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Abstrakt 
Tato práce se zabývá studiem organické hmoty jihomoravského lignitu pomocí dostupných 
fyzikálně-chemických metod a obdržené výsledky jsou případně zohledněny 
pro neenergetické aplikace lignitu. Organická hmota lignitu byla studována degradačními 
metodami, které zahrnovaly oxidaci CuO, termochemolýzu s TMAH, DFRC metodu. Zvláštní 
pozornost byla věnována oxidaci lignitu peroxidem vodíku, která byla provedena za různých 
reakčních podmínek (čas a teplota). Byla provedena termická degradace v inertní atmosféře 
k sledování chemických změn lignitu (včetně lignitu s různou úpravou) v průběhu pyrolýzy 
s využitím různých metod, a to zvláště TG-FTIR k analýze plynných produktů a FTIR 
k analýze zbytků uhlí po skončení pyrolýzy. Dále byly charakterizovány výluhy extrahované 
z lignitu působením vody při okolní teplotě, a to zejména z hlediska obsahu organických 
látek.  

 
 
 
 
 
Abstract 
This work deals with the study of organic matter in the South Moravian lignite using the 
available physico-chemical methods and the results obtained are eventually considered for 
non-energy applications of lignite. Lignite organic matter was studied by degradation 
methods, which included CuO oxidation, thermochemolysis with TMAH and DFRC method. 
Special attention was paid to the lignite oxidation with hydrogen peroxide, which was carried 
out under different reaction conditions (time and temperature). Thermal degradation was 
performed in an inert atmosphere in order to observation of chemical change of lignite 
(including lignite after extraction with chloroform, demineralised lignite, remineralised 
lignete) during pyrolysis by means of various methods, especially TG-FTIR for analysis of 
gaseous products and FTIR for analysis the residual lignite after pyrolysis.  
Further, water-soluble fractions from lignite were characterized, particularly in terms of the 
content of organic substances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klí čové slova: lignit, bitumen, degradační metody, vodné výluhy 
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1 ÚVOD  

Lignit je hojně rozšířený přírodní materiál, který představuje nejméně prouhelněný typ 
uhlí. Nízká hodnota výhřevnosti, vysoký obsah vody a kyslíku z něj činí velmi málo kvalitní 
uhlí pro spalování v elektrárnách. Tento převažující neefektivní přístup představuje zbytečné 
plýtvání cenné suroviny, pro kterou se nabízí řada efektivnějších a přínosnějších využití, které 
mohou být také šetrnější k životnímu prostředí.  

Bohužel, dosavadní znalosti struktury uhlí, jsou poměrně omezené, třebaže jeho studiem 
se vědci zabývají již déle jak sto let. Znalost struktury uhlí, resp. organické hmoty by přitom 
jistě posunula naše hranice chápání a využití uhlí, ale také poznání jeho vzniku a nejspíše by 
taktéž umožnila alespoň z větší části hlouběji vysvětlit mnohé fyzikálně-chemické děje jako 
sorpce, oxidace, spalování, pyrolýzní zpracování, extrakce apod. Uhlí je však složitou 
komplexní směsí organických a anorganických látek, která se vyznačuje především svou 
nerozpustností, a znesnadňuje tak jeho analýzu. Navzdory výraznému rozvoji analytických 
technik a metod v posledních desetiletích, poznání struktury nevede stále ke svému kýženému 
cíli. 

Ke studiu organické hmoty jsme motivováni především zkušenostmi z oblasti huminové 
chemie a snahou implementovat je na jihomoravský lignit, který je po řadu let předmětem 
studia našeho pracoviště z hlediska hledání nových a vylepšení stávajících neenergetických 
aplikací lignitu.  

Pro studium organické hmoty byly zvoleny především degradační metody, z nichž některé 
jsou již dobře známé z aplikací na jiné materiály (termochemolýza, oxidace CuO, oxidace 
H2O2), a relativně nová metoda, která doposud nebyla vůbec aplikována na lignit, obecněji 
uhlí (DFRC). Taktéž byla snaha využít přístrojového vybavení TGA, TGA spojené s FTIR, 
pyr-GC-MS k sledování chemických procesů, které probíhají v lignitu při pyrolýze, včetně 
vzorcích lignitu různě upravených (extrakce, demineralizace, remineralizace).  

Z hlediska aplikace lignitu jako organického hnojiva nebo půdního kondicionéru má 
význam charakterizace vodných výluhů. Tato problematika se rovněž dotýká oblastí, kde 
dochází ke kontaktu lignitu s vodou (např. sorpční lázně).  
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Při studiu chemické struktury uhlí existují dvě strategie. První se pokouší degradovat 
nebo rozbít makromolekuly uhlí na reprezentativní fragmenty a následně odvodit původní 
strukturu uhlí z identifikovaných fragmentů. Druhá strategie spočívá ve studiu uhlí 
technikami, které umožňují nedestruktivní přístup zkoumání ve svém pevném stavu [1].  

Používané metody a techniky ke studiu uhlí lze najít v přehledu [2, 3]. 

2.1    Chemické degradační metody 

2.1.1 Oxidace CuO 

Alkalické roztoky oxidů kovů jako CuO, Ag2O, HgO a CoO jsou známy díky své 
schopnosti selektivně oxidovat lignin, huminové kyseliny a uhlí, aniž by docházelo 
k degradaci aromatických jader [3]. Oxidace CuO je z uvedených kovů vhodnější díky svému 
mírnějšímu průběhu. V porovnání s podobně probíhající oxidací alkalickým roztokem 
nitrobenzenu je oxidace CuO výhodnější také z pohledu, že vzniká mnohem méně 
nežádoucích vedlejších produktů. Aplikaci alkalického roztoku CuO na uhlí poprvé provedl 
Hayatsu [3]. Oxidace CuO nevede ke kompletní depolymerizaci ligninu a z tohoto důvodu 
není možné na ni pohlížet jako kvantitativní metodu [4]. Na druhou stranu, reakce štěpí 
arylethery ze svrchních částí makromolekluly na produkty, které poukazují na obsah a složení 
ligninu. Na základě toho mohou být výsledky z oxidace použity k výpočtu parametrů, které 
určují původ ligninu a míru jeho degradace [4].  

2.1.2 Termochemolýza a pyrolýza-GC-MS 

Pyrolýza spojená s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (pyr-GC-MS) 
významně přispěla k našemu poznání struktury makromolekul a dosud je nepostradatelnou 
její součástí [5]. Ovšem slabou stránkou této metody jsou polární pyrolýzní produkty, které 
jsou špatně měřitelné plynovou chromatografií GC, a které mohou podléhat dekarboxylacím 
(v případě COOH skupin) a nebo dehydratacím (v případě OH skupin) [6, 7]. Tyto reakce 
způsobují částečnou ztrátu strukturních informací a v konečném důsledku mohou vést 
k nesprávným závěrům [6, 7]. K překonání těchto omezení byla zavedena pyrolýza 
s methylací in situ pomocí tetramethylamonium hydroxidu (TMAH), která umožňuje detekci 
karboxylových kyselin, alkoholů a fenolů jako methyl derivátů. Používaný TMAH je relativně 
silnou organickou bází, u které bylo prokázáno, že kromě methylačních vlastností, také 
způsobuje štěpení esterových a etherových vazeb (dokonce při nízkých teplotách) [8, 9]. 

McKinney [10] s kolegy vyvinul tzv. off-line termochemolýzu, která využívá TMAH 
a poskytuje téměř stejné produkty jako pyrolýza s TMAH  in situ. Oproti předchozímu 
případu, tato technika umožňuje kvantifikaci produktů po přídavku vnitřního standardu 
a taktéž odstranění vedlejších produktů TMAH před analýzou GC-MS [10]. Nevýhodou je 
omezení aplikace pouze na velmi malé množství vzorku (3 mg) [10].  

L. Grasset vyvynul preparativní off-line termochemolýzu, která umožňuje snadnou 
a rychlou úpravu velkého množství (1–2 g) vzorku [7].  

Kromě TMAH lze použít i jiná reakční činidla. Použitím tetraethylamonium octanu 
(TEAAc) je možné rozlišit mastné kyseliny vázané vodíkovou vazbou od těch kovalentně 
vázaných ve struktuře huminových kyselin [11–13].  
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Termochemolýza je úspěšným nástrojem ve studiu polárních molekul. Přes nesporné 
výhody termochemolýzy není zcela správné odsunovat do pozadí pyr-GC-MS. Pro ucelenější 
poznání struktury je vhodné obě metody kombinovat [6].     

2.1.3 Derivatizace následovaná redukčním štěpením (DFRC) 

DFRC je relativně nová metoda, která byla vyvinuta ke studiu ligninu. DFRC (jedná se 
o akronym z anglického Derivatization Followed by Reductive Cleavage) je jednoduchá 
a účinná metoda, která selektivně a efektivně štěpí α- a β-aryletherové vazby ligninu 
za vzniku ligninových monomerů, které lze kvantifikovat [14]. Metoda DFRC se skládá ze 
dvou klíčových kroků [15]. Předně probíhá solubilizace ligninu bromací a acetylace účinkem 
acetylbromidu AcBr [15]. V tomto reakčním kroku tedy dochází k selektivnímu štěpení α-
etherů a acetylaci všech volných OH skupin[16]. Reakce probíhá při 50 °C, aby se zabránilo 
vedlejším reakcím. Při teplotě 70° C již nabývá na významu nežádoucí acetylace 
benzenového jádra [16]. Druhý reakční krok zahrnuje redukční štěpení práškovým zinkem 
[15]. Pohotově dochází k odštěpení bromu a etheru, methoxylové skupiny zůstávají 
nedotčené. V konečné fázi jsou produkty acetylovány, aby mohly být analyzovány 
a kvantifikovány [16].  

2.1.4 Termogravimetrie spojená s FTIR (TG-FTIR) 

Termogravimetrie je běžně používána metoda a využívaná k četným charakterizacím uhlí 
[17]. Solomon spojil termogravimetrii s infračervenou spektrometrii s Fourierovou 
transformací TG-FTIR, která umožňuje analýzu uvolněných plynů během pyrolýzy. Využití 
FTIR je výhodnější ve srovnání s hmotnostní spektrometrii MS v tom ohledu, že umožňuje 
analyzovat i velmi těžké produkty, a oproti plynové chromatografii GC je FTIR výhodnější, 
že analýza probíhá rychleji [17].   

Při pyrolýze uhlí jsou nejčastěji TG-FTIR detekovány plyny CO2, CO, H2O, CH4, C2H4, 
NH3, COS, SO2, [18]. Mavridou [19] na příkladu řeckého lignitu uvádí i vznik dusíku N2. 
Voda vzniká pravděpodobně během pyrolýzy kondenzací fenolů [20]. Funkční skupiny 
poskytující CO jsou charakterizovány značnou stabilitou (kolem 600 °C). Za zdroj CO jsou 
považovány hlavně ethery, ale nelze vyloučit ani fenoly, chinony a epoxidy [20]. Původ CO2 
je připisován s největší pravděpodobností karboxylovým skupinám a karboxylátům [20], 
přičemž karboxyláty jsou rozkládány při vyšší teplotě než karboxylové kyseliny [21]. Dalšími 
možnými zdroji CO2 mohou být estery a anhydridy, na jejichž výskyt v uhlí je usuzováno 
na základě měření FTIR spekter [20]. Přítomnost sideritu, kalcitu může být také zdrojem CO2 

[20]. Stejně tak část vody může pocházet z anorganické složky minerálů (zvláště illitu, 
kaolinu, montmorillonitu) [22]. Za hlavní prekurzory CH4 jsou uváděny hydroaromatické 
sloučeniny (pro nižší teploty) a arylmethyly při vyšší teplotě [23]. Mavridou [19] připisuje 
vznik CH4 rozkladu ligninu. Při teplotách nižších než 200 °C se objevuje ve spektru voda, 
která byla původně zadržována v pórech uhlí a souvisí tak s vlhkostí uhlí [19–23]. 

2.1.5 Oxidace peroxidem vodíku H2O2 

Oxidace peroxidem vodíku je vhodná metoda ke studiu alifatických struktur uhlí [3]. Deno 
a spol. [24] použili silnější oxidační činidlo, skládající se ze směsi H2O2 a CF3COOH, které 
aplikovali na bituminózní uhlí při 60–70 °C. Hlavní produkty byly octová kyselina, malonová 
kyselina, jantarová kyselina a polykarboxylové kyseliny benzenu. Celkový výtěžek kyselin 
byl pouze 14,4 % z uhlíku obsaženého v uhlí [24]. Vyšší hodnota (18,5 %) byla zjištěna 
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v případě hnědého uhlí za stejných reakčních podmínek Pro získání malých organických 
kyselin ve vysokém výtěžku je tedy potřeba aplikovat mírné oxidační podmínky a vycházet 
spíše z hnědého uhlí než více prouhelněného uhlí jako je bituminózní [25]. Oxidací lignitu 
30% vodným roztokem H2O2 po dobu 24 h při 60 °C bylo dosaženo 40 % konverze uhlíku 
na malé molekuly jako methanol, mravenčí kyselinu, octovou kyselinu, glykolovou kyselinu 
a malonovou kyselinu [25].  

Na základě těchto pozorování tvrdí Deno a spol. [24], že přítomnost octové kyseliny mezi 
produkty poukazuje na arylmethylové skupiny v uhlí. Vznik jantarové kyseliny vysvětluje 
Deno a spol.   [26] v jiné práci z ArCH2CH2Ar a indanu. Rovněž nevylučuje vznik z jednotek 
–CH2CH2CHOH– a –CH2CH2CHR–.  

Miura a spol. [25] navrhli mechanismus oxidace hnědého uhlí peroxidem vodíku. V první 
řadě dochází ke štěpení slabých vazeb mezi kyslíkem a uhlíkem –C–O– za vzniku CO2 
a velkého množství ve vodě rozpustných organických sloučenin, současně vzniká mnoho 
karboxylových skupin na aromátech [25, 27]. Následně se aromatická jádra s vytvořenými 
karboxylovými skupinami rozkládají za vzniku malých organických kyselin. Oxidované uhlí 
se tím pádem s postupující oxidací stává bohaté na alifatické sloučeniny a karboxylové 
skupiny [25, 27]. Porušení aromatického jádra lze také vysvětlit na základě Fentonovy reakce 
díky katalytickému účinku Fe, které se vyskytuje v uhlí [25].  

2.2 Nedestruktivní metody 

2.2.1 Infra červená spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR) 

Infračervená spektrometrie, resp. infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací 
(FTIR) je stále běžně používanou technikou při studiu uhlí [28]. Atraktivita FTIR 
pro zkoumání funkčních skupin je mimo jiné dána (v porovnání např. s NMR, XPS [28]) 
snadností a rychlostí obsluhy přístroje, rozsáhlým počtem publikovaných prací týkajících 
se infračervených spekter uhlí, požadavkem malého množství vzorku (1 až 15 mg) ale také 
nízkými pořizovacími náklady [28, 29].  

Analýzu uhlí komplikují překrývající se pásy spektra [30]. Tuto nevýhodu lze 
s obezřetným přístupem řešit pomocí Fourierovy autodekonvoluce (Fourier self-
deconvolution) [30], nebo metodou proložení křivky [31]. Ve většině prací je vzorek upraven 
do formy tablety v přítomnosti KBr, který má, bohužel, hydroskopické vlastnosti, a to 
komplikuje analýzu výsledného spektra (např. v oblasti 3450 cm-1 nebo 1630 cm-1  [32]. 
Davis [33] upozornil, že za jistých podmínek KBr katalyzuje dekarboxylaci kyselých 
funkčních skupin. Alternativou je využití jevu difuzního odrazu, v odborné literatuře 
označovaného jako DRIFTS (diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy) 
[29]. Například Straka doporučuje stanovení funkčních skupin kyslíku v uhlí pomocí DRIFTS  
[34]. Painter a spol. [32] pomocí metody proložení křivky dokázal určit obsah alifatických 
a aromatických CH skupin, navrhnul využití úpravy vzorku acetylací k rozlišení mezi OH 
skupinami alkylů a fenolů, podařilo se jim prokázat, že pás 1600 cm-1 přísluší valenčním 
vibracím aromatického kruhu (u lignitu a oxidovaného uhlí je překrytý pásem díky 
karboxylátům, které se jeví při 1580 cm-1) a rovněž byla využita k určení COOH skupin 
a rozlišení mezi různými C=O funkčními skupinami. Ibarra a spol. [35] aplikovali FTIR 
s využitím proložení křivky k analýze struktury tepelně upraveného uhlí. Pomocí FTIR, resp. 
DRIFTS se podařilo v uhlí identifikovat celkem sedm typů vodíkových vazeb, na jejichž 
objevení se podíleli Painter [36], Miura [37] a Li [38]. Kromě vodíkových vazeb tvořených 
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hydroxylovými a karboxylovými skupinami pozoroval Li [38] nový druh vodíkové vazby při 
vlnočtu 2514 cm-1 tvořené mezi thiofenoly SH a dusíkem N v pyridinových jednotkách. 
V případě lignitu není tento pík vidět, což je zřejmě důsledkem vysokého obsahu 
karboxylových skupin. Pokud se lignit zahřeje na 620 °C v atmosféře argonu (COOH mizí), 
pak se zřetelně objevuje pík SH-N [38].  

 

2.3 Izolace organického materiálu extrakcí vodou z lignitu 
Odborná literatura věnuje dostatečnou pozornost problematice loužení anorganických 

materiálů (zvláště co se týče těžkých kovů, např. olovo, arsen, měď kadmium atd.) z lignitu 
kvůli jejich nebezpečí pro životní prostředí, zatímco loužení organického materiálu z lignitu 
stojí spíše na okraji zájmu. Přitom význam studia interakce vody s lignitem nachází uplatnění 
v řadě aplikací. Mezi nejvýznamnější neenergetické aplikace v tomto smyslu zřejmě patří 
používání lignitu v zemědělství jako organické hnojivo (případně organicko-minerální 
hnojivo) nebo půdní kondicionér [39]. Lignit je také navrhován jako účinný sorbent (zvláště 
těžkých kovů) pro úpravu odpadních vod [40]. Na druhou stranu, studie se nezabývají 
kvalitou vody po sorpci z hlediska organického materiálu, který se z lignitu vždy uvolňuje 
a způsobuje žloutnutí vody. Dosavadní studie se zabývají pouze extrakcí uhlí použitím horké 
vody, subkritické vody, nebo superkritické vody, ale tyto experimentální podmínky neodráží 
situaci vyskytující se v běžných podmínkách [41–44]. 

Bylo publikováno, že voda po promytí uhlí [45] a voda z uhelných kalů[46,47] obsahovaly 
fenoly, polycyklické aromatické uhlovodíky a huminové látky. Ale minimum prací se zabývá 
extrakcí organické hmoty z uhlí za teploty blízké environmentálnímu prostředí a metodou 
přímého kontaktu uhlí s vodou [45, 48]. Peuravuori a spol. [48] loužili lignit čistou vodou 
a zjistily přítomnost alifatických kyselin, alkoholů a esterů s dlouhými uhlíkatými řetězci, 
aromatických karboxylových kyselin, derivátů fenolu, polycyklických aromatických 
uhlovodíků, furanů a dusíkatých sloučenin (aromatické aminy a dusíkaté heterocykly). 
Bohužel, autoři nespecifikovaly konkrétně sloučeniny na molekulární úrovni. Fabiańska 
a spol. [49] pozorovali, že promytím lignitu poklesl výtěžek bitumenu kvůli odstranění n-
alkanů (n-C12–n-C19), polárnějších sloučenin (např. derivátů chinolu) a snížením koncentrace 
naftalenu a alkylnaftalenů.  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Lignit jako materiál 
Předmětem studia byl jihomoravský lignit, pocházející z dolu Mír v Mikulčicích. Lignit 

byl pomlet na velikost pod 0,2 mm, vysušen při 105 °C po dobu 24 h a následně ponechán 
volně na vzduchu. Výsledná vlhkost lignitu se pak pohybovala kolem 7 hm. %.  

3.2 Charakterizace bitumenu a jeho vliv na sorpční vlastnosti lignitu 

3.2.1 Extrakce bitumenu z lignitu 

Papírová extrakční patrona se 77 g vysušeného lignitu (zrnitost pod 0,2 mm) byla vložena 
do Soxhletovy aparatury. Asi 800 ml chloroformu (předem dvakrát předestilovaného) 
s varnými kamínky bylo dáno do varné baňky umístěné v topném hnízdě. Po 24 h extrakce 
byl chloroform vyměněn a získaný extrakt koncentrován odpařením rozpouštědla pomocí 
rotační odparky. Extrakce byla provedena celkem třikrát po dobu 24 h. Izolovaný bitumen byl 
vysušen. Extrakce byla provedena dvakrát pro různé navážky. 

3.2.2 FTIR a fluorescenční spektrometrie bitumenu 

Bylo smícháno 10 mg rozetřeného bitumenu se 400 mg KBr. Směs byla rozetřena 
v achátové misce a z ní připravena tableta lisováním. Spektrum FTIR bylo pořízeno 
na přístroji Nicolet iS50 v rozsahu 4000–400 cm−1 za použití 256 skenů při rozlišení 4 cm−1.  

3.2.3 Fluorescenční spektrometrie bitumenu 

Množství 0,0020 g bitumenu bylo rozpuštěno ve 25 ml chloroformu. Roztok bitumenu byl 
změřen na přístroji Fluorolog (Horiba) se skenovací rychlostí 600 nm min-1 a s nastavenou 
šířkou štěrbiny 5 mm pro excitaci a emisi. Excitačně-emisní spektru (EEM) bylo pořízeno 
změřením excitačních a emisních vlnových délek v rozsahu 300–600 nm s nastaveným 
krokem excitační a emisní vlnové délky 5 nm.   

3.2.4 Elementární analýza 

Elementární analýza byla provedena pracovištěm VŠCHT Praha na přístroji Elementar 
Vario El III.  

3.2.5 Sorpce methylenové modři na lignit a lignit zbavený bitumenu 

Z připraveného zásobního roztoku methylenové modři byly připraveny roztoky 
o koncentracích 1000, 500 a 250 mg dm−3 určené k sorpčním testům. Vždy 20 ml z těchto 
roztoků bylo odpipetováno k navážce 0,1 g lignitu a k 0,1 g lignitu po extrakci chloroformem. 
Sorpční experimenty byly provedeny na rotační třepačce po dobu 24 h při 25 °C. Vzorky 
o dané koncentraci byly připraveny třikrát. Stanovení nesorbované methylenové modří bylo 
provedeno pomocí UV-VIS spektrometrie. 

3.2.6 Sorpce měďnatých iontů na lignitu a lignitu bez bitumenu 

Z připraveného zásobního roztoku Cu(NO3)2.3H2O byly připraveny roztoky 
o koncentracích 500, 350, 200, 100, 50 a 10 mg dm−3 Cu2+ určené k sorpčním testům. Vždy 
20 ml z těchto roztoků bylo odpipetováno k navážce 0,1 g lignitu a k 0,1 g lignitu po extrakci 
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chloroformem. Sorpční experimenty byly provedeny na rotační třepačce po dobu 24 h 
při 25 °C. Vzorky o dané koncentraci byly připraveny třikrát. Stanovení měďnatých iontů 
po skončení sorpce bylo provedeno pomocí atomové absorpční spekrometrie (Varian 
SpectrAA - 30).  

3.3 Chemická degradace lignitu a půdy 

3.3.1 Oxidace CuO 

Oxidace CuO byla provedena podle postupu publikovaného v literatuře [50]. Reakce byla 
studována na lignitu po extrakci chloroformem a dále na vzorku půdy (kyselá písčitá půda, 
odebraná z borového (Pinus Pinaster) lesa poblíž obce Cestas v jihozápadní části Francie). 
Vzorek půdy byl studován za účelem srovnání výsledků s lignitem, který je vývojově starší 
materiál. Organická frakce byla methylována pomocí trimethylsilyldiazomethanu v CH2Cl2 
a methanolu dle literatury [51] a acetylována anhydrydem kyseliny octové v přítomnosti 
pyridinu. Derivovaná frakce byla analyzována pomocí GC-MS. 

3.3.2 Termochemolýza TMAH 

Navážený 1 g vzorku (půda, lignit) byl zvlhčen nadbytečným množství 50 hm. % roztoku 
tetramethylamonium hydroxidu v methanolu a ponechán 1 h impregnovat. Vzorek byl 
přenesen do skleněné trubice a byl zahříván při 400 °C po dobu 30 min izotermicky. 
Termochemolýzní produkty byly proudem dusíku (100 ml min−1) odváděny do jímací baňky 
obsahující dichlormethan. Po ukončení termochemolýzy byly produkty dány k analýze GC 
a GC-MS. 

3.3.3 Metoda DFRC 

K naváženým 4 g vzorku (půda nebo lignit) bylo přidáno 200 ml roztoku acetyl bromidu 
AcBr (acetyl bromid/octová kyselina, 8/92, v/v) a suspenze byla míchána 2 hodiny při 50 °C. 
Po skončení reakce bylo rozpouštědlo zcela odpařeno. Získaný zbytek byl rozpuštěn 
ve 200 ml směsného roztoku (dioxan/octová kyselina/voda, 5/4/1, v/v/v) a byl přidán zinkový 
prášek (20 g) při 50 °C po dobu 30 minut. Zbytek po filtraci byl rozpuštěn ve 100 ml CH2Cl2, 
dále bylo přidáno 16 ml acetanhydridu a 8 ml pyridinu a tato směs byla 40 minut míchána 
za teploty okolí. Před analýzou pomocí GC a GC-MS byl produkt methylován použitím 
trimethylsilyldiazomethanu ve směsi dichlormethanu a methanolu podle [44].  

3.3.4 GC a GC-MS analýza produktů  

Produkty byly analyzovány plynovou chromatografií (GC) Hewlett-Packard 6890 GC 
(nástřik pomocí děliče toku, 250 °C; plamenový ionizační detektor (FDI), 300 °C) s použitím 
kapilární kolony z taveného křemene (Supelco Equity 5 %, 30 m délka, 0,25 mm vnitřní 
průměr, 0,25 µm tloušťka filmu) a helia jako nosného plynu (1 ml min−1). Teplotní program 
termostatu byl nastaven z 60 °C na 300 °C při 5 °C.min-1. Analýza pomocí plynové 
chromatografie spojené s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) byla provedena na Trace GC 
Thermo Finniga spojeného s Thermo Finnigan Automass. Podmínky pro GC byly shodné, jak 
je výše uvedeno. Hmotnostní spektrometr (MS) pracoval na principu ionizace nárazem 
elektronů při 70 eV a separace iontů byla provedena pomocí kvadrupólového analyzátoru. 
Produkty byly vyhodnoceny na základě jejich retenčních časů, hmotnostních spekter 
(srovnáním s knihovnou) a publikovaných informací z literatury.  
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Kvantifikace byla provedena metodou vnitřního standardu pomocí methyesteru 
nonadekanové kyseliny (Fluka, p.a. standard for GC).  

3.4 Oxidace lignitu peroxidem vodíku 

3.4.1 Oxidace lignitu 

Navážka 1 g práškového jihomoravského lignitu byla smíchána s 50 ml 3 hm.% roztoku 
peroxidu vodíku. Reakční směs byla udržována na teplotě 30 °C po dobu 1, 4, 6 a 16 h. xidace 
byla také provedena pro teploty 40, 50 a 70 °C při stejných časech jako výše. Ve výsledku 
bylo tedy studováno 16 různých reakčních podmínek. Lipofilní frakce po methylaci 
a acetylaci byly analyzovány pomocí GC-MS. Zbývající vodná frakce (hydrofilní frakce) byla 
koncentrována. 

3.4.2 Derivatizace funkčních skupin hydrofilní frakce 

Hydrofilní molekuly byly derivatizovány ethyl chloroformátem (Fluka) podle postupu 
publikovaného v literatuře  [52]. Všechny takto derivatizované hydrofilní frakce byly 
změřeny technikou GC-MS.  

3.5 Termická degradace 

3.5.1 Příprava demineralizovaného a remineralizovaného lignitu 

Jihomoravský lignit byl demineralizován směsí HF a HCl dle postupu [53]. 
Demineralizovaný lignit byl následně remineralizován octanem vápenatým při pH 8,3 dle 
postupu [54]. 

3.5.2 Termochemolýza s TMAH 

Termochemolýza s TMAH byla provedena dle postupu uvedeného výše pro jihomoravský 
lignit, lignit po extrakci chloroformem (postup přípravy viz výše), demineralizovaný lignit, 
remineralizovaný lignit a lignit loužený vodou (postup přípravy viz níže).   

3.5.3 Dvoukroková termochemolýza  

Termochemolýza byla provedena tak, že nejprve navážka 1 g lignitu byla impregnována 
hexamethyldisilazanem a pyrolyzována za teploty 300 °C. Po skončení prvního kroku, zbytek 
pyrolyzovaného lignitu byl impregnován TMAH a pyrolyzován při teplotě 400 °C. Analýza 
a kvantifikace byla provedena na GC-MS dle postupu uvedeného výše.  

3.5.4 FTIR analýza vzorků lignitu 

Bylo smícháno 1,5 mg vzorku (pro jihomoravský lignit, lignit po extrakci (postup přípravy 
viz výše), demineralizovaný lignit a remineralizovaný lignit) se 400 mg KBr. Další postup byl 
shodný s tím uvedeným výše.   

3.5.5 Termogravimetrie 

Termogravimetrická analýza probíhala na přístroji TA Instruments TGA Q5000IR. 20 mg 
vzorku (lignit, lignit po extrakci (postup přípravy viz výše), demineralizovaný lignit, 
remineralizovaný lignit) bylo naváženo do otevřených hliníkových pánviček a měření 
probíhalo s rychlostí ohřevu 20 °C min−1 v atmosféře dusíku (20 ml min−1). Pyrolýzní teploty 
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byly voleny na základě teoretických výsledků, viz teorie. Předmětem zájmu byly získané 
zbytky pyrolyzovaných vzorků, které byly bezprostředně podrobeny FTIR analýze dle 
postupu uvedeného v předchozím bodě.   

Za účelem stanovení popele byly vzorky o navážce 5 mg spáleny z laboratorní teploty 
na konečnou teplotu 1000 °C v atmosféře vzduchu (50 ml min−1) s rychlostí ohřevu 
10 °C min−1. 

3.5.6 Termogravimetrie s FTIR 

Termogravimetrie (TA Instruments TGA Q600) ve spojení s analýzou plynů pomocí FTIR 
(Nicolet iS10) byla použita ke studiu stejných vzorků vypsaných v předchozím bodě (vyjma 
lignitu louženého vodou) o navážce 20 mg, které byly podrobeny lineárnímu teplotnímu 
režimu s rychlostí ohřevu 20 °C min−1 v atmosféře dusíku (průtok 20 ml min−1). Transferová 
trubice z TGA na FTIR spektrometr byla vyhřívána na teplotu 200 °C a spektra byla měřena 
v rozmezí 600–4000 cm−1 s rozlišením 8 cm−1 a v intervalu 19 s. Pyrolýzní teploty byly 
voleny na základě teoretických výsledků, viz teorie.  

3.5.7 Analýza pyr-GC-MS 

Experimentální měření byla realizována na Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR 
jako zakázka dle následujícího postupu. Analytická pyrolýza vzorku byla provedena na 
pyrolyzní jednotce CDS Pyroprobe 5000 (CDS Analytical, Oxford, USA) připojené 
k plynovému chromatografu s hmotnostní detekcí Trace GC Ultra - DSQ II 
(ThermoScientific, Austin, USA). Vzorek byl umístěn do křemenné kapiláry a pyrolyzován 
v atmosféře helia. Pyrolýza probíhala postupně v daných teplotních rozmezích: 195–380 °C, 
380–400 °C, 400–420 °C, 420–440 °C, 440–460 °C, 460–560 °C, 560–980 °C. Vzorek byl 
během pyrolýzy zahříván rychlostí 20 °C/min, na finální teplotě pak vzorek zůstával dalších 
30 s. Přenosové kapiláry z pyrolýzní jednotky na GC byly v průběhu pyrolýzy vyhřívány na 
300 °C. Nástřiková komora plynového chromatografu byla temperovaná na 220 °C. 
Chromatografická analýza byla provedena na kapilární koloně CP5 30 m x 0,25 mm x 25 µm. 
Nosným plynem bylo helium. Teplotní program kolony začínal na 38 °C, pak byla kolona 
zahřívána rychlostí 10 °C min−1 do 220 °C a 20 °C min−1 do 300 °C.  

3.6 Analýza vodných výluhů z lignitu  

3.6.1 Postup extrakce  

Navážka 10 g lignitu (zrnitost pod 0,2 mm) byla smíchána se 150 ml ultračisté vody 
ve skleněné nádobě. Suspenze byla probublána dusíkem a následně uzavřena v atmosféře 
dusíku. Extrakce probíhala nepřetržitě na rotační třepačce při 25 °C po celý týden. Extrakt byl 
od lignitu oddělen centrifugací a přefiltrován přes filtr 0,45 µm. Ke zbytku lignitu po extrakci 
bylo přidáno 150 ml ultračisté vody a extrakce pokračovala dále podle předchozích podmínek. 
Celkem bylo získáno deset frakcí, které byly písmenem abecedně označeny podle pořadí 
izolace.a přiřazením dolního indexu, který značí celkový počet dnů loužení lignitu ve vodě. 
Postup izolace frakcí byl celkem čtyřikrát opakována. Zbylý lignit po loužení byl podroben 
analýze termochemolýzou a FTIR. 
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3.6.2 UV-VIS a FTIR spektrometrie 

Vodou extrahované frakce byly změřeny na přístroji Hitachi U-3900H v rozmezí 200–
800 nm v křemenné kyvetě. Z jednotlivých frakcí (včetně lignitu a lignitu po desáté extrakci) 
o navážce 1,5 mg a 400 mg KBr byly připraveny tablety, které byly změřeny na přístroji 
Nicolet iS50. Spektra byla získána v rozmezí 4000–400 cm−1 s rozlišením 4 cm−1 a 256 skeny.  

3.6.3 XPS 

Z frakcí byly připraveny tablety o průměru 10 mm a změřeny na přístroji Kratos AXIS 
Ultra DLD s použitím monochromátoru Al Kα při 150 W (10 mA, 15 kV). Vysoce rozlišená 
spektra byla získána pomocí analýzy plochy ~300 µm × 700 µm s dopadající energii 20 eV 
s krokem 0.1 eV. Pracovní tlak byl pod 2·10−7 Pa. Spektra byla korigována na pík uhlovodíku 
při vazebné energii 284,6 eV  

3.6.4 Fluorescenční spektrometrie 

Byly připraveny roztoky frakcí o koncentraci 10 mg dm−3 organického uhlíku 
ve fosfátovém pufru. Měření byla provedena pomocí přístroje Fluorolog se skenovací 
rychlostí 600 nm min−1 a s nastavenou šířkou štěrbiny 5 mm pro excitaci a emisi. Byla 
změřena emisní spektra v rozmezí 380–550 nm při konstantní excitační vlnové délce 360 nm 
a excitační spektra byla změřena v rozmezí 300–500 nm při emisní vlnové délce 520 nm. 
Excitačně-emisní spektrum (EEM) bylo pořízeno změřením excitačních a emisních vlnových 
délek v rozsahu 300–600 nm a krok excitační a emisní vlnové délky byl nastaven na 5 nm. 
Pro posouzení aromaticity frakcí byly použity tzv. Zsolnay index a Milori index [55, 56]. 
Primární a sekundární vnitřní filtr byl korigován. Intenzita fluorescence (IF) byla korigována 
pomocí metody [57]. 

3.6.5 Termochemolýza  

Jednotlivé frakce byly sesypány dohromady a výsledná navážka 350 mg byla zkoumána 
termochemolýzou dle postupu výše uvedeného. 

3.6.6 Derivatizace chloroformové frakce 

Všechny získané vzorky jednotlivých vodou extrahovaných frakcí byly sesypány a jejich 
vodný roztok byl opakovaně extrahován CHCl3. Chloroformový extrakt byl silylován při 
60 °C po dobu 15 min směsí komerčně dostupného činidla BSTFA a TMCS (směs v poměru 
99:1). Vzorky byly vyhodnoceny pomocí GC-MS, viz výše podmínky analýzy.  
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Charakterizace bitumenu a jeho vliv na sorpční vlastnosti lignitu 

4.1.1 Spektrometrická charakterizace bitumenu 

Extrahovaný bitumen zaujímá minoritní složku lignitu. Průměrná hodnota zastoupení 
bitumenu v jihomoravském lignitu představuje 2,1 %.  

Tab. 1: Přehled  elementárního složení, včetně vlhkosti a popele bitumenu. 

Elementární složení (atom. %) 
Vlhkost (hm. %) Popel (hm. %) 

C H O N S 
37,0 58,4 4,6 0 0 1,1 0,1 

 
Elementární analýza ukázala, že bitumen je tvořen uhlíkem, vodíkem a minoritně 

kyslíkem, viz Tab. 1. Sloučeniny s obsahem dusíku a síry nebyly z lignitu extrahovány, 
protože tvoří nejspíše kompaktní součást lignitu. Atomový poměr uhlíku k vodíku (C/H) 
odpovídá hodnotě 0,63 a ukazuje na převážně alifatický charakter. Značně vysoká hodnota 
atomového poměru uhlíku ke kyslíku (C/O = 8,04) odráží velmi nízkou míru substituce 
molekul funkčními skupinami, což není nijak překvapivé vzhledem k nepolárnímu charakteru 
použitého extrakčního činidla.  

 

Obr. 1: FTIR spektrum bitumenu extrahovaného z jihomoravského lignitu. 

Pořízené FTIR spektrum bitumenu je uvedeno na Obr. 1. Interpretace FTIR spektra 
jednoznačně ukázala, že bitumen má převážně alifatický charakter, jak ukázaly i závěry 
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z elementární analýzy. Ze strukturního hlediska je bitumen tvořený dlouhými alifatickými 
řetězci, v menší míře aromatickými molekulami a funkčními skupinami zahrnující 
karboxylové kyseliny, estery (nasycené, arylestery a zřejmě i nenasycené estery), vysoce 
konjugované karbonylové skupiny (eventuálně čtyřčlenné cyklické ketony, nebo γ-laktony), 
alkoholy (primární, sekundární, včetně fenolů) a ethery (jak alifatické, tak i aromatické).  

Výsledky z fluorescenční spektrometrie potvrdily, že bitumen obsahuje fluorofory, které 
způsobují výraznou fluorescenci bitumenu. Z tohoto pozorování vyplývá, že bitumen přispívá 
k celkové fluorescenci lignitu a některé jeho molekuly mohou zodpovídat za fluorescenci 
huminových kyselin izolovaných z lignitu. Huminové kyseliny bývají obecně 
charakterizovány dvěma fluorescenčními maximy (píky), které jsou označovány symboly 
A a C [58], případně α´ a α [59], přičemž pík A (resp. α´) leží v ultrafialové oblasti vymezené 
excitační vlnovou délkou 240–260 nm (lze se setkat i s rozmezím 225–230 nm) a pík C (resp. 
α) se nachází v oblasti vyšších vlnových délek excitace 300–380 nm [60]. V případě 
huminových kyselin izolovaných z kaustobiolitů a půd lze pozorovat další fluorescenční 
maxima, která jsou lokalizována v oblasti vyšších vlnových délek excitace 435–450 nm [60]. 
V excitačně-emisním spektru bitumenu jsou pozorována čtyři maxima, z nichž tři se nacházejí 
v oblasti viditelného světla. Nejintenzivnější pík se nachází v pozici ultrafialového záření, 
jehož maximum není možné přesně určit vlivem absorpce chloroformu. Oblast je ohraničena 
excitační vlnovou délkou pod 300 nm a emisní vlnovou délkou nad 380 nm. Tuto oblast 
označujeme zde jako A´ na základě předpokladu, že fluorofory bitumenu se podílejí 
na fluoresenci huminových látek v oblasti A, která rovněž spadá do ultrafialové části spektra.  

Oblast spektra bitumenu s excitační vlnovou délkou nad 400 nm označujeme symbolem 
V (z anglického violet podle fialové části světla) s přihlédnutím na zavedenou nomenklaturu 
[58, 59]. Zavedení tohoto hraničního označení považujeme za vhodné i v případě huminových 
látek, neboť maxima s excitační vlnovou délkou nad 400 nm se objevují jen u některých 
huminových kyselin, zatímco nížeji položená sousední oblast C se objevuje vždy a je 
bezpochyby tvořena odlišnými fluorofory.  

Jak již bylo řečeno, v oblasti V se nachází tři maxima, která byla pro upřesnění dodatečně 
očíslována jako V1, V2 a V3, viz Obr. 2. Pík V1 má maximum při 410/475 nm 
(excitační/emisní vlnová délka), pík V2 při 410/450 nm a V3 při 430/475 nm. Vzájemným 
porovnáním všech píků intenzita fluorescence klesá v pořadí A´>V1>V2>V3.  

Bylo zjištěno, že huminová kyselina izolovaná z jihomoravského lignitu má tři maxima 
(s excitační vlnovou délkou nad 300 nm) v pozicích 360/453 nm, 410/480 nm a 465/520 nm 
(postup izolace a další charakteristika viz blíže publikace [61]. Srovnáním uvedených maxim 
s těmi z bitumenu je jasně vidět, že druhé maximum 410/480 nm odpovídá polohou píku V1. 
Na základě této shody můžeme předpokládat, že v lignitické huminové kyselině má 
minimálně jeden z píků původ v bitumenu. Zbývající dva píky V2 a V3 svými fluorofory 
nepřispívají fluorescenci lignitické huminové kyselině. Tedy izolací lignitické huminové 
kyseliny dochází současně k extrakci některých složek bitumenu (z oblastí označovaných jako 
A´ a V1 v EEM spektru), které se podílejí, nebo zodpovídají za fluorescenci lignitické 
huminové kyseliny v oblasti A a maxima 410/480 nm. Na základě pozice píku V2 lze 
předpokládat, že maximum 390/480 nm v huminové kyselině z hnědozemě a maximum 
410/500 nm v huminové kyselině z kompostu [61] by mohlo být rovněž bitumenového 
původu. 
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Obr. 2:  Excitačně-emisní spektrum bitumenu rozpuštěného v chloroformu. 

4.1.2  Sorpce methylenové modři na lignitu a lignitu bez bitumenu 

Z výsledků sorpčního testu vyplývá, že sorpční kapacita methylenové modři na lignitu je 
větší v porovnání se sorpční kapacitou lignitu extrahovaného chloroformem. Rozdíl mezi 
sorpčními kapacitami je výraznější s rostoucí počáteční koncentrací methylenové modři, 
při nižší koncentraci (zde 250 mg dm−3) je rozdíl zanedbatelný. V tomto provedeném 
experimentu bylo pozorováno, že vodné výluhy lignitu měly pH vyšší (pH 6,22) než v případě 
extrahovaného lignitu (pH 5,92), což poukazuje na to, že odstraněním bitumenu vzrostla 
kyselost lignitu. Z tohoto pohledu by bylo očekávatelné, že sorpce založená na iontově-
výměnném mechanismu po vyextrahování nepolárních lipidů vzroste. A struktura takto 
upraveného lignitu by měla být více přístupná pro hydrofilní molekuly. V případě 
methylenové modře ovšem je naopak pozorován pokles sorpční účinnosti. Tato skutečnost 
může být vysvětlena strukturou samotné molekuly, která má převážně hydrofobní charakter. 
Methylenová modř může tak s bitumenem vzájemně interagovat a být stabilizována 
disperzními silami a hydrofobními interakcemi. V nepřítomnosti bitumenu v lignitu nemohou 
zřejmě molekuly methylenové modře proniknout hlouběji do struktury a interagovat s dalšími 
karboxylovými skupinami kvůli svému hydrofobnímu charakteru.  

4.1.3 Sorpce měďnatých iontů na lignitu a lignitu bez bitumenu 

Z výsledků sorpčních testu vyplývá, že sorpční kapacita lignitu pro Cu2+ je menší 
v porovnání se sorpční kapacitou lignitu extrahovaného chloroformem. Pro kvantifikaci 
experimentálních dat byl využit model Langmuirovy a Freundlichovy izotermy, které jsou 
nejčastěji využívány k popisu sorpce těžkých kovů na lignitu [62]. 
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Vyhodnocení experimentálních dat bylo provedeno linearizací rovnic uvedených izoterem 
a získané základní parametry jsou shrnuty v tabulce, viz Tab. 2. 

Na základě koeficientu korelace, R2, pro popis průběhu sorpce vyhovuje více Langmuirova 
izoterma. Ve prospěch této izotermy svědčí rovněž i hodnota maximální adsorpční kapacity, 
Qmax, která je v případě lignitu nižší (26,74 mg g−1) v porovnání s lignitem po extrakci 
(34,60 mg g−1), jak je to patrné i z vlastních experimentálních dat. Freundlichovy konstanty 
pro oba sorbenty poukazují na příznivý průběh sorpce měďnatých iontů a že interakce mezi 
sorbentem a kovem jsou silné. 

Tab. 2: Teoreticky vypočtené parametry na základě sorpčního testu pro lignit před 
a po sorpci Cu2+ iontů. 

Sorbent 
Freundlichova izoterma Langmuirova izoterma 

K (mg1−1/n l1/n g−1) 1/n R2 Qmax (mg g−1) b (l mg−1) R2 
Lignit 4,75 0,41 0,924 26,74 0,27 0,996 

Lignit bez bitumenu 3,92 0,46 0,859 34,60 0,15 0,979 
 
Rozdíl mezi sorpčními kapacitami se zřetelněji objevuje s rostoucí počáteční koncentrací 

Cu2+, zvláště při koncentraci 350 mg dm−3.  
Nižší sorpční účinnost lignitu v porovnání s lignitem po extrakci je v protikladu 

s pozorováním sorpce methylenové modře. Tuto skutečnost je možné vysvětlit podobně dle 
předchozího přístupu. Je velmi dobře známo, že adsorpce těžkých kovů na lignitu 
a huminových kyselinách, které jsou významnou součástí lignitu, probíhá iontově-výměnným 
mechanismem a tvorbou komplexů [63–65]. Vyextrahováním bitumenu z lignitu stávají se 
kyselé funkční skupiny dostupnější k disociaci vodíku a prostor kolem nich je přístupnější pro 
hydrofilní molekuly, jak bylo rovněž výše uvedeno. Vodou solvatované měďnaté ionty se 
mohou tak postupně adsorbovat i na místa, která byla dříve nepřístupná kvůli molekulám 
lipidů. Výraznější projev rozdílu mezi sorpčními kapacitami u obou sorbentů při vyšší 
(počáteční) koncentraci může být dán kinetickými procesy a termodynamickou rovnováhou, 
neboť nejprve jsou obsazovány dostupnější místa a teprve při vyšší koncentraci, a tím i vyšší 
míře obsazení iontově-výměnných míst, jsou ionty nuceny difundovat hlouběji do struktury 
adsorbentu.  
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4.2 Degradace lignitu a půdy 

4.2.1 Degradační produkty CuO, termochemolýzy a DFRC 

Zvolené degradační metody, zahrnující oxidaci CuO, termochemolýzu a DFRC, byly 
zaměřeny na analýzu monomerů ligninu ve vzorcích lignitu a půdy.  

Sloučeniny s guajacylovou jednotkou mezi produkty převažovaly (zvláště acetovanilon), 
zatímco p-hydroxylové jednotky nebyly vůbec identifikovány v lignitu ani v půdě. Dle 
Analyzovaná ferulová kyselina byla prokázána pouze ve vzorku půdy a její původ je dáván do 
spojitosti s makromolekul suberinu, která se vyskytuje v kořenech a kůře [72].  

Termochemolýza s TMAH způsobuje štěpení vazeb esterů a etherů a současně methylaci 
volných karboxylových a hydroxylových skupin uvolněných molekul. Mezi produkty byly 
identifikovány především sloučeniny s guajacylovou jednotkou (3,4-dimethoxybenzaldehyd, 
methyl 3,4-dimethoxybenzoát, 3,4-dimethoxyacetofenon), dále s p-hydroxylovou jednotkou 
(p-methoxybenzoová kyselina, p-methoxybenzaldehyd, 4-methoxyskořicová kyselina). 
Ze syringylových jednotek byla identifikována pouze molekula methyl 3,4,5-
trimethoxybenzoáte. Metoda DFRC byla poprvé aplikována na lignit (obecněji uhlí) v této 
práci a poskytla monomery ligninu (trans p-kumaryl diacetát, cis/trans koniferyl diacetát, 
cis/trans sinapyl diacetát), které vznikly štěpením β-ether vazby [66]. Převaha sloučenin 
s guajacylovou jednotkou je ve shodě s pohledem na původ lignitu z nahosemenných rostlin 
[67]. V případě studovaného vzorku půdy svědčí převaha guajacylových jednotek také 
o významném příspěvku nahosemenných rostlin, ale ve srovnání s lignitem významně 
přispívají ke struktuře ligninu i jednotky syringylové a p-hydroxylové. Kromě monomerů 
ligninu byly identifikovány i sloučeniny, pocházející z odlišných struktur. Molekula 2-
methoxytoluen (identifikovaná v půdě) může pocházet z hydroxybenzaldehydu po redukčním 
kroku zinkem, nebo z kumarylalkoholu, který tvoří deriváty toluenu po bromaci a následné 
redukci zinkem. Isoeugenol (identifikovaný v lignitu) může pocházet z koncové skupiny 
koniferylalkoholu. Zda molekuly 3,4-dimethoxyacetofenon a 1-(4-hydroxy-3-
methoxyfenyl)propan-2-on identifikované v lignitu skutečně pocházejí z ligninu, není stále 
jasné, protože neexistuje žádný přijatelný mechanismus pro jejich vznik metodou DFRC.  

V této práci byl celkový výtěžek ligninu v případě oxidace CuO (ΛCuO) a termochemolýzy 
(ΛTMH) vypočítán jako součet koncentrací molekul pocházejících z ligninu, které jsou 
normalizovány na 100 mg organického uhlíku. V případě metody DFRC byl celkový výtěžek 
ligninu (ΛDFRC) vypočítán jako součet koncentrace monolignolů normalizovaných na 100 mg 
organického uhlíku. Ostatní aromatické sloučeniny, které pocházely pravděpodobně z jiných 
struktur, nebyly uvažovány ve výpočtu. Výsledky jsou shrnuty v Tab. 3, ve které jsou rovněž 
uvedeny výsledky práce Estournel-Pelardy  

Tab. 3: Přehled celkových výtěžků ligninu získané různými metodami pro půdu, rašelinu 
a lignit. 

 ΛCuO ΛTHM ΛDFRC 
Půda 819,0 273,9 50,5 

Rašelina 139,1 2961,8 126,9 
Lignit 45,0 113,9 0,1 
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Výsledky ukazují, že ΛTMH je vyšší než ΛDFRC pro všechny tři vzorky a vyšší než ΛCuO 
pro rašelinu a lignit. Stejně tak ΛCuO je vyšší než ΛDFRC pro vzorek půdy a lignitu. Nicméně, 
termochemolýza a metoda DFRC poskytuje stejnou distribuci: nejvyšší hodnoty výtěžku 
ligninu dosahovala rašelina (Λrašelina), za ni následovala půda (Λpůda) a pak lignit (Λlignit); 
zatímco opačný průběh byl pozorován v případě oxidace CuO mezi Λpůda a Λrašelina. 
Nejednotnost ve výsledcích celkových výtěžků ligninu by mohla být vysvětlena rozdílným 
mechanismem reakcí (oxidace a hydrolýza CuO, hydrolýza a methylace TMAH, acetylace 
a bromace s následným redukčním štěpením zinku u metody DFRC). Grafické znázornění 
výsledků jako závislosti S/G na P/G ukazuje, že všechny tři vzorky mají svůj původ 
v nahosemenných rostlinách. Z použitých metod je nejvíce specifická DFRC metoda 
vzhledem ke vzniku monolignolů a tím také umožňující zjistit míru degradace ligninu. 
Vzájemná interpretace výsledků poskytnutá třemi různými metodami pro různé vzorky musí 
být provedena obezřetně, neboť tyto vzorky pocházejí z různých míst (Česká republika, 
Francie) a mohou se také lišit v historii degradace ligninu. Nicméně se jeví, že tyto metody 
jsou vhodné ke studiu ligninu v půdách a sedimentech.  

4.3 Oxidace lignitu peroxidem vodíku 
Se zvyšující se teplotou a dobou reakce rostly výtěžky hydrofilních frakcí v rozmezí 4 % 

až 30 %. Největší množství hydrofilní frakce bylo obdrženo reakcí běžící 6 h při teplotě 
70 °C. Na druhou stranu za těchto podmínek byly pozorovány také největší ztráty hmotnosti. 
S ohledem na tuto skutečnost je možným alternativním řešením využít opakovanou oxidaci 
téhož lignitu (reoxidace) za mírných reakčních podmínek za účelem získání maximálního 
výtěžku průmyslově atraktivních sloučenin s minimálními ztrátami způsobenými konverzí 
organického uhlíku na CO2. Nejvhodnějšími podmínkami jsou při reakční době 1 h teploty 
maximálně do 70 °C, nebo čas 4 h a teplota maximálně do 50 °C. Lipofilní frakce zaujímala 
zanedbatelný podíl mezi oxidačními produkty, v rozmezí 0,01 až 0,02 % lignitu.  

Hlavní produkty stanovené pomocí GC-MS v hydrofilní frakci byly (poly)karboxylové 
kyseliny s krátkým řetězcem o počtu menším než sedm atomů uhlíku a tři sloučeniny 
obsahující dusík. Malonová a jantarová kyselina byly v největším množství identifikovány 
za všech reakčních podmínek. Provedením oxidace při 70 °C po 6 h zaujímala malonová 
kyselina 90 % hydrofilní frakce a jantarová kyselina tvořila zbývajících 10 %. Ke stejnému 
pozorování se dospělo také v průběhu oxidace při 50 °C a 6 h. V hydrofilních frakcích byly 
rovněž detekovány jablečná kyselina, adipová kyselina, ethan-1,1,2-trikarboxylová kyselina 
a pimelová kyselina (stejně jako u lignitické huminové kyseliny), ale jejich koncentrace se 
v hydrofilní frakcí lišily podle nastavených reakčních podmínek oxidace lignitu. Malonová 
kyselina byla hlavní produkt za všech oxidačních podmínek, vyjma pouze reakce při teplotě 
40 °C po dobu 4 h. V průměru malonová kyselina tvořila asi 60 % z identifikovaných 
produktů hydrofilních frakcí. Závislost výtěžku malonové kyseliny na teplotě a reakčním čase 
je uvedena na Obr. 3. Závislost nemá jednoznačný trend, přesto lze konstatovat, že teplota 
50 °C se jeví jako nejefektivnější teplota pro vznik malonové kyseliny oxidací lignitu. 
Bohužel, optimální reakční čas nelze určit bez závislosti na teplotě.  
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Obr. 3: Distriuce malonové kyseliny v závislosti na teplotě a čase. 

Výsledky ukazují, že nejvhodnější reakční podmínky vedoucí ke vzniku malonové 
kyseliny jsou dosaženy při teplotě 50 °C s reakčním časem 4 h, neboť malonová kyselina 
zaujímá asi 82 % hydrofilní frakce. Naopak, nejméně vhodné podmínky pro vznik malonové 
kyseliny byly zaznamenány při teplotě 40 °C po 4 h, neboť jako hlavní produkt vznikla 
jantarová kyselina (60 %) a malonová kyselina tvořila menší podíl (11 %).  

Druhou nejvíce zastoupenou kyselinou byla ve většině případů jantarová kyselina. 
Závislost výtěžků jantarové kyseliny na teplotě a čase je znázorněna na Obr. 4. Výsledky byly 
shodné se závěry pro závislost malonové kyseliny. Výtěžky jantarové kyseliny při oxidaci 
trvající 1 h nebyly ovlivněny teplotou. Na druhou stranu, výtěžky jantarové kyseliny z oxidací 
probíhajících déle jak 4 h nebyly výrazněji ovlivněny teplotami 40 °C a 70 °C. Jantarová 
kyselina pouze převažovala nad malonovou kyselinou při 40 °C a 4 h a zodpovídala za 62 % 
z celkové hydrofilní frakce. Výtěžky jantarové kyseliny byly asi desetkrát nižší ve srovnání 
s malonovou kyselinou. Původ a vznik malonové a jantarové kyseliny lze vysvětlit oxidací 
můstků mezi aromatickými jednotkami (methylen a ethylen) v souhlasu s výsledky Deno 
a spol. [24, 26].  

Lipofilní frakce tvořily minoritní frakci složenou z mastných kyselin, aromatických 
derivátů a n-alkan-1-olů. Molekuly mastné kyseliny zahrnovaly molekuly s počtem uhlíku 
v rozmezí C12 až C18, přičemž převažovaly n-C16, n-C18. Mezi produkty byla identifikována 
i nenasycená mastná kyselina (olejová kyselina C18:1), která vznikla činností bakterií [68]. 
Z aromatických derivátů byly identifikovány molekuly, z nichž některé jednoznačně 
pocházejí z ligninu. Skupina n-alkanolů zahrnuje pouze dvě sloučeniny, jednak převažující n-
C28 a n-C30, které mohou pocházet z epikulárních vosků [69]. 

Vysoké kvantitativní zastoupení a selektivita vzniku malonové kyseliny a jantarové 
kyseliny, získané oxidací jihomoravského lignitu, nastiňuje určitý potenciál tohoto lignitu pro 
nové neenergetické využití. 
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Obr. 4: Distribuce jantarové kyseliny v závislosti na teplotě a čase. 

4.4 Termická degradace 

4.4.1 Termochemolýza s TMAH 

Termochemolýzou lignitu a vzorků různě upraveného lignitu bylo identifikováno na 50 
sloučenin, z nichž převažovaly aromatické molekuly a v menší míře alifatické molekuly 
tvořené mastnými kyselinami. Kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými vzorky nebyly 
výraznější. Vliv úpravy byl jasně pozorovatelný v případě kvantitativního zastoupení. 
Nejmenší podíl alifatických molekul připadá na lignit po extrakci (5,6 %), zatímco v případě 
původního lignitu bylo uvolněno dvojnásobné množství (10,8 %). Tento rozdíl souvisí 
s extrakcí chloroformem, který přednostně rozpouštěl alifatické molekuly, jak potvrzují 
i výsledky analýzy bitumenu. Zastoupení alifatických molekul je u lignitu promývaném 
vodou nepatrně menší (9 %) v porovnání s lignitem před úpravou. V případě 
demineralizovaného lignitu byl pozorován nejvyšší výtěžek alifatického podílu (27 %) 
pravděpodobně v důsledku působení kyselin, které mohly způsobit štěpení slabších vazeb 
(např. esterových vazeb) a tím narušit soudržnost struktury, čímž se mohl usnadnit vznik 
alifatických molekul termochemolýzou. O něco nižší výtěžek byl zjištěn 
u remineralizovaného lignitu (24 %) a souvisí nejspíše s tvorbou karboxylátů s vápenatými 
ionty. Identifikované alifatické sloučeniny produkované termochemolýzou jsou výhradně 
tvořeny mastnými kyselinami, z nichž drtivě převažují nerozvětvené nasycené mastné 
kyseliny s uhlíkatým řetězcem v širokém rozmezí C12–C32. Pouze jediná rozvětvená mastná 
kyselina (br-C16) byla zjištěna a jediný methoxyderivát nasycené mastné kyseliny (16-
methoxy hexadekanová kyselina). Distribuce nasycených mastných kyselin ukazuje 
bimodální charakter. Hlavní maximum se nachází u n-C28 a druhé maximum u n-C16. Pouze 
v případě lignitu po extrakci je druhé menší maximum zanedbatelně vyšší u n-C18. Přítomnost 
nasycených mastných kyselin s uhlíkatým řetězcem větším jak 20 atomů uhlíku (≥ C20) 



 23 

vypovídá o původu těchto kyselin z vyšších rostlin, zatímco kyseliny s kratším uhlíkatým 
řetězcem (< C20) jsou mikrobiologického původu. Jediná zjištěná rozvětvená kyselina (br-C16) 
ukazuje na mikrobiologický původ. Aromatickým molekulám lze připsat původ z ligninu, 
z nichž převažují guajacylové jednotky. Některé molekuly mohou být odvozeny také z jiných 
původních látek (např. proteinů). Jiné molekuly není možné jednoznačně připsat 
ke konkrétním prekurzorům.  

4.4.2 Dvoukroková termochemolýza  

Byla navržena dvoukroková preparativní termochemolýza v režimu off-line, která je 
založena na rozdílné reaktivitě vybraných chemických činidel a aplikaci při rozdílných 
teplotách. Jihomoravský lignit byl podroben zkoumání pomocí této metody a bylo překvapivě 
zjištěno, že v prvním kroku termochemolýzy s HMDS nebyly nalezeny žádné produkty. 
Zatímco v případě druhého kroku termochemolýzy s TMAH obsahoval termochemolyzát 
sloučeniny, které byly už blíže specifikovány v disertační práci jinde. Autor aplikoval tuto 
metodu také na půdní huminovou kyselinu, v jejímž případě byly získány výsledky, které byly 
publikovány v časopise Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 

4.4.3 FTIR analýza vzorků lignitu 

Pomocí FTIR spektrometrie byl zkoumán lignit (včetně vzorků lignitu po úpravě) 
a jednotlivým pásům, ať už před pyrolýzou nebo během ní, byly připsány odpovídající 
funkční skupiny vzájemným srovnání spekter a s ohledem na literaturu.  

Tvar FTIR spektra se především lišil u demineralizovaného lignitu, viz Obr. 5, neboť 
úprava lignitu kyselinami měla za následek odstranění anorganického podílu (které měly své 
pásy především pod vlnočtem 1000 cm-1) a výskyt pásu charakteristického pro karboxylové 
kyseliny 1710 cm-1. Tento pás karboxylových kyselin klesal na intenzitě s rostoucí teplotou 
degradace a při teplotě 420 °C byl pozorován posun ve vlnočtu na hodnotu 1691 cm-1, což 
zřejmě souvisí s degradací termicky méně stabilních karboxylových kyselin (nejspíše 
alifatických) a zachováním stabilnějších konjugovaných karbonylových skupin, které jsou 
v podstatě degradovány až při teplotě 600 °C. Ve spektru lignitu se běžně vyskytuje pás 
1033 cm-1, který nejpravděpodobněji přísluší vazbě Si-O a případně minoritně také primárním 
alkoholům. Pás 1111 cm-1 demineralizací zcela zmizel. Ve spektru remineralizovaného lignitu 
se nacházel charakteristický široký pás 1582 cm-1 odpovídající karboxylátům. 
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Obr. 5: FTIR spektra před pyrolýzou pro lignit (L), lignit po extrakci (LE), 
demineralizovaný lignit (DL) a remineralizovaný lignit (RL). 

 
Studiem FTIR spekter pyrolyzovaných vzorku (viz příklad spektra na Obr. 6) bylo zjištěno, 

že alifatické skupiny nejsou patrné ve spektru demineralizovaného a remineralizovaného 
lignitu při teplotě 500 °C a tatáž situace nastává při teplotě 550 °C i v případě lignitu před 
a po extrakci chloroformem. Nižší teplota degradace lignitu upraveného kyselinami může 
souviset s narušením struktury lignitu, jak bylo naznačeno v případě termochemolýzy 
s TMAH. Pás 1510 cm-1 připisovaný aromátům, resp. ligninu nelze pozorovat ve spektru při 
teplotě 420 °C. Dle pásu 1261 cm-1 se arylethery rozkládají do teploty 600 °C (pouze 
v případě lignitu po extrakci bylo zjištěno, že tento pás nebyl přítomen ve spektru již při 
teplotě 550 °C). Při mnohem nižší teplotě (okolo 380 °C) se rozkládají alkylarylethery. Při 
teplotě kolem 500 °C byly ve spektru demineralizovaného a remineralizovaného lignitu 
pozorovány mimorovinné vibrace C-H vazeb v aromátech o vlnočtech 859, 810 a 751 cm−1, 
které zmizely při teplotě 800 °C. Změny ve struktuře aromátů (1619 cm−1) byly pozorovány 
změnou hodnoty vlnočtu s rostoucí teplotou pyrolýzy. Se zvyšující se teplotou byly ostřeji 
vidět pásy 3694 cm−1 (odpovídající valenční vibraci OH skupin v kaolinitu, nebo 
montmorillonitu) a 3614 cm−1 (odpovídající valenční vibraci OH skupin v kaolinitu). 
V rozmezí teploty 480–500 °C probíhá dehydratace těchto minerálních jílů (kaolinit, 
montmorilonit). Spektra pořízené při 800 °C v podstatě ukazují jen pásy tepelně stabilního 
anorganického podílu (lignit před a po extrakci) a případně pásy aromátů (vyjma 
demineralizovaného lignitu, který nenese pásy žádné funkční skupiny).  

 
 

 



 25 

 

Obr. 6: FTIR spektra lignitu obdržená pyrolýzou při rozdílných teplotách.  

4.4.4 Termická analýza vzorků lignitu na TGA a TGA-FTIR 

TGA (a zvláště DTGA) ukazuje, že úbytek hmotnosti probíhá ve třech hlavních krocích 
(vyjma demineralizovaného lignitu). První pás odpovídá odpaření vody z povrchu a pórů 
lignitu. Poté následuje hlavní degradace materiálu, která je po teplotu okolo 380 °C spojena 
hlavně se vznikem CO2, který vzniká rozkladem karboxylových kyselin a esterů.  

Průběh DTGA křivky (v případě lignitu před a po extrakci, včetně demineralizovaného 
lignitu) naznačuje, že degradace probíhá komplexně. DTGA křivka lignitu a lignitu 
po extrakci chloroformem má raménko s teplotním maximem okolo 430 °C, jehož výskyt 
souvisí zřejmě s rozkladem funkčních skupin, které jsou zodpovědné za vznik CH4. 
Demineralizovaný lignit obsahuje na hlavním degradačním pásu tři raménka. První raménko 
s maximem okolo 330 °C souvisí zřejmě se vznikem H2O a druhé raménko s maximem okolo 
635 °C lze připsat prekurzorům CO. Třetí raménko s maximem 780 °C není možné připsat 
konkrétnímu plynu.  

Třetí oblast degradace na DTGA křivkách je spojena s degradací funkčních skupin 
za vzniku CO. Rozsah degradace byl nejnižší u demineralizovaného lignitu (56,2 %) 
a remineralizovaného lignitu (56,8 %), zatímco nejvyšší byl u lignitu po extrakci (61,4 %) 
a lignitu (59,6 %).  

Profil vzniku CO2 obsahoval jeden široký pás s maximem okolo 380 °C a při vyšších 
teplotách se objevilo na tomto pásu jedno až tři raménka v závislosti na vzorku. Vznik CO2 
pod teplotou 380 °C je dán rozkladem funkčních skupin jako jsou karboxylové kyseliny 
a estery. Při vyšších teplotách se na vzniku CO2 podílí zřejmě také karboxyláty.Průběh vzniku 
CO je závislý na zvolené úpravě lignitu. Zjednodušeně lze konstatovat, že vznik CO probíhá 
při nižší teplotě okolo 450 °C a hlavně při teplotě okolo 750 °C. Pouze v případě 
demineralizovaného lignitu se vyskytuje jediný široký pík s maximem asi 640 °C. Původ 
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nízkoteplotního CO je spojován s degradací alkylaryletherů a dominantní pás je připsán 
štěpení diaryletherů a kondenzovaných heterocyklických sloučenin.  

Profil vzniku CH4 lze charakterizovat jedním širokým pásem, který je tvořený dvěma 
maximy o téměř stejné intenzitě (pouze v případě remineralizovaného lignitu byla intenzita 
prvního maxima značně nižší). První maximum okolo teploty 450 °C lze připsat degradaci 
alkylaryletherů (methoxyskupiny) a druhé maximum se pohybuje v rozmezí 550 °C až 590 °C 
a souvisí s reakčními procesy v uhlí a štěpením hydroaromátů a methylaromátů, resp. vazeb 
mezi uhlíky C-C.  

Profil H2O obsahuje dvě oblasti. První oblast s maximem okolo 115 °C je způsobeno 
odpařováním vody z povrchu a pórů lignitu. Druhá oblast leží v širokém teplotním rozmezí 
se středem okolo 400 °C a její původ je spojován s kondenzací fenolů. V rozmezí teplot 480–
500 °C vzniká H2O, která pochází z dehydratace jílových minerálů (kaolinit, montmorilonit). 
Pouze u demineralizovaného lignitu lze sledovat dvě rozlišené maxima o teplotě 350 °C 
a 440 °C. 

Demineralizace lignitu měla za důsledek nejzřetelnější změny v obdržených výsledcích 
v porovnání s ostatními vzorky (např. průběh DTGA křivky, vzniku CO2 a vody). U lignitu 
po extrakci bitumenu byla pozorována navíc dvě maxima vzniku CO a částečně i v případě 
vody. 

4.4.5 Analýza pyr-GC-MS 

Analyzované plynné produkty po teplotu 380 °C se skládaly z fenolu a jeho derivátů, 
jejichž původ lze odvodit z ligninu. Nad teplotu 380 °C se objevil první zástupce 
benzenderivátů (trimethylbenzen) a zvýšení teploty nad 420 °C mělo za důsledek vznik 
dalších derivátů (např. toluen, 1,4-dimethylbenzen, 1,2,4-trimethylbenzen).  

Pouze v teplotním rozmezí 380–400 °C byl detekován dimethylpyrrol. Z dalších 
dusíkatých molekul byl identifikován benzonitril, který se vyskytoval v produktech pyrolýzy 
v teplotním rozmezí 380–460 °C.  

V pyrolyzátu byl analyzován levoglukosenon, který pochází nejspíše z celulosy 
a vyskytoval se v pyrolyzátu do teploty 400 °C. Dle očekávání nebyly zjištěny sloučeniny 
s karboxylovými skupinami (např. mastné kyseliny), třebaže polární molekuly jsou běžně 
analyzovány termochemolýzou.  

V rozmezí teplot 460–560 °C byly zjištěny první deriváty naftalenu. Při vyšší teplotě 
nad 560 °C byly zjištěny další zástupci polycyklických sloučenin, např. deriváty bifenylu, 
fluoren, derivát indenu. Při pyrolýze nad 460 °C byly zjištěny také heterocyklické molekuly 
derivátů benzofuranu. 

4.5 Analýza vodných výluhů z lignitu  

4.5.1 Základní charakterizace připravených frakcí 

Vodné roztoky frakcí extrahované z jihomoravského lignitu byly nápadné svým žlutým 
zbarvením. Po vymražení byly pevné vzorky frakcí světle hnědé, vyjma první frakce A7 
sádra). Pro vyšší obsah solí v první frakci A7 (především) a v druhé frakci B14 svědčí výsledky 
stanovení TOC (celkový obsah organického uhlíku) a vodivost. Výtěžky jednotlivých frakcí 
se postupně snižovaly. Desátá frakce J70 obsahovala zanedbatelné množství a z tohoto důvodu 
nebylo pokračováno v další extrakci. Z jihomoravského lignitu lze získat 270,6 mg materiálu 
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rozpustného ve vodě, což odpovídá asi 2,7 % podílu lignitu. Toto množství představuje 0,3 % 
TOC na lignit.  

UV-VIS spektra výluhů z lignitu měla exponenciální průběh, který je typický pro spektra 
huminových kyselin a fulvinových kyseliny. Ze spekter je jasně patrné, že absorpce probíhá 
v oblasti 200 nm až 400 nm. Výsledky ukazují, že aromatické struktury ve frakcích (po frakci 
E35) zvyšují postupně míru, nebo typ substituce funkčních skupin obsahující kyslík, třebaže 
rozdíly mezi jednotlivými frakcemi jsou minimální. Míra a typ substituce se nemění od frakce 
E35, neboť následující frakce mají stejný poměr EET/Bz. Poměr E250/365 (podíl absorbancí při 
vlnové délce 250 nm a 365 nm) naznačuj, že aromaticita a velikost molekul slabě roste 
(v abecedním pořadí jednotlivých frakcí), ačkoliv tento růst může být považován 
za zanedbatelný, zvláště od frakce C21. 

FTIR spektra frakcí ukazují hlavně na přítomnost funkčních skupin obsahující kyslík 
(ethery, karboxylové skupiny, alkoholy) a alifatické a aromatické skupiny, přičemž vlastní 
vyhodnocení spekter komplikuje výskyt sádry a kaolinitu. Jednotlivá spektra frakcí 
se vzájemně nelišila. 

XPS analýza spektra N 1s odhalila přítomnost dusíku ve dvou chemických stavech. Pík 
400,0 eV byl připsán pyrrolům a pík 402,3 eV nejspíše souvisí s protonovanými aminy, nebo 
kvartérním dusíkem. V případě frakce A7 byla síra zjištěna ve dvou rozdílných chemických 
stavech. První pík s vazebnou energií 169,1 eV přísluší síranům a může být připsán sádře, dle 
FTIR výsledků, zatímco druhý pík byl obdržen při 171,2 eV, ale jeho přiřazení konkrétní 
funkční skupině je nejasné.  

Emisní spektra všech frakcí jsou charakterizována širokým pásem s maximem při 459 nm. 
Tvar spekter a jejich hodnota maxima leží v typickém rozmezí pro fulvinové kyseliny 
[70, 71].  

Excitačně-emisní spektra všech frakcí byla shodná a byla charakterizována přítomností 
dvou fluorescenčních oblastí s vzájemně rozlišenou pozicí píků označovaných běžně jako A 
a C. Podle předchozích studií [72, 73] lze pík A připsat fulvinovým kyselinám a jim 
podobným strukturám a pík C lze připsat strukturám podobným huminovým kyselinám. 
Fluorescenční pík A se nachází při maximu 250/440 nm (excitační/emisní vlnová délka) a pík 
C při 300/425 nm. Dle polohy maxima C lze předpokládat, že ve frakcích převažují 
karboxylové kyseliny nad hydroxylovými. Aby byla stanovena míra aromaticity frakcí 
pomocí fluorescenční spektrometrie, byly použity Milori index a Zsolnay index. Nejmenší 
míra aromaticity byla pozorována u frakcí A7 a B14 (případně u frakce C21). Ve zbývajících 
frakcích byly rozdíly mezi hodnotami indexů relativně malé. 

Termochemolyzát byl charakterizován převahou aromatických sloučenin (77 % 
z identifikovaných molekul), zahrnující benzenkarboxylové kyseliny, zvláště 
methoxybenzenové kyseliny (kyseliny byly identifikovány jako methylestery) a v menší míře 
methoxybenzeny. Menší příspěvek (23 % z identifikovaných molekul) připadnul na alifatické 
sloučeniny, tvořící malé dikarboxylové kyseliny, mastné kyseliny a polyoly. 

V produktech byly nejvíce zastoupeny methylestery 3,4-dimethoxy, 3,4,5-trimethoxy- a 4-
methoxybenzoové kyseliny, které mohou představovat konečné kroky v oxidaci vedlejších 
řetězců během mikrobiální degradace ligninu a zachovalé části huminových struktur [74]. 
Alifatické dikarboxylové kyseliny uvolněné termochemolýzou zahrnovaly jantarovou 
kyselinu, glutarovou kyselinu, methyjantarovou kyselinu a adipovou kyselinu. 
Z trikarboxylových kyselin byla identifikována propan-1,2,3-trikaboxylová kyselina. 
Jednoduché alifatické dikarboxylové kyseliny, zvláště jantarová, glutarová a adipová 
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kyselina, by mohly být spíše považovány za produkty biologické degradace. Mastné kyseliny, 
identifikované se jako methylestery, zaujímaly minoritní podíl mezi thermochemolyzními 
produkty a zahrnovaly n-C14 a n-C16. Dva polyoly, dulcitol a 1,2,6-trihydroxyhexan 
(vyskytující se jako methylether) byly zjištěny mezi produkty a jejich původ lze připsat 
cukrům redukovaným během diageneze [75]. 

 Výsledky analýzy chloroformového extraktu ukázaly, že z vodného roztoku frakcí byly 
extrahovány aromatické sloučeniny (72 % z identifikovaných molekul), zahrnující benzoovou 
kyselinu a její deriváty a 3-vanilpropanol, a alifatické sloučeniny (28 % z identifikovaných 
molekul), zahrnující mastné kyseliny a glycerol. Benzoová kyselina a především její deriváty 
mohou představovat volné produkty vzniklé mikrobiální degradací ligninu, a které byly 
adsorbovány na lignit nebo zachyceny ve struktuře lignitu. S ohledem na výsledky z analýzy 
chloroformového extraktu a termochemolýzy je možné předpokládat, že benzoové kyseliny se 
nacházejí ve volné formě a stejně tak i vázané přes esterovou, nebo etherou vazbu k větším 
molekulám. Z alifatických molekul dominují mastné kyseliny v rozmezí uhlíkatého řetězce n-
C9 až n-C18, z nichž převažovaly n-C9, n-C16 a n-C18. Z mastných kyselin n-C14 a n-C16 byly 
zjištěny také v produktech termochemolýzy. Kromě mastných kyselin vázaných přes estery 
k nízkomolekulárním huminovým látkám, byly rovněž detekovány ve frakcích volné mastné 
kyseliny (bez kovalentních vazeb), které byly uvolněny z lignitu extrakcí vodou, třebaže 
mastné kyseliny jsou hydrofobní molekuly a jsou označovány jako nerozpustné ve vodě.  

Z hlediska toxicity, zdá se, že identifikované molekuly nepředstavují riziko pro životní 
prostředí, např. během aplikace lignitu do půdy ve formě hnojiva nebo půdního kondicionéru.  

Některé z těchto identifikovaných molekul mohou vystupovat jako ligandy pro kovy. 
Například strukturní typy jantarové kyseliny tvořící součást větších molekul mohou se podílet 
na vázání kovů (živin) prostřednictvím koordinačních vazeb [76]. Z tohoto pohledu, ve vodě 
rozpustné organické molekuly mohou sloužit jako komplexní činidla živin pro rostliny a 
na druhou stranu vzhledem k jejich rozpustnosti (a tedy jejich mobilnosti), mohou mít 
za následek úbytek živin odplavením do nižších vrstev půdního horizontu.  

 Zdá se, že identifikované sloučeniny nepředstavují z toxického hlediska nebezpečí 
pro environmentální prostředí. Nicméně, sloučeniny obsahující dusík mohou vzbuzovat jisté 
rozpaky, a proto je potřeba v budoucnu zaměřit se na jejich studium.  
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5 ZÁVĚR 

Studium organické hmoty lignitu bylo provedeno fyzikálně-chemickými metodami, které 
jsou dostupné na pracovišti fakulty chemické a metodami zavedenými v zahraniční laboratoři 
University v Poitiers, kde byla také významná část práce realizována.  

Práce kromě uvedených poznatků přináší také náměty pro další výzkum. Zvláště zajímavé 
může být pokračovat ve studiu excitačně-emisních spekter bitumenu a jeho fluoroforů 
se vztahem k huminovým kyselinám. Dále bylo by vhodné hlouběji prostudovat význam 
jednotlivých degradačních metod pro studium ligninu. A konečně zaměřit se na analýzu 
dusíkatých molekul ve vodných výluzích z lignitu 
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