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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá studiem obsahu magnetických částic v popílcích ze 

spalování fosilních paliv v závislosti na velikost částic s možnou aplikací výsledků až na 

sledování imisní zátěže, obsahu Fe-částic v PM10. V praktické části je řešena problematika 

magnetické susceptibility a obsahu prvku Fe v jednotlivých zrnitostních třídách z popílků, 

které byly odebrány z elektrostatického odlučovače z Elektárny Třebovice, dále je 

vyhodnoceno chování magnetické susceptibility a Fe- minerálních fází pro jednotlivé 

zrnitostní třídy. V neposlední řadě je v této práci  aplikována magnetická susceptibilita na 

40 vzorků imisí odebraných v Moravskoslezském kraji  České republiky. 

Klíčová slova: susceptibilita, magnetické částice, magnetit, maghemit, antropogenní 

znečištění 

Annotation 

This thesis studies the content of magnetic particles in ashes from the burning of fossil 

fuels, depending on the particle size of the possible applications of up to monitor the 

pollution burden, the content of Fe-particles in PM10. In the practical part, the issues of the 

magnetic susceptibility and the content of Fe element in individual graining classes of 

ashes that were removed from the electrostatic precipitator of power station Trebovice, it is 

also evaluated the behavior of the magnetic susceptibility and Fe-mineral phases for each 

grain class. Finally, in this work is applied to the magnetic susceptibility of 40 samples 

taken from air pollution in the Moravian region of the Czech Republic. 

  

Keywords: susceptibility, magnetic particles , magnetite , maghemite , anthropogenic 

pollution 
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1. Úvod a cíl práce 

Magnetická susceptibilita je jednou z nejdůležitějších magnetických vlastností látek. 

Magnetická susceptibilita jako veličina je vhodná k určení přítomností koncentrace 

magnetických minerálů v půdě a ke kontaminaci půd pevným spádem, který je z velké 

části antropogenního původu a obsahuje množství silně feromagnetických částic. Ulétové 

popílky, vznikající při spalování fosilních paliv, jsou nejdůležitějším zdrojem 

antropogenních částic. Významnými zdroji těchto emisí jsou koksovny, teplárny, hutě, 

elektrárny a silniční doprava. 

Vzhledem k tomu, že je magnetická susceptibilita a sledování magnetických vlastností 

významnou proxy-metodou pro sledování znečištění životního prostředí (imisní zátěž 

v půdách) je znalost výskytu Fe-minerálů v závislosti na velikosti částic velmi potřebnou 

informací. 

Cílem této diplomové práce je studium obsahu magnetických částic v popílcích ze 

spalování fosilních paliv v závislosti na velikosti částic s možnou aplikací výsledků až na 

sledování imisní zátěže – obsahu Fe-částic v PM10. Pro zhotovení výsledků byl proveden 

následující výzkum: 

 Studium magnetické susceptibility a obsahu prvku (Fe) v jednotlivých 

zrnitostních třídách z popílků odebraných z elektrostatického odlučovače 

z Elektrárny Třebovice. 

 Vyhodnocení chování magnetické susceptibility a Fe-minerálních fází pro 

jednotlivé zrnitostní třídy. 

 Studium magnetické susceptibility ve 40 vzorcích imisí odebraných 

v Moravsko-slezském kraji Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. 
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2. Magnetické minerály – základní charakteristika 

Jako první zmínka o aplikaci magnetických částic pocházejí z počátku 60let 20 století, 

kdy H. A. Lowenstam použil biochemický vysrážený magnetit, který slouží jako radula 

zubů chitonů. R. Blakemore v roce 1975 objevil bakterii Magnetospirillum 

gryphiswaldense. Tato bakterie je schopná vytvářet sférické krystaly magnetitu (Fe3O4) a 

to o velikosti 50nm, kdy si vytváří řetízky magnetických částic, které slouží k vyrovnání se 

zemským magnetickým pólem [1]. 

Na magnetické vlastnosti minerálů má velký vliv uspořádání elektronů ve struktuře 

atomového obalu na 4 kvantovém čísle, tkz. spinové. Toto číslo určuje směr rotace 

elektronu. Hodnoty spinu označujeme +1/2 nebo - 1/2.  V jednom orbitalu se nemohou 

vyskytovat elektrony se stejným spinem. Na energetické dráze může elektron, svojí rotací 

vyvolat  magnetické pole,  jehož orientace je dána směrem rotace spinu. V jednom orbitalu 

mohou existovat dva elektrony a to pouze s opačným spinem, tudíž dochází k rušení  jejich 

magnetických momentů [2].   

Minerály, v jejichž atomech jsou všechny orbitaly párově obsazeny, se označují jako 

diamagnetické. Tyto minerály se jeví navenek nemagneticky. To znamená, že nemají 

permanentní moment. Susceptibilita je záporná a nezávislá na teplotě. Typickými 

diamagnetickými látkami jsou křemen, voda, kalcit, sádrovec, zlato. 

Důležitou skupinou jsou minerály s obsahem d-orbitalů. U těchto prvků se zaplňují d-

orbitaly podle Hundova pravidla (říká, že čím vyšší je celkový spin, tím je příslušný atom 

stabilnější. Nejdříve jsou zaplňovány elektrony s jedním směrem spinu a následně jsou 

párovány s elektrony s opačným směrem spinu [3].    

Za přítomnosti nepárových elektronů může vzniknout magnetický moment. Nejvíce 

nespárovaných elektronů v d-orbitalech mají Cr, Mn, Co a Fe. Jestliže dojde při vstupu 

těchto čtyř prvků do struktur minerálů, dojde k náhodnému uspořádání magnetických 

dipólů a vznikne látka paramagnetická. Takový minerál má tendenci se uspořádat 

vzhledem k vnějšímu magnetickému poli a vzniká magnetický dipól. Tento dipól zmizí po 

odstranění tohoto pole. Magnetická susceptibilita je inverzně závislá na teplotě. Jestliže 

klesne intenzita magnetického pole, klesne magnetisace látky. Jako příklady můžeme uvést 

olivín a augit [2].    
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Minerály ferromagnetické mají uspořádaný magnetický dipól. Jeho orbitaly  sousedních 

atomů se překrývají.překrývají. Ve struktuře těchto minerálů existují tzv. paramagnetické 

domény s jednotným magnetickým dipólem. Jsou vůči sobě orientovány náhodně. Když 

minerál vystavíme magnetickému poli, domény se uspořádají a minerál se stává 

magnetický (obr.1) [2].    

 

 

Obrázek 1: Uspořádání domén ve feromagnetické látce - vlevo za normálního stavu, vpravo při vložení 

do magnetického pole [3]. 

Po odstranění magnetického pole se opět chovají jako permanentní magnet. Mají 

vysokou magnetickou susceptibilitu. Ta je inverzně závislá na teplotě. Zvyšující se teplota 

působí proti silám, které způsobují spontánní paralelní orientaci atomárních magnetických 

momentů. Teplota, při které toto spontánní uspořádání mizí, nazýváme teplotou Curierova 

přechodu. Dle atomárního uspořádání magnetických momentů, rozlišujeme tři typy 

materiálů: feromagnetika, antiferomagnetika, feromagnetika [3]. 

Jako ferrimagnetické látky můžeme uvést oxidy a sulfidy železa-magnetit, maghemit, 

pyrhotin atd. U těchto minerálů jsou momenty iontových spinů antiparalelní. Velikost je 

různá, takže některé domény fungují jako permanentní magnet [4]. 

Při překročení Curierovy teploty se antiferomagnetické minerály stanou 

paramagnetickými. Typický představitel antiferomagnetik je hematit [4]. 

Ve zkratce máme tedy dva druhy magnetických látek a to: 
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 Silně magnetické látky, které označujeme jako feromagnetické. Ty zesilují 

magnetické pole a póly magnetu jsou silně přitahovány. Zde můžeme zahrnout 

železo, pyrhotin, magnetit 

 Slabě magnetické látky, které dále dělíme na diamagnetické a paramagnetické. 

 Diamagnetické látky nepatrně zeslabují magnetické pole a jsou 

v magnetickém poli slabě odpuzovány. Patří zde např. měď, halit, zlato, 

topaz. K pozorovatelnému odpuzování diamagnetických minerálů, 

dochází až ve velmi silném magnetickém poli. 

 Paramagnetické látky magnetické pole nepatrně zesilují a jsou 

v magnetickém poli slabě přitahovány. Zde patří např. siderit, rutil, 

turmalín. K prokázání paramagnetických vlastností, musíme použít velmi 

silný magnet. 

V environmentální magnetismu využíváme zejména feromagnetik. Feromagnetika, které 

obsahují především oxidy a sulfidy železa, můžeme detekovat i v minimální koncentraci. 

Do prostředí se oxidy železa dostávájí například zvětráváním hornin, z popela 

z vulkanických erupcí a hlavně z antropogenních činností. Jako antropogenní vliv výskytu 

považujeme vznik při spalování fosilních paliv a dopravu [5]. 

Maghemit γ-Fe2O3 patří mezi feromagnetické minerály. Má stejnou chemickou 

strukturu jako hematit. Je teplotně nestabilní, proto je těžké určit Curieovu teplotu. 

Rozmezí teploty se pohybuje kolem 820 – 986 K. Při vyšších teplotách od 250˚C do 900˚C 

se maghemit mění v hematit. Tento jev závisí na velikosti zrna a přítomnosti nečistot. 

Vyskytuje se hojně v horninách, respektive v kyselých vulkanitech a v půdách [5]. 

Hematit, α –Fe2O3, nachází se v horninách tak v půdách. Patří mezi antiferomagnetické 

minerály. Železo obsahuje oktaedrické pozice. Curieova teploa je 675˚C. Je teplotně 

stabilnější než magnetit, i přesto že je cca 200krát slabší. Má nízkou objemovou 

susceptibilitu [5]. 

Magnetit FeOFe2O3, patří mezi feromagnetické minerály. Vyskytuje se primárně 

v magnetických horninách a jejich zvětráváním a transportem se dostává do sedimentů. Je 

charakterizován Curieovou teplotou okolo 578˚C. V elektrárenských popílcích se nachází 

běžně. Množství magnetitu přítomného v popílcích záleží na druhu spalovaného uhlí a je 

velmi variabilní Magnetit vzniká tak, že reakcí síry z pyritu v uhlí a kalcitu při teplotě 
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500˚C vzniká hematit a anhydrit. Hematit se za rostoucí teploty oxiduje na maghemit a pak 

na magnetit (Koukousaz et al., 2007). Za zvyšování teplot vznikají různé minerály, 

z tohoto důvodu je složení magnetitu velmi variabilní. Magnetit elektrárenských popílků 

lze využít jako běžný těžený magnetit třeba na výrobu magnetických pásek pro nahrávání, 

sorbentu pro čištění arsenem kontaminovaných vod, zdroj těžkých kovů (Cu, Cd, Cr, Mn, 

Pb aj.) neboť mhou být izomorfně zastoupeny ve struktuře magnetitu (Lu et al., 2009) 

2.1 Metody identifikace magnetických minerálů 

Pro zjištění magnetických vlastností elektrárenských popílků z elektrárny Třebovice a 

Dětmarovice jsme použili tyto následující metody a v podkapitolách je uvedený  jejich 

princip:    - Magnetická susceptibilita 

         - RTG- prášková difrakční analýza 

       - Elektronová mikroanalýza 

  - RTG- fluorescenční analýza 

2.1.1. Magnetická susceptibilita 

MS (κ) je bezrozměrná fyzikální veličina charakterizující magnetické vlastnosti slab 

magnetických látek. Popisuje chování látek po jejich vystavení na magnetické pole a 

závisí na magnetizaci (M) a intenzitě magnetického pole (H). Vztah je uveden 

v rovnici[6]. 

M = κH 

M je magnetizace (A.m-1), H je intenzita magnetického pole (A.m-1), κ je magnetická 

susceptibilita. 

Magnetická susceptibilita je nedestruktivní, rychlá a levná metoda pro detekci a 

mapování kontaminovaných sedimentů. Je velmi citlivá na přítomnost feromagnetických 

minerálů [21]. 

Objemová magnetická susceptibilita (ĸ) je v soustavě SI bezrozměrná veličina. 

Definujeme ji vztahem mezi indukovanou magnetizací a intenzitou vnějšího magnetického 

pole. 

Specifická susceptibilita (χ) definujeme vztahem χ = κ/ρ, kde ρ je hustota daného 

materiálu (kg/m3). Udáváme jí v m3kg-1 [9]. 
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Magnetickou susceptibilitu můžeme měřit přístroji, které jsou schopny změřit jak 

objemovou tak i specifickou susceptibilitu vzorků. Naše vzorky popílku z elektrárny 

Dětmarovice byly měřeny přístrojem MS2 Magnetic Susceptibility meter firmy Barington. 

MS2 systém je všestranný přístroj užívaný jako standart pro měření magnetické 

susceptibility životního prostředí. Využívá se jak v terénu, tak v laboratoři. MS2 systém 

měří susceptibilitu v rozsahu teplot od -200˚C do 850˚C. Je vybaven cívkou, která 

produkuje nízkofrekvenční magnetické pole, které v měřeném materiálu indikuje 

magnetizaci. Magnetizace je přímo úměrná susceptibilitě. Susceptibilita je měřena 

relativně ke vzduchu, jenž představuje nulovou hodnotu magnetické susceptibility. 

Výsledky jsou v řádu 10
-5

 a v jednotkách SI [40]. 

2.1.2. RTG- prášková difrakční analýza 

Jedná se o analytickou metodu, která se užívá ke stanovení mineralogického složení 

látek, které mají krystalický charakter. Dopad rentgenového záření dopadá na krystal. 

Díky periodičnosti krystalové struktury dochází k rozptylu záření a následné difrakci. 

Jednotlivé krystality v práškovém vzorku jsou orientovány nahodile. Jsou orientovány tak, 

že jejich soubor rovin splňuje pro dopadající záření difrakční podmínku pro úhel θ 

z Braggovy rovnice: 

n . λ= 2dhkl sin θ 

 kde λ je vlnová délka rentgenového záření, n celé číslo, dhkl vzdálenost dvou sousedních 

rovin v krystalu a θ  je úhel difrakce rentgenového záření [13]. 

 

K této diplomové práci bylo použito přístrojové vybavení od VŠB. Vzorky byly podrobeny 

RTG- difrakcí přístrojem nebo-li  difraktometrem Bruker Advance D8, který je vybavený 

lineárním polovodičem detektorem LynxEye a energiově disperzním detektorem SOL – 

XE.  

Zařízení Bruker Advance D8 firmy Bruker AXS patří do kategorie RTG difraktometrů 

navržených tak, aby vyhovovali všem aplikacím RTG difraktometrie. Svazek RTG 

emitovaný řadou RTG trubicí je směřován na materiál vzorku a jako difraktovaný je 

zaznamenán detektorem. Materiál vzorku je umístěn na pohyblivé částice zařízení, kde 

může rotovat tak, aby byla splněna Braggova podmínka. Abychom získali lepší výstupní 
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informaci je možné použít některé z filtrů nebo monochromátorů. Uspořádání zařízení je 

znázorněno na obrázku 4 [12]. 

 

Obrázek 2: Schématické uspořádání D8 Advance, kde υ je úhel dopadajícího paprsku, AB primární 

štěrbina, D je detektor, DB sekundární štěrbina, F je ostření, Kβ je filter, P vzorek, R zdroj RTG, SB štěrbina 

odraženého záření [12]. 

K zaostření paprsku zařízení využívá Braggův – Brentův zákon. Štěrbina detektoru a 

vzorek jsou umístěny na společném prstenci. Je nutné, aby celý povrch vzorku byl 

umístěný na tomto prstenci. Je možné pomocí regulace štěrbin a clon, vymezit konkrétní 

oblasti snímaného vzorku [12]. 
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Obrázek 3: Špičkový práškový difraktometr Bruker Advance D8 na VŠB[Vlastní zdroj]. 

 

 

Obrázek 4: Špičkový práškový difraktometr Bruker Advance D8 na VŠB[Vlastní zdroj]. 
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3.1.1. Elektronová mikroanalýza 

Metoda, která je založena na vlnových vlastnostech elektronů a je analogií klasické 

optické mikroskopie. Není zde zdroj světla, ale elektronová tryska, optické čočky jsou 

nahrazeny elektromagnetickými čočkami nebo-li cívkami. Elektronový mikroskop musí 

pracovat ve vakuu- řádově 10
-5 

Pa. Skenovací elektronové mikroskopy pracují 

s volitelným vakuem. Výsledné obrazy můžeme pozorovat okem nebo se snímá CCD 

kamerou, která umožňuje digitalizaci obrazu, následnou úpravu a archivaci v počítači[13]. 

Z vlnové povahy svazu elektronů (podle Luie de Broglieho) vyplývá schopnost 

elektronových mikroskopů rozlišit detaily řádově v desetinách nm (TEM) až jednotkách 

nm (SEM). Hodnota teoretické rozlišovací meze při použití elektronového paprsku je 10
-11 

m, což je přibližně o 4 řady lepší rozlišení než u světelného mikroskopu. 

Elektronový mikroskop pracuje na principu, že svazek elektronů vhodného zdroje (tzv. 

elektronová tryska např. žhavé wolframové vlákno) urychlený až 50 kV je zaostřen na 

plochu tuhého vzorku. Zde elektrony pronikají do hloubky několika μ m pod povrch 

vzorku. Z tohoto důvodu metodu označujeme zkratkou EPMA- Electron Probe 

Microanalyzer. Na obrázku můžeme vidět schéma elektronové mikrosondy [14]. 
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Obrázek 5: Schéma elektronové mikrosondy[14]. 

Ae – zařízení na měření absorbovaných elektronů 

Te – zařízení na měření prošlých elektronů 

Absorbované elektrony tvoří 50-90% celkového proudu elektronů. Odražené elektrony 

mají energii poněkud menší než elektrony dopadající, ale řádově srovnatelnou. 

Sekundární elektrony mají energii nižší. Elektronové mikroskopy, které využívají těchto 

typů elektronů pro zobrazení, ve spojení s rastrováním povrchu se nazývají rastrovací 

elektronové mikroskopy. Paprsek je urychlený v elektrickém poli, je dobře stabilizován a 

vychylován systémem elektromagnetických cívek v osách x, y. Povrch je pak postupně 

vychylováním snímán řádek po řádku a skládán na do obrazu [12]. 

Sekundární elektrony (SE) jsou detekovány scintilačními detektory. Jejich katoda 

,,odsává“ SE z prostoru nad vzorkem. Vzniká signál, který se převádí na zobrazovací 

jednotku. Čím víc je počet SE, tím světlejší bod dostaneme. Odražené elektrony, jejichž 

počet je závislý na protonovém čísle, jsou detekovány dvěma detektory. Vzniklý obraz 

dává informaci o fázovém složení pevných vzorků. Fáze, která má vyšší  protonové číslo, 

odráží elektrony více a odpovídá jim světlejší plocha na obrazovce [11]. 
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Elektronová mikroskopie je provázená v mnoha režimech, z nichž nejvýznamnější 

jsou: [12] 

 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) – prozařuje se celý vzorek 

najednou a detekují se elektrony na fluorescenčním stínítku po průchodu 

vzorkem. 

 STEM kombinuje  transmisní a rastrovací režimy 

 Rastrovací elektronové mikroskopy s volitelným vakuem (environmentální) – 

určeny pro biologické aplikace. 

 Skenovací (rastrovací) elektronová mikroskopie (REM). Tento typ mikroskopie 

jsme použili pro vzorky elektrárenských popílků. 

Tento mikroskop (REM) umožňuje sledování povrchů objektů při velkém zvětšení. 

Paprsek elektronů v preparátové komoře mikroskopu skenuje malou plochu na povrch 

vzorku. Když dojde k interakci koncentrovaného svazku urychlených elektronů s atomy 

preparátu, nastává mnoho jevů. Důsledkem těchto jevů je vznik signálů, které se detekují a 

některé se používají k tvorbě obrazu. K zobrazení tvaru povrchu vzorku se využívají 

sekundární elektrony (jsou důsledkem interakce primárních elektronů s atomy preparátu. 

Mají velmi nízkou energii.). Zpětně odrážené elektrony, jsou velmi citlivé na změny 

atomového čísla. Používají se k získání informací o prvkovém složení preparátu [12]. 
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Obrázek 6: Princip REM [14] 

Skenovací elektronový mikroskop nepoužívá žádných čoček. Zvětšení je dáno poměrem 

skenované plochy na povrch preparátu k velikosti monitoru. REM umožňuje sledování 

kovových nebo pokovených suchých vzorků s výraznou morfologií povrchu nebo částic až 

do 100 tisícinásobného zvětšení. Vzorek musí být zbaven organických nečistot. Musí být 

umístěn ve vakuové komoře, aby dopadající elektronový svazek i odražené elektrony 

nebyly rozptylovány srážkami s molekulami vzduchu [11]. 

Laboratoř na VŠB – TECHNICKÉ UNIVERSITĚ V OSTRAVĚ, je vybavena 

skenovacím elektronovým mikroskopem FEI Quanta 650 FEG, který je vybavený 

analyzátorem WDX (wavalength dispersive X-ray spectoscopy), EDX (energy-dispersive 

X-ray spectroscopy a EBSD(elektron backscatter diffraction). Mikroskop umožňuje práci 

ve velkém rozsahu zvětšení 6x až 2 000 000x, při velmi nízkém a variabilním vakuu až do 

4000pa v režimu ESEM, bez úprav povrchů pokováním. Mikroskop je vybaven energiově 

a vlnově disperzním analyzátorem, katodoluminiscenčním analyzátorem, spektrometrem a 

přístrojem pro difrakci zpětně odražených elektronů. 
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Obrázek 7: Elektronový mikroskop FEI Quanta 650 FEG na VŠB[Vlastní zdroj]. 

 

Obrázek 8: Vnitřní část sondy. Uložení vzork. [Vlastní zdroj]. 
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4.1.1. RTG-fluorescenční analýza 

Rentgenová fluorescenční spektrometrie (XRF) je analytická metoda, kterou zjišťujeme 

chemické složení téměř všech druhů materiálů. Složí ke kvalitativní a kvantitativní 

elementární analýze majoritních a minoritních prvků v popílcích ze spalování uhlí. 

Analýzu stanovujeme dle normy ČSN EN 13309 (838046). Metoda je použitelná pro 

popely z uhlí a koksu, pro popel z kotlů, které mají složení v koncentračním rozsahu 

uvedení v tabulce 1 [13]. 

Tabulka 1:  Rozsah použitelnosti metody[13] 

 

Vzorky mohou být v pevné, tekuté, filtrované, práškové neb jiné formě. Tato metoda je 

rychlá, nedestruktivní, přesná. Aplikace této metody se používá v mnoha odvětvích 

průmyslu. 

Při XRF působí na vzorek energie ve formě rentgenového záření z rentgenové lampy 

anebo radioaktivní záření z radionuklidu. Při tomto záření dojde k vybuzení 

charakteristických spektrálních čar prvků vzorku. Vzniká fluorescenční (sekundární) záření 

nesoucí v sobě informaci o kvalitativním prvkovém složení vzorku ( energie spektrálních 

čar) a kvantitativním složení vzorku (četnost fotonů) [14]. 
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XRF má zvláštní postavení mezi kvantitativními a kvalitativními chemickými 

metodami, kvůli svým vlastnostem jako jsou: [14] 

 Snadná a rychlá příprava vzorků. 

 Analýza je nedestruktivní, vzorek je možné použít k dalším operacím. 

 Rychlá kvantitativní analýza poskytující přehled o široké škále prvů. 

 Limity detekce u středně těžkých a těžkých prvků řádově v mg/g. 

Působení záření na hmotu a naopak je děj, na který mají vliv vlastnosti záření a 

vlastnosti hmotné překážky, přes kterou záření prochází. Interakce rentgenového záření 

se hmotou je základem XRF, ale taky zároveň zdrojem komplikací. 

Na obrázku lze vidět, že když rentgenové paprsky dopadají na materiál, část záření 

projde skrz a část je absorbována a produkuje fluorescentní záření, a část je rozptýlená. 

 

 

Obrázek 9: Interakce rtg záření se hmotou[13]. 

Rozptyl může proběhnout tak, že [14]: 

 Vlnová délka se nezmění. Změní se pouze směr. Takový rozptyl je nazýván 

,,koherentní“(Rayleighův) rozptyl. 
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 Změní se vlnová délka i směr fotonu. Původní energie fotonu se sníží (zvětší se 

vlnová délka). Rozptyl nazýváme ,,nekoherentní“(Comptonův) rozptyl. 

U RTG-fluorescenční analýzy se vzorek nachází mimo trubici a analyzované spektrum 

se získává ozařováním primárním rentgenovým zářením. Spektrum sekundární emise 

má nižší pozadí a intenzita čar není tak veliká oproti primární emisi. 

Prvky jsou charakterizovány souborem K, L, M emisních linií, které mají definovanou 

vlnovou délku. Podle charakteristických vlnových délek jednotlivých čar ve vyzářeném 

spektru můžeme určit prvky obsažené ve studovaném materiálu. Principem XRF je, že 

intenzita charakteristické linie je závislá na koncentraci příslušného prvku. Úkolem je 

převod naměřených intenzit na hodnoty koncentrací jednotlivých prvků ve vzorku [14]. 
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3.  Význam magnetických minerálů pro identifikaci 

antropogenního znečištění 

Fe-oxidy, magnetit (Fe3O4, maghemit (γ-Fe2O3) a hematit (α-Fe2O3). Tyto železité 

oxidy a magnetické minerály jsou nejčastěji přítomny v atmosférickém spadu 

antropogenního původu, hlavně jde o maghemit a magnetit. Nazýváme je antropogenní 

feromagnetika. Jejich velikost je 2-50 µm. Jako hlavní zdroj jejich výskytu považujeme 

úletové popílky ze spalovacích procesů, metalurgický průmysl a také emise automobilové 

dopravy [10]. 

Ferimagnetika vznikají při vysokoteplotní oxidaci, resp. Transformace Fe-obohacených 

jílových minerálů, které jsou zastoupeny ve fosilních palivech. Přírodní feromagnetika 

mají jiné vlastnosti než feromagnetika průmyslového spadu. Mají jinou morfologii a jsou 

tvořeny Fe-oxidy sintrovanými na amorfní Si/Al-Si fázi [11]. 

Magnetické minerály v posledních letech velice dobře napomáhají určit škálu poškození 

životního prostředí antropogenním znečištěním.  

Magnetismus životního prostředí je založen na studiu magnetických minerálů. Zabývá 

se především znečištěním v důsledku lidské činnosti. Poukazuje na rozdíly mezi 

feromagnetickými tzv. silně magnetickými minerály, minerály antropogenního znečištění a 

minerály přírodního původu. Poukazuje na relativně možný vzájemný vztah mezi 

magnetickými parametry a koncentracemi zdraví škodlivých těžkých kovů v půdách. Tedy 

na využitelnost magnetických měření, při řešení jedné ze zásadních otázek ochrany 

životného prostředí [16]. 

V tomto oboru jsou vyšetřovány nejen sedimenty, ale i půdy, atmosférický spad, 

organické materiály, rašeliny. Pomocí jejich magnetických vlastností je možné určit 

magnetomineralogii, velikost magnetických zrn, koncentraci ve vzorcích. Všechny tyto 

údaje jsou pak následně použity pro posouzení kontaminace životného prostředí 

průmyslovým spadem [18]. 

Velkou předností magnetické metody je její vysoká citlivost. Další výhodou je 

nekomplikovaná příprava vzorků. Je to rychlá a relativně levné získávání datových 

souborů o poškozeném prostředí. 



Klára Ossová: Magnetické minerály jako indikátor antropogenního znečištění 

2015   18 

 

Většina atmosférického spádu je průmyslového původu, tudíž obsahuje nezanedbatelné 

procento feromagnetických částic. Emise jsou finálně akumulovány především v půdách a 

sedimentech. Nejpřirozenějšími záchytnými body atmosférického spadu jsou půdní plochy. 

Nejdříve musíme odlišit přírodní a antropogenní vliv a k tomu nám právě pomáhá analýza 

magnetických vlastností kontaminovaných vzorků z vyšetřovaných regionech [18]. 

 (Kapička et al. 2000) uvádí, že v místech se silnou koncentrací z průmyslu je množství 

pevného spadu řádově tisíce t/rok, a samotná tepelná elektrárna spalující uhlí může 

emitovat ročně až stovky tun popílku. A jestliže uvážíme koncentraci feromagnetické fáze 

ve spadu obsahující 9 %, je evidentní, že ve vyšetřovacích oblastech antropogenní 

feromagnetika významně ovlivňují magnetické vlastnosti půd. 

3.1 Spalovací procesy 

Spalovací proces funguje na principu exotermní reakce uhlíku z uhlí s kyslíkem 

z ovzduší. Vzniká teplo, oxid uhličitý a vodní pára. Mimo tyto produkty vzniká odpad 

v podobě oxidu síry, dusíku a popílku, který vzniká z nečistot uhlí. S popílkem se do 

atmosféry dostává stopové množství těžkých kovů a radioaktivních láte [17]. Vliv na 

procesy spalování má vliv kvalita uhlí a jeho úpravárenské procesy. 

Během let došlo ke zdokonalování ohnišť, což dokazuje přechod od původních 

roštových typů na typy efektivnější. Díky tomuto faktu se minimalizovalo množství 

škodlivých látek, které jsou vypouštěny do ovzduší při spalování. 

Při spalovacích procesech fosilních paliv, při spalování jako rezidua z oxidace pyritu, 

markazitu a sideritu vznikají antropogenní feromagnetika. K nejběžnějším minerálům 

železa patří pyrit, který je obsažen v uhlí. Magnetické vlastnosti popílků závisí na 

výchozím materiálu- uhlí. Produkty fosilního spalování jsou na magnetit relativně bohaté. 

Uvolněné železo se dostává do feromagnetických minerálů, které jsou s ostatními 

kontaminanty a prachem emitovány do atmosféry [22]. 

Charakter spalovacích procesů má vliv na  vazbu prvků do popelovin. Máme čtyři typy 

ohnišť, v nichž probíhají spalovací procesy. 

3.1.1 Roštové ohniště 

Z roštového ohniště pocházejí naše vzorky popílku z Elektrárny Dětmarovice. 
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Použití pro spalování kusových tuhých paliv v klidné vrstvě na roštu filtračním 

způsobem. Dělíme na ohniště s pevným a s mechanickým roštem. Je vhodné pro elektrárny 

s omezeným výkonem. V současnosti jsou téměř vytlačeny nebo modernizovány [17]. 

Palivo na roštu prochází charakteristickými fázemi: sušení, odplyňování, hoření prchavé 

hořlaviny a zápal vrstvy tuhé hořlaviny, dohořívání tuhé fáze a chladnutí tuhých zbytků. 

Aby všechny fáze spalování na roštu dokonale proběhly, musí se část tepla uvolněného 

spalováním vrátit do reakce a umožnit tak zapálení dalšího paliva [18]. 

Maximální teploty v ohništi roštových kotlů jsou pro uhlí cca 1350-1450 ˚C. Spalování 

u roštových ohnišť probíhá jednak ve vrstvě na roštu, jednak v prostoru nad vrstvou paliva. 

Podíl hoření nad vrstvou je tím větší, čím vyšší je obsah prchavé hořlaviny v palivu [19]. 

3.1.2 Prášková ohniště 

Spaluje se zde uhelný prášek, který se před použitím suší, mele a drtí. Tryskami hořáků 

současně se vzduchem se pak přivádí do spalovacího procesu. Tento prášek má 100 až 

1000x větší měrný povrch. Spalovací proces je rychlejší. Spaluje paliva s vyšším obsahem 

popela a efektivnost spalování je vyšší než u roštových ohnišť. Bohužel zde vzniká větší 

množství jemnozrnných pevných odpadních látek [20]. 

Dle způsobu vypouštění strusky dělíme prášková ohniště na granulační a výtavná. 

Granulační používáme pro méně hodnotná paliva a provozují se nízko pod bodem tavení 

popela. Teplota se pohybuje mezi 1100 – 1500 ˚C. Tuhá škvára se vytvoří při vychlazení 

ohniště a zachytí se zde 15 – 25 % popelovin. Zbytek představuje jemná zrna popílku, 

které se odvedou přes odlučovače [18]. 

Popílky, které vznikají v práškových ohništích označujeme jako vysokoteplotní. Teplota 

se pohybuje v rozmezí 1200 - 1700˚C.  Popílky, které vzniknou vysokoteplotním 

spalováním obsahují z krystalických fází  β- křemen a mullit. Vysokoteplotní popílek sám 

nemá hydraulické vlastnosti, nereaguje s vodou. Díky obsahu SiO2, který se vyskytuje 

v množství 40-65 %, má popílek kyselý charakter a liší se množstvím Cao, kdy vyšší obsah 

mají popílky spalováním hnědého uhlí [22]. 

3.1.3 Výtavná ohniště 

Z tohoto typu ohniště máme vzorky popílku z Elektrárny Dětmarovice. 
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Spalovací proces využívá vyšší teploty v ohništích než je teplota tečení popelovin. 

Teplota dosahuje 1400˚C. Ve výtavném ohništi se záměrně překračuje teplota tečení 

popele, a takto vzniklá struska se odvádí z kotle v tekutém stavu [17]. 

Výtavný prostor slouží ke spálení paliva a odvodu tekuté strusky, vychlazovací prostor 

zajišťuje vychlazení spalin pod teplotou měknutí popele, aby nedocházelo k nalepování 

popílku na teplosměnné plochy a stěny dalších tahů [18]. 

Vyšších teplot ve spalovací komoře se dosahuje volbou vhodného paliva (výtavné kotle 

jsou vhodné především pro uhlí s vyšší spalovací teplotou, tj. černé uhlí), nižším chlazením 

stěn spalovací komory, zvyšením jemností mletí, zvýšením teploty spalovacího vzduchu, 

nižším přebytkem vzduchu, vhodným smísením paliva a vzduchu [17]. 

3.1.4 Fluidní ohniště 

Spalují drcené palivo. Přiváděné palivo a vznikající popílek při proudění vzduchu a 

spalin se rozvrství podle hmotnosti zrn do různých výšek. Sypký popílek se nespékají. Jeho 

teplota musí být nižší než je teplota měknutí popelovin [21]. 

Výsledek fluidního spalování je směs tuhých zbytků, která se skládá z nedopalu a 

produktu odsíření. Fázové složení tuhých zbytků tvoří popel z lůžka a popílky 

z odlučovačů. Díky nízké teplotě fluidního spalování 850˚C je fázové složení tuhých 

zbytků od klasických vysokoteplotních popílků odlišné. Jedná se o vyšší obsah SO
3
 a CaO, 

jejich formy a velké kolísání obsahů jednotlivých složek. Jiné vlastnosti mají chemické a 

fyzikální vlastnosti [19]. 

Do spalovaného mletého uhlí se přidává mletý vápenec, který se používá jako sorbent 

vzniklého oxidu siřičitého za teploty 850˚C a absorpcí SO2 vzniká anhydrid II (bezvodný 

síran vápenatý). Tento síran zůstává v ložovém a filtrovaném popílku a má za důsledek 

hydraulickou aktivitu popílků s vysokou hladinou vápníků. V těchto popílcích zůstává i 

zbytek nezreagovaného, mletého vápence ve formě měkce páleného reaktivního vápna 

CaO) [20]. 

Významným problémem, je skutečnost, že spalné plyny a popel obsahují  radioaktivní 

toxické mutagenní prvky, uran a thorium. Tyto prvky jsou obsaženy ve spalovaném uhlí 

jako přirozené „nečistoty“. Ministerstvo energetiky USA a Oak Ridge National Laboratory 
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prokázaly, že lidé žijící v blízkosti uhelné elektrárny jsou vystavení 100x vyšším 

radioaktivním dávkám [21]. 

Sulovský a Vávra (1997) se zabývali fázovým složením jednotivých typů fluidních 

popílků: filtrového, cyklonového a ložového. Zjistili, že ložové popílky mají nejvyšší 

obsahy anhydritu a porlanditu a obsahují oxidy, hydroxidy a sírany alkalických zemin. 

Filtrové obsahují v nejvyšším počtu hematit a nejméně křemene. Cyklonové a filtrové 

popíky se vyznačují vysokou přítomností oxidu železa. 

3.2 Doprava 

Silniční doprava je v dnešní době považována za jeden z hlavních zdrojů znečištění 

životního prostředí a to hlavně v městských oblastech, zatím co další antropogenní 

ukazatelé jako jsou elektrárny, hutnictví, hornictví, mají menší dopad.  

(Adachi a Tainosho 2004) uvedli, že v prachu z pneu se vyskytují 4 typy částic 

s obsahem těžkých kovů a to částice s obsahem Fe, Cr/Pb, částice komplexního složení (Ti, 

Cr, Fe, Cu, Zn, Sr, Ba, La, Ce, Pb), částice ZnO. 

Mnoha studií dokazují, že dopad silniční dopravy na životní prostředí je doprovázen 

emisemi, které obsahují silně magnetické částice obsahující železo [24].   

(Zinger a Delisle 1988) vyvíjeli studii v chladných regionech, kde se sníh stal hlavním 

tématem výzkumu životního prostředí. Sněhové vločky hromadí více znečišťujících látek 

z ovzduší, než třeba kapky. Je to dáno tím, že vločky mají větší plochu a pomalejší rychlost 

pádu. Sněhové vločky působí jako přírodní filtr pro různé chemické prvky a částice, hlavně 

těch které pocházejí z lidské činnosti. 

(Viskari et. Al. 1997) publikoval, že sníh je dobrý sběratel znečišťujících látek 

organického a anorganického původu z ovzduší. Mohou být využity pro sledování 

místního znečištění ovzduší polétavým prachem ze silničního provozu. 

 (Bucko et al. 2010) uvedl ve své studii, že silniční prach nahromaděný ve sněhu se ze 

zvyšující se vzdáleností od silnice jasně poukazuje na provoz vozidel jako hlavní zdroj 

emisí magnetických částic. Většina těchto znečišťujících látek je uložena u silnice. 

Antropogenní magnetické částice o velikosti 10 µm, obsahují toxické kovy, jako jsou 

například Pb, Zn a Fe. Ty jsou produkovány z automobilového paliva při spalování. 
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Nedávný výzkum prokázal, že tyto částice se ve městech vyskytují ve výšce 0,3 m, což je 

v úrovni výšky malého dítěte [27]. 

Nedávné výzkumy se soustřeďují na zabránění úniku těchto částic tzv. ,,magnetickými 

silničními stromy“ Magnetický monitoring aplikuje laboratorní generované magnetické 

pole na částice znečišťující látky o velikosti 10 µm za použití listů rostlin, které jsou 

vysázeny na kraji silnic. Tyto listy působí jako kolektory a zachycují magnetické 

částice[28].  

Mineralogická analýza identifikovala, že dominantní magnetickou částicí je magnetit. 

Dominantní velikost částic magnetitu je mezi 0,1 -1 µm. Tato velikost částic spadá do 

úmluvy ,,vysoce rizikově dýchatelná“. Částice, které velice rychle proniknou do oblasti 

plic [27]. 

Magnetický biomonitoring může mít velký význam a rozhodující roli při identifikaci a 

mapovaní oblastí se zvýšenou dopravní zátěží. Může přispět ke snížení znečištění 

expozice. Zvýšená výsadba stromů může poskytnout významnou ochranu expozicí 

toxických látek [29]. 

Několik studií poukázalo na to, že feromagnetické částice z dopravy obsahují částečně 

oxidovaný magnetit.  

V Indii pomocí magnetických studií zjistili, že v silničním prachu se nachází velké 

množství těžkých kovů magnetitu. Pod rastrovacím elektronovým mikroskopem zjistili 

velkou škálu porézních kuliček se složitou vnitřní strukturou, kterou mohlo způsobit rychlé 

chlazení [30].  

V Číně v oblasti East Lake ve městě Wuhan byly změřeny výsledky těžkých kovů ze 

silničního prachu. Vědci shromáždili celkem devadesát vzorků silničního prachu z různé 

intenzity dopravy. Bylo zjištěno, že dominantní magnetický nosič je hrubozrnný magnetit. 

Korelace mezi magnetickou susceptibilitou a koncentrací prvků s hustotou provozu 

ukázala, že prvky Cu, Ni a Fe pochází hlavně z provozu vozidla [31].    

Magnetická susceptibilita částic z výfukových plynů se pohybuje v širokém rozpětí od 0 

do 1072.5  x 10
-8

 m
3
/kg, průměr je 179.7 x 10

-8
 m

3
/kg [34]. 



Klára Ossová: Magnetické minerály jako indikátor antropogenního znečištění 

2015   23 

 

3.3 Metalurgie 

Výroba surového železa a výroba oceli jsou hlavními hutnickými procesy, při kterých 

vzniká velké množství plynných a tuhých odpadů. 

Čisté železo (Fe) je lesklý kov, jeho teplota tavení je 1534 ˚C. Čisté železo je 

magnetické. Hlavní význam železa mají jeho slitiny s ostatními prvky, zejména s uhlíkem. 

Pro výrobu železa jsou z hlediska obsahu kovu, hojnosti výskytu a technologie zpracování 

jen některé minerály. Můžeme vidět v tabulce 2 [36]. 

 

Tabulka 2: Nejpoužívanější rudy železa. Pozn.: limonit není samostatný minerální druh, ale směs 

hydratovaných oxidů železa s převahou goethitu a lepidokrokitu. Maximální obsahy železa jsou teoretické, v 

rudě jsou vždy přítomny i nerudní minerály (tzv. hlušina), které jeho obsah významně snižují [36.] 

 

minerál krystalochemický 

vzorec 

skupina max. 

obsah Fe 

(%) 

průmyslový 

význam 

magnetit Fe3O4 oxidy 72 velký 

hematit  Fe2O3 oxidy 70 velký 

„limonit“  FeO(OH) · n H2O oxidy 50 - 69 střední 

siderit  FeCO3 uhličitan

y 

48 střední 

chamosit  (Fe,Mg)5Al[(OH)8|AlSi3O

10] 

křemičit

any 

< 38 malý 

 

Při aglomeraci a třídění vzniká prach, který obsahuje železo, oxidy železa, Si, Ca, Al, 

Mg, Co, SO2. V tabulce 3 je uvedeno složení prachu z dalších aglomeračních operací, jako 

jsou chladící pásy, drtiče, třídicí síta a doprava aglomerátu. Prachové částice obsahuje i 

plyn z vysoké pece. Můžeme mluvit o množství až 200 kg na 1 t vyrobeného surového 

železa. Plyn také obsahuje mimo prachových částic také SO2 a uhlovodíky. Chemické 

složení prachu ve vysokopecním plynu uvádí tabulka 4. V cyklonech- odlučovačích se 

odlučuje prach, někdy jen v usazovacích komorách nebo žaluziových odlučovačích. Pak 

http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/rudy/hematit.html
http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/rudy/limonit.html
http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/rudy/siderit.html
http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/rudy/chamosit.html
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dochází k absorbování SO2 (absorpce ve vápenném mléku, suspenzí vápence, 

magnezitu)[32]. 

Aglomerace rud je pyrometalurgický proces. Vsazka vlivem natavování mění chemické 

složení a dochází k požadovanému slinutí jemnozrnných částic. Aglomeraci můžeme 

zařadit mezi nejzávažnější zdroje znečišťování ovzduší [38]. 

 

Tabulka 3: Chemické složení prachu obsaženého ve spalinách, odsávaných od spékacích pásů [36]. 

Složka Fe SiO2 CaO MgO Al2O3 C S 

Podíl 

(%hmot.) 

cca 50 9 - 15 7 -24 1 -2 2-8 0,5 - 5 Až 2,5 

 

Tabulka 4: Chemické složení prachu vyskytujícího se ve spékárnách rud [36.] 

Složka Fe Fe3O3 SiO2 Al2O3 CaO MgO 

Podíl (% 

hmot.) 

26-40 38-52 11-22 2-6 10-27 0,5-7 
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Tabulka 5: Chemické složení vysokopecního prachu [36]. 

Složka Podíl, % hmot. 

Fe 5-40 

SiO2 9-30 

CaO 7-28 

MgO 1-5 

Al2O3 9-15 

Mn 0,3-1,5 

P 0,3-1,2 

S Až 0,1 

C 5-10 

Zn 0-35 

Pb 0-15 

Zásady 0-20 

Cu stopy 

 

Před dalším zpracováním ve vysoké peci je nutné jemnozrnné prachové rudy upravit na 

požadovanou zrnitost, chemické složení a mechanickou pevnost. Úpravu můžeme učinit 

briketováním, poetizováním nebo aglomerováním – spékáním. Aglomerace patří mezi 

nejrozšířenější způsoby [38]. 

Z hlediska ochrany ovzduší je žádoucí použití elektrických odlučovačů, které sníží 

koncentraci až na 50 mg/mn
3
. Mechanickými vírovými odlučovači se dosáhne účinnosti jen 

80 %, což odpovídá 250 – 600 mg/mn
3 

prachu ve vypouštěných spalinách [39]. 

Zachycený prach obsahuje 35 :45 % Fe [38]. 

Ocelárenská struska a zachycené prachy z čištění spalin ocelářských pecí patří mezi 

problematickou skupinu odpadů hutních podniků. Po chemické stránce obsahují 
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ocelárenské strusky velký podíl železa, manganu, fosforu. Průměrný obsah Fe v surových 

struskách je 20 % po drcení a magnetické separaci 10 % [38]. 

Surové železo je základní surovinou pro výrobu oceli. Odstraní se fosfor a uhlík. 

Výroba probíhá v konvertorech, Siemens-Martinských pecích a elektrických pecích. Prach, 

který uniká ze Siemens-Martinských pecí, obsahuje oxidy železa a sloučeniny Si, P, Al, 

Mn. Dále se uvolňuje množství SO2 [33]. 

 

Tabulka 6: Chemické složení prachu odsávaného z elektrických obloukových pecí [36.] 

Složka Fe2O3 FeO CaO Al2O3 SiO2 MgO C 

Podíl, % 

hmot. 

35-42 4-8 6-15 3-13 2-10 2-8 2-8 

 

Částice prachu jsou vysoce disperzní. Používají se suché a mokré elektrostatické 

odlučovače. 

Výroba oceli je doprovázena velkého množství odpadů a jde především o to, aby se 

z odpadů staly sekundární suroviny. Základem dnešní průmyslové výroby je tzv. čistá 

produkce, které obnáší přínos v lepším využívaní zdrojů při efektivnějším omezování 

průmyslového znečištění životního prostředí. Příkladem je využití kalů a prachů v procesu 

tavné redukce přímo v rámci hutního technologického cyklu. Kaly a prachy obsahují 

vysoký podíl FeO a Fe2O3 složek. Vysoký obsah oxidů železa poukazuje na možnost 

dalšího využití tohoto nebezpečného odpadu jako zdroje kovové vsázky [41]. 
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4. Výskyt magnetických minerálů v popílcích ze spalování 

uhlí 

Při spalování fosilních paliv vznikají tzv. feromagnetické částice, které obsahují Fe- 

oxidy, magnetit, maghemit atd. Uvolněné železo se dostává do ferimagnetickách minerálů, 

které jsou spolu s ostatními kontaminanty a prachem, emitovány do atmosféry. Produkty 

fosilního spalování jsou na magnetit relativně bohaté [31]. 

4.1 Elektrárenské popílky 

Elektrárenské popílky jsou skelné materiály vzniklé spalováním uhlí. Tyto popílky tvoří 

částice, které mají sférický tvar a velikost od 1 μm do 100 μm. Můžou se zde vyskytovat 

křemenné částečky, které jsou málo změněny spalováním, jsou hranaté. Hlavními 

chemickými prvky jsou Ca, Al, Si, Fe [38]. 

Za vysokých teplot v pecích jsou spalovány částice semletého uhlí, které jsou 

transformovány v popel. Z 95 % minerální hmoty tvoří jíly, pyrit a kalcit. Během hoření 

procházejí chemickými a fyzikálními změnami, kde je různý přístup vzduchu a teploty. Při 

teplotě 500 ˚C se pyrit mění v oxidy železa a to na magnetit, hematit a maghemit. Slídové 

strusky a částice jílů sklovatí a vytváří silikátové komplexy. Za teplot okolo 900 ˚C 

uhličitany dekarbonizují a uvolňují bazicky reagující oxidy CaO a MgO. Ty mohou vázat 

oxidy síry ze spalin za vzniku síranů. Když vápenec kalcinuje, vzniká vápno a oxid 

uhličitý. Ze směsi jílových částic, vápence a plynů vznikají vápenaté křemičitany nebo 

síran vápenatý [17]. 

Popílky s nízkým obsahem Ca mohou obsahovat tzv. cenosféry. Jde o částce, které jsou 

duté, kulovitého tvaru a prázdné. Mají 2,5 – 3,5 krát nižší objemovou hmotnost než voda. 

Z popílků se získávají plavením [20]. 
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Obrázek 10: Morfologie cenosfér (el. mikroskop na VŠB) 

Můžeme zde i nacházet tzv. pletosféry. Od cenosfér se liší tím, že jejich dutina je 

vyplněna dalšími částicemi. Pletosféry a cenosféry patří do tzv. mikrosféry. Obsah 

makrosfér je dán podmínkami chlazení a spalování [20]. 
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Obrázek 11: Morgologie pletosfér ( el. mikroskop na VŠB) 

4.2 Geochemie popílků 

Popílek je heterogenní směs částic, která se liší tvarem, chemickým složením a 

velikostí. Všechny tyto parametry jsou určeny kvalitou spalovaného uhlí a technologií 

spalovacích zařízení. Popílek představuje vedlejší energetický produkt, který obsahuje 

částice o velikost 10 nm – 1mm. Tvoří cca 75 – 85 % z celkového objemu energetického 

odpadu ze spalování fosilních paliv. Popílky z běžných prachových ohnišť jsou tvořeny 

z 80 až 95 % amorfními alumosilikáty. Závislost mezi velikosti částic a chemickým 

složením [17]. 

Dle chemických, fyzikálních a mineralogických vlastností dělíme popílky do devíti 

různých klasifikací viz.tabulka č.7. Tyto klasifikace se postupně upravují, aby vyhovovaly 

pro různé druhy následného použití. 
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Tabulka 7: Klasifikace popílků (Fečko et al., 2003) 

I. Klasifikace (mezinárodní klasifikační systém) 

skupina popílek SiO2 /Al2O3 CaO SO3 

I. ALUMOSILIKÁTOVÝ > 2 < 15 nedef. 

II. SILIKÁTOALUMINÁTOVÝ < 2 < 15 < 3 

III. SULFÁTOALKALICKÝ nedef. > 15 > 3 

IV. jiný (vápenatý) nedef. > 15 < 3 

II. Klasifikace (ASTM C618) 

třída popílek Ca, Fe, suma oxidů (%) CaO (%) 

F kyselý 

velmi málo Ca         

< 10                                    

10 - 20                                  

> 20 

značné množství Fe       

(SiO2 + Al2O3 + Fe2O) > 70 

C alkalický 

značné množství Ca      

(SiO2 + Al2O3 + Fe2O) > 50 

III. Klasifikace (CSA.A23) 

typ popílek podle obsahu Ca CaO (%) ztráta žíháním (%) 

F nízký < 8 < 8 

Cl střední  8 - 10 < 6 

CH vysoký > 20 < 6 

IV. Klasifikace (podle zdroje) 

třída popílek ze spalování CaO (%) 

1 antracitu, resp. bituminózního uhlí < 5 

2 hnědého uhlí 15 - 35 

V. Klasifikace 

třída popílek podle obsahu CaO 
CaO Fe2O3  

SiO2 + 

Al2O3          (%) (%) (%) 

I. nízký < 4 6 – 35 70 - 90 

II. střední  4 - 20 6 - 25 40 - 70 

III. vysoký > 20 6 40 - 65 

VI. Klasifikace (vápenný-lime index) 

Hodnotí tzv. pucolánovou reaktivnost, reaktivní kvalitu, pomocí poměru 

CaO : (SiO2 + Al2O3 + Fe2O), kromě situací, když % CaO < 4 

 

V první klasifikaci se popílky člení do čtyř základních skupin podle chemických, 

fyzikálních charakteristik a to dle obsahu SiO2 a Al2O3. Tato klasifikace byla stanovena 



Klára Ossová: Magnetické minerály jako indikátor antropogenního znečištění 

2015   31 

 

podvýborem pro Použití popílku, Spojené Národy (the Subcomitee of „Fly Ash 

Utilization“ at the United Nations) [32] .   

Druhou klasifikaci zavedla Americká společnost pro testování materiálů (ASTM C618) 

do tříd: 

Popílky třídy C: vznikají obvykle spalováním uhlí s nízkým stupněm prouhelnění, tzn. 

Ligninu nebo bituminózníhího hnědého uhlí, obsahují vápno a mezi 50 -70 hm. % SiO2 + 

Al2O3 + Fe2O3 [24]. 

Popílky třídy F: nízký obsah vápna, vznikají spalováním kvalitnějšího uhlí tzn. černé 

uhlí nebo antracitu, obsahují více než 70 hm. % SiO2 + Al2O3 + Fe2O3, mají pucolánové 

vlastnosti. 

Rozdíly v těchto dvou tříd jsou v rozdílném množství Ca, oxidů Si, Al a Fe [17]. 

Ve třetí klasifikaci se popílky rozdělují podle rozdílných účinků na vlastnosti čerstvého 

a tvrdnoucího cementu a je dána kanadskou normou CAN/CSA.A23.5-M85. Zde se dělí 

popílky na tři typy podle celkového obsahu Ca a víc [24]. 

Popílky ve čtvrté klasifikaci dělíme na základu jejich granulometrie a Blainovy 

specifické povrchové plochy na tři typy: 

I. Jemnozrnné 

II. Střednězrnné 

III. Hrubozrnné 

S rostoucí granulometrií klesá specifický povrch [24].    

V páté klasifikaci rozdělujeme popílky do tří tříd podle zdroje spalovaného uhlí, na 

základě obsahu CaO, na popílky ze spalování antracitu (černého uhlí), popílky ze spalování 

hnědého uhlí a popílky ze spalování ligninu, s nejvyšším obsahem CaO [32] .   

V šesté klasifikaci se popílky dělí na základě jejich aktivity z hlediska cementových 

vlastností [32] .   

Sedmá klasifikace e souhrn všech šesti předešlých klasifikací. Zde se popílky rozlišují 

podle obsahu oxidu Ca, Al, Fe, Si a množství nedopalu [32].    
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Osmá klasifikace rozděluje popílky na základě chemické klasifikace podle ternárního 

diagramu na čtyři typy, kde se také bere potaz na kyselost popílků [32] .   

V deváté klasifikaci je brán ohled na propojení závislosti Si + Al + Fe + Na + Ti oxidů. 

Ca + Mg + Mn oxidů a K + P + S +Cl oxidů pro specifikaci anorganické hmoty v popílcích 

ze spalování biomasy [33]. 

Při hodnocení popílků v České republice se vychází z norem ČSN pro popílky 

vznikající při vysokých teplotách spalování a pro fluidní popílky, což je předpokladem pro 

jejich využívání ve formě druhotných surovin [34]. 

Maij (1994), Meij a Winkel (2009) zavedli tzv. pojem obohacení (relativní obohacení – 

RE). Tento stupeň obohacení je vyjádřen následovně: 

RE ═ (obsah popela/obsah uhlí)* 

             (obsah popela uhlí/100) 

Na základě RE indexu, prvky rozdělujeme do tří tříd. Podstatou klasifikace je chování 

prvků během procesu spalování v kotli, na předehřívači vzduchu a elektrostatických 

odlučovačů (ESP).  

Relativní obohacení prvků v popílků bylo vypočteno ze středních hodnot pro stopový 

prvku koncentrace v popílku během období 1997 - 2010. Z tabulky vyplývá, že ve srovnání 

s mírou obohacení prvků definovaných dle Meija a Winkela (2009), se tyto prvky liší: nikl 

(1,97) do třídy IIb, olovo (2,86), zinek (3,30), částečně As (4,00), ve třídě IIc. Olovo a 

zinek mohou být vázány na podstatné množství hrubozrnného popela. 

4.3 Mineralogické složení popílků ze spalování uhlí 

Mineralogické složení popílků je dáno obsahem a druhem přirozených minerálů v uhlí a 

také stupněm tepelné přeměny. Krystalická fáze z černého uhlí je zastoupena v popílcích 

přibližně 10%. Obsah krystalické fáze v popílcích je závislý na velikosti zrn prachového 

uhlí. 

Popílky obsahují tyto hlavní skupiny minerálů [5]: 

o vodnaté silikáty a alumosilikáty, 

o minerály železa (hematit, magnetit, maghemit), 
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o karbonátové skupiny, např. kalcit, 

o akcesorické minerály, např. křemen, 

o skelnou( amorfní) fázi (obsah závisí na podmínkách spalování), 

o zbytky nespáleného uhlí, které sestávají z celé škály minerálních novotvarů, od 

původního uhlí až po koks. 

 Během spalování jsou všechny složky tuhého paliva- organické i anorganické- na 

určitou dobu vystavovány vysokým teplotám. Mohou předcházet oxidačnímu anebo 

redukčnímu prostředí. Doba přechodu spalovacích částic v topeništi je velmi krátká 

cca 1-3 sekundy. Během této doby se částice roztavují a dochází k reakcím v tuhé 

fázi, anebo v povrchové. Proto popílky obsahují minerální zbytky i zbytky 

původního anebo tepelným procesem do různého stupně přeměněného uhlí. 

Jak už bylo zmíněno, mineralogické složení popílků je závislé na složení popelovin 

obsažených v uhlí a ovlivněno technologií spalování. Minerální fáze, které dominují 

jsou křemen, illit, siderit, kaolinit. Kalcit, pyrit, hematit jsou minerály, které jsou 

zastoupeny v menším množství. Tabulka nám ukazuje mineralogické fázové složení 

popílku ze spalování uhlí z Evropy [15]. 

 

Tabulka 8: Mineralgické fázové složení popílku ze spalování uhlí z Evropy [15] 

Fáze Vzorec Popílek Evropa [%] 

Křemen SiO2 1,7 – 12,5 

Mullit Al6SiO13 0,3 – 40,4 

Kalcit CaCO3 <0,3 – 0,6 

Amorfní - 48 - 89 

 

Obsah Ca je charakteristický pro fluidní popílky. Ca je přidáváno kvůli odsiřování 

ve spalovacím procesu, ve formě vápence. Krystalickou fázi pak tvoří nové 

mineralogické novotvary: [7] anhydrit, sádrovec, portlandit, kalcit, křemen, hematit, 

magnetit, bazanit, ettringit, hanebachit, traumizit, tobermorit, portlantit [15]. 
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4.4 Chemické složení popílků ze spalování uhlí 

Chemické složení popílku je závislé na složení původního uhlí, jehož spálením vznikly. 

Krom toho závisí na chemických reakcích během hoření, což ovlivňuje přítomnost vodní 

páry, vody, kyslíku, obsah síry. Podstatné je zmínit, že obsah chemických prvků v uhlí se 

zachovává i v popílcích. Jejich koncentrace v porovnání s původním uhlím jsou v popílcích 

z černého uhlí 4 krát vyšší v granulačních, 4-5 krát ve výtavných a 3,5 krát ve  fluidních. 

Z popílku z hnědého uhlí  2,5 až 3 krát vyšší [19]. 

V popílcích se vyskytují tyto chemické prvky: Si (40 – 65%), Al (10 – 30 %), Fe (3 – 

11%), Ca, Mg, Ti, Ba, Na, K, P, Cu (nad 1%). Ze škodlivých prvků obsahuje As, B, Be, 

Bi, Mn, Hg, Cd, Ta, Pb, S, Sb [17]. 

Chemické a fyzikální vlastnosti popílků závisí právě na zrnitosti. Velikost zrn se 

pohybuje od 0, 001 – 0,1 mm a podle Růžičkové et. Al. (1989) obsahují až 68 % částic < 

0,063 mm. Při zmenšování velikosti zrn vzrůstá koncentrace některých stopových prvků, 

které se zpravidla shlukují na povrchu popílkových částic. Je to dáno zvyšující se velikostí 

měrného povrchu částic, na kterém probíhá sorpce (Smith, 1980). Velikost zrn a jejich 

rozložení je důležité, jelikož spolu s typem povrchu a značnou pórovitostí rozhodujícím 

způsobem ovlivňují pucolánovou reaktivitu (Kejík, 2010) 
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5. Výskyt magnetických minerálů v imisích 

Imise vznikají jako následek emisí, při kontaktu emisí s životním prostředím. Mohou se 

kumulovat v půdě, organismech, vodě. V praxi jsou imisemi například těžké kovy nebo 

jiné znečišťující látky, které se ukládají v životním prostředí, například podél silnic nebo 

v potravním řetězci. Imise jsou v podstatě to, co dýcháme. Významným zdrojem 

prachových částic tvořící imise jsou automobily bez katalyzátorů, jejich výfukové plyny. 

Dále vznik při spalovacích procesech, tavení rud, elektrárny atd. [43]. 

Polétavý prach (PM z anglického názvu particulate matter) je pojem pro mikročástice o 

velikosti několika mikrometrů. Dle velikosti je označujeme jako např. PM10 – 10 

mikrometrů. Tyto částice ve vzduchu poletují i několik hodin. Pro poletavý prach PM10 

platí 24 hodinový limit 50 mikrogramů na m
3
. Tento limit může být až 35x překročen za 

rok. Na třetině území ČR  je limit pro polétavý prach několikanásobně překročen [44]. 

Atmosférický polétavý prach obsahuje nezanedbatelné množství magnetických částic. 

Například úletové popílky z tepelné elektrárny obsahují až 10% magnetických sferulí. 

Atmosférický spad je velkou hrozbou a zátěží pro životní prostředí. Většina spadu je 

původu průmyslového a ve velké míře obsahuje feromagnetické částice. Než budeme 

hodnotit procento průmyslového znečištění, musíme brát v potaz příspěvky přírodního a 

antropogenního původu. To lze provést analýzou magnetických vlastností 

kontaminovaných vzorků ve vyšetřovaných regionech [36]. 

Velké riziko hrozí znečištěním emisemi popílku, které nejsou zachyceny filtry a 

odlučovači. Velikost těchto částic je menší než 10 μm. S popílkem jsou do prostředí 

vnášeny další prvky, z nichž je řada toxických. Jedny z nich jsou ferimagnetické částice, 

které jsou obsaženy ve spoustě průmyslových emisí. Tyto úletové popílky s obsahem 

těchto magnetických částic vznikají při vysokoteplotním spalování fosilních paliv. Jako 

další zdroje můžeme zařadit ocelárny, cementárny, silný automobilový provoz [42]. 

Dominantními feromagnetiky jsou silně magnetické Fe-oxidy. Jedná se především o 

magnetit a maghemit. 
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5.1 Charakteristika lokalit 

Bylo odebráno  40 vzorků imisí v Moravsko–Slezském kraji Zdravotním ústavem se 

sídlem v Ostravě.  

Moravskoslezský kraj je průmyslově silně znečištěná a hustě osídlená oblast. Průmysl 

Moravskoslezského kraje je zaměřen na hutní průmysl a na těžbě a zpracování uhlí. Díky 

této vysoké průmyslové činnosti se v ovzduší vyskytuje velké množství poletavého prachu 

PM. Nejvyšší koncentrace nad limitem byla naměřena v Ostravě- Radvanicích, zatímco 

nejmenší koncentrace byla změřena v Ostravě – Porubě. Na obrázku č. 12, můžeme vidět 

nejvýznamnější zdroje emisí v Moravskoslezském kraji. 

 

Obrázek 12: Nejvýznamnější stacionární zdroje emisí v Moravskoslezském kraji [46]. 

Sram et al. (2013) poukázal na koncentrace v období 2004-2011, převyšující hodnotu 1 

ng/ m3 za rok na všech monitorovacích místech v městě Ostrava. Nejvíce znečištěny byly 

lokality Radvanice, Bartovice, Michálkovice a Slezská Ostrava s průměrnou koncentrací 

9,6 ng / m3. 

Magnetická susceptibilita materiálu zachyceného na filtrech byla  měřena přístrojem pro 

měření magnetické susceptibility SM-20 (Gf Instruments, s. r.o.). Snímač má cívku o 

průměru 50 mm se vzduchovým jádrem a používá vyhodnocení frekvenčních změn 
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oscilátoru o frekvenci 10kHz. Citlivost měření je 1x10
-6

 jednotek SI. V tabulce č. 12 

můžeme vidět průměr z 6 měření. 

Tabulka 9: Magnetická susceptibilita 40 lokalit 

Číslo  Lokalita  Odběr  II. etapa  II. etapa  III. etapa  III. etapa  

Průměr  St. Odchylka  Průměr  St. Odchylka  

                                                                                                                             x10-6 SI Unit  

1  Ostrava - 

Radvanice  

PM10  8,33  1,25  24,7  3,86  

2  Ostrava - 

Mariánské 

Hory  

PM10  11,00  0,82  4,0  0,00  

3  OZO  PM10  6,00  0,75  7,42  0,65  

4  Ostrava - 

Poruba  

PM10  9,33  0,94  1,3  0,47  

5  Ostrava 

Radvanice  

7,60  0,80  9,0  1,12  

6  Ostrava Dubina  2,60  0,80  4,6  1,20  

7  Ostrava 

Heřmanice  

4,00  1,26  6,4  0,49  

8  Šenov  3,00  0,89  3,2  0,98  

9  Hoštálkovice  6,20  0,40  4,2  0,40  

10  Klimkovice  3,00  0,89  2,8  0,56  

11  Klimkovice  3,00  0,63  3,1  0,68  

12  Karviná Doly  4,60  1,50  5,4  1,8  

13  Karviná St. 

Město  

3,20  0,75  3,8  0,6  

14  Karviná Fryštát  3,60  1,02  3,6  0,80  

15  Karviná Ráj  2,00  0,00  3,0  0,63  

16  Karviná, ZU  PM10  6,67  1,25  9,0  0,82  

17  Bohumín  2,60  0,80  1,4  0,49  

18  Havířov  2,40  0,80  3,0  0,63  

19  Havířov - 

Šumbark  

PM10  10,33  1,25  2,3  0,47  

20  Třinec - 

Šeříkova ul.  

PM10  4,67  0,94  5,8  0,56  

21  Třinec  PM10  5,00  0,82  7,2  1,47  

22  Český Těšín  3,60  1,02  2,8  0,75  

23  Horní Lomná  0,60  0,49  2,0  0,63  

24  Frýdek-Místek  PM10  7,33  0,94  7,0  1,26  

25  Frýdek Místek 

ZŠ  

1,20  0,40  3,0  0,63  

26  Nošovice  2,40  0,49  2,2  0,40  

27  Orlová  2,20  0,40  2,6  0,40  

28  Petřvald  1,80  0,40  4,6  0,49  

29  Stonava  1,80  0,40  1,8  0,40  

30  Ostravice  PM10  8,00  0,82  2,2  0,40  

31  Čeladná  2  0,58  1,2  0,40  

32  Opava  0,8  0,37  5,7  0,47  

33  Rýmařov  1,2  0,37  6,3  0,47  

34  Bruntál  0,8  0,68  5,7  0,47  

35  Karlova Studánka  2,12  0,56  5,0  0,82  

36  Hradec nad 

Moravicí  

PM10  8,00  0,00  5,3  0,47  

37  Nový Jičín  1,8  0,40  2,3  0,94  

38  Vítkov  1,4  0,49  2,0  0,00  

39  Odry  0,8  0,40  2,3  0,47  

40  Bílovec  1,4  0,49  2,3  0,47  
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Obrázek 13: Mapa odběrových lokalit Moravskoslezského kraje a počet překroční koncentrace limitu v zimě: 

1. Ostrava Radvanice, 2. Ostrava Mariánské Hory, 3. Ostrava Radvanice,OZO, 4. Ostrava Radvanice, 5. 

Bohumín, 6. Třinec, 7. Třinec Oldřichovice, 8. Ostrava Dubina, 9. Česky Těšín,10. Frýdek - Místek a, 11. 

Frýdek - Místek b, 12. Nový Jičín, 13. Ostrava Heřmanice, 14. Ostrava Hošťalkovice, 15.Šenov, 16. 

Klimkovice Ul. Havlíčkova, 17. Karviná Doly, 18. Karviná Staré město, 19. Karviná Fryštát, 20. Karviná 

Ráj, 21. Havířov Šumbark, 22. Nošovice, 23. Orlová, 24. Petřvald, 25. Stonava, 26. Rýmařov, 27. Hradec 

nad Moravicí, 28. Vítkov, 29. Odry, 30. Ostrava Poruba, 31. Karviná 571, 32. Havířov Město, 34 Bruntál, 

33. Opava, 35. Bílovec, 36. Ostravice, 37. Čeladna, 38. Horní Lomná, 39. Klimkovice Sanatoria, 40. Karlova 

Studánka [53]    
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Graf 1: Magnetická susceptibilita v PM10 - letní období a  přechodné období 

 

 

 

 

Graf 2: Srovnání lokalit podle předpokládaného ovlivnění imisní zátěžích 
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Tabulka 10: Rozdělení lokalit podle ovlivnění 

Rozdělení lokalit dle ovlivnění Číslo lokality 

Pozaďové lokality 10,23,30,31,35 

Lokální topeniště 7,8,9,11,12,13,14,15,19,26,27,28,29,33,36,38,39 

Městské aglomerace s průmyslem 1,2,3,5,6,17,20,21 

Města bez významné průmyslové zátěže 22,24,25,37 

Doprava 4,16,18,32,34,40 

 

Tabulka 11: Výsledky hodnoty magnetické susceptibility v pro letní odběr (II. etapa) a přechodné období (III. 

etapa) 

Číslo  Lokalita  Třída  II. etapa  II. etapa  III. etapa  III. etapa  

       

Průměr  St. odchylka  Průměr  St. odchylka  

                                                                                                            x 10-6 jednotek SI  

1  Ostrava - 

Radvanice  

PM10  8,33  1,25  24,7  3,86  

PM2.5  11,00  1,41  16,3  2,49  

PM1  11,00  0,82  8,3  0,47  

2  Ostrava - 

Mariánské 

Hory  

PM10  11,00  0,82  4,0  0,00  

PM2.5  6,33  1,25  4,0  0,82  

PM1  8,00  0,82  3,7  0,47  

4  Ostrava - 

Poruba  

PM10  9,33  0,94  1,3  0,47  

PM2.5  8,33  1,25  1,3  0,47  

PM1  7,00  0,82  3,3  0,47  

16  Karviná, ZU  PM10  6,67  1,25  9,0  0,82  

PM2.5  5,00  1,41  5,7  0,47  

PM1  8,00  0,82  3,0  0,00  

19  Havířov - 

Šumbark  

PM10  10,33  1,25  2,3  0,47  

PM2.5  7,67  1,25  3,7  0,47  

PM1  7,47  1,89  4,0  0,82  

20  Třinec - 

Šeříkova ul.  

PM10  4,67  0,94  5,5  0,62  

PM2.5  6,00  0,82  5,8  0,56  

PM1  4,33  0,47  6,2  0,66  

21  Třinec  PM10  5,00  0,82  7,2  1,47  

PM2.5  5,67  0,47  8,0  0,63  

PM1  7,00  0,82  5,0  0,63  

24  Frýdek-Místek  PM10  7,33  0,94  7,0  1,26  

PM2.5  6,33  1,25  5,0  0,63  

PM1  7,67  0,47  3,8  0,40  

30  Ostravice  PM10  8,00  0,82  2,2  0,40  

PM2.5  9,00  0,82  1,4  0,49  

PM1  7,33  0,94  1,6  0,49  

36  Hradec nad 

Moravicí  

PM10  8,00  0,00  5,3  0,47  

PM2.5  8,00  0,82  4,3  0,47  

PM1  8,67  0,47  4,3  0,94  
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Magnetická fáze zastoupená v prašné depozici je tvořena oxidy železa 

(magnetit/maghemit) a hematitem. Tyto magnetické částice mohou vznikat při spalovacích 

procesech fosilních paliv a mohou být transportovány také v imisích z metalurgické 

činnosti.  

Lu et. Al. (2005) identifikoval obsah magnetických částic i ve výfukových plynech 

z automobilů. Revuelta et al. (2014) uvádí, že magnetická susceptibilita klesá s velikostí 

částic. Je to ovlivněno přítomností Fe, které se ve třídě pod PM1 vyskytuje v koncentraci 

okolo 0.3 %, zatímco ve třídě PM2.5-10 vzrůstá na 2.4%. Vyšší zastoupení částic s obsahem 

Fe je ovlivněno abrazí a uvolňováním částic při dopravě, což bylo prokázáno vysokou 

korelací mezi magnetickou susceptibilitou a Sb. 

Shi et al. (2014) uvádí, že během sledování magnetické susceptibility v PM10 v Číně 

zjistili, že nejvyšší koncentrace byly naměřeny v létě, nižší v zimě. Hlavním zdrojem 

magnetických částic je doprava, což bylo prokázáno i na základě chemického složení 

částic (korelace s Ba) a tvarové charakteristiky (kulově a angulární částice). 

5.2 Význam identifikace magnetických minerálů 

Magnetické minerály obsažené ve vzorcích nám mohou podat důležité informace o 

jejich původu a procesech jejich vzniku. Mohou nám poskytnout informace například o 

nárůstu či poklesu přínosu magnetického materiálu do oblasti, jakožto indikátoru 

klimatických změn. Detailní studium průmyslového má zásadní význam, jelikož je hlavní 

environmentální hrozbou s vážnými následky (McIntosh et. Al., 2007). 

V posledních letech se zkoumají možnosti využití magnetometrických metod pro 

monitorování znečištění ovzduší. Oxidy Fe vyskytující se v prašné depozici jsou z velké 

části antropogenního původu. Spalování fosilních paliv, spalování v domácnostech, 

automobilová doprava, emise industriálních zón a velkých měst, jsou zdroje, které 

přispívají k nárůstu obsahu antropogenních magnetických částic v ovzduší. Kvalita ovzduší 

a míra znečištění se měří monitorovacími stanicemi se vzduchovými filtry, pro rozdílné 

plyny a polétavé částice, zvláště PM10 (Hanesch et al., 2003). 
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K určení aktuálního stavu, stupně znečištění a zpřesnění rozložení, se využívá pasivních 

metod environmentálního magnetismu, ty měří magnetické vlastnosti částic (obr. 15) 

usazených například na jehlicích borovic a listech opadavých stromů. 

 

 

Obrázek 14: Mapování distribuce industriálního znečištění: rentgenový snímek zachycuje sferulí na 

povrchu javorového listu odebraného v blízkosti průmyslové zóny; rentgenová analýza ukázala, že sferule je 

složena ze železa, zinku a kyslíku [51].    
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6. Zhodnocení- praktická část 

Pro sledování distribuce magnetických částic v závislosti na zrnitostní třídě byly 

z Elektrárny Třebovice získány dva vzorky popílku. Vzorky popílku z Eektrárrny 

Třebovice z kotle K1 a K14 byly roztřízeny na přístroji Cyklosizer do 5 zrnitostních tříd.  

    Magnetická susceptibilita byla změřena na Institutu geologického inženýrství, VŠB TU 

Ostrava. 

6.1 Tepelná elektrárna ETB s kogenerací elektrické energie a 

tepla (Elektrárna Třebovice) 

Elektrárna Třebovice je významným zdrojem elektrické a tepelné energie. Mezi výrobní 

úkoly patří např. distribuce tepelné energie pro vytápění lokalit Ostrava – Poruba a Ostrava 

– Jižní město a přímá dodávka páry pro odběratele. Elektrárna má dva zdroje a to [46]: 

- Zdroj ETB I, který tvoří 2 horkovodní kotle a 3 parní kotle 

- Zdroj ETB II, tvoří ho 3 parní kotle 

Základním palivem spalovaným v kotlích je černé uhlí, spaliny kotlů jsou vedeny přes 

elektrostatické odlučovače. 

Zdroj ETB I tvoří horkovodní kotle K 1, K2 a parní kotle K3 – K5. Zdroj ETB II je 

složen z parních kotlů K12 – K14 [46]. 

Kotel K 1 je průtočný s granulační spalovací komorou a technologií vířivého nízko-  

emisního spalování. Horkovodní kotel K1 je po GO v roce 2003 opatřen třísetovým 

elektrostatickým odlučovačem typu EMO-1-9-15 x 0,4-2 (1 x 0,64+7 x 0,5).  Kotel K14 je 

parní kotel s výtavným ohništěm, jmenovitý tepelný příkon 181 MWt. Kotel K1 je 

horkovodní s granulační spalovací komorou, jmenovitý tepelný příkon 68.24 MWt [46] . 

Parní kotel K 14 je jedno-bubnový s přirozenou cirkulací, práškové s výtavným 

ohništěm a dvanácti práškovými hořáky. Je vybaven dvěma hořáky LTO OERTLI o 

tepelném výkonu 11,1 MW, odloučení popílku jde přes elektrostatické odlučovače [46]. 
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6.2 Magnetická susceptibilita  

Magnetická susceptibilita objemová a hmotnostní na vzorcích popílků z elektrárny 

Třebovice se měřila na přístroji MS2 Magnetic Susceptibility meter britské firmy 

Bartington Instrumens Limited se sídlem ve městě Witney. Popis přístroje MS2 je uveden 

v teoretické části kapitola 2.1.1. Magnetická susceptibilita. Před měřením se vzorky 

popílku z kotle K1 a K14 roztřídily do 5 jemnozrnnějších tříd pomocí cyclosizeru. 

Cyclosizer je laboratorně přesný přístroj pro rychlé a přesné stanovení distribuce 

velikosti částic v rámci síťového rozsahu. Částice jsou od sebe odděleny dle Stokesovy 

usazovací charakteristiky na základě hydraulického principu cyklonu. Separační rozsah je 

50-8 mikronu. Vzorky se rozdělují do 5 frakcí. Čas potřebný k účinnému oddělení je 

v rozmezí od 10 minut až do 30 minut. Přístroj se skládá z 5 cyklonů. Samotná příprava 

vzorku spočívá v odvážení určité hmotnosti vzorku. Následně se vzorek smíchá s vodou a 

přenese do vzorkovnice. Poté nastaví se průtok vody o 25% vyšší než je předem stanovený 

průtok oddělení, získá se předběžné rozdělení pevných látek do cyklonů. Po té se průtok 

snižuje na předem stanovenou hodnotu  dochází k omývaní po dobu 10-30 minut. Pomaleji 

usazovací částice jsou postupně odstraněny pomocí přepadu do dalších průchodů. Na 

filtrech se usadí vymyté pevné frakce [53].  

Vzorky popílků z kotle K1 a K14 se třídily do následujících zrnitostních tříd: 

 46,6-66,4 μm 

 30,9-46,6 μm 

 22,5-30,9 μm 

 17-22,5 μm 

 Pod 17 μm 

Výsledky magnetické susceptibility celkového vzorku popílku i jednotlivých 

zrnitostních tříd jsou uvedeny v tabulce č. 9. Z výsledků uvedených v tabulce a na grafech 

je zřejmé, že hmotnostní magnetická susceptibilita klesá s velikostí částic. Ve vzorku 

s výtavným ohništěm K14 jsou hodnoty vyšší než ve vzorku s granulační spalovací 

komorou při použití stejného druhu uhlí. Ve třídě pod 17 mikronu se hodnota snížila na cca 

½ hodnoty dosažené v třídě s nejvyšší zrnitostí. U vzorku s granulační spalovací komorou 

(K1) se hodnota magnetické susceptibility mezi nejhrubší a nejjemnější zrnitostí třídou 
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snížila pouze o 1/3. Z uvedených výsledků jde vidět, že technologie spalování významným 

způsobem ovlivňuje produkci magnetických částic. 

Výzkum vlivu velikosti částic popílků na hodnotu magnetické susceptibility se zabýval 

Bláha et al. (2008), který sledoval popílky v zrnitostních třídách v rozmezí pod 63 mikronu 

do 200 mikronu. Nejvyšší hodnoty magnetické susceptibility zjistily ve třídě v rozmezí    

63 – 120 mikronů. 

Tabulka 12: Hodnoty magnetické susceptibility vzorků z Elektrárny Třebovice 

Označení vzorku 

Zrnitost -LF -LF 

µm 10
-6

 m
3
/kg 10

-6
 j. SI 

K14-1 46,6 - 66,4 28,413 317,6 

K14 -2 30,9 - 46,6 23,738 235,96 

K14-3 22,5 - 30,9 17,178 152,88 

K14-4 17 - 22,5 17,167 149,35 

K14-5 pod 17 15,620 142,3 

    K1-1 46,6 - 66,4 14,878 130,48 

K1-2 30,9 - 46,6 14,258 92,68 

K1-3 22,5 - 30,9 13,551 75,48 

K1-4 17 - 22,5 10,837 43,78 

K1-5 pod 17 10,601 37,74 
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Graf 3 K14 - Hodnoty hmotnostní magnetické susceptibility pro jednotlivé zrnitostní třídy 

 

 

 

Graf 4 K1 - Hodnoty hmotnostní magnetické susceptibility pro jednotlivé zrnitostní třídy 
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6.3 RTG- fluorescence 

Ke zjištění majoritních a minoritních prvků v popílcích jsme použili přístroj ED – XRF 

spektrometr Delta firmy BAS Rudice s.r.o. 

Delta je ruční rentgen fluorescenční spektrometr obecně nazývaný jako XRF analyzátor. 

Slouží k rychlé a přesné identifikaci a prvkovou analýzu od hořčíku až po uran. Rozsah 

prvků je závislý na konfiguraci přístroje. Princip RTG- fluorescence je popsaný v kapitole 

4.1.1. RTG- fluorescenční analýza. 

Výsledky chemické analýzy provedené metodou RTG-fluorescence jsou uvedeny 

v tabulce č. 10 – majoritní prvky, v tabulce č. 11 – minoritní prvky. Z tabulky č. 12 je 

zřejmé, že chování prvků a způsob jejich vazby se v popílcích z různých technologických 

zařízení může lišit. Přesto vyplývají určité trendy viz. tabulka č. 14. 

 

Tabulka 13 Obsahy prvků v jednotlivých zrnitostních třídách popílků 

Vzorek Zrnitost Mg Al Si P S K Ca Ti Fe 

  µm % 

K 1  Celkový  ND 8,91 14,21 0,49 2,25 1,84 9,21 0,78 3,84 

K 1 - 1 46,6 - 66,4 ND 5,94 10,37 0,42 5,08 1,15 10,22 0,57 4,72 

K 1 - 2 30,9 - 46,6 ND 8,30 14,42 0,52 0,41 2,06 6,03 0,57 4,62 

K 1 - 3 22,5 - 30,9 ND 8,32 14,80 0,56 0,09 2,10 5,67 0,57 4,51 

K 1 - 4 17 - 22,5 ND 8,11 14,05 0,68 0,12 1,95 6,53 0,59 4,44 

K 1 - 5 pod 17  ND 8,97 15,25 0,62 0,09 2,11 5,67 0,62 4,21 

                      

K 14  Celkový ND 7,14 15,77 0,30 1,54 1,66 4,01 0,58 5,27 

K 14 - 1 46,6 - 66,4 ND 5,48 16,43 0,30 0,04 1,33 4,50 0,54 6,94 

K 14 - 2 30,9 - 46,6 0,76 5,98 15,88 0,31 0,04 1,39 4,68 0,57 6,09 

K 14 - 3 22,5 - 30,9 0,62 6,43 14,96 0,30 0,03 1,52 4,49 0,58 5,79 

K 14 - 4 17 - 22,5 1,07 6,61 13,68 0,30 0,03 1,54 4,69 0,61 5,65 

K 14 - 5 pod 17  1,19 7,52 15,22 0,29 0,03 1,87 3,98 0,62 5,62 
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Tabulka 14 Obsah minoritních prvků v jednotlivých zrnitostních třídách popílků z ETB 

  Zrnitost Cr Mn Ni Cu Zn As Se Zr Mo Pb 

  µm         mg/kg           

K 1  celkový 126 573 172 172 312 82 5 193 13 87 

K 1 - 1 46,6 - 66,4 148 684 111 127 278 111 1 175 10 50 

K 1 - 2 30,9 - 46,6 116 655 126 133 301 50   198 8 84 

K 1 - 3 22,5 - 30,9 111 622 109 175 322 40 2 198 9 98 

K 1 - 4 17 - 22,5 114 610 118 191 347 40 4 195 12 119 

K 1 - 5 pod 17  125 613 137 202 366 41 5 188 12 111 

                        

K 14  celkový 99 1438 95 121 164 14 7 196 9 67 

K 14 - 1 46,6 - 66,4 47 1880 64 154 317 3 ND 262 8 34 

K 14 - 2 30,9 - 46,6 53 1678 61 103 209 5 1 238 5 33 

K 14 - 3 22,5 - 30,9 86 1535 71 113 165 6 2 213 5 42 

K 14 - 4 17 - 22,5 87 1483 82 159 187 5 2 193 7 60 

K 14 - 5 pod 17  91 1482 94 164 210 8 3 178 7 79 

 

Tabulka 15 Vyhodnocení trendu obsahu prvků v jednotlivých zrnitostních třídách 

 

 U obou vzorků popílků bylo prokázáno, že při klesající velikosti částic popílků 

se koncentrace Al zvyšují. 

 Při klesající velikosti částic se koncentrace Fe snižují viz graf č. 3, což bylo 

prokázáno u obou popílků. V popílku K1 činil rozdíl mezi hrubozrnnou a 

jemnozrnnou třídou 0,5%, v popílku K14 byl rozdíl významnější – 1,4%. 

Podobně klesají koncentrace Mn. 

 U Pb se při klesající velikosti částic koncentrace zvyšují – v obou případech o 

cca 50%. 

 U Zn se v případě popílku z granulačního kotle koncentrace zvyšovala směrem 

k jemnozrnným částicím, u popílků z kotle K14 není závislost jednoznačná. 

 

 

 Si Al P Fe Mn As Pb Cr Ni Zn Zr 

K1         ?  ?   

K14 -  -   ?    ?  
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Graf 5 Závislost mezi koncentrací Fe a velikostí částic popílků 

 

Pomocí lineární regresivní analýzy byla sledována závislost mezi obsahem Fe a 

ostatních minoritních prvků. Za statisticky významnou závislost lže považovat závislost, 

kdy je hodnota koeficientu korelace vyšší než kritická hodnota koeficientu korelace 

(r═0.75) při hladině významnosti 0.005. Statisticky významná je tedy závislost mezi Fe x 

Cr (═0,89), Fe x Ni (r═0.92), Fe x Pb (r═0.80). U ostatních prvků je Zn (r═0.38), Cu 

(r═0,52)  není závislost statisticky významná. 
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Graf 6 Závislost mezi obsahem Cr a Fe, Pb a Fe v popílcích z ETB 

 

 

Graf 7 Závislost mezi obsahem Cr a Fe, Pb a Fe v popílcích z ETB 
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Z uvedených výsledků je zřejmé, že Mn, Cr, Ni a Pb jsou v popílcích na magnetické 

částice nebo částice silikátové částice s vyšším obsahem Fe. 

6.4 Mikroanalýza – SEM+EDAX 

Pro studium charakteru magnetických částic vyseparovaných permanentním magnetem 

z jednotlivých zrnitostních tříd, byla použita metoda scanovací elektronové mikroskopie 

(SEM) s energeticky disperzní analýzou (EDAX) na pracovišti Institutu čistých 

technologií, VŠB – TU Ostrava. Analýzy provedl Dr. Ing. D. Matýsek. 

 

Obrázek 15: Magnetická částice – výsledky chemické analýzy částice s vyznačením analyzovaných ploch. 
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Tabulka 16 :Chemická analýza ploch v částice popílku z kotle K14 (výtavný kotel). 

 

Prvek 

Plocha 1 Plocha 2 Plocha 3 Plocha 4 Plocha 5 

(hm.%) 

C 1,45 2,90 1,44 2,90 5,05 

O 37,82 28,06 28,59 31,96 34,57 

Fe 19,21 17,92 54,86 20,94 24,23 

Mg 5,17 2,28 4,96 5,80 2,64 

Al 6,09 5,45 2,50 6,93 7,23 

Si 22,75 16,60 3,65 11,24 16,12 

P 0,46     

Ca 7,05 17,49 1,78 20,23 8,72 

K  1,29   1,43 

Co  1,13    

Mn  6,88 2,24   

 

Z výsledků analýz ploch vyplývá, že magnetitu odpovídá pouze zkoumaná plocha číslo 

3, většinou se jedná o procesy rekrystalizace na amorfní matrici vytvořené alumosilikáty. 

Magnetický charakter částic souvisí s mírou pokrytí povrchu alumusilikátové matrice 

rekrystalovanými částicemi. 

Tabulka 17:  Magnetická částice s označením analyzovaných ploch. 
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Tabulka 18: chemické analýza z ploch částice (obr 14) 

 

Prvek 

Plocha 1 Plocha 2 Plocha 3 Plocha 4 

(hm.%) 

C 2,66 1,93 4,15 1,87 

O 33,34 39,18 29,24 33,45 

Fe 48,92 13,48 12,44 23,14 

Mg 5,44 3,44 0,89 5,18 

Al 2,52 12,34 1,65 7,62 

Si 3,69 20,55 3,61 18,52 

P     

Ca 3,43 7,96 47,49 9,34 

K  0,58 0,53 0,88 

Co     

Mn  0,59   

 

Z tabulky č. 15 vyplývá, že částice je tvořena rekrystalovanými krystaly, převážně na bázi 

magnetitu. 
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7. Závěr 

Možnost separace popílků v zařízení cyklosizer umožnila třídění do jemnozrnnějších 

tříd než při použití klasické sítové analýzy, která většinou končí u podsítného pod 40 

µm. Roztřídění do dalších tří tříd tak umožnilo získání nových informací o chování 

prvků obsažených v nanočásticích popílků. Z výsledků je zřejmé, že v tomto případě 

nelze uplatnit obecnou závislost, že se zmenšováním částic dochází k nárůstu 

koncentrace kovů v takových částicích. Pro velikost nanočástic bylo prokázáno: 

 Při klesající velikosti částic popílků se koncentrace Al zvyšují, koncentrace Fe a 

Mn se snižují. 

 Trend snižování magnetické susceptibility s velikostí částic byl prokázán i pro 

imisní zátěž ve třídě PM10 až PM1. 

 Stejně jako obsahy Fe se snižovala i hodnota magnetické susceptibility směrem 

k jemnozrnnějším třídám. 

 U Pb se při klesající velikosti částic koncentrace zvyšují. 

 Mn, Cr, Ni a Pb jsou v popílcích vázány na magnetické částice nebo částice 

silikátové částice s vyšším obsahem Fe. 

Tyto výsledky prokázaly, že i když dochází ke snížení obsahu Fe v jemnozrnnějších 

částicích je jejich koncentrace stále natolik významná, že lze tuto metodu použít ne jen 

pro identifikaci imisní zátěže v půdách, ale hlavně pro identifikaci zdrojů znečištění 

v imisích PM10. 
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