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ABSTRAKT 

 
Bakalářská práce se zabývá problematikou CCS a CCU. Konkrétním cílem práce je re-

šerše problematiky záchytu, transportu, uložení a zpracování oxidu uhličitého. Důraz je kladen 

především na technologie spojené se spalováním fosilních a biomasových zdrojů. V první části 

jsou popsány přeměny paliva a po nich navazující separační technologie. Druhá část popisuje 

přepravu CO2. V třetí a čtvrté kapitole jsou popsány metody uložení a využití oxidu uhličitého. 

Poslední oddíl se zaměřuje na problematiku záchytu CO2 s využitím biomasových zdrojů. 

Klíčová slova 

 

Oxid uhličitý, zachycení, separace, CCS, CCU, Bio-CCS, BECCUS 

 

ABSTRACT 

 
The bachelor thesis deals with the issue of CCS and CCU. The main objective is a re-

search of capture, transport, storage and utilization of carbon dioxide, specifically technologies 

associated with the combustion of fossil and biomass resources. The first part describes fuel 

transformations and subsequent separation technologies. The second part explains the transport 

of CO2. The third and fourth chapters refer to methods of storing and using carbon dioxide. The 

last section focuses on the issue of CO2 capture using biomass resources. 

Key words 

 

Carbon dioxide, capture, separation, CCS, CCU, Bio-CCS, BECCUS  
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ÚVOD 
Na počátku průmyslové revoluce lidstvo vstoupilo do éry velkých změn. Industrializace 

si žádala stále větší a větší nároky na spotřebu energie, která hnala industriální vývoj. Jako 

nejvhodnější zdroj se ukázala fosilní paliva. Nicméně spalování fosilních paliv vede k vypouš-

tění emisí oxidu uhličitého, který je považován za nejvýznamnější skleníkový plyn podílející 

se na změnách klimatu. Jeho množství v atmosféře neustále roste, nyní se jeho koncentrace 

pohybuje okolo 420 ppm. 

Je nepravděpodobné, že technologický pokrok umožní přejít v blízké budoucnosti 

na zdroje energie (vodní, solární, větrné, biomasové, geotermální, jaderné či fúzní) ať už z dů-

vodu uskladnění, dostupnosti, bezpečnosti, či z jiných důvodů. V důsledku toho je široce ak-

ceptováno, že v dalších desetiletích se fosilních paliv nezbavíme. Avšak se nabízí možnost vy-

užití fosilních zdrojů v kombinaci s technologiemi záchytu CO2. 

Záchyt oxidu uhličitého je nejlépe uskutečnitelný separací z plynů na něj bohatých, proto 

dává největší smysl aplikace na bodové zdroje emisí. Především na elektrárny a průmyslové 

provozovny. Nicméně je také možné zachycení emisí nepřímo ze vzduchu buď to separační 

technologií, nebo rostlinnou fotosyntézou. 

Proces CCS/CCU začíná u přeměny paliva, od kterého se následně odvíjí způsob separace 

CO2. Separačních metod se nabízí celá řada, nicméně pouze pár metod bylo použito v komerč-

ních provozovnách. Po separaci následuje stlačení a transport CO2. Následně oxid uhličitý může 

být uskladněn nebo využit. 

 

Cílem bakalářské práce je především podat ucelený náhled na technologie CCS a CCU. 

Dále pak uvedení jejich výhod a nevýhod a také částečně jejich porovnání. Ale jelikož se mnohé 

technologie nachází v různých stádiích vývoje, je složité je porovnávat. 
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1 Zachycení oxidu uhličitého 
„Carbon Capture and Storage“ (CCS) a „Carbon Capture and Utilization“ (CCU), sou-

hrnně CCUS, je soubor technologií umožňující nadále využívání kontroverzních fosilních paliv 

ekologicky a udržitelně. A to pomocí záchytu oxidu uhličitého především z bodových zdrojů 

emisí CO2. Mezi ně řadíme primárně provozovny v energetice (využívající fosilní a biomasové 

zdroje energie), dále pak průmyslové provozy (cementárny, ocelárny, petrochemické závody), 

transport a další. Množství vypouštěných emisí se stále zvyšuje, a právě soubor technologií 

CCUS má tomuto trendu zabránit. Dokonce se v budoucnu počítá s využitím těchto technologií 

k produkci záporných emisí CO2. 

CCUS se skládá ze souboru technologií, které můžeme dělit na části: zachycení, stlačení, 

transport a uložení, popřípadě využití oxidu uhličitého. Než bude technologie CCUS hromadně 

nasazena, je nutné vyvinout a odladit jednotlivé fáze CCUS. Pro popis vyspělosti se využívá 

stupnice úroveň technické připravenosti (Technology Readiness Level, TRL). Stupnice TRL 

nabývá hodnot od 1 do 9. Čím vyšší úroveň, tím je produkt dospělejší. 

Různé technologie CCUS jsou v různých stadiích vývoje. Některé se již používají při zá-

chytu, transportu, zpracování a uskladnění CO2. Ale ostatní včetně těch, které slibují vyšší vý-

kon za nižší pohlcené tuny CO2, jsou ještě v raných fázích vývoje. 

Mezinárodní agentura pro energii (International Energy Agency, IEA) používá k popisu 

další dva stupně, jelikož stupeň 9 (komerčně dostupná technologie) není dostatečný v energe-

tice [1]. Stupeň 10 popisuje situaci, kdy je dokončen vývojový cyklus, ale stále produkt potře-

buje další inovace k dosažení integrace do energetického systému. A finálně level 11, při kte-

rém technologie dosáhne předvídatelného růstu. Jednotlivé úrovně dle IEA jsou znázorněny 

na Obr. 1. 

 

 

Technologie CCS a CCU se liší až ve finální fázi procesu – uskladnění, nebo využití CO2. 

V případě CCS je oxid uhličitý umístěn na vhodné místo pro dlouhodobé a bezpečné usklad-

nění. Oproti tomu CCU bere CO2 jako komerční surovinu, která může být přeměněna na určitý 

produkt. Schéma CCS a CCU je zobrazeno na Obr. 2. 

Obr. 1 Pojetí TRL Mezinárodní agenturou pro energii, inspirováno [1]. 
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1.1 Postupy separace v energetice 

Energetický průmysl se řadí mezi největší zdroje antropogenního oxidu uhličitého. Podílí 

se více než 40 % člověkem vyprodukovaného CO2 [1]. V energetickém průmyslu při spalování 

fosilních paliv je možné k záchytu přistoupit třemi různými způsoby: separací po spalování 

(post-combustion), před spalováním (pre-combustion) a spalováním v kyslíkové atmo-

sféře (oxy-fuel combustion). Nejde říct, který přístup je správný, ale jednotlivé postupy se 

od sebe liší svými charakteristickými vlastnostmi, z kterých plynou určité výhody i nevýhody. 

Nynější technologie separace CO2 jsou určeny pro stacionární bodové zdroje emisí a není 

možné je tak uplatnit třeba v dopravě [2]. Nicméně jsou vyvíjeny metody zachycení CO2 přímo 

ze vzduchu, které takto vyprodukovaný oxid uhličitý zachytí. 

 

1.1.1 Zachycení po spalování (post-combustion) 

Jak již název napovídá, jde o technologii zachycení oxidu uhličitého ze spalin po konven-

čním spalovacím procesu (schéma procesu je zobrazeno na Obr. 3). Před samotným oddělením 

oxidu uhličitého je nutné vyčištění spalin od prachových částic, síry a sloučenin dusíku. Spaliny 

následně procházejí separačním procesem, při kterém je oddělena většina CO2. 

Obr. 2 Proces CCUS [1]. 

Obr. 3 Schéma procesu post-combustion [8] [9]. 
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Výsadou procesu zachycení po spalování je možnost nasazení v již provozovaných ener-

getických celcích. Dosah této metody je taktéž v průmyslu ocelářském, chemickém a dalších. 

Metoda post-combustion má největší potenciál snížit emise CO2 v blízké budoucnosti díky vy-

bavení již stávajících provozoven touto technologií. 

Nicméně Achillovou patou zachycení CO2 po spalování je nízký obsah oxidu uhličitého 

ve spalinách (méně než 15 % [3]), což se odráží ve vysokých nákladech na následné odloučení 

CO2 od ostatních plynů. K nákladům je také nutné přičíst investici na výstavbu technologie [3]. 

V důsledku toho se rapidně zvýší náklady na jednotku vyrobené energie. 

Zatím nejvyspělejší metodou zachycení CO2 po spalování je chemická absorpce pomocí 

aminů (viz kapitola 1.3.1) [4]. Avšak výzkum se snaží nákladnou separaci zefektivnit užitím 

i jiných metod. Mezi ně řadíme fyzikální absorpci, adsorpci, membránovou a kryogenní sepa-

raci. 

 

1.1.2 Zachycení před spalováním (Pre-combustion) 

Při tomto procesu dochází k oddělení oxidu uhličitého ještě před spálením paliva 

(viz Obr. 4). V první fázi se fosilní zdroj energie (např. zemní plyn, uhlí, biomasa) převede 

zplyněním za vysokého tlaku a teploty na syntetický plyn [5]. 

 

Přeměna na syntetický plyn probíhá buď parním reformingem s využitím páry (rovnice (1.1)), 

nebo přidáním kyslíku (rovnice (1.2)). Syngas se skládá z vodíku H2 a oxidu uhelnatého CO, 

popřípadě může obsahovat i CO2. CO je následně převeden při tzv. water-gas shift reakcí v ka-

talytickém reaktoru s vodní párou na CO2 a další H2 (rovnice (1.3)). 

 

 𝐶𝑥𝐻𝑦 + 𝑥𝐻2𝑂 → 𝑥𝐶𝑂 +
𝑥 + 𝑦

2
 𝐻2 (1.1) 

 

 𝐶𝑥𝐻𝑦 +
𝑥

2
𝑂2 → 𝑥𝐶𝑂 +

𝑦

2
 𝐻2 (1.2) 

 

 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 (1.3) 

 

Před využitím vodíku je nutné plyn zbavit CO2. Separace se provádí po ochlazení plynu 

nejčastěji chemickou nebo fyzikální absorpcí [6]. Na konci vzniká čistý vodík, který se používá 

v ropném, chemickém, potravinářském, elektronickém a v neposlední řadě v energetickém prů-

myslu. 

 

Obr. 4 Schéma procesu pre-combustion [8] [9]. 
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V energetice se v pilotních projektech uplatňuje metoda pre-combustion v integrovaném 

zplyňovacím kombinovaném cyklu (Integrated Gasification Combined Cycle, IGCC) [7]. Ne-

jenže technologie slibuje snazší zachycení CO2, ale také snižuje množství vypuštěných emisí 

SOx, drobných částic a rtuti. Cyklus se v mnohém podobá kombinovanému paroplynovému 

cyklu. Vyrobený plyn se používá jako palivo v plynové turbíně a odpadní teplo z této turbíny 

se použije pro ohřev páry. K této páře je přidána pára vznikající při zplynění a spolu pohánějí 

parní turbínu [3]. IGCC v porovnání s konvenčními elektrárnami vynikají svou vyšší účinností, 

zpracováním méně kvalitního uhlí a nízkými emisemi. 

 

Přestože je zplynění energeticky náročný proces, následná separace oxidu uhličitého je 

mnohem snazší oproti oddělení po spalování [3]. A to díky nižšímu množství spalin, vyšším 

koncentracím CO2 a vyššímu tlaku. 

 

1.1.3 Spalování s čistým kyslíkem (Oxy-fuel combustion) 

Pokud po spalovacím procesu bude následovat zachycení CO2, tak nás bude zajímat, kolik 

spalin se bude zpracovávat a jakého složení. Při spalování se vzduchem musí celým procesem 

projít i 78 % dusíku kvůli spálení potřebných 21 % kyslíku. Nicméně pokud oddělíme před spa-

lováním kyslík od dusíku a dalších plynů a spálíme palivo s čistým kyslíkem, tak spaliny budou 

obsahovat téměř čistý oxid uhličitý, vodu, popřípadě oxid siřičitý nebo drobné částice [8]. Cel-

kové množství spalin bude tedy menší. Spalování s čistým kyslíkem je schematicky znázorněno 

na Obr. 5. Pro odloučení CO2 se používají procesy absorpce, adsorpce, membránové separace 

nebo kryogenní destilace.  

Při spalování s čistým kyslíkem jsou dosahovány vysoké teploty přesahující teplotní limit 

materiálu spalovacích komor [8]. Proto je teplota snižována přidáním ochlazených spalin 

ke kyslíku. 

Hospodárnost procesu závisí hlavně na ceně separovaného kyslíku, který se vyrábí kryo-

genní destilací [9]. Snížit náklady na kyslík je možné vybudováním separační jednotky u pro-

vozovny. 

 

1.1.4 Spalování v chemické smyčce 

Nynější metody přeměny paliva spojená se separací CO2 sráží jejich snížení efektivity, 

důsledkem čehož je nezanedbatelný nárůst ceny energie. Oproti tomu spalování v chemické 

smyčce (Chemical Looping Combustion, CLC) nabízí možnost separace CO2 právě bez postihu 

zvýšení energetické náročnosti [10]. Schéma CLC je zobrazeno na Obr. 6. 

Při spalování v chemické smyčce je použit oxid kovu jako nositel kyslíku, který jej pře-

náší ze vzduchového reaktoru do palivového. Ke spalování paliva dojde při odloučení O2 

z oxidu kovu. Tím je zabráněn kontakt paliva se vzduchem a nehrozí tím vznik oxidů dusíku 

[10]. Produktem spalování je pouze CO2 a H2O. Kov se následně vrací do vzduchového reak-

toru, kde je znovu obohacen kyslíkem. 

Obr. 5 Schéma procesu spalování s čistým kyslíkem [8] [9]. 
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Nicméně tato nadějná technologie ještě nebyla vyvinuta do té úrovně, aby byla nasazena 

v praxi (TRL 5-6 [1]). Celý proces CLC stojí na adekvátním výběru oxidu kovu. Na něj jsou 

kladeny nároky jako vysoká oxidační a redukční aktivita, vysoká teplota tání, dlouhodobá sta-

bilita při cyklování, cena a ekologické dopady [11]. Pro správnou funkci procesu je nutné, aby 

došlo ke spálení veškerého paliva. Pro účel spalování v chemické smyčce se používají oxidy 

železa, mědi, kobaltu, molybdenu, manganu a další. 

 

 

Jednotlivé metody přeměny paliva se liší svými charakteristikami. Na výběru technologie 

přeměny paliva následně závisí metody separace CO2. Porovnání stěžejních tří metod je zobra-

zeno v Tab. 1.  

 

Tab. 1 Porovnání metod energetických přeměn z pohledu následné separace CO2 [6]. 

 Post-combustion Pre-combustion Oxy-fuel combustion 

Koncentrace CO2 

[obj %] 

4–14 15–40 75–80 

Kyselé plyny NOx, SOx, COS, H2S SOx SOx 

Spalovací směs 

 

Vzduch Pára nebo vzduch pro 

zplynění 

Čistý kyslík 

Velikost zařízení Velké, a tudíž drahé Střední Malé 

Potřebné teploty a 

tlaky 

 

Spaliny musí být 

zchlazeny, tlak závisí 

na metodě separace  

Nízká teplota a vy-

soký tlak 

Kryogenní teploty pro 

destilaci O2, vysoké 

teploty spalování 

Potenciál 

 

Aplikace na stávající 

emisní zdroje 

Integrování do kom-

binovaného cyklu 

Aplikace nových 

energetických cyklů 

Klady 
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Obr. 6 Schéma spalování v chemické smyčce [10]. 
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1.2 Přímé zachycení CO2 ze vzduchu 

Záchyt oxidu uhličitého z okolního vzduchu, v anglické literatuře označováno názvem 

Direct Air Capture (DAC), se v poslední době těší veliké odborné pozornosti díky možnosti 

předcházení problémů s dopravou velkého množství CO2 [11]. Oproti konvenčnímu postupu 

záchytu z bodových zdrojů DAC bere CO2 přímo z atmosféry. S tím je zároveň spjata největší 

překážka této technologie – nízká koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu. Hodnoty koncen-

trace CO2 se dnes pohybují okolo 420 ppm. 

Dnes jsou brány v úvahu dva technologické postupy zachycení CO2 ze vzduchu. První je 

založen na proudění vzduchu kapalnou chemickou sloučeninou (např. hydroxid), která má 

za úkol pohltit pouze oxid uhličitý [12]. Ostatní plyny jsou uvolněny zpět do ovzduší. Při dru-

hém postupu je oxid uhličitý obdobným způsobem navázán na pevný sorbent. 

Velkou bariérou DAC je jeho energetická náročnost [12]. Proto by se umístění jednotky 

mělo brát s ohledem na typ energetického zdroje pohánějící zařízení. Zdroj energie bude určo-

vat nejen jestli bude ekonomicky výhodný, ale také uhlíkovou bilanci procesu. Nicméně zatím 

je DAC nadmíru nerentabilní proces a s komerčním využitím se zatím nedá počítat. 

 

1.3 Metody odloučení CO2 

V současné době existuje více metod odloučení oxidu uhličitého ze spalin. Již prozkou-

manou technologií je separace na základě absorpce, adsorpce, membránová separace a kryo-

genní separace. Ale výzkum a vývoj se zajímá i o jiné nadějné technologie. Propojení přeměny 

paliv a následného druhu separace je zobrazeno na Obr. 7. 

Proces odloučení je velmi energeticky náročný. Zároveň s kompresí plynu zaujímá ma-

joritní množství všech nákladů CCUS [11]. V důsledku klesá účinnost elektrárny jako celku, 

roste množství spáleného paliva a tím i množství vyprodukovaného oxidu uhličitého. 

Ekonomika procesu (cena tuny zachyceného CO2) hraje výraznou roli při výběru metody 

separace. V úvahu jsou brány ale i další faktory, jako je procentuální množství zachyceného 

CO2, čistota CO2, environmentální zátěž a další [11]. 

 

Obr. 7 Možnosti separace CO2 [3]. 
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1.3.1 Absorpce 

Absorpce CO2 je jednou z nejvíce probádaných metod separace oxidu uhličitého. Jde 

o vratnou reakci solventu s CO2. K navázání oxidu uhličitého dochází v absorpční komoře, kde 

se rozpouští v kapalném solventu a vzniká nová kapalná fáze (viz Obr. 8 a Obr. 9). V desorpční 

komoře dojde k uvolnění čistého CO2 a regeneraci solventu díky změně teploty, tlaku, nebo 

jejich kombinací. 

Na výběru solventu závisí celý proces, a proto kromě schopnosti co nejvyšší absorpce 

plynu se na něj kladou nároky jako chemická stálost, nízká viskozita, netoxicita nebo nehořla-

vost [6]. Absorpci dělíme podle vazeb se solventem na dva druhy – fyzikální a chemickou. 

 

Chemická absorpce 

Metoda chemické absorpce se pro záchyt CO2 v provozu používá od osmdesátých let 

při zpracovávání zemního plynu. Pro tento účel byla technologie plně vyvinuta [11]. Nicméně 

separace pro využití v technologii CCUS přináší nové výzvy. Mezi ně patří nižší tlaky, konta-

minace plynu kyslíkem, oxidy dusíku, síry nebo částicemi hmoty. 

Při chemické absorpci dochází k navázání CO2 na solvent pomocí chemické vazby. Před 

procesem absorpce musí být spaliny zchlazeny na 40–50 ºC a za tlaku 0,1 MPa jsou přivedeny 

do absorpční komory. Regenerace probíhá v desorpční komoře za tlaku 0,2 MPa a teplot 100–

120 ºC (teploty a tlaky se liší u různých sorbentů) [6]. Energie na regeneraci je poměrně vysoká 

a citelně se podepisuje na účinnosti provozu celku. 

 

Mezi časem prověřené metody se řadí technologie s využitím aminů, jejichž vývoj již 

jako jeden z mála dosáhl komerčního provozu (TRL je dle [1] 9 až 11). Pro účel chemické 

absorpce se již několik desítek let používá sloučenina ethanolamin (MEA) při záchytu CO2 

ze zemního plynu, ale také ze spalin. Absorpce pomocí sloučeniny MEA je popsána rovnicí 

(1.4) [9]. 

 

 𝐶2𝐻4𝑂𝐻𝑁𝐻2 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 ⇆ 𝐶2𝐻4𝑂𝐻𝑁𝐻3
+ + 𝐻𝐶𝑂3

− (1.4) 

 

Regenerace sloučeniny probíhá za teplot 100–200 ºC [13], při ní se uvolní CO2 s čistotou vyšší 

než 99 % a voda. Solvent se následně znovu použije v absorpční komoře. Sloučenina MEA má 

několik nevýhod. Jednou z nich je nízká absorpční kapacita, což musí být kompenzováno veli-

kostí komor a vyššími energetickými nároky na regeneraci. Další nevýhodou je také degradace 

solventu kvůli přítomným oxidům síry a dusíku. V důsledku vznikají soli, které mohou působit 

korozivně [9]. Mezi alternativní látky pracující na stejném principu, s kterými se experimentuje, 

patří diethylamin (DEA) nebo také diethanolamin (MDEA). 

Obr. 8 Schéma absorpce. 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Michal Šuráň 

Carbon Capture Storage/Utilization 

 

19 

 

Podobnou metodou je absorpce vodním roztokem čpavku. Oproti procesu využívajícím 

MEA dokáže absorbovat také SOx, NOx, HCl a HF, které jsou přítomny ve spalinách. K odlou-

čení ze spalin tedy nejsou potřeba dodatečné kroky [9]. Další výhodou je, že netvoří soli způ-

sobující korozi. 

 

Fyzikální absorpce 

Při fyzikální absorpci se CO2 v tekutém absorbentu rozpustí, ale nevzniká chemická 

vazba. Díky tomu je snížena energetická náročnost regenerace. Pohlcení CO2 probíhá dle Hen-

ryho zákona za konstantní teploty (1.5) [9]. 

 

 𝑝𝑖 = 𝑘𝐻 ∙ 𝑐 (1.5) 

𝑝𝑖 .… parciální tlak 

𝑘𝐻 … Henryho konstanta (závislá na teplotě) 

𝑐 …... koncentrace 

 

Množství absorbované látky je závislé na teplotě a parciálním tlaku CO2. S nižší teplotou 

je lepší schopnost absorpce, proto musí být zplodiny podchlazeny [9]. Parciální tlak závisí 

na druhu solventu. 

Mezi často používané technologie čištění plynů patří Selexol, Rectisol a Fluor. Metoda 

Selexol využívá jako solvent dimetyléter polyetylen glykolu [9]. Tato metoda dokáže zachytit 

nejen CO2, ale i H2S, který by mohl působit posléze korozi. Proces probíhá za teplot 0–5 ºC [9]. 

Desorpce je nejčastěji dosaženo změnou tlaku. Před tímto procesem je nutná dehydratace. 

Podchlazený methanol se používá při procesu zvaném Rectisol. Metoda se vyznačuje 

vysokou mírou absorpce CO2, teplotní a chemickou stabilitou [6]. Absorpce vyžaduje energe-

ticky náročné podchlazení, regenerace probíhá při nízké teplotě a tlaku.  

Jako výhodný proces pro čištění bioplynu se jeví Fluor používající jako rozpouštědlo 

propylenkarbonát [6]. K výhodám procesu patří vysoká rozpustnost oxidu uhličitého a jedno-

duchý provoz. Mezi nevýhody řadíme vysokou cenu a nízkou kapacitu absorbentu. 

V poslední době probíhá vývoj iontových kapalin. Ty se snaží stát ekologicky přátel-

štější variantou vzhledem ke konvenčním solventům. Iontové kapaliny jsou soli v kapalném 

skupenství. Vynikají nízkým parciálním tlakem, vysokou termální stabilitou a nízkými energe-

tickými nároky na regeneraci [14]. Největší překážkou je jejich nízká kapacita.  

 

Fyzikální absorpce má vysoký poměr mezi kapacitou a snadnou regenerací. Nicméně 

cena fyzikálních solventů je vysoká. Chemická absorpce je vhodnější pro větší množství spalin 

s objemovými průtoky vyššími než 7 m3/s díky vyšší míře pohlceného CO2 [4].  

 

1.3.2 Adsorpce 

Nedostatky absorpčního procesu, jako například malá plocha na rozhraní sorbentu a spa-

lin, nízké absorbované množství CO2 a ztráty solventu, přilákaly pozornost k adsorpci [6]. 

Při tomto procesu molekuly oxidu uhličitého ze spalin jsou vázány na povrch pevného adsor-

bentu (viz Obr. 9).  

Adsorpce se velmi podobá procesu absorpce. Jako u absorpce jde o spojení dvou procesů, 

adsorpce a desorpce. Stejně tak se navážou molekuly CO2 pomocí fyzikálních sil, nebo chemic-

kými vazbami. Také proces regenerace probíhá pomocí změny tlaku (PSA), teploty (TSA), 

elektrickým proudem, popřípadě jejich kombinací [6]. Metoda TSA trvá v řádu hodin a v po-

rovnání s PSA trvající v řádu sekund. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o jev na povrchu sorbentu, pro výběr sloučeniny jsou dů-

ležité vlastnosti jako obsah plochy, porozita a polarita [6]. Mezi další kritéria se řadí nízká cena, 

dostupnost, nízká tepelná kapacita, vysoká selektivita a kapacita CO2, tepelná stabilita a teploty 

ad- a desorpce. 

Jako vhodní adsorpční kandidáti z řad fyzikálních adsorbentů se jeví materiály na bázi 

uhlíku, zeolity, nebo hybridní látky MOF. Aktivovaný uhlík je vysoce čistá forma aktivního 

uhlí. Použití nachází při filtračních procesech nebo také právě jako sorbent. Vyniká vysokou 

termickou stabilitou a krátkými časy adsorpce a desorpce [11]. Což se příznivě projevuje 

na množství vykonaných cyklů. K hlavním nedostatkům technologie se řadí nízká selektivita 

a omezená adsorpční kapacita. S tímto problémem úspěšně bojují mikroporézní uhlíkové mo-

lekulární síta. Díky velkému množství pórů dokáží zvýšit selektivitu i množství navázaného 

CO2. Potenciálně úspěšnou cestou může být i využití uhlíkových nanotrubic [11]. Excelují 

separačními a mechanickými vlastnostmi. Nicméně tuto technologii sráží nízká efektivita. 

Mezi další vysoce porézní materiály používané k odloučení CO2 se řadí zeolity. Ty se 

chovají jako molekulární síta, která pohlcují do pórů molekuly definované velikosti [11]. Pola-

pení jiných látek je vyloučeno, jelikož molekuly neprojdou skrz póry. Výhodou této technologie 

je rychlost pohlcení a odloučení CO2, které zabere jednotky minut. 

Hybridní porézní materiály, v anglické literatuře nazývané Metal Organic Frameworks 

(MOF), se dostávají v poslední době značné pozornosti. Jsou složené z anorganických částí – 

kovových iontů propojených mezi sebou organickými spojeními [3]. Jejich výsadou je možnost 

navržení struktury přímo na míru podle žádaného využití [15]. Samozřejmostí je jejich veliká 

plocha povrchu.  

Mezi chemisorbenty řadíme látky na bázi aminů a na bázi alkalických kovů. Chemická 

adsorpce se potýká s překážkami jako je vyšší teplota pro regeneraci, což je způsobeno nutností 

porušení chemických vazeb [16]. Procesy navázání a uvolnění CO2 trvají delší dobu, než je 

tomu u fyzikální adsorpce. Nicméně toto je vynahrazováno velkým povrchem sloučenin.  

 

Obr. 9 Schéma absorpce a adsorpce. Při absorpci dojde k rozpuštění CO2, oproti tomu při 

adsorpci dojde k navázání CO2 na povrch (do pórů). 
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1.3.3 Membránová separace 

Další metodou separace je pomocí polopropustných membrán mající za úkol propustit 

pouze CO2 (schematicky je tento proces vyobrazen na Obr. 10). Hlavními dvěma faktory, podle 

kterých je popisována výkonnost membrány, jsou propustnost a selektivita propuštěného plynu 

[6]. Propustnost je definována objemem plynu propuštěným jednotkovou plochou membrány 

za čas. Naopak selektivita je definována kvalitou propuštěného plynu. 

Neblahý efekt na membránu mají oxidy dusíku a síry, které způsobují ucpávání membrán. 

Proto by měly být před separací CO2 ze spalin odstraněny. Také je nutné spaliny před separací 

zchladit a stlačit. Komprese je nutná pro vznik tlakového spádu Δp, díky kterému může plyn 

proudit membránou ve směru tlakového spádu. Tok plynu Ji membránou tloušťky δ je defino-

ván podle Fickova zákona dle rovnice (1.6) [6]. 

 

 𝐽𝑖 = (
𝑝𝑖

𝛿
) ∙ ∆𝑝 (1.6) 

 

Ze vztahu (1.6) vyplývá, že čím vyšší bude tlakový gradient, tím vyšší bude množství propuš-

těného plynu. Avšak je nutné brát v potaz, že při velkém tlakovém spádu dochází k propouštění 

dalších plynů a znečišťování CO2. 

Pro separaci CO2 jsou na výběr polymerní, anorganické, kompozitní a hybridní materiály 

membrán. Polymerní typ nabízí při nízké výrobní ceně propuštění CO2 v dostatečné kvalitě 

a množství. Bohužel mají nízkou tepelnou stabilitu [6]. Anorganické membrány (např. zeolity, 

mikroporézní oxid křemičitý, mikroporézní uhlík) mají vysokou selektivitu, nicméně nižší pro-

pustnost. Ideálních vlastností se dosahuje mixem polymerních a anorganických membrán [6]. 

Polymer zajišťuje téměř bezchybnou matrici a anorganické částice zlepšují propustnost a se-

lektivitu zároveň s obstojnou termální a mechanickou stabilitou. Ve výsledku je membrána vy-

robena za nízkou cenu a bez defektů.  

 

1.3.4 Kryogenní destilace 

Kryogenní destilace je proces vícefázového ochlazení plynu, při němž dojde ke změně 

skupenství komponenty plynu a jeho oddělení od zbytku (viz Obr. 11). Tato technologie se 

používá pro destilaci vzduchu již více než sto let. Výhodou pro uplatnění při separaci oxidu 

uhličitého je jeho poměrně vysoká teplota kondenzace vůči jiným plynům. Nicméně tato teplota 

se snižuje, pokud jsou v plynu obsaženy oxidy síry a dusíku [17]. Se snižujícím se obsahem 

CO2 roste množství plynu určeného k separaci, což má za následek vyšší energetickou nároč-

nost již tak drahého procesu. Proto je kryogenní destilace předurčena pro separaci plynů boha-

tých na CO2. 

Obr. 10 Schéma membránové separace [5]. 
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Nadále jsou vyvíjeny působivé obdobné technologie využívající ale desublimace CO2. 

Jako například proces CCC (Cryogenic Carbon Capture). Při něm je plyn zchlazen k téměř bodu 

mrazu oxidu uhličitého a následnou expanzí plynu je CO2 převeden na pevnou látku [3]. V se-

parátoru je následně oddělen tuhý CO2 od plynů. Na závěr se oxid uhličitý i ostatní plyny ohřejí 

v tepelných výměnících, kde ochladí přicházející plyn. Produktem je kapalný CO2, který již 

nemusí být stlačen pro následnou přepravu. 

1.4 Shrnutí 

Od výběru metody spalování paliva se následně odvíjí separační technologie. Důležitou 

roli hraje obsah CO2 ve spalinách. V této oblasti dostává na frak běžné spalování, jehož spaliny 

obsahují pouze malé množství CO2. Oproti tomu pre-combustion a oxy-fuel combustion obsa-

hují vyšší procentuální podíl CO2 a sázejí na nižší náklady následné separace. Roli hrají i další 

parametry, které jsou shrnuty v Tab. 1. 

Technologie separace CO2, i přes velké investice a úsilí vkládané do vývoje, mají stále 

daleko ke komerčnímu využití. Zatím nejvyspělejší metodou separace je chemická absorpce 

s využitím aminů. Bohužel procesy slibující vyšší efektivitu jsou zatím ve stádiích vývoje. Vý-

hody a nevýhody jednotlivých separačních technologií jsou uvedeny v Tab. 2. 

Tab. 2 Výhody a nevýhody jednotlivých separačních technologií [3]. 

Technologie Výhody Nevýhody 

Fyzikální 

absorpce 

 

Nízká toxicita 

Snadnost regenerace 

Nekorozivní 

Nízká kapacita 

Vysoké náklady na realizaci a provoz 

 

Chemická 

absorpce 

 

Prověřená technologie 

Zachycení i nízké koncentrace CO2 

Čistota CO2 

Energetická náročnost regenerace 

Ztráty solventu 

Koroze 

Fyzikální 

adsorpce 

 

Snadnost regenerace 

Možnost zachycení také H2S 

Pomalé navázání a regenerace 

Nízká selektivita CO2 

Chemická a mechanická nestabilita 

Chemická 

adsorpce 

Vysoká kapacita 

Nízká cena 

Ztráta kapacity s množstvím cyklů 

Nízká selektivita CO2 

Membránová 

separace 

Bez procesu regenerace 

Nízké náklady na realizaci a provoz 

Ucpávání membrán nečistotami 

Teplotní limity membrán 

Kryogenní 

destilace 

Vysoká efektivita 

Není nutná komprese po separaci 

Bez použití chemikálií 

Použití jen na plyny s vysokým obsa-

hem CO2 

Energetická náročnost 

Obr. 11 Schéma kryogenní destilace [5]. 
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2 Transport CO2 
Dostupná infrastruktura pro transport CO2 je nezbytná pro nasazení technologie CCUS. 

Pro přepravu na delší vzdálenosti může být zvolena buď lodní nebo potrubní doprava. Na kratší 

vzdálenosti také vlaková, či silniční. Nicméně ty dokáží přepravit pouze malé objemy, nedo-

stačující pro technologii CCUS. Doprava většího množství CO2 by pak byla velmi nákladná 

a prodražila by technologii. Stěžejní metody transportu, lodní a potrubní, jsou zobrazeny 

na Obr. 12. 

2.1 Komprese 

Z důvodu přepravování menších objemů CO2 je nutné jej stlačit do superkritického stavu, 

popř. do stavu kapaliny o tlaku vyšším než kritický z důvodu zabránění změny skupenství 

na plynné. Kritický bod má CO2 při teplotě 31 ºC a tlaku 7,377 MPa [18]. Pro transport se volí 

tlaky nad 8 MPa [19]. 

Stlačení se provádí na výkonných vícefázových kompresorech. Komprese oxidu uhliči-

tého se neliší od komprese jiných plynů. Nicméně i zde probíhá vývoj k zefektivnění procesu, 

jelikož se při něm spotřebuje nemalé množství energie. 

 

2.2 Potrubní doprava 

Nejnižší cenou transportu po pevnině i pod mořem do vzdálenosti 1500 km se může po-

chlubit potrubní doprava. Na světě je vybudováno a provozováno téměř 9000 km potrubí urče-

ného pouze pro CO2 (a nespočet dalších produktovodů) [1]. Většina potrubí pro transport CO2 

se nachází v USA a Kanadě. 

Vybudování produktovodu je nemalou finanční investicí. Cena se liší podle množství pře-

praveného CO2, průměru, délky a materiálu, z kterého je potrubí vyrobeno. Cenu může také 

vyšroubovat geomorfologie, hustota osídlení nebo umístění pod vodní hladinu [20]. Avšak vy-

soké náklady na výstavbu kompenzují nízké náklady na provoz a údržbu.  

Obr. 12 Transport CO2 [21]. 
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Produktovody vedoucí CO2 se v zásadě neliší od produktovodů určených pro přepravu 

ropy a plynu. Na pevnině se obvykle pokládají přibližně metr pod zem. V mělkých vodách se 

potrubí o průměru menšího než 400 mm musí umísťovat do výkopů [18], aby bylo ochráněno 

před rybářským vybavením. 

 

2.3 Lodní doprava 

Mezi flexibilní metody transportu se řadí lodní doprava. Jeví se jako nejlevnější metoda 

dopravy na dlouhé vzdálenosti (nad 1500 km) po moři. Uplatnění nachází v dopravě k podmoř-

ským uložištím, kde se nachází větší množství míst k uložení CO2. Lodní doprava se sice pou-

žívá dennodenně pro transport jiných plynů, nicméně pro převoz CO2 ve velkém měřítku je 

nutný další vývoj [19]. 

Oproti potrubní dopravě lodní doprava nedokáže zajistit nepřetržitý tok. Proto je nutné 

vybudování v přístavech nádrže na přechodné skladování CO2 [21].  

 

2.4 Překážky 

Ačkoli by málokdo čekal, že by transport oxidu uhličitého mohl být jakkoli složitý, není 

tomu tak. Přeprava CO2 přináší nové výzvy, které není třeba řešit u přepravy jiných tekutin jako 

třeba u ropy, zemního plynu (CNG, LNG) nebo zkapalněného ropného plynu (LPG). 

Zachycený oxid uhličitý je zpravidla v plynné fázi s příměsí vodní páry, kyslíku, sulfanu, 

vodíku a dalšími stopovými nečistotami. Tyto prvky mohou mít při vyšší koncentraci neblahý 

vliv na materiál, v němž jsou přepravovány. Pokud by vodní pára zkondenzovala, CO2 by se 

rozložil ve vodě na kyselinu uhličitou [2]. Ta působí korozivně na nejpoužívanější materiál – 

uhlíkovou ocel. Možností tedy je buď použít dražší korozivzdornou ocel, nebo dehydratovat 

CO2. V praxi se potvrzuje, že druhá možnost je ekonomicky výhodnější. Přítomnost kyslíku 

způsobuje pitting potrubí při vstřikování CO2 do vrtů [2], proto je nutné snížit přítomnost O2 

na minimum. Vodík způsobuje křehkost oceli, je důležité držet také jeho koncentrace na co 

nejnižším množství. 

Také je nutné brát na zřetel změnu rovnováhy syté páry způsobenou dalšími plyny, jako 

jsou např. O2, N2, Ar a další. Při zvýšeném množství nečistot je následně nutné pro přepravu 

zvolit vyšší tlak, nižší teplotu, či jejich kombinaci [19]. Tím je způsobena vyšší energetická 

náročnost. 

 

 

Ekonomický smysl přepravy větších objemů CO2 dává pouze doprava produktovody 

a loďmi. Pro co nejvyšší efektivitu by měl být řetězec CCUS co nejlépe provázán tak, aby při 

přepravě CO2, ale i paliv, vznikala co nejmenší uhlíková stopa. Ideální by bylo se zcela vyhnout 

dopravě pomocí využití (CCU), či uložení (CCS) oxidu uhličitého přímo v místě záchytu. Na-

příklad se nabízí možnost záchytu oxidu uhličitého a jeho využití při výrobě paliv (např. me-

thanu).  
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3 Ukládání CO2 – CCS 
Po přeměně paliva, zachycení a transportu oxidu uhličitého zbývá CO2 uskladnit (CCS), 

popřípadě využít CCU (viz kapitola 4). Hlavní motivací CCS je bezpečné a dlouhodobé uložení 

oxidu uhličitého, čímž je zabráněno jeho vypuštění do atmosféry. Poslední článek technologie 

CCS může být uskutečněn uložením v geologických strukturách, oceánech, nebo minerální kar-

bonatací. 

 

3.1 Geologické ukládání CO2 

Geologické ukládání je nejpoužívanější technologií ukládání CO2. V praxi je tato metoda 

používána téměř 50 let a do budoucna se do této metody vkládají velké naděje. Zejména díky 

možnosti permanentního a bezpečného uložení CO2. Čtyři hlavní metody geologického uklá-

dání CO2 jsou vyobrazeny na Obr. 13.  

 

 

Zajímavostí je, že geologické ukládání není žádnou novinou posledních desetiletí. 

Ve Francii se nachází osm ložisek CO2, která vznikla přirozeně před tisíci až miliony let [22]. 

Tento fakt dokazuje, že je možné uložit CO2 na velmi dlouhá období.  

 

Při výběru místa uložení CO2 se kladou nároky na úložnou kapacitu, permeabilitu, poro-

zitu a přítomnost nadložní nepropustně horniny. Dále je nutná minimální hloubka uložiště ale-

spoň 800 m, při kterém má CO2 tekuté skupenství [22], čímž je umožněno uskladnění většího 

množství. 

 

Obr. 13 Možnosti geologického uložení. 1. slané akvifery, 2. uhelné sloje, 3. EOR, 4. vyčer-

paná uložiště ropy a plynu [48]. 
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Slané akvifery1 nabízí možnost uskladnění největších objemů CO2 ze všech metod geo-

logického uložení [23]. Akvifery se slanou vodou nemají na rozdíl od sladkovodních žádné 

využití, proto jsou pro uložení CO2 slibnými adepty. Nicméně absence infrastruktury (vrty, po-

vrchové vybavení pro injektáž, potrubí) k těmto uložištím a nutnost ji vytvořit vede k vysokým 

nákladům na realizaci.  

 

Uložení CO2 do vyčerpaných nalezišť ropy a zemního plynu se jeví jako jedna z nej-

více efektivních metod uložení. A to především díky prozkoumanosti uložišť, existující in-

frastruktuře a znalostem chování injektovaného CO2 v těchto strukturách získaných z metody 

zvýšení produkce ropy a plynu pomocí CO2 (EOR, EGR, kapitola 4.2) [24]. Navíc pokud doká-

zaly tyto rezervoáry udržet ropu a plyn, měly by být schopné nepropustně udržet i CO2. 

Ukládání do vyčerpaných nalezišť má mnoho společného se slanými akvifery. Velmi se 

podobají typy hornin a v obou se již nachází solanka. Nicméně vyčerpaná naleziště ještě mohou 

být využita metodou EOR a zajistit dodatečné finanční příjmy [25]. Popřípadě završení této 

metody dodatečným uskladnění CO2. Nicméně kapacita uloženého plynu je omezena kvůli ne-

bezpečí porušení těsnicí horniny v důsledku vysokého tlaku. 

 

Netěžitelné uhelné sloje jsou dalším možným místem uložení CO2. Na vysoce porézní 

uhlí je navázán methan, ale CO2 s vyšší afinitou k uhlí jej může v pórech nahradit [25]. Tento 

proces nám dává možnost uložení velkého množství CO2 při současném zvýšení produkce me-

thanu. 

 

Pro ukládání CO2 do podzemních struktur existují čtyři hlavní mechanismy zadržení. Nej-

důležitější je strukturní zadržení [22]. CO2 po injektáži z důvodu nižší hustoty stoupá k po-

vrchu. Tento pohyb je zastaven nepropustnou těsnicí horninou. 

Při stoupání CO2 horninou vzhůru, popř. do stran, proniká do pórů, kde nahrazuje tekutiny 

vyskytující se v nich. Při dalším prostupu může dojít ke zmenšení pórů, kterými již CO2 nemůže 

pronikat a dojde tak k reziduálnímu zachycení [24]. Znehybnění CO2 je zajištěno pomocí me-

zifázového povrchového napětí (na rozhraní solanky a CO2) a kapilárního tlaku solanky. 

Další mechanismus zadržení CO2 je uskutečněn pomocí rozpouštění CO2 v solance. 

Voda obsahující rozpuštěný CO2 kvůli vyšší hustotě klesá ke dnu a umožňuje rozpuštění dalšího 

plynu [22]. Mechanismus zadržení rozpouštěním probíhá poměrně pomalu. 

Při minerálním zadržení dochází ke geochemickým reakcím CO2 se slanou vodou 

a s minerály za vzniku uhličitanů. Tím je dosaženo velmi stabilního uložení CO2. Nicméně mi-

nerální zachycení trvá ještě delší dobu než rozpouštěcí, a v důsledku je tímto mechanismem 

zachyceno pouze malé množství CO2. 

 

Praxe nám ukazuje, že tyto metody zachycení fungují a nenastávají úniky CO2 zpět do at-

mosféry. K potenciálnímu úniku by mohlo dojít buď uměle vytvořenými cestami (hlubinné 

vrty), nebo přirozenými cestami (zlomy a puklinové systémy). Aktivní i opuštěné vrty tvoří 

přímé spojení mezi rezervoárem a povrchem. Dlouhodobým působením různých vlivů může 

docházet k degradaci materiálů (korozi) a k následnému úniku [22]. Díky přesným čidlům je 

možné tyto úniky monitorovat. Předcházet únikům podél zlomů a puklin je poměrně komplex-

nější problém. Pro předcházení problémům je důležité porozumět strukturám těsnicí vrstvy 

a nadloží.  

 

 

1 Akvifer (syn. zvodeň) je podzemní zásobník vody. Akvifery nacházející se blíže k povrchu obsahují slad-

kou vodu využívanou pro potřeby obyvatelstva. Hluboké akvifery obsahují vodu slanou a nemají žádné užití [22]. 
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Kontrola stability uložení by měla být zajišťována monitorovacím programem. Hlavními 

cíli by měla být kontrola integrity vrtů a těsnicí horniny, detekce jakéhokoli úniku a sledování 

kvalit podzemní vody [22]. Ve výsledku by mělo být zaručeno, že nedojde k žádnému úniku 

CO2 na povrch. Ale i přesto musí být vypracován plán pro případ úniku plynu obsahující ná-

pravná opatření a opatření ke zmírnění následků. 

 

3.2 Ukládání CO2 v oceánu 

Oceány zabírají 71 % zemského povrchu. Se svou průměrnou hloubkou 3800 m nabízí 

největší uložiště oxidu uhličitého. Rozsáhlost oceánů umožňuje uskladnit téměř jakékoli množ-

ství antropogenního CO2 [9]. Zásadním omezením je vliv uloženého množství na mořský život. 

Voda pohlcuje CO2 stejně dobře jako vzduch. Pokud se zvýší obsah CO2 v atmosféře, 

oceány musí přijmout přebytky ze vzduchu, aby došlo k zachování rovnováhy. Nyní je v oceá-

nech uskladněno okolo 30 % antropogenního CO2, který byl vyprodukován od začátku průmys-

lové revoluce [9]. A každoročně ho oceány pohltí 7 Gt [5]. 

 

Přidání CO2 do mořské vody vede k jeho rozpuštění (rovnice (3.1)). Rozpuštěný CO2 

reaguje se slanou vodou a vzniká kyselina uhličitá (rovnice (3.2)), ta je nestabilní ve slané vodě 

a rychle se přeměňuje na hydrogenuhličitan (rovnice (3.3)). Jenž se následně může přeměnit 

na ionty – uhličitanový a vodíkový (rovnice (3.4)) [5]. 

 

 𝐶𝑂2(𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠) → 𝐶𝑂2(𝑎𝑞) (3.1) 

 

 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐻2𝐶𝑂3 (3.2) 

 

 𝐻2𝐶𝑂3 → 𝐻+ + 𝐻𝐶𝑂3
− (3.3) 

 

 𝐻𝐶𝑂3
− → 𝐻+ + 𝐶𝑂3

2− (3.4) 

 

Rozpuštěný CO2 se nachází v oceánech ve sloučeninách uvedených v rovnicích (3.1) až 

(3.4), ale převážně ve formě HCO3
-. V důsledku vyšších obsahů těchto sloučenin se zvyšuje 

koncentrace kationtů vodíku a tím dochází k okyselování oceánů. Oceány mají mírně zásaditý 

charakter (pH 8,1 [26]) a kvůli okyselování oceánů způsobeného absorpcí CO2 se pH snižuje 

k neurálním hodnotám (pH 7). Během industriálních let pH hladiny oceánů kleslo přibližně 

o 0,1 pH jednotek [26]. To se nezdá jako mnoho, nicméně opak je pravdou. Stupnice pH je 

logaritmická a tato změna činí přibližně 30 %. 

 

Jakmile je CO2 zachycen v oceánu, jeho cesta pokračuje za pomocí dvou hlavních me-

chanismů – fyzikální a biologické pumpy. 

Fyzikální pumpa je přírodní mechanismus využívající vlastnost vody, která při nižší tep-

lotě dokáže zachytit více CO2 než voda teplá. Důsledkem proudění teplých vod k pólům do-

chází k jejímu ochlazování, zvýšení slanosti a klesání ke dnu. Tato studená voda obsahuje více 

CO2. Aby se uzavřel cyklus, putuje studená voda po dně (velmi malou rychlostí) až do teplých 

oceánů [27]. Tam se ohřívá a stoupá k hladině. Při tomto okruhu urazí přibližně 80 000 km 

a trvá tisíce let. Proces fyzikální pumpy je zobrazen na Obr. 14. 
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Biologická pumpa funguje pomocí potravního řetězce, kdy fytoplankton pro svůj růst 

vstřebává ve vodě rozpuštěný CO2. Následně je zkonzumován jinými živočichy. Jakmile fy-

toplankton nebo jiní živočichové zahynou, klesají ke dnu oceánu. Při tom jsou bakteriemi roz-

loženi na CO2 a zbylé sloučeniny uhlíku, které jsou na dně oceánu uloženy na tisíce let [27]. 

Fyzikální a biologická pumpa se řadí mezí přirozené procesy. Vědci se snaží tyto procesy 

urychlit pomocí umělých metod. Na pomezí přírodních a umělých metod se nachází proces 

hnojení hladiny oceánů. Fertilizací se podporuje růst fytoplanktonu a tím i pohlcení vyššího 

množství CO2 z hladiny a ze vzduchu. Část tohoto uhlíku končí na mořském dně. Celkově se 

jedná o riskantní metodu, jelikož se při ní úmyslně manipuluje s ekosystémy. 

 

Jak je zobrazeno na Obr. 15, pro oceánské uskladnění CO2 lze použít volné vypouštění 

stoupajícího či klesajícího oblaku CO2, rozptylování CO2 z lodi, nebo vytváření jezer CO2 

na dně oceánů.  

  

Obr. 14 Schéma principu fyzikální pumpy [27]. 

Obr. 15 Možnosti uskladnění, popř. rozložení CO2 v oceánech [5]. 
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Před popsáním jednotlivých metod je důležité pochopit chování CO2 ve vodě. Obr. 16 

ukazuje zjednodušený fázový diagram CO2 v mořské vodě. V hloubkách menších než 400–

500 m (při průměrné teplotě oceánů) se CO2 nachází v plynné formě, hlouběji jako kapalina 

[28]. Nad tři kilometry pod hladinou moře má CO2 vyšší hustotu než voda a tím pádem klesá 

ke dnu. V hloubkách alespoň 400 m pod mořem při dostatečně vysokých koncentracích vznikají 

pevné hydráty [29]. Vyznačují se vyšší hustotou než voda. Hydrát je stabilní, pokud v jeho 

okolí je voda nasycena CO2. Pokud není, CO2 se uvolňuje do vody nižší rychlostí oproti roz-

pouštění CO2 z kapalné fáze. 

Nejvíce pozornosti se dostává metodám umožňující přímé rozložení CO2. Jednoduše se 

dá vypustit CO2 do oceánu jako oblak nadnášené kapaliny nebo plynu. Technologie pro tento 

proces jsou dostupné již nyní – k realizaci by stačilo vybudovat potrubí pod hladinou [29]. Další 

možností je vypuštění CO2 z plavidla pomocí dlouhého rukávu. Pohybem plavidla je docíleno 

vyššího promísení vody a oxidu uhličitého. 

Možné je také vypuštění CO2 do oceánů ve formě hydrátů. Ty vznikají reakcí kapalného 

CO2 a mořské vody. Bohužel zatím tato umělá rekce nedosahuje uspokojivé účinnosti, což sráží 

celou metodu na kolena. 

Rozpouštění CO2 v mořské vodě a následné vypouštění tohoto roztoku na dno je další 

způsob ukládání oxidu uhličitého do oceánů. Přestože zvýšení hustoty mořské vody přidáním 

CO2 vzroste jen nepatrně, jedná se o dostatečnou změnu způsobující klesání tohoto roztoku 

ke dnu. 

V hloubkách přesahující tři kilometry má oxid uhličitý vyšší hustotu než mořská voda. 

Důsledkem toho dojde k vytvoření jezera CO2 na dně oceánu. Oproti předchozím metodám 

nedojde k tak rychlému rozložení CO2 ve vodě [29]. Nicméně pro tuto technologii je potřeba 

vyspělejších technologií a vyšší množství vložené energie.  

 

Množství CO2 uvolněného z oceánů nazpět závisí na obsahu CO2 v atmosféře a oceánech. 

Zatím převládá přesun CO2 do oceánů, ale to by se s časem mohlo změnit, pokud by se lidstvu 

podařilo razantně snížit emise CO2 [5]. Za jak dlouho se uhlík vrátí zpět do atmosféry je těžko 

Obr. 16 Fázový diagram CO2 znázorňující přechod mezi plynou a kapalnou fází, oblast stabi-

lity hydrátů a teplotní profil naměřený v Monterey Bay, California (spojitá křivka). [28] [29]. 
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odhadnutelné. Zatím bohužel nebyla tato technologie prověřena praxí a výzkumníkům nezbývá 

než pracovat s počítačovými modely chování CO2 v oceánech. 

 

3.3 Minerální karbonatace 

Minerální karbonatace je urychlená forma, v přírodě zcela běžného jevu, zvětrávání hor-

nin. Při tomto procesu dochází k reakci oxidů kovů (často ve formě silikátů) s CO2 za vzniku 

uhličitanů a tepla. Tento proces může probíhat jak pod zemí (in situ), tak v provozovnách (ex 

situ) [30]. In situ zahrnuje transport CO2 a jeho injektáž do prostředí obsahující vhodné mine-

rály, s kterými následně reaguje. Metoda ex situ obsahuje kromě samotné reakce také těžbu, 

dopravu minerálů, využití nebo skládkování produktů. 

Dostupnost zdrojů, aplikace v místech bez možnosti geologického ukládání, stabilita pro-

duktů, možnost prodeje produktů hrají do karet této technologii. Velkou výhodou minerální 

karbonatace je možnost využití spalin napřímo bez nutnosti separace CO2 [11]. Tím je ušetřeno 

nemalé množství energie.  

Stinnou stranou této technologie je pomalá kinetika reakce, energetická náročnost, pří-

prava, logistika a objem minerálů, kterých by například pro uskladnění CO2 z uhelné elektrárny 

bylo potřeba více tun než spáleného uhlí [30]. 

 

CCS s využitím geologického ukládání představuje nejlepší možnost ukládání pro velké 

producenty CO2, zatímco minerální karbonatace cílí na menší a středně velké emitory. Mine-

rální karbonatace umožňuje skladovat CO2 dlouhodobě a bezpečně, díky čemuž odpadají sta-

rosti s únikem nebo monitorováním uložišť. Minerální karbonatace má velký potenciál se stát 

důležitou součástí CCS s potenciálem uskladnění více než 10 000 Gt uhlíku [30]. A to díky 

hojnosti nalezišť silikátů na celém světě. 

 

3.4 Shrnutí 

Ukládání do geologických struktur je nejvíce probádanou metodou uložení CO2. Toto 

uložení se ukazuje jako velmi bezpečné a trvalé, což jsou hlavní požadavky pro uložení CO2. 

Z mého pohledu dává velký smysl spojení metod EOR s dodatečným uložením dalšího CO2. 

Díky existující infrastruktuře se jedná o technologii s vysokým potenciálem. 

 Jako kontroverzní metoda by se dalo brát oceánské uložení CO2. A to především z dů-

vodu odsouvání ekologické krize na jiná místa a při zatím nejistých dlouhodobých výsledcích. 

Před nasazením procesu ukládání CO2 do oceánů je nutné prověřit globální i lokální dopady na 

životní prostředí. Změna pH (okyselení) oceánů může způsobit změny na fauně i flóře. Orga-

nismy jsou zvyklé se přizpůsobovat změnám, ale ne tak rychlým. Také se musí prověřit, jak se 

budou organismy potýkat s přechody mezi slanou vodou a fází s CO2 (jezero s kapalným CO2, 

vertikální oblaky plynného CO2, vodou s přimíšeným CO2) a jestli pro ně nebudou tyto změny 

prostředí fatální. Je nutné zvážit, jestli se vyplatí odsunout klimatické problémy do jiných míst 

světa. Tedy jestli rizika vyvolaná v oceánu budou nižší než rizika spojená s klimatickými změ-

nami. 

V úvahu je také třeba brát situaci, kdy hladina CO2 v atmosféře již bude klesat. V oceá-

nech je již nyní nemalé množství antropogenního uhlíku a toto množství s časem ještě nabyde. 

Uvolňující se CO2 z oceánů bude brzdit návrat k nižším hodnotám oxidu uhličitého v atmo-

sféře. 

Minerální karbonatace má potenciál se stát důležitou metodou CCS především díky mož-

nosti použití spalin bez nutnosti separace CO2 a také díky dlouhodobému a bezpečnému uložení 

CO2. Bohužel vývin této technologie není zatím tak daleko, jako je tomu u ukládání do geolo-

gických struktur. 
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4 Využití CO2 – CCU 
 

Technologie CCU se liší od CCS svou filozofií na pohled CO2. Při procesu CCS je s CO2 

zacházeno jako s „odpadem“, který je nutné uskladnit na co nejdelší dobu. Oproti tomu CCU 

se chová k oxidu uhličitému jako k cenné komoditě a využívá CO2 ke komerčním účelům. Díky 

finanční rentabilitě dostává CCU větší potenciál. Nicméně stále jsou na tuto technologii kladeny 

nemalé nároky na ekologii. 

 

4.1 Přímé využití CO2 

V současnosti je CO2 využíván v jeho čisté formě v řadě aplikacích díky jeho fyzikálním 

a chemickým vlastnostem. V potravinářském průmyslu se používá při sycení nápojů, kypření 

těst, jako ochranná atmosféra, nebo jako chladivo při přepravě mražených výrobků. Díky ne-

hořlavosti je CO2 využíván v hasicích přístrojích a při svařování v inertní atmosféře. Kapalný 

CO2 se řadí mezi organické rozpouštědla. Suchý led (tuhé skupenství oxidu uhličitého) se pou-

žívá při tvorbě efektů v divadlech a hudebních představeních. V těchto a v mnohých dalších 

aplikacích se uplatňuje CO2 [31]. Ročně je ho využito na 232 tun [11]. Avšak méně než jedno 

procento CO2 je využito z odpadních plynů za použití technologie CCU. Proto by měl být kla-

den důraz na využití zachyceného CO2. 

 

4.2 Zvýšení výtěžnosti ropy/plynu 

V anglické literatuře se tato metoda nazývá Enhanced Oil Recovery (EOR), popř. Enhan-

ced Gas Recovery (EGR). Tato technologie se používá ke zvýšení množství vytěžené ropy, či 

plynu.  

Proces EOR (Obr. 17) následuje po primární a sekundární těžbě ropy. Primární těžbou je 

docíleno vytěžení 5–40 % ropy. Dalších 10–20 % z celku je vytěženo sekundárními metodami 

pomocí vodních záplav [5]. 

 

Obr. 17 Schéma procesu zvýšení výtěžnosti ropy (EOR) [5]. 
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Pro terciální těžbu (EOR) se v praxi používá více metod. Zpravidla jsou založeny na sní-

žení viskozity ropy, čímž je usnadněno její vyčerpání. Často nasazovanou technologií je injek-

táž vodní páry, která se získává kogenerací odpadního tepla z kombinovaného paroplynového 

cyklu. Druhou nejpoužívanější metodou EOR je vstřikováním oxidu uhličitého. Zavedený CO2 

snižuje nejen hustotu ropy, ale také snižuje povrchové napětí na rozhraní voda–ropa [11]. Tím 

je navýšen výtlak ropy. 

S vytěženou ropou odchází také 50–67 % CO2 [5], který je po separaci znova použit. Tím 

se zlepšuje ekonomická bilance procesu. Při EOR pomocí CO2 se daří vytěžit průměrně o 13 % 

více ropy. 

Nicméně EOR s užitím oxidu uhličitého se nedá použít pokaždé. Podmínkou pro použití 

je minimální hloubka přesahující alespoň 800 m, kdy CO2 má mnohem vyšší hustotu [5]. Dal-

šími omezeními pro EOR s využitím oxidu uhličitého je vertikální členitost skalních útvarů, 

hustota ropy (použití pro ropu středně až velmi těžkou) a kapilární tlak snižující efektivitu zá-

plav CO2. Při zvažování užití oxidu uhličitého pomocí EOR je také nutné brát na zřetel jeho 

dostupnost. 

Technologie EOR s užitím CO2 má slibně nakročeno do budoucnosti. V minulosti masiv-

nímu využití bránila cena plynu [11]. Nicméně nyní se CO2 s EOR stále častěji a častěji vyu-

žívá. Ročně je k tomuto účelu využito 70–80 Mt CO2. 

 

Podobně může být implementována technologie EGR při získávání dodatečného množ-

ství zemního plynu. Nicméně těžbou zemního plynu je dosaženo až 95 % zásob naleziště [5]. 

Komplikací při užití tohoto procesu je nutnost následné separace. Což je velmi nákladný proces. 

V důsledku se EGR stává finančně nerentabilní [32]. 

 

4.3 Produkce paliv 

Na přeměnu CO2 na palivo je pohlíženo jako na jednu z nejlepších cest využití zachyce-

ného CO2. Mezi takto vyráběná paliva se řadí methan, methanol, syngas a alkany2. Užití těchto 

paliv nacházíme například v palivových článcích, elektrárnách a dopravě. 

Existuje mnoho metod výroby paliv při využití CO2. Nicméně všechny se vyznačují vy-

sokým množstvím dodaného tepla a nutnost použití katalyzátorů [11]. Což je způsobeno vyso-

kou termodynamickou stabilitou oxidu uhličitého. Zásadní metody produkce paliv pomocí CCS 

je hydrogenace a suché reformování [11]. 

 

Použití katalytické hydrogenace se jeví jako slibná cesta využití oxidu uhličitého, jeli-

kož nabízí možnost znovupoužití CO2 a uskladnění H2. Tato metoda je známá již od roku 1900, 

kdy byla vynalezena francouzským chemikem Paulem Sabatierem. Nicméně dlouhou dobu 

technologie katalytické hydrogenizace nebyla využívána. Až nyní našla své uplatnění. A to 

s použitím levného vodíku vyrobeného z přebytků energie obnovitelných zdrojů (především 

solárních a větrných) [33]. Příkladem katalytické hydrogenace je methanace vodíku, tato reakce 

probíhá podle exotermické reakce (4.1). 

 

 𝐶𝑂2 + 4𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 (4.1) 

 

 

 

2 Alkany jsou nasycené alifatické uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby. Řadíme mezi ně methan, 

ethan, propan, butan a další. 
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Aby reakce probíhala dle rovnice (4.1), je nutné použití katalyzátorů. Mezi často používané se 

řadí nikl, kobalt, ruthenium, rhodium a další [33]. 

Katalytická hydrogenace je komerčně dostupnou metodu výroby paliv z CO2. Jedna 

z prvních realizací výroby methanu byla uskutečněna roku 2013 ve Werlte v Německu. Závod 

se může pochlubit produkcí tisíce tun methanu za rok. Pro toto množství methanu je spotřebo-

váno až 2800 tun oxidu uhličitého. Vadou na kráse je fakt, že CO2 není zachycen ze spalin. 

Nicméně s tím se do budoucna počítá [33]. Celý projekt je pod záštitou Audi, která nabízí vy-

robený methan pro své automobily na platformě e-gas. 

 

Methan se kvůli své nízké energetické hustotě nehodí jako zdroj energie využívaný 

k transportu. Také je považován jako skleníkový plyn. Produkce velkého množství methanu 

z CO2 získaného zachycením ze spalin nedává smysl, jelikož je velmi dostupný plyn (nachází 

se v zemním, břidlicovém plynu). Proto se nabízí výroba methanolu z methanu. Methanol má 

široké pole využití, jako například výroba barev, plastů, chemických rozpouštědel a v nepo-

slední řadě jako palivo ve spalovacích motorech. 

 

Přeměna CO2 na CO pomocí obrácené water gas shift reakce (RWGS) je další z důle-

žitých reakcí pro výrobu paliva pomocí CCU. Oxid uhelnatý je potřeba pro výrobu methanolu 

a dalších uhlovodíkových paliv pomocí Fisher–Tropschova procesu (rovnice (4.2)). RWGS 

má v současnosti dvě překážky bránící masovému nasazení produkce methanolu [34]. První je 

fakt, že se jedná o endotermickou reakci, druhou nevýhodou je pomalá rychlost reakce 

za středně vysokých teplot. 

 

 (2𝑛 + 1)𝐻2 + 𝑛𝐶𝑂 → 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2 + 𝑛𝐻2𝑂 (4.2) 

 

Dalším možnou cestou výroby paliv pomocí CO2 je oxidační dehydrogenace lehkých 

alkanů na elkeny3. Při tomto procesu není tolik zanášen povrch katalyzátoru, také se vyznačuje 

dobrou stabilitou katalyzátoru za zvýšených teplot [11]. 

Odhadovaná cena produkce methanu a methanolu je dvakrát až sedmkrát vyšší než jejich 

konvenční produkce. Hlavním faktorem ovlivňující rentabilitu je cena elektřiny, která se v ná-

kladech tvoří 40–70 % [34]. Proto se vyplatí produkce s využitím obnovitelných zdrojů energie. 

Jako vhodné umístění se nabízí v Severní Africe, Chile nebo Islandu. 

Nicméně technický vývoj a vyšší množství levné energie z obnovitelných zdrojů tyto 

technologie nezanedbatelně zlevní [34]. Methan se pravděpodobně stane konkurenceschopný 

v mnoha oborech. 

 

Při využití paliv dochází k uvolnění CO2. Možnost jeho zachycení se nabízí ale jen v ně-

kolika aplikacích a častěji nastane situace vypuštění CO2 do atmosféry. Při tomto zjištění si asi 

nemálo lidí položí otázku, zda se vůbec vyplatí užití CO2 při výrobě paliv. Avšak je nutné brát 

v úvahu, že CO2 potenciálně vypuštěný do atmosféry byl použit dvakrát a tím došlo k redukci 

vypuštěných emisí CO2 na polovinu. Na druhou stranu nesmíme zapomenou přičíst emise vy-

naložené na výrobu těchto sloučenin (včetně dopravy meziproduktů).  

 

 

 

3 Alkeny jsou nenasycené alifatické uhlovodíky mající mezi atomy uhlíku jednu dvojnou vazbu. Řadíme 

mezi ně ethen, propen, buten, penten… 
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4.4 Výroba chemikálií 

Nejenže CO2 může být surovina pro výrobu paliv, ale také se z něj může vyrábět řada 

chemických látek. Jako jedno z nejlepších užití se jeví produkce močoviny, anorganických uh-

lovodíků, polyuretanu, kyseliny akrylové a akrylátů a polykarbonátu [11]. 

Močovina má velký potenciál ve výrobě pomocí CO2 díky nemalým objemům, které jsou 

využívány v zemědělství. Také se využívá jako surovina pro výrobu polymerů, farmaceutik, 

melaminu a pryskyřic [34].  

Další možností je výroba organických uhličitanů. Mezi nimi můžeme najít acyklické 

i cyklické uhličitany a polykarbonáty. Tyto látky mají využití ve farmacii, v agrochemii, pro-

dukci plastů, maziv nátěrů atp. Největší překážkou výroby těchto látek je vysoká teplota a tlak 

nutné pro jejich výrobu. Jakmile je chemikálie vyrobena, nastává problém se separací kataly-

zátoru [11]. Pro produkci polykarbonátů jsou komerčně dostupné katalyzátory na bází hliníku, 

ty ale nejsou přátelské k životnímu prostředí. 

Udržitelný, levný, netoxický, nehořlavý a obnovitelný proces nabízí oxidační karboxy-

lace alkenů. Nicméně kvůli vysoké termodynamické stabilitě CO2 je odladění této technologie 

velmi obtížné [35]. Strategie pro vyřešení nízké reaktivity se zakládají na reakcích se substráty 

s velkou volnou energií. 

Díky nenáročným podmínkám reakce se dostává pozornosti také výrobě kyseliny mra-

venčí hydrogenací [36]. Při této reakci vzniká pouze malé množství vedlejších produktů a tím 

se dosahuje možnosti uchování vodíku v tekuté formě. Následný rozklad na H2 a CO2 je již 

poměrně snadný [36].  

Produkce polymerů s využitím CO2 se může stát kompetitivní metodou pro obvykle po-

užívaný proces výroby polymerů z ropy (schéma výroby plastů z CO2 je zobrazeno na Obr. 18). 

Zásluhou využití CO2 se sníží náklady na uhlík. Toho může být ušetřeno až 50 % [34]. Renta-

bilita produkce plastů pomocí CO2 je závislé na ceně ropy. Pokud by byla cena velmi vysoká, 

došlo by s touto alternativní metodou ke zlevnění výroby. 

 

 

Přestože existuje poptávka po chemických látkách a palivech, které je možné vyrobit 

ze zachyceného CO2, jejich technologie stále nejsou konkurenceschopné. Komercializaci brání 

vysoká cena oproti konvenčním procesům, chemická nestabilita a nízká kvalita produktů. 

Obr. 18 Schéma výroby plastů z CO2 [34]. 
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4.5 Výroba stavebního materiálu 

CO2 nachází další možnost využití při výrobě betonu. Oxid uhličitý může být použitý buď 

jako náhrada vody, nebo v podobě krystalických agregátů4. Tyto aplikace obnášejí reakci CO2 

s vápníkem nebo hořčíkem, při nichž vznikají uhličitany. Ty mají ještě nižší energetický stav 

než samotný CO2. 

Beton vyrobený za pomoci CO2 se vyznačuje lepšími vlastnostmi, nižšími náklady a nižší 

uhlíkovou stopu [34]. Klima benefituje hlavně díky nižšímu podílu cementu, který je známý 

svými vysokými emisemi CO2 při jeho výrobě. 

Lídry ve vývoji této technologie jsou v současnosti dvě severoamerické společnosti – 

CarbonCure a Solidia. Obě slibují ohromné snížené uhlíkové stopy betonu. CarbonCure uvádí 

dokonce osmdesátiprocentní snížení emisí CO2. Nicméně tuto hodnotu bychom měli vzít s re-

zervou, jelikož ještě nebyla ověřena nezávislými testy. 

 

Výroba stavebních materiálů z odpadů je další možnou cestou. Stavební agregáty mo-

hou být vytvořeny reakcí CO2 a odpadních materiálů z elektrárenských a dalších industriálních 

provozů [34]. Pro tuto technologii se zejména hodí struska vznikající při zpracování železa 

a popel vznikající při spalování uhlí.  

Vyšetřit uhlíkovou stopu této technologie je velmi složité. Závisí na energetické nároč-

nosti procesu a transportu odpadů. Přeměna vstupních surovin na produkt je energeticky ná-

ročný proces, a tudíž dochází k dalším emisím. Pro posouzení environmentálního dopadu je 

nutné mnohaleté pozorování této technologie. 

 

Výroba stavebního materiálu je slibnou metodou uskladnění CO2. Nicméně množství ulo-

ženého oxidu uhličitého je mnohem nižší než při produkci paliv a chemikálií. Zato dojde k dlou-

hodobému uložení uhlíku ve stabilní formě uhličitanů. 

 

4.6 Zvýšení výnosnosti rostlin 

CO2 se běžně používá pro zvýšení výnosnosti rostlin ve velkých sklenících. Díky tomu 

se dosahuje urychlení růstu plodin, zrychlená produkce květů, snížení nákladů na spotřeby ener-

gie, snížení rizika napadení rostlin houbovými chorobami a škůdci (moly, svilušky a dalšími) 

[37]. Dle [34] při využití této technologie dochází k zvýšení výnosů sklizně o 25 až 30 %. 

Nyní běžně využívanou metodou je spalování propan-butanu. Při jeho spálení jednoho 

kilogramu vznikají přibližně tři kilogramy CO2 a 1,6 kg vodní páry. K tomu je uvolněno 42 000 

až 50 000 kJ/kg tepla [38], které je využito na ohřev skleníku. Ohřev skleníku je potřebný 

v noci, ale rostliny CO2 v noci nepotřebují, ba naopak jej vypouštějí. Nevýhodou spalování 

propan-butanu je také množství uvolněné páry, která může vést k napadení rostlin houbovými 

chorobami. 

Oproti tomu se metoda využívající CO2 jeví jako velmi perspektivní, jelikož netrpí těmito 

neduhy. Světovým lídrem ve využívání CO2 ke zvýšení výnosnosti rostlin je Nizozemsko se 

svou roční spotřebou 5–6,5 Mt CO2. Z tohoto množství je přibližně 500 kt [34] zachyceného 

CO2. 

 

 

 

4 Agregát je shluk nespočtu krystalových zárodků bez pravidelného uspořádání. Jde o nejčastější formu 

výskytu minerálů. 
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4.7 Shrnutí 

Zatím situace nenasvědčuje tomu, že CCU najde své uplatnění v blízké budoucnosti. 

Brání tomu ekonomika procesu využití CO2, nedostupnost, cena zachyceného CO2 a nízká sta-

bilita uhlíku v produkovaných sloučeninách. 

Nejjednodušší aplikací je použití CO2 bez dodatečné přeměny. Tím odpadá nutný vývoj 

technologie pro přeměnu oxidu uhličitého a také není nutné použití dodatečné energie na pře-

měnu. První vlaštovkou využití CO2 v jiné formě by mohla být aplikace při výrobě betonu. A to 

zásluhou zlepšení mechanických vlastností betonu. Zde nicméně rychlejší adopci brání legisla-

tiva. 

V dlouhodobém horizontu technologie CCU najde své místo na trhu. A to především díky 

zefektivnění procesů přeměny CO2 z hlediska kvality produktů, vyšší stabilitě uhlíku ve slou-

čeninách a ceně procesu. Důležitým faktorem hrající CCU do karet bude levná elektřina a vodík 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie. V budoucnu se bude také zvyšovat povědomí široké 

veřejnosti o technologii CCU. To bude mít pravděpodobně za následek vyšší atraktivitu pro-

duktů vyrobených ekologickou cestou. 
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5 CCUS ve spojení s biomasovými zdroji 
V anglické literatuře se pro zachycení CO2 spojené s biomasovými zdroji převážně pou-

žívají termíny Bio-CCS a BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage). Méně často 

se objevuje obecnější termín BECCUS. V následujícím textu budu používat tento méně svazu-

jící termín BECCUS. 

 

Vědci se shodují, že k dosažení klimatických cílů vytyčených na Pařížské konferenci je 

nutné využití statnějších metod zachycení CO2. Technologie CCS a CCU jsou spjaty se zachy-

cením oxidu uhličitého z bodových zdrojů. Oproti tomu metoda BECCUS je vhodná i pro ne-

přímý záchyt vyprodukovaných emisí [19]. 

BECCUS snoubí dva technologické celky, bioenergetiku a CCUS. Zachycení CO2 pro-

bíhá biologickou cestou při růstu biomasy, kdy dochází pomocí fotosyntézy k vázání CO2 

a jeho přeměna na glukózu (zjednodušená rovnice fotosyntézy – rovnice (5.1)(4.1)) a následně 

na polysacharidy (škrob, celulóza). 

 

 6 𝐶𝑂2 + 6 𝐻2𝑂 → 𝐶6𝐻12𝑂6 + 6 𝑂2 (5.1) 

 

Po přeměně paliva je CO2 zachycen a uskladněn, či využit. Což vede ve výsledku k zá-

porným emisím. Oproti tomu metody CCUS spjaté se spalováním fosilních paliv mohou v ide-

álním případě dosáhnout nulových emisí [19]. Uhlíkové bilance různých technologií jsou zob-

razeny na Obr. 19. 

5.1 Přeměna biomasy 

Biomasa má mnoho podobností s fosilními palivy (především s uhlím), včetně možností 

přeměn a množství energetických produktů z ní vyrobených. Všechny tři technologické procesy 

používané na přeměnu paliv (pre-combustion, post-combustion, oxyfuel combustion – popsány 

v kapitole 1.1) mohou být použity i při spalování biomasy. Navíc přeměna biomasy může pro-

bíhat biologickými cestami, které dávají další možnost zachycení CO2. 

Obr. 19 Uhlíková bilance jednotlivých technologií [47]. 
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Možností, jak přeměnit biomasu na energetické nebo chemické produkty za pomocí 

BECCUS, existuje hned několik (znázorněny jsou na Obr. 20) [39]. Řadíme mezi ně 

biochemickou výrobu paliv, termochemickou výrobu paliv a chemikálií a produkci elektřiny 

a/nebo tepla a užití biomasy v průmyslových provozech. 

Obr. 20 Schématické zobrazení možností přeměny biomasy spojené s CCUS [39]. 
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5.1.1 Biochemická produkce biopaliv 

Biomethan se vyrábí fermentací nebo anaerobní digescí. Při těchto procesech je orga-

nický materiál rozložen v několika krocích různými mikroorganismy. Pro tento účel může být 

použito mnoho organických surovin – hnůj, bioodpad, cukrodárné a škrobodárné rostliny. Pro-

duktem těchto procesů je bioplyn, který je složen ze 45–70 % methanu, 25–45 % CO2, malého 

množství sloučenin síry a digestátu [39]. Separací CO2 a sloučenin síry vzniká výsledný pro-

dukt – biomethan, který může sloužit jako náhrada zemního plynu. Separace CO2 při výrobě 

biomethanu čelí problémům spojených s malými objemy plynu a sezónní změnou typů surovin. 

 

Při ethanolové fermentaci dochází k přeměně cukrů z biopaliv (cukrová řepa, cukrová 

třtina, kukuřice) na ethanol a CO2. Přibližně dvě třetiny uhlíku obsaženého v cukrech se pře-

mění do formy ethanolu, zbylá třetina se přeměňuje na téměř čistý CO2 [39]. Ethanol je nutné 

oddělit od vody destilací.  

Pro výrobu ethanolu je možné využít i dostupnou a levnou lignocelulózovou biomasu5. 

Nicméně před samotnou fermentací je nutné vstupní suroviny předupravit a podrobit vlastní 

hydrolýze. Při předúpravě se izoluje celulóza od ligninu a hydrolýzou se převádí celulóza 

na cukry, které následně podstupují fermentaci. Okolo 62 % uhlíku z biomasy vystupuje 

ve formě ligninu, 25 % v ethanolu a 13 % ve formě CO2 [39]. Lignin se posléze dá použit jako 

palivo. Zachycení CO2 je možné implementací separace CO2 po jeho spalování. 

 

5.1.2 Termochemická produkce biopaliv a biochemikálií 

Zplyňování je termochemická přeměna pevných nebo kapalných uhlíkatých materiálů 

na generátorový plyn působením zplyňovacích médií a vysoké teploty. Produktem je plyn ob-

sahující výhřevné složky, jako je vodík, oxid uhelnatý, methan a další organické sloučeniny, 

dále obsahuje doprovodné složky – oxid uhličitý, vodu a dusík, obsahuje také znečišťující 

prvky – dehet, prach, sloučeniny síry, chlóru a další [40]. Vyčištěný syntetický plyn může být 

následnými komerčně dostupnými procesy přeměněn na paliva a chemikálie.  

Z vyrobeného vodíku se může syntetizovat amoniak nebo močovina. Methan vyrobený 

methanací (podkapitola 4.3 – katalytická hydrogenace) se může využít jako náhrada zemního 

plynu [39]. Syntetickou výrobou paliv (např. Fisher-Tropsův proces) se syntetizuje diesel, ben-

zin nebo kerosin. Methanolovou syntézou se připravují dimethylether, benzin, ale také plasty, 

formaldehyd nebo kyselina octová. 

Technologie záchytu CO2 se v mnohém podobá metodě pre-combustion (1.1.2) [39]. 

Pro separaci se nejčastěji používá fyzikální absorpce. 

 

Další možnou metodou termochemické přeměny je pyrolýza, což je termický rozklad bez 

přístupu kyslíku [41]. Vzniká při něm pyrolytický olej, pyrolýzní plyn a pevné biouhlí. Obsahy 

těchto produktů a jejich vlastnosti závisí především na teplotě pyrolýzy a na složení biomasy. 

Podle rychlosti ohřevu a maximální teploty ohřevu pyrolýzu dělíme na rychlou a pomalou. 

Při rychlé pyrolýze je nárust teploty svižný a dosahuje až 1200 ºC, přičemž trvá kratší dobu. 

Oproti tomu pomalá pyrolýza se vyznačuje pozvolným nárustem k hodnotám 800 ºC. Podíly 

vzniklých produktů se liší, jsou zobrazeny v Tab. 3. 

 

 

 

5 Mezi lignocelulózovou biomasu řadíme dřeviny, celé rostliny obilovin, travní porosty, konopí seté, šťovík 

a další. 
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Tab. 3 Hmotnostní složení produktů pyrolýzy [41] [42]. 

Pyrolýza Pyrolytický olej Biouhlí Pyrolýzní plyn 

Rychlá 60–75 hm % 15–25 hm % 10–20 hm % 

Pomalá 30 hm % 35 hm % 30 hm % 

 

Pyrolytický olej a pyrolýzní plyn se řadí k biopalivům. Biouhlí je definováno jako mate-

riál obsahující až 90 % uhlíku, který je obsažen především ve formě aromatických sloučenin 

[41]. Toto uspořádání znemožňuje mikroorganismům rozklad biouhlí v půdě. Díky tomu je 

možné docílit dlouhodobému uložení uhlíku v půdě ve stabilní formě. Tímto ale výhody biouhlí 

nekončí, díky jeho porozitě dokáže v půdě zadržovat vodu a minerály. 

V závislosti na druhu biomasy, nízkoteplotní pyrolýza může být mírně exotermní. 

Jakmile je proces pyrolýzy nastartován dodanou energií, teplo uvolněné při reakci dokáže tuto 

reakci udržet v chodu [9]. Díky tomu může být přeměněno velké množství biomasy na biouhlí 

a biopaliva bez nutnosti dodávat teplo. 

 

5.1.3 Spalování biomasy na výrobu tepla nebo elektřiny 

Spoluspalování biomasy s uhlím nabízí možnost zvýšení množství elektřiny z obnovi-

telných zdrojů. Metody spoluspalování lze rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé spoluspalování 

je nejméně nákladný, nejjednodušší a nejčastěji využívaný přístup [43]. Pro tento postup jsou 

použity stávající mlýny a hořáky. Pro přímé spoluspalování jde použít přibližně 3 % biomasy 

bez nutných investic [43]. Pro nepřímé spoluspalování je nutné užití zařízení na zplynění bio-

masy, který přemění biomasu na topný plyn. Tato technologie umožňuje využití různorodých 

biopaliv a ve vyšším množství než u přímého spoluspalování, ale za cenu vyšších investičních 

nákladů. 

Kombinovaný cyklus s integrovaným zplyňováním (IGCC, popř. BIGCC) a spoluspalo-

vání v kotlích s cirkulujícím fluidním ložem (Circulating Fluidized Bed Combustor, CFBC) 

jsou dvě pokročilé progresivní konverze paliva. IGCC nabízí vyšší účinnost a podstatně nižších 

dopadů na životní prostředí ve srovnání s konvenčními uhelnými elektrárnami. Množství bio-

masy spalované společně s uhlím dosahuje až 30 % [43]. V CFBC se uhlí spaluje společně 

s vápencem pro snížení emisí síry. Kvůli vysoké rychlosti plynu jsou strhávány částice paliva, 

které musí být zachyceny účinným odstředivým filtrem. CFBC se může pochlubit účinností 39–

41 % [43], možností využití nekvalitního uhlí, nízkými emisemi oxidů dusíku, síry a CO. V re-

žimu spoluspalování může množství biomasy dosáhnout 80 až 100 % [43]. 

 

Další možností výroby elektřiny, popřípadě tepla, je spalování biomethanu získaného 

fermentací (podkapitola 5.1.1). Při spoluspalování s jinými plynnými palivy neexistuje maxi-

mální možné množství přidaného plynu, tedy je možně spoluspalovat od 0 do 100 % bioethanu 

[39]. Pro separaci CO2 se používají technologie post-combustion. 

 

5.1.4 Užití biomasy v industriálních procesech 

Dalším možným uplatněním BECCUS je náhrada fosilních paliv biopalivy se zachyce-

ním CO2 v oblasti poptávky po elektřině a teplu. Sdílením infrastruktury by mohly profitovat 

například průmyslové zóny. Tím by bylo docíleno vysoké efektivity provozu [39]. Užití se na-

bízí například v cementářských pecích, rafineriích, chemičkách, ocelárnách, papírnách a dal-

ších. 
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Integrací tohoto procesu by mohlo dojít k razantnímu snížení nákladů na vybudování 

a provoz zachycení CO2 [39]. Do budoucna se s integrací této technologie určitě setkáme, 

nicméně zatím neexistuje žádná realizace. 

 

5.2 Zachycení CO2 fotosyntézou 

Autotrofní organismy fotosyntézou přeměňují CO2 na organický uhlík, jak bylo popsáno 

v úvodu kapitoly. Tento proces nám dává další možnost, jak využít spaliny, popřípadě z nich 

separovaný CO2 při pěstování mikrořas, makrořas a sinic. 

 

5.2.1 Mikrořasy 

Mikrořasy nacházející se v mořích (fytoplankton), sladkovodních nádržích a tekoucích 

vodách jsou odpovědné za téměř jednu polovinu globální primární fotosyntetické produkce 

[44]. Mikrořasy nad vyššími rostlinami vynikají vyšší rychlostí růstu díky vyšší účinnosti foto-

syntézy. Jejich množství může být zdvojnásobeno za méně než 24 hodin u většiny druhů mi-

krořas [9]. Toho je docíleno velmi krátkými reprodukčními cykly a jednoduché buněčné struk-

tuře, která nevyžaduje vysoké nároky na vedlejší metabolické funkce. 

Díky tomu jsou mikrořasy vhodným kandidátem na snižování emisí CO2. Použití by 

mohly najít při využití spalin vycházejících z elektrárny ve fotobiorektorech (viz Obr. 21) [9]. 

Velkou překážkou využití fotobioreaktorů je jejich cena. Levnější variantou kultivace řas je 

pomocí konstrukčně jednodušších i provozně levnějších okružních kultivačních systémů (Obr. 

21) [45]. Tyto umělé, či přírodní nádrže nejsou odděleny od okolního prostředí a může tak 

probíhat výměna plynů s okolním vzduchem. 

 

Biomasa z mikrořas je zdrojem mnoha cenných látek. Obsahuje bílkoviny, oleje, polysa-

charidy a antioxidanty [44]. Jejich užití se neomezuje pouze na její spalování, ale také nachází 

užití ve výživě (lidská i zvířecí), hnojení půdy, čištění odpadních vod, kosmetika farmacie 

a v neposlední řadě v produkci biopaliv třetí generace. 

 

5.2.2 Makrořasy 

Makrořasy, stejně jako mikrořasy, využívají CO2 jako svůj zdroj potravy. Dříve se umělé 

pěstování makrořas nevyplatilo a spoléhalo se na sklízení makrořas vyskytujících se v přírodě. 

Jejich pěstování při spojení s technologií zvyšování výnosnosti rostlin dostává nový rozměr [9]. 

Makrořasy se mohou pochlubit vysokým tempem růstu, obstojnou schopností pohlcovat CO2 

a samozřejmě možností energetického využití. 

Obr. 21 Schematický návrh A) okružního systému kultivace řas a B) fotobioreaktorů [45]. 
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Při využití spalin je docíleno snížení nákladů a zvýšení produkce makrořas. Jako ideální 

obsah CO2 ve spalinách je 12–15 % [46]. Při tom se dosahuje dvakrát až třikrát vyšších výnosů 

rostlin v porovnání s množstvím CO2 obsaženého ve vzduchu. 

Makrořasy jsou stejně jako mikrořasy ceněným produktem. Jejich využití se nabízí v kos-

metice, biomedicíně, výživě, také může být využita jako hnojivo, nebo jako textilní vlákno (al-

ginátová vlákna z hnědých řas) [9]. 

 

5.2.3 Sinice 

Sinice neboli cyanobakterie jsou jednobuněčné organismy schopné fotosyntézy. Jedná se 

o evolučně velmi staré bakterie vyskytující se téměř ve všech biotopech. Jejich zdrojem potravy 

je CO2, jsou tedy schopné jej zachytit a přeměnit v jinou formu – na proteiny, sacharidy a lipidy. 

Veliký potenciál nabízí snoubení procesů fotosyntézy a kalcifikace. Sinice jsou schopny 

zachycení CO2 ze spalin a uložit jej jako precipitovaný uhličitan vápenatý [9]. Užitím halofil-

ních sinic6 se nabízí získání vápníku z mořské vody nebo solanky. Pro podpoření kalcifikace se 

také může použít vápník obsažený v sádře nebo v křemičitanech. 

Uplatnění sinic v řetězci CCUS z bodových zdrojů spalin nabízí slibnou cestu pro snížení 

emisí CO2. Přesto je nutný další výzkum a vývoj této technologie. K zdokonalení tohoto pro-

cesu je nutné pochopení a ovládnutí biochemických a fyzikálních procesů [9]. Potom bude te-

prve možné nasazení v provozu. 

 

5.3 Shrnutí 

Možná by se zdálo, že jedna ekologická metoda napasovaná na druhou je až přespříliš. 

Nicméně pokud bude lidstvo chtít snižovat množství CO2 v atmosféře, nezbude než sáhnout 

po technologii s negativními emisemi. Mezi nimi zatím BECCUS vyniká svou nízkou cenou 

za jednotku zachyceného CO2 i technickou vyspělostí.  

Metody na přeměnu biomasy s technologií zachycení CO2 jsou komerčně dostupné. Stačí 

je jen nasadit do provozu. Tomu ale zatím brání levnější konvenční technologie. Zatím jedinou 

možností implementace je výstavba a provoz financovaný z dotací.  

Zachycení CO2 ze spalin pomocí fotosyntézy se jeví jako nadějná cesta. Hlavní předností 

je možnost přímého využití spalin, čímž odpadne implementace nákladné separace CO2. 

Nicméně komerčnímu nasazení zatím brání technická vyspělost. 

 

 

6 Halofilní sinice jsou adaptovány na prostředí s vysokou koncentrací solí. 
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ZÁVĚR 
V bakalářské práci byla zpracována problematika CCUS. Podrobně byly popsány pře-

měny paliva, metody zachycení, transportu uložení a využití CO2. Rešerše se zabývá nejen zá-

chytem oxidu uhličitého vzniklého přeměnou fosilních zdrojů, ale také z biomasy. 

 

Mezi tři hlavní technologie přeměny paliva se řadí pre-combustion, post-combustion 

a oxy-fuel combustion. Od metody přeměny paliva se následně odvíjí způsob separace CO2. 

Nejjednodušší metodou přeměny paliva je běžné spalování. Jeho největší nevýhodou je nízký 

obsah oxidu uhličitého ve spalinách, a tedy následně nákladná separace. Proti tomu jdou metody 

pre-combution a oxy-fuel combustion. Ty navzdory vyšším nákladům spojených se zplyněním 

nebo separací kyslíku dokáží konkurovat běžnému spalováním nižší cenou separace díky 

vyššímu obsahu CO2. 

Metod separace oxidu uhličitého existuje celá řada. Zatím nejvíce prozkoumanou meto-

dou je separace pomocí aminů. Nicméně ani ta zatím nedosahuje uspokojivých výsledků. Jiné 

metody slibující vyšší efektivitu jsou stále ve stádiích vývoje a nebyly nasazeny ve velkém 

měřítku. 

Pro přepravu velkých objemů CO2 dává ekonomický smysl pouze doprava potrubní 

a lodní. Při využití kamionové a železniční dopravy by došlo k citelnému prodražení technolo-

gie CCUS. 

Ukládání CO2 by mělo být trvalé a bezpečné. Proto právě oceánské uložení oxidu uhliči-

tého nebude nejlepší metodou. Největším nebezpečím by bylo zvýšení kyselosti moří, kvůli 

kterému by došlo k ohrožení mořské fauny i flóry. Došlo by tak k odsunutí problémů pod moř-

skou hladinu. Naopak nejbezpečnější možnost uložení oxidu uhličitého nabízí geologické struk-

tury. Potenciálně nejlepším místem uložení je do vyčerpaných geologických struktur, popřípadě 

uložení spojené s metodou zvýšení výtěžnosti ropy. Poslední možností CCS je minerální kar-

bonatace, která pro uložení CO2 nepotřebuje separovat CO2. Bohužel z důvodu nutnosti vel-

kého množství minerálů pro uložení oxidu uhličitého se tato metoda nehodí pro velké emitory 

CO2. 

CCU se na oxid uhličitý dívá úplně z jiného pohledu. Bere ho jako cenou komoditu, kte-

rou je možné přeměnit na produkt. Bezesporu nejlepší možností využití je v jeho nezměněné 

podobě. Nejenže by separovaný CO2 dostal využití, ale také by nemusel být další vyráběn. Oxid 

uhličitý je možné také využít při výrobě stavebních materiálů. Při něm dojde nejen k jeho za-

držení, ba dokonce ke zlepšení mechanických vlastností materiálů. CCU při syntéze chemikálií 

a paliv zatím čelí bariérám ve formě nutnosti dodání velkých energií, nutnosti užití katalyzátorů 

a chemické nestabilitě produktů. Nicméně spojení výroby paliv a chemikálií s levně vyrobeným 

vodíkem z obnovitelných zdrojů by do budoucna mohla tyto technologie zlevnit. 

Přeměna biomasy dává možnost docílení negativních emisí. Technologie přeměn bio-

masy jsou již komerčně dostupné, nicméně nemohou cenově konkurovat konvenčním techno-

logiím. Makrořasy, mikrořasy a sinice nabízí způsob zachycení CO2 přímo ze spalin bez nut-

nosti separace. Zároveň jsou hodnotnou komoditou. Bohužel zatím vývoj této technologie není 

dostatečně daleko, aby mohla být nasazena v komerční sféře. 

 

Mnohé technologie CCUS spojuje nedostatečný technologický pokrok. Zatím existuje 

pouze několik pilotních projektů. To je zapříčiněno vysokou penalizací spojenou se separací. 

Nicméně nemalé množství peněz je a bude investováno v této oblasti a vývoj půjde rychle ku-

předu. Také je vyvíjen na tyto technologie velký společenský a politický tlak. Do budoucna 

půjde o strategické technologie s velkým finančním potenciálem.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

c Koncentrace - 

Ji Tok plynu kg·m−2·s−1 

kH Henryho konstanta Pa∙m3∙mol-1 

pi Parciální tlak Pa 

ppm Částic na milion - 

Q Teplo J 

δ Tloušťka m 

Δp Tlakový spád Pa 

   

   

Symbol Zkratka  

CCS Zachycení a uskladnění CO2 (Carbon Capture and Storage) 

CCU Zachycení a využití CO2 (Carbon Capture and Utilization) 

CCUS Souhrnný pojem CCS a CCU (Carbon Capture, Utilization and Storage) 

CLC Spalování v chemické smyčce (Chemical Looping Combustion) 

DAC Přímé zachycení CO2 ze vzduchu (Direct Air Capture) 

DEA Sloučenina diethylamin 

DMEA Sloučenina diethanolamin 

EGR Metoda zvýšení výtěžnosti plynu (Enhanced Gas Recovery) 

EOR Metoda zvýšení výtěžnosti ropy (Enhanced Oil Recovery) 

IEA Mezinárodní agentura pro energii (International Energy Agency) 

IGCC Integrovaný zplyňovací kombinovaný cyklus (Integrated Gasification Com-

bined Cycle) 

MEA Sloučenina ethanolamin 

MOF Hybridní porézní materiály (Metal Organic Frameworks) 

RWGS Obrácená water gas shift reakce (Reversed Water Gas Shift Reaction) 

TRL Úroveň technické připravenosti (Technology Readiness Level) 
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