

2.1 Energetika 

Největší část (41 %) emisí CO2 způsobených člověkem pochází z energetického sektoru 

– tedy z výroby elektřiny a tepla. K těmto emisím dochází při spalování fosilních paliv – uhlí, 

zemního plynu a ropy. Z obrázku 2.3 je patrné, že až 2/3 emisí z energetického sektoru pochází 

ze spalování uhlí. Na druhém místě je zemní plyn (22 %) a na třetím místě ropa (5 %). [18] 

 

 

Obrázek 2.4 – Rozložení emisí CO2 v energetickém sektoru podle paliva (2017);  

zdroj dat [18] 
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Až 99 % energetických emisí mají na svědomí velké statické objekty (elektrárny, 

teplárny apod.) s emisemi většími než 0,1 MtCO2 za rok. Tím, že tyto statické objekty 

vypouštějí tak velký objem oxidu uhličitého, z nich činí (společně s některými průmyslovými 

objekty) primární cíl pro zachytávání CO2 pomocí technologie CCS (viz kapitola 3). [19]  

Koncentrace oxidu uhličitého ve spalinách závisí na palivu. Pro uhlí se koncentrace CO2 

ve spalinách pohybuje mezi 12–15 objemovými procenty, pro zemní plyn tato koncentrace činí 

4–8 objemových procent. [20] 

 

2.2 Doprava 

Druhý největší podíl (24 %) antropogenních emisí CO2 tvoří dopravní sektor. Zdrojem 

těchto emisí je také spalování fosilních paliv. V tomto případě se jedná o ropné produkty – 

benzín, nafta, petrolej apod.  

Až 73 % emisí CO2 z dopravního sektoru v EU pochází ze silniční dopravy (hlavně 

osobní automobily a těžké nákladní vozy). Na druhém místě je pak se 13,3 % lodní doprava 

a na třetím místě se 12,8 % letecká doprava. [21] 

 

Jelikož se nejedná v případě dopravního sektoru o statické objekty s velkými objemy 

emisí, ale o mnoho pohyblivých objektů s menšími objemy emisí, není zachytávání CO2 

z technických a ekonomických důvodů proveditelné. Výzkum je místo toho zaměřen 

na zvyšování účinnosti spalovacích motorů či bezuhlíková paliva – např. vodík a elektřina.  [19] 

 

2.3 Průmysl 

Třetím největším zdrojem emisí CO2 je průmysl. Kromě toho, že průmyslové procesy 

potřebují elektřinu a teplo, které může také pocházet z fosilních paliv, vzniká přímo 

při některých procesech CO2 jako odpadní produkt. Největším zástupcem těchto průmyslových 

procesů je výroba cementu, při které se uhličitan vápenatý (CaCO3) za přístupu tepla rozkládá 

na oxid vápenatý (CaO) a oxid uhličitý (CO2). Na 1000 kg cementu je tak vypuštěno do ovzduší 

až 900 kg oxidu uhličitého. [22] 

Dalším průmyslovým odvětvím s vysokými emisemi CO2 je výroba železa. 

Při ní je roztavená železná ruda (Fe2O3) redukována oxidem uhelnatým (CO). Produktem této 

reakce je čisté železo a oxid uhličitý. [22] 

Významnou část emisi tvoří také petrochemický průmysl (zpracování ropy, úprava 

zemního plynu), výroba ethylenu, čpavku a vodíku. [22] 

 

2.4 Obytný sektor a ostatní 

Obytný sektor je čtvrtým největším zdrojem emisí CO2. Zdrojem těchto emisí 

je spalování paliv k výrobě tepla pro budovy. Největší podíl paliv tvoří biomasa (největší 

zastoupení má dřevo), obzvláště v rozvojových zemích. Na druhém místě jsou fosilní paliva, 

především zemní plyn. [23] 

Do kategorie „Ostatní“ patří z velké části emise spojené se změnou využití půdy, 

především odlesňováním. Kácením lesů klesá množství CO2 zadrženého v biologickém 

uhlíkovém cyklu. Z pokáceného dřeva se CO2 dostane do ovzduší rozkladem či spálením dřeva. 

Odlesňování také snižuje množství CO2 zadrženého v půdě. [24]  
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3 Metody ke snížení CO2 v atmosféře  
Je velmi pravděpodobné, že alternativní zdroje energie nebudou v blízké budoucnosti 

schopny plně nahradit fosilní paliva. Očekává se, že poptávka po fosilních palivech bude i proto 

nadále vysoká, obzvláště pak v rozvojových zemích. [20] [25] Z toho důvodu je nutné 

se zabývat metodami, jak dopad spalování fosilních paliv na životní prostředí zmírnit. Jedna 

z cest, jak toho docílit, je dekarbonizace. Ta spočívá v zachycení a dlouhodobém uskladněním 

oxidu uhličitého, vzniklého při spalování fosilních paliv, nebo v zachycení oxidu uhličitého 

ještě před samotným spalováním. 

 Technologie, jež se zabývají zachytáváním, transportem a uskladňováním oxidu 

uhličitého, se označují jako CCS technologie (z angl. Carbon Capture and Storage). 

Technologie CCS se uplatňují v energetice (u elektráren spalující uhlí a zemní plyn) 

a v průmyslu tam, kde vznikají emise CO2 – výroba cementu, železa, oceli, rafinace ropy, 

úprava zemního plynu apod.  

 

3.1 Fyzikální a chemické principy zachytávání CO2 

Následující podkapitoly popisují jednotlivé fyzikální a chemické principy, které se užívají 

při separaci CO2 z fosilních paliv. Jedná se především o absorpci, adsorpci, membránovou 

separaci a kryogenní separaci. 

 

3.1.1 Chemická absorpce  

Chemická absorpce je založena na vratné chemické reakci CO2 s absorpční tekutinou 

za vzniku kapalných nebo tuhých meziproduktů se slabými vazbami. Hlavní výhodou této 

metody je schopnost absorpce i při nízkém parciálním tlaku CO2. Mezi nejpoužívanější 

absorpční tekutiny patří aminové roztoky jako např. monoethanolamin (MEA). Tato metoda 

se užívá již přes 60 let např. při separaci CO2 ze zemního plynu. [26] 

 

Spaliny, obsahující mimo jiné i CO2, jsou nejprve ochlazeny na teplotu 40–65 °C a poté 

jsou přivedeny do absorpční komory, kde oxid uhličitý reaguje s třicetiprocentním roztokem 

MEA podle rovnice 3.1. Zbytek plynů ze spalin (převážně dusík a vodní pára) je odveden 

do atmosféry. [26] 

 

C2𝐻4𝑂𝐻𝑁𝐻2 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 → 𝐶2𝐻4𝑂𝐻𝑁𝐻3
+ + 𝐻𝐶𝑂3

−  (3.1) 

 

Absorpční tekutina, nyní bohatá na CO2, je poté předehřáta v tepelném výměníku 

a vedena do desorpční komory, kde při teplotách 100-200 °C a tlaku 1,5-2 atm proběhne reakce 

opačně dle rovnice 3.1. Oxid uhličitý (až s 99 % čistotou) je odveden z desorpční komory, 

připraven k dalšímu zpracování.  MEA, nyní chudý na CO2, se poté ochladí v tepelném 

výměníku a putuje zpět do absorpční komory. Absorbent má tedy schopnost regenerace. Celý 

proces je naznačen na obrázku 3.1. [26] [27] 

 

Nevýhodou MEA je jeho omezená absorpční schopnost, je tudíž zapotřebí jeho větší 

objem. To se pak promítá do velikosti vybavení a energetické náročnosti – nejvíce energie 

se spotřebuje při regeneraci v desorpční komoře. MEA také postupně degraduje především 

kvůli nízkým koncentracím oxidů síry a dusíku, které mohou způsobit i korozi 

vybavení. Proto se experimentuje s užíváním směsí MEA s diethanolaminem (DEA) 

a methyldiethanolaminem (MDEA), které zvýší tepelnou účinnost i celkovou 
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schopnost absorpce. V oblasti aminů je dále možno užít tzv. stericky stíněných aminů  

(KS-1, KS-2, KS-3), které nabízejí menší spotřebu energie a samotného absorbentu, avšak jsou 

o poznání dražší. [20] [26]  

 

 

Obrázek 3.1 – Chemická absorpce CO2; nakresleno podle  [20]  

Kromě aminů se jako absorbent nabízí i uhličitan draselný (K2CO3), v kombinaci 

s piperazinem, či amoniak, jenž by byl schopen kromě oxidu uhličitého separovat ze spalin 

i oxidy síry a dusíku. [26] 

 

3.1.2 Fyzikální absorpce 

Při fyzikální absorpci nedochází k chemickým reakcím, rozhodující je pouze účinek 

van der Waalsových sil. Procesy probíhající při fyzikální absorpci závisí na teplotě a parciálním 

tlaku oxidu uhličitého v absorpční kapalině.  

Platí, že čím vyšší je parciální tlak CO2, tím vyšší je jeho rozpustnost v absorpční kapalině 

(důsledek Henryho zákona). Vyšší rozpustnost CO2 je naopak vyšší při nižších teplotách. 

Z toho důvodu je nutno před vstupem do absorpci spaliny ochladit. Teplota, na kterou se spaliny 

chladí, je dána výběrem konkrétního absorpčního procesu.  

Desorpce, tedy regenerace absorpční kapaliny, naopak probíhá za nízkého tlaku a vyšších 

teplotách, regenerační teplo je nižší než u absorpce chemické. [3] [20] 

 

Existuje již celá řada technologií využívající technologie fyzikální absorpce k separaci 

CO2 ze spalin. Níže jsou uvedeny ty nejvýznamnější:  

 

Selexol. Proces Selexol využívá jako absorbent směs dimethyletherů 

a polyethylenglykolu. Směs plynů, obsahující nežádoucí CO2, je v tomto procesu nejdříve 

dehydratována a odvedena do absorpční komory za teplot 0–5 °C a tlaku 30 atm. Poté 

je absorbent, bohatý na CO2, odveden do desorpční komory, kde dojde ke snížení tlaku 

a následné regeneraci. Absorbent je odveden zpátky do absorpční komory a CO2 pokračuje 

k dalšímu zpracování. Tento proces je znám již od 60. let 20. století a využívá se především 

při čištění zemního plynu, jelikož kromě oxidu uhličitého můžou být zároveň separovány další 

nečistoty jako je sulfan (H2S) či karbonyl sulfid (COS). [28] 
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Rectisol. Proces Rectisol využívá jako absorbent chlazený methanol. Rozmezí teplot 

při absorpci činí od -100 °C do -30 °C při tlaku 50 atm. Při regeneraci je tlak snížen až na 1 bar. 

Tato metoda se využívá převážně u zplynovaného uhlí. Nevýhodami tohoto procesu jsou velké 

náklady na ochlazení absorbentu a vznik amalgámových sloučenin při nízkých teplotách. [28] 

 

Fluor. Proces Fluor využívá jako absorbent propylenkarbonát (C4H6O3). Absorpce 

probíhá za tlaku 30–80 bar a za teploty okolí. Spaliny musí před absorpcí podstoupit 

dehydrataci a musí být z nich odstraněn sulfan (H2S). Propylenkarbonát je podstatně dražší než 

výše zmíněné absorbenty. [28] 

 

Mezi další známé postupy patří např. Purisol, Sulfinol nebo Morphysorb.  

 

3.1.3 Adsorpce 

Adsorpce spočívá ve vytvoření fyzikálních nebo chemických vazeb mezi oxidem 

uhličitým a povrchem adsorbentu v tuhé fázi. Na rozdíl od absorpce probíhá pouze na povrchu 

adsorbentu, a ne v celém objemu. Adsorbent je často vysoce porézní z důvodu zvětšení 

povrchu. 

 

Celý proces je obdobný absorpčnímu procesu. Spaliny jsou nejprve přivedeny 

do adsorpční komory, kde probíhá selektivní separace CO2 od zbytku spalin. Schopnost 

adsorbentu selektovat CO2 závisí na teplotě, parciálním tlaku a velikosti pórů v adsorbentu.  

Regenerace pak může probíhat několika způsoby, v závislosti na adsorpčních 

parametrech a složení spalin. V případě regenerace tlakovým uvolněním (PSA – Pressure 

Swing Adsorption) se tlak rapidně sníží a dojde k desorpci CO2. Tato metoda se využívá 

při výrobě vodíku ze zemního plynu tzv. parním reformingem. V případě regenerace 

termickým uvolněním (TSA – Thermal Swing Adsorption) se rapidně zvýší teplota. 

V porovnání s PSA je TSA pomalejší proces, trvající několik hodin. Možnost regenerovat 

adsorbent je také pomocí elektrického proudu či vypírkou, při které se adsorbent vymývá 

kapalinou s velkou afinitou k oxidu uhličitému. [3] [20]  

Proces adsorpce je znázorněn na obrázku 3.2. 

 

 

Obrázek 3.2 – Adsorpce CO2; nakresleno podle [20] 
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Nejpoužívanějším adsorbentem jsou zeolity, což jsou hlinitokřemičité minerály 

s mikroporézní strukturou. Využívají se při výše zmíněném parním reformingu a jsou 

regenerovány tlakovým uvolněním (PSA). Jejich kapacita je však podstatně snížena přítomností 

vodní páry ve spalinách. [29] 

Jako adsorbent se používá i aktivovaný uhlík, jenž má obecně menší kapacitu než zeolity, 

na druhou stranu však netrpí sníženou kapacitou při zvýšené vlhkosti. Dále se také 

experimentuje s užitím uhlíkových nanotrubic či tzv. koordinačních polymerů, jež se označují 

pod názvem Metal Organic Frameworks (MOF). [29] 

 

3.1.4 Membránová separace 

Separační membrány fungují jako filtry, které separují jednotlivé složky plynné směsi 

na základě rozdílných fyzikálních a chemických interakcí mezi složkami plynné 

směsi a membránou. Díky těmto rozdílným interakcím, proniká jedna složka plynné směsi 

membránou rychleji než složky ostatní. Hnací silou tohoto procesu je tlaková diference 

před a za membránou. [3] 

Selektivita (schopnost jednoho plynu pronikat membránou rychleji než jiný plyn) závisí 

na materiálu membrány, zatímco prostupnost (hmotnostní tok přes membránu na jednotku 

plochy) závisí na tlakové diferenci před a za membránou. [20] 

 

Membrány se dělí na membrány symetrické, asymetrické a kompozitní. Symetrické 

membrány jsou vyrobeny z jednoho materiálu a jejich tloušťka činí desetiny až jednotky 

milimetru. Asymetrické membrány se skládají z aktivní vrstvy, jejíž tloušťka činí desetiny 

až desítky mikrometru. Tato aktivní vrstva se nachází na silnější podpůrné porézní vrstvě 

ze stejného materiálu o tloušťce desetin až jednotek milimetru. K separaci dochází na aktivní 

vrstvě. Podpůrná vrstva vylepšuje mechanické vlastnosti, jelikož na tenkou aktivní vrstvu 

působí velké síly z důvodu velké tlakové diference (až 10 MPa). Kompozitní membrány 

pak fungují stejně jako asymetrické, mohou však obsahovat více vrstev různých materiálů. [30] 

 Kompozitní membrána je znázorněna na obrázku 3.3. 

 

 

Obrázek 3.3 – Kompozitní membrána [31] 
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Membrány mohou být z materiálů polymerních i anorganických. Nejčastější polymerní 

materiály jsou acetát celulózy, polysulfon, polyethersulfon či polyimid. Polymerní membrány 

jsou levnější, jsou však méně chemicky a tepelně stabilní. [32] 

Anorganické membrány mohou být porézní i neporézní. Anorganické porézní membrány 

jsou znázorněny na obrázku 3.3 a jsou vyrobeny nejčastěji z oxidu hlinitého, uhlíku, karbidu 

křemíku, zeolitu, titanu či zirkonia. Neporézní membrány jsou prostupné díky poruchám 

krystalické mřížky, jako atomové vakance, intersticiální polohy či dislokace. 

Tento typ membrán má nižší prostupnost než membrány porézní, nabízí však mnohem vyšší 

selektivitu. Neporézní membrána má podobu tenké vrstvy kovu, nejčastěji palladia. [20] 

 

Samostatnou kategorií membrán pro separaci oxidu uhličitého jsou absorpční membrány. 

Jedná se o propojení membránové separace a chemické či fyzikální absorpce (popsané 

v kapitolách 3.1.1 a 3.1.2). Membrána zde figuruje jako bariéra mezi proudy čištěného plynu 

a absorbentu, zvětší se tak rozhraní mezi plynem a absorbentem. Membránový materiál musí 

být vysoce hydrofobní, aby nedošlo ke smáčení membrány a tím ke snížení prostupnosti. Musí 

být také chemicky odolný, protože je neustále v kontaktu se silnými rozpouštědly. Většina 

absorpčních membrán je vyrobena z polymerů jako je polypropylen, polyethylen, polysulfon 

či polyethersulfon. [32] 

Absorpční membrána je znázorněna na obrázku 3.4. 

 

 

Obrázek 3.4 – Absorpční membrána; nakresleno podle [32] 

 

3.1.5 Kryogenní separace 

Před kryogenní separací je nejprve z plynné směsi odstraněna voda a nečistoty jako kyslík 

a oxidy síry a dusíku – zůstává pouze oxid uhličitý a dusík. Plynná směs poté prochází procesy 

komprese, ochlazení a expanze, aby se dosáhlo trojného bodu oxidu uhličitého (-56,6 °C 

při tlaku 5,1 atm). Dusík zůstává v plynné fázi a je z komory vypuštěn, zatímco oxid uhličitý 

se stává kapalnou fází a je poté připraven k transportu a skladování. 

Výhodou kryogenní separace je velmi čistý oxid uhličitý (až 99,95 %). Z důvodu velké 

energetické náročnosti (odstranění nečistot před samotným procesem, zvýšení tlaku, ochlazení) 

se však kryogenní separace komerčně užívá pouze pro plynné směsi s již velkým podílem oxidu 

uhličitého (> 90 %). [20] 
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3.2 Realizace zachytávání CO2 v energetice 

Následující podkapitoly popisují, jak se výše popsané fyzikální a chemické principy 

separace CO2 využívají v energetice, kde vzniká nejvíce emisí. Podle toho, kdy k samotnému 

zachycení dojde, rozlišujeme zachytávání po spalování, před spalováním a zachytávání pomocí 

spalování v kyslíkové atmosféře.  

 

3.2.1 Zachytávání po spalování (Post-combustion Capture) 

Při zachytávání po spalování je oxid uhličitý získáván z produktů hoření fosilních paliv 

či biomasy – tedy ze spalin. Objemový podíl oxidu uhličitého ve spalinách závisí na konkrétním 

palivu. U spalin černého uhlí se tento podíl pohybuje kolem 12–15 %, u paroplynového cyklu 

kolem 4–8 %.  Tlak spalin je většinou atmosférický, parciální tlak oxidu uhličitého se pohybuje 

mezi 3–15 kPa. Za těchto podmínek je nejvhodnější metodou separace chemická absorpce 

na bázi aminů (popsaná v kapitole 3.1.1). [19] 

Spaliny obsahují také jemné částice a stopové množství oxidů síry a dusíku, které musí 

být před separací odstraněny. To se realizuje různými technologiemi jako např. selektivní 

katalytickou redukcí (SCR) či elektrostatickou precipitací (ESP). [19] 

Schéma uhelné elektrárny se zachytáváním oxidu uhličitého je znázorněno 

na obrázku 3.5. 

 

 

Obrázek 3.5 – Schéma uhelné elektrárny se zachytáváním CO2 po spalování; 

nakresleno podle [33] 

 

Hlavní výhoda zachycení po spalování spočívá v možnosti dovybavení již existujících 

elektráren, zásah do původního vybavení je totiž minimální.  

Mezi nevýhody zachycení po spalování patří velká energetická náročnost. 

Až 60 % veškerých nákladů na zachycení oxidu uhličitého je spotřebováno na dodání tepla 

do desorpční komory na regeneraci absorbentu. Toto teplo pochází nejčastěji 

ze samotného parního cyklu elektrárny. Kvůli tomu se sníží celková účinnost elektrárny 

až o 10 % absolutně. Aby elektrárna vyprodukovala stejné množství elektřiny, musí spálit více 

paliva (další zvýšení nákladů) a tím zachytit i více oxidu uhličitého. Množství zachyceného 

CO2 je tedy vždy vyšší než množství emisí, kterým bylo zabráněno. Tuto skutečnost ilustruje 

obrázek 3.6. Další část nákladů (přibližně 30 %) tvoří provoz kompresorů na stlačení CO2. [19] 

[26]  
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Obrázek 3.6 – Porovnání zabráněným emisím se skutečně zachyceným CO2 [34] 

 

3.2.2 Zachytávání před spalováním (Pre-combustion Capture) 

Proces zachytávání oxidu uhličitého před spalováním spočívá v konverzi paliva 

na syntetický plyn (syngas), skládající se z vodíku H2 a oxidu uhelnatého CO. Jeden z hlavních 

způsobů, jak toho docílit, je reakce paliva s vodní párou podle endotermické reakce 3.1. Tento 

způsob se nazývá parní reforming a je již dlouhou dobu využíván při výrobě vodíku ze zemního 

plynu. [20] [35] 

   𝐶𝑥𝐻𝑦 + 𝑥𝐻2𝑂 →  𝑥𝐶𝑂 + (
𝑥 + 𝑦

2
) 𝐻2   (3.1) 

 

Druhý způsob, jak vytvořit syngas, je reakce paliva s kyslíkem podle exotermické 

reakce 3.2. Zdrojem kyslíku bývá separační jednotka ASU (Air Separation Unit), 

která ze vzduchu zachycuje kyslík. Pokud se jedná o kapalné či plynné palivo (např. zemní 

plyn), nazývá se tato reakce parciální oxidace. Pokud se jedná o palivo tuhé (např. uhlí), jedná 

se o zplyňování. Elektrárny, jež využívají zplyňování uhlí se označují jako IGCC elektrárny 

(z angl. Integrated Gasification Combined Cycle). [35] 

   𝐶𝑥𝐻𝑦 +
𝑥

2
𝑂2 →  𝑥𝐶𝑂 + (

𝑦

2
)𝐻2 (3.2) 

  

Obě reakce je možné zkombinovat, aby teplo potřebné na reakci 3.1 dodávala reakce 3.2. 

Tento způsob s nazývá autotermní reforming. [35] 
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Po produkci syntetického plynu následuje tzv. water-gas shift reakce 3.3, 

kde prostřednictvím exotermické reakce oxidu uhelnatého s vodní párou vzniká oxid uhličitý 

a vodík. 

   𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 →  𝐶𝑂2 + 𝐻2 (3.3) 

 

Z této směsi vodíku a oxidu uhličitého se poté separuje oxid uhličitý. Pokud se jedná 

o variantu IGCC, je zapotřebí dalších kroků k odstranění popela, sírových sloučenin a dalších 

nečistot. Vodík je poté možno využít jako nízkouhlíkové palivo v paroplynovém cyklu. [35] 

Schéma elektrárny využívající zachytávání oxidu uhličitého před spalováním 

je znázorněno na obrázku 3.7. 

 

 

Obrázek 3.7 – Schéma elektrárny využívající zachytávání CO2 před spalováním; 

nakresleno podle [35] 

 

Koncentrace oxidu uhličitého v této směsi činí 15–60 % a tlak této směsi se pohybuje 

mezi 2–7 MPa. Nejvhodnější metodou za těchto podmínek je fyzikální absorpce (popsaná 

v kapitole 3.1.2), konkrétně procesy Selexol a Rectisol, či adsorpce s tlakovým uvolněním 

(kapitola 3.1.3). U fyzikální absorpce je nutno syngas před separací ochladit a před vstupem 

do turbíny znovu ohřát, proto klesá i účinnost. Pokles účinnosti se pohybuje kolem 6–7 % 

absolutně. Tyto metody lze také kombinovat s membránovou či kryogenní separací. [3] [35] 

 

Výhodou zachytávání před spalováním je větší tlak i koncentrace oxidu uhličitého, který 

je pak snáze zachycen než v případě zachycení po spalování. Výhodou je i flexibilita, 

kdy se na základě poptávky po elektrické energie může střídat mezi výrobou vodíku a výrobou 

elektřiny. 

Nevýhodou zachytávání před spalováním jsou vyšší investiční náklady, není zde možnost 

dovybavit konvenční uhelné elektrárny a paroplynové elektrárny. [35] 

 

 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Ondřej Kober  

Způsoby zachytávání CO2 z ovzduší, způsoby jeho využití a možnosti 

dlouhodobého uskladnění 

 

30 

 

3.2.3 Spalování v kyslíkové atmosféře (Oxy-combustion Capture) 

Tato metoda spočívá ve spalování paliva v čistém kyslíku nebo ve směsi kyslíku a oxidu 

uhličtého, a ne ve vzduchu, jak je tomu u předchozích dvou metod. Spaliny jsou pak převážně 

tvořeny oxidem uhličitým a vodní párou. Díky tomu, že se z celého procesu vynechal dusík 

(kterého je ve vzduchu až 78 %), netvoří se ani tolik škodlivých oxidů dusíku a oxid uhličitý 

je také díky své vysoké koncentraci snadnější zachytit.  

Při spalování paliva čistým kyslíkem může teplota dosáhnout až 3500 °C. Tato teplota 

je pro běžné materiály v elektrárnách příliš vysoká, proto se teplota reguluje na 1300–1400 °C 

pro zemní plyn a pro uhlí na 1900 °C. To se realizuje zředěním kyslíku a to tak, že se část spalin 

odvede zpět do kotle.  [19] [36] 

Schéma elektrárny se spalováním v kyslíkové atmosféře je znázorněno na obrázku 3.8. 

 

 

 

Obrázek 3.8 – Schéma elektrárny se spalováním v kyslíkové atmosféře; 

nakresleno podle [36] 

 

Spaliny se po odstranění nečistot (SOx, NOx) ochladí, aby zkondenzovala voda. Zbylá 

plynná směs pak obsahuje v závislosti na palivu a konkrétním procesu 80–98 % oxidu 

uhličitého. Ten může být dále purifikován či rovnou stlačen a skladován. Kromě oxidu 

uhličitého obsahuje tato směs hlavně kyslík a v malém množství i dusík a argon. Nejvhodnější 

metodou pro čištění této plynné směsi je kryogenní separace. [19] 

 

 Ke spalování v kyslíkové atmosféře je vyžadován kyslík o 85–98% čistotě. Kyslík 

je získáván přímo ze vzduchu pomocí vzduchové separační jednotky (ASU – Air Separation 

Unit). Nejčastěji tyto jednotky mají podobu CAS (Cryogenic Air Seperation), které využívají 

rozdílných bodů varu jednotlivých složek vzduchu a separují je pomocí frakční destilace. 

Separace vzduchu je energeticky náročný proces a pokles účinnosti elektrárny může činit 

až 15 % absolutně, proto se experimentuje i se separací pomocí membrán. [36] 
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Mezi výhody spalování v kyslíkové atmosféře patří velká koncentrace oxidu uhličitého 

ve spalinách, menší objem spalin než u předchozích metod (díky tomu může být i vybavení 

na čištění spalin zmenšeno) a velmi malá koncentrace NOx. 

 Mezi nevýhody patří velké náklady na separaci kyslíku ze vzduchu, při které mohou také 

nastat problémy s korozí vybavení. [19] [36] 

 

V současné době se také experimentuje se speciálním případem spalování v kyslíkové 

atmosféře. Tato metoda se nazývá spalování v chemické smyčce (CLC – Chemical Looping 

Combustion). Princip je stejný jako v předchozím případě, oxidačním činidlem však není kyslík 

přímo ze vzduchu, ale oxid kovu. [37] 

CLC metoda využívá dvou reaktorů: vzduchového a palivového. Nosič kyslíku (tedy oxid 

kovu) cirkuluje mezi těmito dvěma reaktory. Do vzduchového reaktoru je přiváděn vzduch 

a redukovaná forma nosiče, která je zde oxidována dle rovnice 3.4. Me v těchto reakcích značí 

obecně kov. Mezi vhodné kyslíkonosné kovy patří nikl, měď, železo, mangan, kobalt aj. [37] 

   2𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦−1 + 𝑂2 →  2𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦 (3.4) 

  

Oxidovaná forma nosiče je poté přemístěna do palivového reaktoru, kde oxiduje uhlíkaté 

palivo dle reakce 3.5. Palivo může být v pevné, kapalné i plynné fázi. [37] 

   𝐶𝑛𝐻2𝑚 + (2𝑛 + 𝑚)𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦 →  (2𝑛 + 𝑚)𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦−1 + 𝑛𝐶𝑂2 + 𝑚𝐻2𝑂 (3.5) 

 

Hlavní výhoda CLC spočívá v eliminaci nákladů na separaci kyslíku ze vzduchu, 

zachycení oxidu uhličitého je tak celkově méně nákladné. Jelikož se palivo nedostane 

do přímého kontaktu se vzduchem, je výrazně omezena i produkce oxidů dusíku. [37] 

Tato metoda se však stále nachází ve stavu vývoje a pilotních projektů, potrvá ještě 

mnoho let, než bude použitelná ve větším měřítku. 

Schéma CLC metody je znázorněno na obrázku 3.9. 

 

 

Obrázek 3.9 – Spalování v chemické smyčce (CLC) [38] 
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3.3 Ukládání CO2 

Po zachycení je CO2 stlačen a transportován. Způsob dopravy záleží na množství 

a vzdálenosti. Při malém množství a malých vzdálenost může být transportován ve velkých 

nádržích prostřednictvím automobilů či vlaků. Optimální tlak pro tento způsob přepravy činí 

2 MPa při teplotě -20 °C. Jestliže se zdroj CO2 nachází poblíž pobřeží, může se také uplatnit 

lodní doprava. Pro tento způsob dopravy jsou vhodné lodě, jež v současnosti převážejí 

zkapalněný plyn. Nejnovější lodě tohoto typu mají kapacitu až 230 000 t CO2. [3] [39] 

Při větším množství a velkých vzdálenostech se uplatňuje doprava produktovody. 

Ve světě je již více než 6500 km produktovodů pro dopravu CO2, valná většina se nachází 

v USA. Oxid uhličitý může být v plynné i kapalné fázi. Při transportu v kapalné fázi je potrubí 

několikrát menší než při transportu ve fázi plynné, je však zapotřebí většího  

tlaku (5–7 MPa). [3] [39] 

 

Oxid uhličitý je nejprve dopraven do místa centrálního shromažďování a poté 

do samotného místa ukládání. Možností, jak oxid uhličitý uložit, je několik. Následující 

podkapitoly se zabývají geologickým ukládáním, ukládáním do oceánu a minerální 

karbonizací. [3] 

  

3.3.1 Geologické ukládání CO2 

Geologické ukládání spočívá v injektáži CO2 do hlubokých geologických vrstev 

porézních hornin. Tyto vrstvy jsou prokládány nepropustnými horninami, které brání oxidu 

uhličitému v úniku na povrch. Mezi nejvhodnější geologické rezervoáry patří vytěžená ložiska 

ropy a zemního plynu, slané akvifery1 a netěžitelné uhelné sloje. [39] 

Výhoda vytěžených ložisek spočívá ve velké prozkoumanosti v důsledku těžby 

fosilních paliv. Oxid uhličitý po injektáži vyplňuje pórové prostory a vytlačuje odtud 

přítomnou ropu a zemní plyn, které ještě nebyly vytěženy. Zvyšuje se tak výtěžnost 

ložisek v závěrečné fázi těžby. Tento proces se nazývá EOR (z angl. Enhanced Oil Recovery – 

intenzifikace těžby ropy) a užívá se již několik desetiletí. Kapacita těchto ložisek se odhaduje 

na 675-900 Gt CO2.  [20] [40] 

  Akvifery, obsahující slanou vodu, nejsou ještě prozkoumána na takové úrovni jako 

vytěžená ložiska, nabízejí však velký úložný potenciál. Odhaduje se, že jsou schopny pojmout 

více než 1000 Gt CO2. [20] [39] 

V případě netěžitelných uhelných slojí je oxid uhličitý ukládán v mikropórech uhlí 

a vytlačuje odtud plyny – methan, vyšší uhlovodíky a dusík. Kapacita netěžitelných uhelných 

slojí se odhaduje na 200 Gt CO2. [3] [20] 

Všechny tyto rezervoáry se nejčastěji nacházejí v sedimentárních pánvích, ve kterých 

se také nalézá většina nalezišť ropy, zemního plynu a uhlí. Proto se také i elektrárny na uhlí 

či zemní plyn nacházejí v blízkosti těchto sedimentárních pánví. Velkou výhodou geologického 

ukládání tedy je, že se oxid uhličitý nemusí dopravovat od zdroje do místa úložiště daleko. 

Nevýhodou geologického ukládání je riziko úniku CO2 na povrch. Úložiště by proto měla byt 

monitorována, čímž se také zvýší náklady. [39] [40] 

 

 

 

 

1 Akvifery (také hydrogeologické kolektory) jsou horniny, ve kterých se akumuluje podzemní voda. 
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Existují čtyři hlavní mechanismy zadržení oxidu uhličitého v geologických strukturách. 

První z nich spočívá v hromadění pod těsnicí, nepropustnou horninou. Jelikož je oxid uhličitý 

lehčí než voda, stoupá nahoru k nepropustné vrstvě hornin (nejčastěji z jílu nebo soli), 

kde se akumuluje. Pokud jsou póry tak úzké, že jimi molekuly oxidu uhličitého nemohou projít, 

jedná se o tzv. reziduální zadržení. Část oxidu uhličitého injektovaného do akviferů se také 

rozpustí ve slané vodě. Posledním mechanismem zadržení je minerální zadržení. Ta spočívá 

v reakci oxidu uhličitého a vody s minerály tvořícími horniny úložiště. Intenzita těchto procesů 

závisí vždy na konkrétním úložišti. [39]  

Geologické ukládání CO2 je znázorněno na obrázku 3.10. 

 

 

Obrázek 3.10 – Geologické ukládání CO2 [39] 

 

3.3.2 Ukládání CO2 do oceánu 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.1.2, oceány figurují jako velmi významný zásobník 

uhlíku. Od počátku průmyslové revoluce pojmuly více než třetinu všech lidských emisí CO2. 

[41] V současné době se do oceánů z atmosféry absorbuje v průměru 7,3 Gt CO2 ročně, 

což z nich činí atraktivní možnost dlouhodobého uskladnění CO2. To spočívá v jeho přímé 

injektáži do oceánu v pevné, kapalné či plynné fázi. Injektáž může být realizována lodí, 

plošinou či produktovodem do středních (1000–2000 m) či větších hloubek (>3000 m). [20] 

 

 Při injektáži do hloubek mezi 1000–2000 m se oxid uhličitý rozpustí, poté reaguje 

s vodou za vzniku kyseliny uhličité (H2CO3). Ta je v mořské vodě silně nestabilní a rychle 

se rozpadá na bikarbonátové ionty (HCO3
-), které se dále rozpadají na karbonátové ionty 

(CO3
2-). [20] 

Efektivnější možností je právě ukládání do větších hloubek. Oxid uhličitý má v této 

hloubce větší hustotu než voda, proto se usadí dně a vytvoří jezírko oxidu uhličitého. Kolem 

tohoto jezírka se vytvoří vrstva tuhého hydrátu oxidu uhličitého (také známého jako klatrátu), 

který zpomalí proces rozpouštění oxidu uhličitého ve vodě. Tato vrstva hydrátu se pomalu 
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rozpouští, ale zároveň se tvoří i vrstva nová. Kompletní rozpuštění jezírka oxidu uhličitého 

by pak mělo trvat 30–400 let v závislosti na místním prostředí. [20] [19] 

 

Ukládání CO2 do oceánu má však svá rizika. Oxid uhličitý, uložený v oceánu, způsobuje 

zvýšení kyselosti (tedy snížení pH) vody, což má velmi negativní vliv na mořskou faunu i flóru. 

Odhaduje se, že uložení 4700 Gt CO2 by mělo za následek pokles pH až o 0,3 jednotek2. [20] 

 

Existuje i další koncept uskladnění CO2 zvaný fertilizace (či hnojení) oceánu. Tato 

metoda však nespočívá v uložení již zachyceného oxidu uhličitého, ale ve zrychlení přenosu 

oxidu uhličitého z atmosféry do oceánu. To se realizuje „hnojením“ vrchních vrstev oceánu 

železem či močovinou. Tyto látky jsou živinami pro řasy a fytoplankton – 50–85 % primární 

produkce kyslíku pochází právě z těchto organismů. Řasy a fytoplankton se začnou po přijetí 

těchto živin rozmnožovat ve vrchních vrstvách oceánu a začnou přijímat více oxidu uhličitého, 

jehož parciální tlak se tím sníží. Nastává nerovnováha mezi atmosférou a oceánem, který poté 

začne přijímat více oxidu uhličitého. Tato metoda má však také svá rizika. Změna chemického 

prostředí oceánu může vyvolat nepředvídatelné změny v ekosystémech a v potravním řetězci, 

proto je nutné nejdříve důkladně prozkoumat všechny možné důsledky. [20]  

 

3.3.3 Minerální karbonizace 

Metoda minerální karbonizace spočívá v umělém urychlení zvětrávacích procesů 

křemičitanů. Jde o reakci oxidu uhličitého s oxidy kovu za vzniku stabilních, nerozpustných 

uhličitanů. Křemičitany lze využít na bázi hořčíku, vápníku či železa. V případě křemičitanu 

na bázi hořčíku (zde konkrétně se jedná o olivín) reakce minerální karbonizace probíhá 

dle rovnice 3.6. Produktem této reakce je uhličitan hořečnatý a oxid křemičitý. [19] [42] 

   𝑀𝑔2𝑆𝑖𝑂4 + 2𝐶𝑂2 →  2𝑀𝑔𝐶𝑂3 + 𝑆𝑖𝑂2 (3.6) 

 

Minerální karbonizace může probíhat během geologického uložení jako jeden 

z mechanismů zadržení oxidu uhličitého (varianta „in situ“). Pro tento účel však mohou být 

postavena zařízení přímo v areálech zdrojů oxidu uhličitého (varianta „ex situ“). [42] 

 

Minerální karbonizace je velmi spolehlivou metodou, jak oxid uhličitý bezpečně na stálo 

uskladnit. Z důvodu nadbytku křemičitanů nabízí tato metoda také velkou kapacitu (více 

než 36 000 Gt CO2). Produkty minerální karbonizace je mimo jiné možno použít například 

pro rekultivaci krajiny, kde při velkých projektech je potřeba až 200 Gt materiálu. [42] 

Nevýhodou této metody je, že reakce oxidu uhličitého s křemičitany probíhá velmi 

pomalu. V případě varianty ex situ je také nutné počítat s výrazným zvýšením nákladů – hlavně 

s náklady spojené s dopravou potřebných minerálů. Pokud by uhelná elektrárna 

se zachytáváním CO2 využívala jako metodu uskladnění pouze minerální karbonizaci, 

potřebovala by více tun minerálů než uhlí. Tato metoda by proto byla realizovatelná pouze 

u malých či středních zdrojů emisí CO2. [42] 

 

 

2 Před průmyslovou revolucí pH oceánu pro představu činilo přibližně 8,25. V současné době se pH 

pohybuje kolem 8,1. [20] 
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3.4 Využití CO2 

Oxid uhličitý nemusí být po zachycení pouze uskladněn. Může být místo toho využit 

pro různé průmyslové účely, z jejichž zisků by se pokryla část nákladů na zachycení. 

V takovém případě se technologie neoznačuje jako CCS, ale jako CCU (z angl. Carbon Capture 

and Utilization). Oxid uhličitý nalézá uplatnění hlavně v chemickém průmyslu, 

v potravinářském průmyslu (jako ochranná atmosféra či jako součást perlivých nápojů), 

při intezifikaci těžby ropy a zemního plynu, v chladících systémech, při svařování, při čištění 

vody apod. Mezi nejvýznamnější produkty patří močovina (160 Mt/rok), anorganické 

karbonáty (60 Mt/rok), polyuretany (18 Mt/rok), kyselina akrylová s akryláty (10 Mt/rok) 

a polykarbonáty (4 Mt za rok). [19] [43] 

Ročně se pro tyto účely spotřebuje přibližně 232 Mt CO2, z toho však pouze 1 % tvoří 

CO2 zachycený v rámci CCU. Níže jsou stručně popsány dvě slibné aplikace, jež mohou přispět 

k omezení dalších emisí CO2. [43] 

 

3.4.1 Výroba paliv  

Jeden z hlavních konceptů, jak zachycený oxid uhličitý využít, je konverze CO2 

na uhlovodíkové palivo. Uhlík v oxidu uhličitém se však nachází v silně oxidovaném stavu. 

Na výrobu paliva z oxidu uhličitého je tudíž potřeba energie a silný katalyzátor reakce. 

Aby při této konverzi nedocházelo k dalším emisím, měla by energie potřebná k reakci 

pocházet z obnovitelných zdrojů.  

Mezi nejslibnější syntetická paliva patří např. methanol, dimethylkarbonát (DMC) 

a dimethylether (DME). Tato paliva by se poté dala využít v palivových článcích, v dopravním 

sektoru či v elektrárnách. [20] [44]  

 

3.4.2 Kultivace řas 

Zachycený oxid uhličitý může být také použit ke kultivaci řas. Řasy jsou slibným zdrojem 

obnovitelné energie kvůli vysokému obsahu bílkovin a oleje. Mohou být využity jako krmivo 

pro ryby, k výrobě biohnojiv, k čištění odpadních vod či k uložení oxidu uhličitého v jejich 

biologickém uhlíkovém cyklu. Jeden kilogram řas je schopen v biologickém uhlíkovém cyklu 

schopen uskladnit až 1,8 kg oxidu uhličitého. [45] 

Olej z řas může být, společně s řasovou biomasou, využit jako zdroj energie. Olej může 

být konvertován na biodiesel a řasová biomasa na syngas. Pokud by se oxid uhličitý 

při spalování těchto paliv zachytil a opět použil na kultivaci řas, jednalo by se o palivo s téměř 

nulovými emisemi CO2. [20] [45] 
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ZÁVĚR 
Technologie pro zachytávání oxidu uhličitého mají velký potenciál zmírnit dopad 

fosilních paliv na životní prostředí. Hlavním problémem všech uvedených metod je však jejich 

energetická náročnost, se kterou roste i spotřeba fosilních paliv. Použití těchto metod není proto 

řešením klimatické krize. Tyto metody mohou pouze pomoci s přechodem na jiné, trvale 

udržitelné zdroje energie. Dle mého názoru se technologie CCS v budoucnu uplatní hlavně 

u průmyslových procesů, u kterých nejsou emise CO2 způsobeny fosilními palivy, zatímco 

v energetice bude spíše tendence rychleji přecházet na alternativní zdroje energie. Podle 

Mezinárodní energetické agentury je potřeba k omezení teplotního nárůstu pod 2 °C udržet 

koncentraci CO2 mezi 450–550 ppm. S dnešní koncentrací 416 ppm a průměrným růstem 

3 ppm/rok lidstvu nezbývá již moc času.  K roku 2019 existuje na světě pouze 19 větších CCS 

projektů a pouze dva jsou z energetického sektoru. Potrvá tedy ještě mnoho let, než bude tato 

technologie zdokonalena ke komerčnímu užití a úspěšně implementována.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

Zkratka Význam 

ASU Vzduchová separační jednotka (Air Separation Unit) 

ATP Adenosintrifosfát 

CAS Kryogenní separace vzduchu (Cryogenic Air Seperation) 

CCS Zachytávání a skladování uhlíku (Carbon Capture and Storage) 

CCU Zachytávání a využití oxidu uhličitého (Carbon Capture and Utilization) 

CFC Chlor-fluorované uhlovodíky 

CLC Spalování v chemické smyčce (Chemical Looping Combustion) 

DEA Diethanolamin 

DMC Dimetylkarbonát 

DME Dimethylether 

EOR Intenzifikace těžby ropy (Enhanced Oil Recovery) 

ESP Elektrostatická precipitace (Electrostatic Precipitation) 

HFC Fluorované uhlovodíky 

IGCC Integrované zplyňování uhlí (Integrated Gasification Combined Cycle) 

MDEA Methyldiethanolamin 

MEA Monoethanolamin 

MOF Koordinační polymery (Metal Oraganic Frameworks) 

PSA Regenerace tlakovým uvolněním (Pressure Swing Adsoprtion) 

SCR Selektivní katalytická redukce (Selective Catalytic Reduction) 

TSA Regenerace teplotním uvolněním (Thermal Swing Adsorption) 
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