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ANOTACE 

Diplomová práce srovnává postupy desulfatace důlních vod z lomu Jiří v Sokolově 

pomocí hlinitých iontů. V závěru je navrženo nejvhodnější činidlo pro odstranění síranů. 

Teoretická část se zabývá vznikem a charakteristikou důlních vod, možnými postupy 

desulfatace důlních vod a také testovanými způsoby snížení koncentrace síranů. 

Experimentální část je věnována laboratorním pokusům desulfatace reálné důlní vody      

se vstupní koncentrací síranu 1225,6 mg.l-1 a 1002,5 mg.l-1. Byly provedeny způsoby 

úpravy důlní vody pomocí hlinitých iontů ve formě hlinitanu sodného, 

polyaluminiumchloridu a síranu hlinitého. Hodnota pH ve vzorku byla upravována pomocí 

20% vápenného mléka. Metodické postupy desulfatace se odvíjely od patentových spisů 

(CZ 295 200) a (CZ 292 239). 

KLÍ ČOVÁ SLOVA: desulfatace, důlní voda, srážení síranů, sírany, postupy 

 

ANNOTATION 

 

The diploma paper compares procedures for the desulphation of mine water from     

the pit Jiří in Sokolov by means of aluminium ions. There is the most suitable agent        

for sulphate remotion suggested in the end. The theory part deals with the origins           

and characteristics   of mine water,  the possible procedures for its desulphation and also 

with the test methods of sulphate concentration reduction. The practical part is devoted     

to the laboratory experiments carried out with real mine water with the input sulphate 

concentration of 1225,6 mg.l-1 and of 1002,5 mg.l-1. The mine water was treated by using 

the aluminium ions in the form of sodium aluminate, polyaluminium chloride and sodium 

aluminate. The pH value in the sample was edited by 20%  calcium hydroxide.               

The methodical procedures for the  desulphation were based on the patent documents     

(CZ 295 200) and (CZ 292 239). 

 

KEY WORDS: desulphation, mine water, sulphate precipitation, sulphates,   

                                procedures 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL Ů A ZKRATEK 

 
c    koncentrace [mg.l-1] 

H2S  sulfan 

SO2  oxid siřičitý 

NaAlO2 hlinitan sodný 

Pax – 18 polyaluminiumchlorid 

Al 2(SO4)3 síran hlinitý 

Ca(OH)2 hydroxid vápenatý 
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DV 1  důlní voda č.1 

DV 2  důlní voda č.2 

AMD   acid mine water (kyselé důlní vody) 

c (SO4
2-) koncentrace síranů 

c (Mn)  koncentrace manganu 

c (Fe)  koncentrace železa 

c (Al)  koncentrace hliníku 

η   účinnost 
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1. ÚVOD 

Diplomová práce se zaměřuje na procesy desulfatace, tedy snížení koncentrace síranů 

v důlní vodě z hnědouhelných dolů na úroveň závazných vodohospodářských limitů 

pomocí hlinitých iontů v různých formách. 

Koncentrace síranů v povrchových vodách je vymezena dvěma předpisy. Jedním          

je ČSN 75 7221 „Klasifikace jakosti povrchových vod“ [1] a druhým Nařízení vlády ČR        

č. 61/2003 Sb.[2], kterým se stanoví ukazatelé a hodnoty přípustného znečištění vod. 

Pro toky vodárenské je maximální přípustná koncentrace síranových iontů 250 mg.l-1       

a pro ostatní povrchové vody 300 mg.l-1.  

Laboratorní experimenty desulfatace důlních vod, byly prováděny se vzorky reálné 

důlní vody z lokality lomu Jiří v Sokolovské uhelné pánvi. Předmětná důlní voda je 

charakteristická vysokým obsahem síranů, železa, manganu a nízkou hodnotou pH. 

Způsobů, kterých lze pro odstranění síranů z vod použít, je několik, jak je uvedeno 

v teoretické části. Ne všechny jsou však ekonomicky i provozně použitelné.                         

V laboratorních experimentech byly nadlimitní koncentrace síranů v důlní vodě 

odstraňovány chemickým srážením podle postupů, na které byly uděleny patenty.            

Pro desulfataci vod byly použity tři rozdílné zdroje hliníku, kde hliník byl dodáván          

ve formě hlinitanu sodného, polyaluminiumchloridu a síranu hlinitého. 

Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení dosažených výsledků a srovnání vybraných 

postupů desulfatace důlních vod pomocí hlinitých iontů v různých formách. 
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2. DŮLNÍ VODY 

Povrchová těžba uhlí může velice významně ovlivňovat kvalitu povrchových               

i podzemních vod v dané oblasti, neboť chemické složení důlních vod může být velice 

rozmanité. Mezi charakteristické ukazatele znečištění důlních vod patří zejména 

nerozpuštěné látky (částice uhlí, jílů, písků apod.), anorganické rozpuštěné látky      

(sírany, vápník, hořčík, amonné ionty), některé kovy, jako železo, mangan, zinek, nikl aj. 

V některých případech se mohou vyznačovat i nízkými hodnotami pH. Znečištění důlních 

vod organickými látkami lze považovat za bezvýznamné. Koncentrace uvedených látek 

mohou kolísat v rozmezí několika řádů [4]. 

2.1 Druhy vod 

Vody lze rozlišovat podle původu, výskytu a použití. Podle původu na přírodní           

a odpadní. Podle výskytu se přírodní vody dělí na atmosférické, povrchové a podzemní. 

V legislativě se někdy odlišují vody zvláštní, kam se zařazují přírodní léčivé vody, stolní 

minerální vody a vody důlní. Podle použití se rozeznává voda pitná, užitková, provozní      

a odpadní [3]. 

2.2 Charakteristika důlních vod 

Ve smyslu Euronovely Vodního zákona č. 20/2004 Sb. patří důlní vody mezi vody 

zvláštní a nemají výslovné postavení odpadních vod. Důlními vodami jsou podle 

ustanovení  § 40 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon) všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do hlubinných 

nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo 

gravitací z nadloží, podloží nebo boku prostým vtékáním srážkové vody, a to až               

do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami [5]. 

Důlní vody vznikají v oblastech s intenzivní těžbou nerostných surovin. Tyto vody 

odtékající z důlních děl, ale i z výsypek, se vyznačují specifickým složením. Výrazně        

se obohacují o rozpuštěné ionty, z nichž se nejčastěji vyskytují kationy železa, manganu, 

mědi, zinku a kadmia. V závislosti na druhu těžené suroviny mohou být zastoupeny i další 

kationy kovů, z anionů, jsou nejběžnější sírany [5]. 
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Těžba minerálních surovin v hlubinných dolech nebo povrchových lomech je spojena 

s potřebou odčerpávání důlních vod. V naprosté většině se jedná o podzemní vody, v menší 

míře o průsak povrchových vod nebo v případě povrchových lomů o dešťové srážky [2]. 

Systémem drenáží je nezbytné minimalizovat objem všech druhů vod pronikajících   

do prostor dolů. Odčerpáváním důlních vod je bráněno zaplavování těžebních prostor, 

zajištěna bezpečnost práce v porubním prostoru a poškozování technologických zařízení.  

Množství, složení a teplota důlních vod je závislá na hydrologických poměrech 

v konkrétní lokalitě těžby, chemickém složení hornin, kterými vody do důlních prostor 

pronikají, a hloubkou dolu [2]. 

Jsou rozeznávány dvě základní kategorie důlních vod: 

- vody z hlubinných šachet – zpravidla jsou neutrální nebo slabě alkalické. Nakládání 

s nimi je závislé na chemickém složení a obsahu rozpuštěných znečišťujících složek. 

Pokud jsou málo znečištěné, lze jich využívat pro průmyslové účely např. v úpravnách 

těžených minerálů navazujících na těžební provozy [6]. 

- vody z povrchových lomů surovin s obsahem pyritických surovin. Tyto vody vykazují 

velmi nízké pH jako důsledek vyluhování a oxidace přítomných složek. Probíhající 

chemické reakce popisují následující rovnice: 

2 FeS2   +   7 O2   +   H2O   ------   2 Fe2+   +   4 SO4
2-   +   4 H+  (1) 

 

4 Fe2+   +   O2   +   4 H+   ------   4 Fe3+   +   2 H2O   (2) 

 

FeS2   +   14 Fe3+   +   8 H2O   ------   15 Fe2+   +   2 SO4
2-   +   16 H+    (3) 

Pro čištění důlních vod je proto používáno hlavně neutralizačních a srážecích reakcí, 

na něž navazuje mechanický stupeň čištění zajišťující sedimentaci nerozpustných látek. 

Technologicky výhodné je provzdušňování vody, které zajišťuje oxidaci železnatých iontů 

na železité, které se snadno odloučí ve formě hydratovaných oxidů [6]. 
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V posledních letech je solnost důlních vod snižována kromě nákladného                     

a technologicky náročného zahušťování v krystalizačních odparkách, odsolováním            

na iontoměničích nebo využitím membránových procesů – ultrafiltrací, reverzní osmózou    

a elektrodialýzou [6]. 

2.3 Legislativa v oblasti důlních vod 

Nakládání s vodami podléhá podle platného znění zákona č. 254/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) povolovací pravomoci vodohospodářských 

orgánů. Důlní vody se pro účel tohoto zákona považují za vody povrchové, popřípadě 

podzemní a tento zákon se na ně vztahuje, pokud zvláštní zákon, v tomto případě Horní 

zákon, nestanoví jinak. Tento zákon oddělil samotné vypouštění důlních vod od ustanovení 

způsobu a podmínek tohoto vypouštění, které náleží do pravomoci orgánů státní správy. 

Současně Horní zákon určil, že věcně příslušným orgánem státní správy                              

je vodohospodářský orgán a orgán ochrany veřejného zdraví. Tyto orgány proto rozhodují 

o způsobu a podmínkách vypouštění důlních vod, nikoliv však podle vodního zákona, ale 

podle zákona horního [7]. 

Horní zákon blíže nevymezuje způsob a podmínky vypouštění důlních vod. Proto 

příslušný orgán státní správy (Vodohospodářský) má plnou volnost ve výběru prostředků, 

jimiž podmínky a způsob vypouštění vymezí. Při tomto rozhodování má Vodohospodářský 

orgán povinnost vycházet z příslušné právní normy (vodního a horního zákona) [7]. 

Jednou z neopominutelných zásad je v případě vypouštění důlních vod ustanovení      

§ 38 odst. 3 vodního zákona – „ kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo 

podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami, 

stanovenými v povolení k jejich vypouštění.“ Při stanovování těchto podmínek                    

je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti 

zneškodňování odpadních vod, aby jakost povrchových nebo podzemních vod nebyla 

ohrožena nebo zhoršena [7]. 

Při stanovování podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových postupuje 

vodohospodářský orgán podle ukazatelů přípustného stupně znečištění vod uvedených 

v nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. ve znění NV č. 229/2007 Sb. Pro důlní vody však 

zatím nebyly v tomto nařízení stanoveny ukazatele [7]. 
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S cílem, aby vypouštěnými odpadními vodami byly povrchové vody znečišťovány    

co nejméně, stanovuje vodohospodářský orgán limitní hodnoty pro vypouštění důlních vod 

individuálně, podle místních vodohospodářských podmínek [7]. 

Organizace, při jejíž činnosti dochází ke vzniku důlních vod, je oprávněna tyto vody 

bezplatně využívat, a to : 

• pro vlastní potřebu 

• jako náhradní zdroj vody, v oblastech, které byly poškozeny ztrátou vody 

vyvolanou důlní činností této organizace 

Tato organizace může také vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní 

činnost, do povrchových, popřípadě podzemních vod a odvádět ji, pokud je to třeba             

i přes cizí pozemky způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem    

a orgánem hygienické služby [7]. 

Při použití důlních vod je organizace povinna pečovat o důlní vody a hospodárně je 

využívat [7]. 

2.4 Kyselé důlní vody 

Kyselé důlní vody (acid mine drainage, AMD) obvykle vznikají všude tam, kde jsou 

větší množství sulfidických rud vystavena oxidačním podmínkám. Sulfidy kovů postupně 

zvětrávají a za přítomnosti kyslíku, sirných bakterií a vody se oxidují na kyselinu sírovou, 

která je příčinou silně kyselé reakce těchto vod. Vyvíjí se extrémně  mineralizované vody, 

které mají nízké pH a vysoký obsah síranů a kovů. Nicméně ekvivalenty AMD mohou 

vznikat i oxidací přirozených sulfidických rud nebo oxidací síry, H2S a SO2 na vulkánech. 

Pravděpodobně nejextrémnější vývoj AMD ve světovém měřítku je na Iron Mountain 

v Californii, USA, kde byly naměřeny záporné hodnoty pH, a na lokalitě proběhla také 

řada studií vzniku a  vlastností síranů spojených s těžbou [8]. 
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Zdroj kyselých důlních vod 

 Zdrojem AMD může být povrchová i podzemní těžba sulfidických rud, těžba uhlí       

s vysokým obsahem sulfidů, ale i jiné rozsáhlé odkryvy, jako například velké stavby [8]. 

AMD obvykle vznikají oxidací sulfidů přímo v místě těžby (nezatopené části důlních 

děl) anebo na haldách. Limitujícím faktorem vzniku AMD je celkový povrch sulfidů 

vystavený oxidaci a doba oxidace [8]. 

Antropogenního původu jsou silně kyselé podzemní vody z extrakce uranových rud 

kyselinou sírovou, které obsahují mimořádně vysoké koncentrace síranů a hliníku. 

Zvláštní skupinu tvoří důlní vody z těžby hnědého uhlí. Hnědé uhlí je doprovázeno 

přítomností pyritu, jehož chemickou a biochemickou oxidací se voda obohacuje sírany.    

To má za následek snížení hodnoty pH důlních vod a zvýšenou koncentrací síranů a železa. 

Jejich složení závisí na tom, zda jsou čerpány z hlubinného nebo povrchového dolu. Důlní 

vody z povrchových dolů, které jsou ve styku se vzduchem a s uhelnou slojí, jsou poměrně 

značně znečištěny. Koncentrace síranů se pohybují asi od 500 mg.l-1
 do 3000 mg.l-1, 

koncentrace železa až do 200 mg.l-1 a hodnota pH bývá 3 až 6. Naproti tomu vody 

z hlubinných dolů jsou méně znečištěny a hodnotu pH mívají v neutrální oblasti. 

Koncentrace síranů zřídka převyšuje 500 mg.l-1 a koncentrace železa 5 mg.l-1 [8]. 

2.4.1 Používané způsoby úpravy důlních vod 

Neutralizace 

Průmyslové odpadní vody často vykazují pH příliš nízké nebo příliš vysoké, proto 

musí být upraveno. V principu jsou možné následující postupy [9]: 

- vzájemné míchání kyselých a alkalických odpadních vod, 

- neutralizace filtrací přes kolony s vhodnou náplní, např. kusového vápence v případě 

kyselých vod, 

- neutralizace dávkováním roztoků neutralizačních činidel – odpadních kyselin 

v případě neutralizace alkalických odpadních vod nebo suspenze vápenného mléka, 

roztoků hydroxidů či sody v případě neutralizace kyselých odpadních vod [9]. 
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Nevýhodou prvních dvou metod je obtížné řízení pH vody na výstupu                     

z neutralizace v důsledku kolísání průtoků směšovaných vod a jejich pH i změn rychlosti 

rozpouštění vápence. Proto je nutné metody vzájemně kombinovat. Velmi spolehlivé, často 

výhradně užívané je automatické dávkování neutralizačních činidel [9]. 

Činidla jsou dávkována dávkovacími čerpadly řízenými regulátory, jejichž vstupním 

signálem je údaj pH-metru. Pak lze udržet pH v rozmezí desetin jednotek i při průtocích 

vody v desítkách nebo stovkách m3. hod.-1[9]. 

Použití velmi levných a poměrně účinných srážecích činidel typu mletého vápence, 

oxidu vápenatého nebo vápenného hydrátu je méně vhodné a v současnosti málo užívané 

např. pro předneutralizování silně kyselých odpadních vod. Důvodem je obtížná 

manipulace, dávkování i riziko vzniku hrudek snižujících využití srážecího činidla. 

Schéma neutralizační stanice je v principu shodné se schématem srážecí stanice    

(viz. obr. 1), neboť neutralizace bývá spojena se srážením [9]. 

Neutralizace kyselé důlní vody 

Roztoky vzniklé zvětráváním sulfidů jsou značně kyselé a proto velmi silně reagují    

se svým okolím. Rudy jsou často doprovázeny hlušinovými minerály, které při interakci 

s kyselými roztoky mohou způsobit částečnou až úplnou neutralizaci.                              

Mezi nejvýznamnější reakce patří rozpouštění karbonátů, hydroxidů hliníku a železa          

a silikátů. Mezi nejhojnější minerály, které mohou významně pufrovat pH, patří karbonáty, 

kalcit, dolomit, ankerit a siderit, případně jejich směsi [8]. 

Způsoby odkyselení 

Opatření proti kyselým důlním vodám mohou být aktivní nebo pasivní. V případě 

aktivních se používají postupy na neutralizaci kyselých důlních vod nebo postupy, které    

se snaží zamezit jejich vzniku. Tyto metody mohou přinášet i další užitek, kdy je jako 

vedlejší produkt neutralizace získáván čistý sádrovec či anhydrit. Často se také využívá 

vysrážený ferrihydrit či goethit, které mohou za příznivých podmínek dosahovat vysoké 

čistoty [8]. 
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Jednou z metod používaných pro zamezení dalšího vzniku kyselých důlních vod je 

překrytí haldoviny vrstvou odpadních kalů nebo organickým kompostem.                           

Ty spotřebovávají kyslík a tím zamezují oxidaci sulfidů [8]. 

Aktivní metody zpravidla vyžadují stálý přísun chemikálií po dlouhou dobu, takže 

jsou obvykle velmi drahé. Proto je snaha vyvíjet a používat pasivní metody, případně 

maximálně využívat samočistících mechanizmů [8]. 

Velmi často se používá k neutralizaci kyselých vod vápenec, dolomit, oxid vápenatý 

či hydroxid vápenatý. Tato metoda ale může vést k uvolnění až 40% síranových aniontů, 

které jsou součástí železitých sraženin [8]. 

Využití karbonátů 

Rozpouštění karbonátů může téměř neutralizovat kyselé důlní vody, zatímco při jejich 

rozpouštění se zvyšuje alkalita vody a jsou uvolňovány zejména vápník, hořčík, železo        

a mangan. Rozpouštění karbonátů probíhá poměrně rychle a udržuje neutrální pH (6,5–7,5) 

až do jejich vyčerpání. Běžným vedlejším produktem neutralizace karbonáty bývají 

sádrovec a anhydrit [8]. 

Po vyčerpání karbonátů začne pH klesat až do ustavení rovnováhy s nejrozpustnějším 

hydroxidem. Teoreticky by se mělo jednat o amorfní Al(OH)3 či minerál gibbsit,             

pH je 4,0–4,3 [8]. 

 Srážení 

Použije-li se k neutralizaci odpadních vod vápenného mléka – suspenze hydroxidu 

vápenatého – srážejí se zároveň aniony. Tím je možné spojit neutralizaci se srážením [9]: 

Ca2+   +   PO4
2- � Ca3(PO4)2              (4) 

  Ca2+   +   SO4
2- �  CaSO4               (5) 

Ca2+     +   CO3
2-         � CaCO3               (6) 

  Ca2+   +   2  F-  � CaF2               (7) 

             Ca2+    +   SiF6
2- � CaSiF6               (8) 
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Podmínky pro použitelnost a účinnost srážení jsou definovány pro konkrétní 

sloučeniny a teplotní poměry koncentracemi srážených iontů a jejich součiny rozpustnosti. 

Účinnost srážení pozitivně ovlivňují ionty, které jsou společné sloučenině sraženiny. 

Naopak negativně je účinnost srážení ovlivněna přítomností iontů, které ve srážené 

sloučenině nejsou přítomny, neboť zvyšují iontovou sílu roztoku a zvyšují rozpustnost 

sloučenin tvořících sraženiny. Dalším rizikem ve složitějších soustavách je možnost vzniku 

rozpustných komplexních sloučenin mezi ionty tvořícími sraženiny a dalšími ionty,      

nebo molekulami přítomnými v čištěných vodách [9]. 

Závisle na chemických vlastnostech a součinu rozpustnosti lze z odpadních vod 

odstranit srážením vápenným mlékem ve formě hydroxidů nebo hydratovaných oxidů 

těžké kovy, např. [9]. 

Pb2+   +   2 OH-   �   Pb(OH)2                 (9) 

Cd2+   +   2 OH-   �   Cd(OH)2               (10) 

Fe3+   +  3 OH-   �   Fe(OH)3              (11) 

Al 3+   +   3 OH   �   Al(OH)3              (12) 

 

Zásadní výhodou vápenného mléka je jeho cena, která je o řád nižší než u vodných 

roztoků sody nebo alkalických hydroxidů použitelných pro neutralizaci. Proto je vápenné 

mléko nejvíce používaným neutralizačním a srážecím činidlem [9].   

V praxi užívanou metodou je adsorpční srážení (koprecipitace). Principem je 

adsorpce iontů nebo sloučenin Pb, Cd, As, Cr, Se, Ag, V, U na povrchu sraženin solí Fe3+, 

Mn2+ nebo Al3+. Tím lze výrazně snížit koncentrace iontů všech uvedených kovů               

v čištěných vodách [9]. 
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 Na úpravnách důlních vod se často kombinuje neutralizace s oxidací. Oxidace je 

realizována nejčastěji provzdušněním, případně použitím oxidačních činidel. 

   
        1          

             2  
 
 
 
 
                 6  
 
 
 
     3                                      4                                                                  5    
 
               7  

Obr. 16 Schéma srážecí stanice 
 

1 – zásobník srážecího (a neutralizačního) činidla, 2 – dávkovací čerpadlo,                    
3 – předlohová vyrovnávací nádrž, 4 – míchaný srážecí reaktor, 5 – usazovák,              
6 – výtok čisté vody, 7 – odvod kalu k odvodnění 
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3. SÍRANY VE VODÁCH 

3.1 Geneze síranů 

Hlavními minerály jsou sádrovec (CaSO4.2H2O) a anhydrit (CaSO4). Sírany vznikají 

dále oxidací sulfidických rud (především pyritu FeS2), což je příčinou vysokých 

koncentrací síranů v důlních vodách. Z antropogenních zdrojů je nutné jmenovat 

především odpadní vody z moříren kovů, kde se k moření používá kyselina sírová [3].  

Dalším zdrojem jsou městské a průmyslové exhalace obsahující značné množství SO2 

a SO3, vznikající spalovaním fosilních paliv a pronikající do atmosférických vod [3]. 

 

3.2 Výskyt síranů ve vodách 

V přírodních i odpadních vodách se vyskytují anorganické sloučeniny síry v různých 

oxidačních stupních (-II, 0, IV a VI). Jde o sulfan a jeho iontové formy, elementární síru, 

thiosírany, thiokyanatany, siřičitany a sírany. Z organických látek obsahuje síra některé 

bílkoviny, aminokyseliny, thioly a další sulfosloučeniny, aniontové tenzory                         

a ligninsulfonany [3]. 

Sírany se vyskytují ve vodách převážně jako jednoduchý aniont SO4
2-. Ve vodách 

s vysokou koncentrací síranů (síranové vody) mohou být přítomné i iontové asociály,    

tzv. sulfokomplexy s některými kationy, např. Ca2+, Mg2+, Na+, Fe2+ nebo Mn2+. Spolu 

s hydrogenuhličitany a chloridy tvoří hlavní část aniontů v přírodních vodách [11]. 

Základní zdroj větších koncentrací síranů může být dvojího druhu. Jedním z nich je 

rozpouštění CaSO4 (sádrovce a anhydritu) a druhým je oxidace sulfidů. Tento druhý zdroj 

je typický pro důlní vody z okolí těžby uhlí, které obsahují rozptýlené množství pyritu      

či markazitu, a z okolí těžby dalších sulfidických rud. Rozpustnost uvedených síranových 

minerálů je značná a v závislost na iontové síle vody a tvorbě iontových asociátů 

(sulfatokomlexů) se koncentrace síranů může pohybovat v jednotkách až  desítky gramů 

v litru [3]. 
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Zvláštní sloučeninou je ettringit (Candlotova sůl), který je příčinou síranové agresivity 

vod vůči betonu. Tvorba ettringitu byla navržena pro odstraňování síranů z důlních vod 

v alkalickém prostředí [3]. 

Koncentrace síranů v povrchových vodách je vymezena dvěma předpisy: 

ČSN 75 7221 a Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb. Sírany patří v povrchových vodách 

mezi doplňující chemické ukazatele. Jejich mezní hodnoty pro jednotlivé třídy jakosti vod 

jsou uvedeny v tabulce č. 1. [3]. 

 

Třída jakosti Koncentrace SO4
2- [mg/l] 

  I – velmi čistá voda    <80 

 II – čistá voda <150 

III – znečištěná voda <250 

IV – silně znečištěná voda <300 

 V – velmi silně znečištěná voda >300 

Tabulka č 1.   Mezní koncentrace síranů v povrchových vodách. [2] 

3.2.1 Sírany a ionty železa v důlních vodách 
 V důlních vodách dochází často k rozpouštění minerálů tak intenzivně, že vypouštění 

takto obohacené vody do recipientu znamená jeho nadměrné znečišťování. Tyto vody 

bývají kyselé a jsou zatíženy vyššími koncentracemi následujících iontů SO4
2-, Fe2+, Fe3+, 

mají rovněž zvýšené obsahy rozpuštěných a nerozpuštěných látek. [12]  

Příčinou charakteristického znečištění důlních vod je biochemická oxidace sulfidů 

železa (např. pyrit, markazit) [12]. 

 Oxidace pyritu probíhá podle následujících rovnic, které jsou známy jako 

Temple - Delchampsovo schéma. 

  2 FeS2 + 7 O2 + 2 H2O → 2 FeSO4 + 2 H2SO4                            (13) 

2 FeSO4 + 1/2 O2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O                                (14) 

Sumární reakce je pak následují: 

4 FeS2 + 15 O2 + 2 H2O → 2 Fe2(SO4)3+ 2 H2SO4                          (15) 
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Přesný průběh těchto reakcí není dosud přesně znám, připouští se však katalýza 

thionovými bakteriemi. Kineticky je důležité pokračování rovnice (13), které spočívá 

v oxidaci Fe2+ na Fe3+ (jak ukazuje rovnice (14)). Tento proces probíhá čistě chemickou 

oxidací vzdušným kyslíkem velmi pomalu, tzn. že limituje sumární reakci (15). 

Z uvedených důvodů nelze vzdušnou oxidaci prakticky využít k degradaci pyritické síry 

v rostlém nebo těženém uhlí. [12] 

V teoretických procesech zaměřených na rozklad sulfidických minerálů v hnědém uhlí 

se uvažuje o katalytickém působení enzymatických produktů specifických bakterií. Jedná 

se o přímé loužení, které lze popsat následovně. 

Rozklad je založen na degradaci minerálů enzymatickou oxidací, přičemž ve vodě 

nerozpustný minerál je oxidován na rozpustný v několika enzymaticky katalyzovaných 

mezistupních. Důležitým předpokladem je, že povrch minerálu je před vlastní oxidací       

ve vodním prostředí chemicky narušen. Takto uvolněný sulfidový anion může vstoupit     

do metabolismu bakterie [12]. 

Chemický rozklad povrchu minerálu lze popsat následující reakcí: 

MeS → Me2+ + S2-                                                                                        (16) 

 
Uvolňovaný sulfidový iont je zachycen enzymatickým systémem bakterie a je oxidován na 
síran.  

 

S2- + 2 O2 → SO4
2-                           (17) 

 

Reakce (17) posune rovnováhu rozkladu ve směru rozpustného síranu, což umožní další 

chemické narušení rozpustného sulfidu. Sumární reakce pak může být:  

 

MeS + 2 O2 → MeSO4                               (18) 

 

Vlastní degradace pyritu pak probíhá podle výše uvedeného Temple – Delchampsova 

schématu (rovnice (13) až (15)). 

Sulfidické i ostatní minerály se mohou rozkládat i nepřímým loužením (tzv. nepřímá 

oxidace). K nepřímé extrakci kovů z rudy dochází díky interakci minerálů s meziprodukty 

nebo konečnými produkty metabolismu mikroorganismů [13]. 
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Podstata spočívá v oxidaci minerálu síranem železitým za vzniku síranu extrahovaného 

kovu, síranu železnatého a u sulfidů také elementární síry. 

 

                        biokatalýza 

FeS2 + Fe2(SO4)3 → 3 FeSO4 + 2 S                                  (19) 

 
Zdrojem Fe2(SO4)3 bývá nejčastěji pyrit, který se oxiduje ve dvou stupních podle výše 

uvedených rovnic (13) až (15). 

 
Elementární síra se oxiduje na kyselinu sírovou. 

 
                            biokatalýza      

2 S + 3 O2 + 2 H2O → 2 H2SO4                                            (20) 

 

Vzniklá H2SO4 může rozpouštět oxidické minerály a současně udržuje kyselé pH, které je 

vhodné pro růst bakterií Thiobacillus ferrooxidans. [13] 

3.3 Vlastnosti a význam síranů 

Sírany v koncentracích běžně se vyskytující v povrchové a podzemní vodě nemají 

hygienický význam. Při vysoké koncentraci ovlivňují chuť vody, avšak prahová 

koncentrace chuti závisí také na přítomných kationtech. Vysoké koncentrace síranů spolu 

s vyššími koncentracemi hořčíku a sodíku způsobují, že voda má projímací účinky [3]. 

Pro jakost pitné vody v ČR platí mezní hodnota síranů 250 mg.l-1, voda však nesmí 

být agresivní. Stejná mezní hodnota platí i pro balenou kojeneckou a pramenitou vodu. 

Imisní standard pro přípustné znečištění povrchových vod je 300 mg.l-1. Pokud se voda 

používá pro vodárenské účely je hodnota nižší, 120 mg.l-1[3]. 

Ve vodě pro závlahu by neměla koncentrace síranů překročit hodnotu 250 mg.l-1, 

vyšší koncentrace síranů muže být příčinou agresivity vody vůči betonu. To je nutné brát 

v úvahu při vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace. Při koncentracích asi 

do 200 mg.l-1 nelze očekávat žádné výraznější agresivní účinky na beton, avšak tento 

koncentrační údaj je nutné posuzovat také z hlediska odolnosti daného betonu [3]. 
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V některých případech je nutné odstraňovat sírany z vody (např. z důlní vody). Hovoří 

se o tzv. desulfataci. Pro specifickou desulfataci lze použít buď metody chemické,        

nebo biologické. Chemická desulfatace je založena např. na srážení málo rozpustného 

ettringitu. Biologická desulfatace je založena na biochemické redukci síranů                 

např. na elementární síru. Efektivní biologická desulfatace však probíhá jen u relativně 

teplých vod (15 až 25 °C), což u důlních vod je v zimě požadavek jen těžko splnitelný [3]. 

Těžba nerostných surovin ovlivňuje recipienty především kvantitativně, někdy          

ale také kvalitativně (např. vypouštění znečištěných důlních vod). Získávání nerostných 

surovin si vždy vyžádá zásah do oběhu vody v přírodě, toto se týká jak vody povrchové, 

tak i podzemní. Je samozřejmě výhodné, lze-li odváděnou vodu z důlních prostorů jímat        

a využívat. Mnohdy je však složení důlních vod limitujícím faktorem jejich dalšího užití 

při zásobování průmyslu nebo zemědělství [14]. 
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4. MOŽNÉ POSTUPY DESULFATACE DŮLNÍCH VOD  

Přípustná koncentrace síranů v povrchových vodách je stanovena Nařízením vlády     

č. 229/2007 Sb. na 300 mg.l-1. Tato hodnota je limitní i pro vypouštění důlní vody. 

Způsoby, kterých lze pro odstranění síranů z vod použít je několik, ne všechny jsou 

však ekonomicky i provozně použitelné. 

Technologické postupy pro odstranění síranů z odpadní vody lze rozdělit [11] 

1. Fyzikálně – chemické postupy 

2. Biologické postupy 

3. Postupy chemického srážení 

4.1 Fyzikálně – chemické postupy  

4.1.1 Membránové procesy 

Mezi hlavní a nejdůležitější fyzikální metody odstraňování síranů z odpadních vod 

patří membránové procesy. 

Membránové separační procesy patří do skupiny difúzních operací, kde oddělování 

složek se uskutečňuje na základě selektivní propustnosti membrány [14]. 

Polopropustné membrány jsou charakterizovány především velikostí pórů, které určují        

i velikost částic jimi procházejících. Základním prvkem membránových procesů jsou 

membrány. Jsou zhotovovány zvláštními postupy především z polymerního materiálu 

(acetát celulózy, polysulfon, PVC atd.). Polopropustné membrány mohou být vyrobeny           

i na bázi ionexů [15]. 

Samy membrány nemají velkou pevnost, a proto musí být pro provozní účely 

umísťovány do tzv. membránových modulů, ve kterých jsou jednak podepřeny,               

aby nedošlo k jejich poškození a zároveň se dosáhne dostatečně vysoké pracovní plochy. 

Speciálním typem membrán jsou dutá vlákna [14]. 

Pro všechny membránové procesy je velmi důležitá předúprava surové, upravované, 

případně čištěné vody. Jejím cílem je odstranění koloidních a suspendovaných látek, 

zabránění vzniku sraženin v zařízeních a také na membránách [14]. 
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Jde o procesy technologicky vyspělé, běžně využívané v moderních technologiích 

úpravy vody pro speciální účely [11] 

Mezi jejich přednosti patří především: 

• Technologicky proces nevyžaduje chemická činidla 

• Nezpůsobují druhotné zasolení upravovaných vod 

• Pracují s vysokou účinnosti a umožňují separovat selektivně i cenné složky 

Největší předností membránových procesů je, že tento technologický proces 

nevyžaduje  žádná chemická činidla. 

Technologická zařízení jsou kompaktní, bez velkých nároků na umístění, mohou být       

i v mobilním provedení, jsou energeticky méně náročná než-li metody odpařovací              

a krystalizační [11]. 

Nevýhodou membránových procesů jsou vyšší investiční i provozní náklady. V České 

republice jsou membránové procesy v aplikaci pro úpravu nebo čištění vod stále ve stádiu 

aplikovaného výzkumu [11]. 

Z různých membránových procesů v technologii a čištění vody se uplatňuje 

elektrodialýza, reverzní osmóza a ultrafiltrace 

Elektrodialýza 

Systém je založen na využití střídavě uspořádaných katexových a anexových 

membrán v prostoru mezi anodou a katodou. 

Elektrodialýza se používá k částečné deionizaci vod s vysokou solností na úroveň 

limitů pro vodu pitnou, resp. v chemických technologiích ke koncentraci průmyslových 

roztoků kovů před jejich chemickým srážením [11]. 

Reverzní osmóza 

Reverzní osmóza neboli vratná osmóza je tlakový membránový proces pro oddělení 

částic v rozsahu 0,1 až 1 nm. Nutná tlaková diference před a za membránou je 2 až 3 MPa. 

Separační mechanizmus a jeho kvalita je založena na rozdílech v rozpustnosti a difúzi 

rozpouštědla a rozpuštěných látek v membráně [15]. 
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V ideálním případě propouští membrána jen rozpouštědlo. Přiváděná voda musí být 

předem zbavena suspendovaných látek. Vhodné je předřazení mikrofiltrace [15].  

Ve většině publikovaných případů je s reverzní osmozou uvažováno pro odstranění 

jinak těžko separovatelných chloridů [11]. 

Ultrafiltrace 

Je funkčně podobná reverzní osmóze. Ultrafiltrace je vhodná pro zachycení částic        

od 5 µm do 0,1µm [15]. 

Průběh ultrafiltrace se urychluje rozdílem tlaků. Tento tlakový rozdíl je možno 

vytvořit odsáváním pod filtrem (vakuová filtrace), nebo působením vnějšího tlaku             

na filtrovaný roztok (tlaková filtrace). Použitý pracovní tlak nepřesahuje 0,5 MPa [14]. 

Rozdíl mezi ultrafiltrací a reverzní osmózou je jen v pórovitosti membrán, případně     

ve velikosti separovaných látek a tlaků.  

Ostatní metody 

Do této skupiny je možno zařadit procesy destilace, vymrazování a separace                 

na iontoměničích. První dva uvedené postupy jsou energeticky vysoce náročné [11]. 

Iontová výměna a membránové procesy patří k moderním technologiím, které jsou 

vysoce účinné, dosud však ekonomicky náročné, jak investičně, tak provozně. Stejně tak,         

jako v případě desulfatačních srážecích procesů musí, být pozornost věnována likvidaci 

kalu z procesu srážení, při použití ionexových a membránových technologií musí být 

zabezpečena likvidace regeneračních roztoků a příslušných koncentrátů [11]. 
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4.2 Biologické metody 

Biologické metody odstraňování síranů z odpadních vod jsou založeny na schopnosti 

desulfatačních bakterií redukovat sírany na nerozpustné sulfidy, které mohou být z vody 

mechanicky odstraněny. Pro člověka nejsou patogenní. Biologické metody se vyznačují 

nízkými provozními náklady a nenáročnou obsluhou [11]. 

Sírany jsou v oxických a anoxických podmínkách ve vodě stabilní. Na sulfidy              

se biochemicky redukují teprve v anaerobním prostředí při značně záporných hodnotách 

oxidačně redukčního potenciálu. Redukce síranů ve vodách je způsobena 

sulfátredukujícími bakteriemi rodu Desulfovibrio, které se běžně vyskytují v sedimentech,   

ve splaškových odpadních vodách, v zahnívajících povrchových vodách a v podzemních 

vodách v hlubších horizontech. Ve vodách musí být vyčerpán kyslík a dusičnany,         

které se redukují přednostně. Sulfátredukující bakterie vyžadují přítomnost alespoň malých 

koncentrací organických látek, které využívají jako zdroje organického uhlíku. Jde               

o bakterie tzv. chemoorganotrofní [3]. 

Charakteristická je pro ně schopnost využívat při anaerobních respiračních pochodech 

jako akceptory elektronů přednostně sírany, které redukují na sulfan, reagující ve vodním 

prostředí s kationty těžkých kovů za vzniku málorozpustných sulfidů kovů. Donorem 

elektronů je organický substrát nebo plynný vodík [16]. 

Pro daný účel desulfatace důlních vod byly orientačně testovány čisté bakteriální 

kultury: 

• Desulfovibrio desulfuricans 

• Desulfovibrio vulgaris 

Desulfatační bakterie vyžadují udržování optimální teploty vody – cca 35°C                

a enormně dlouhé reakční doby [11]. 

V patentovém spisu (CZ 292 155) jsou popsány nové kmeny bakterií redukující 

sírany, které rostou za anaerobních podmínek při hodnotách pH 3,9 až 9,5 při teplotě mezi 

3°C až 45°C a redukují síran a sirník, zhodnocují methanol jako zdroj uhlíku a energie, 

vedle methanolu nepotřebují žádné další zdroje uhlíku a energie a snášejí se s kovy [17]. 
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4.3 Chemické metody 

Hlavní chemickou metodou používanou při odstraňování síranů z odpadních vod               

je srážení. 

Srážecími reakcemi lze převést některé látky z rozpuštěné formy na formu 

nerozpustnou    a pak je separovat od kapalného prostředí sedimentací, filtrací a podobně 

[15]. 

Přidáním vhodného chemického činidla do roztoku, obsahujícího různé ionty, je 

možné dosáhnout vysrážení části rozpuštěných iontů z roztoku ve formě sraženiny, která je         

ve vodě velmi omezeně rozpustná. Koncentrace nasyceného roztoku málo rozpustných 

chemických sloučenin závisí na hodnotě součinu rozpustnosti Ks [3]. 

Ten lze definovat pro sloučeninu obecného vzorce MmAn za předpokladu                  

její disociace na ionty podle rovnice [3]: 

                                              MmAn → m Mn+ + n Am-     

                                    (21) 

                                               Ks = [M] m . [A]n      

                                          (22) 

Principem chemického srážení síranů je reakce síranových aniontů s kationty kovů      

za vzniku nerozpustné nebo málo rozpustné sloučeniny. 

4.3.1 Srážení barnatými ionty 
Podstatou je srážení síranů barnatými kationty za vzniku síranu barnatého podle 

rovnice [11]: 

                                             Ba2+ + SO4
2- → BaSO4 (s)               

                                                                (23) 

Srážení síranů do formy BaSO4 je ve srovnání se srážením pomocí vápenného mléka      

(viz níže) účinnější, ale také ekonomicky náročnější. Hodnota součinu rozpustnosti síranu 

barnatého je Ks = 10-10 , oproti součinu rozpustnosti síranu vápenatého, který je Ks = 10-4. 

Použití barnatých solí s sebou však přináší i jisté toxikologické nebezpečí, především 

v případě předávkování barnatých solí v procesu srážení [18]. 
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Uhličitan barnatý 

Desulfataci uhličitanem barnatým popisuje rovnice [11]: 

                             BaCO3(s) + SO4
2- → BaSO4(s) + CO3

2-    

                                                                          (24) 

Při užití tuhého uhličitanu barnatého nevzniká potřebná koncentrace desulfatačních 

kationtů Ba2+  z toho důvodu, že toto srážecí činidlo je ve vodě málo rozpustné. 

Hydroxid barnatý 

Z barnatých solí je hydroxid barnatý pro desulfataci důlních vod nejúčinnější. 

Současně s desulfatací dochází i k neutralizaci vody, čímž se úplně vysráží také železo       

a výrazně        se sníží obsah rozpuštěných látek. 

Provozní užití hydroxidu barnatého je výrazně limitováno cenou i dostupností [11]. 

Chlorid barnatý 

Rozpustnost a disociace BaCl2 je velmi dobrá a při jeho užití je desulfatace ukončena 

téměř okamžitě. Reakce je ovšem spojena se stechiometrickou výměnou iontů v čištěné 

vodě podle rovnice [11]: 

                           BaCl2 + SO4
2- → BaSO4(s) + 2Cl-                                                                    

(25) 

Zde je nutno uvést, že s poklesem síranů vzrůstá koncentrace chloridů, obsah 

rozpuštěných látek se tedy prakticky nemění. 

Sulfid barnatý 

Sulfid barnatý BaS se vyrábí redukcí přírodních barytových koncentrátů. Tavenina 

sulfidu barnatého, která se vylouhuje vodou obsahuje dostatečnou koncentraci iontů Ba2+, 

potřebnou k desulfataci důlních vod [11]. 

Při srážení kyselých důlních vod s obsahem iontů SO4
2- a Fe2+ vzniká černá sraženina, 

směs FeS a BaSO4, a současně uniká H2S. Při srážení neutralizovaných důlních vod je 

vývin sulfanu nižší. Vzniklá sraženina má pak našedlou barvu (BaSO4 a Fe – příměsi),       

a velmi dobré sedimentační a filtrační vlastnosti [5]. 
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4.3.2 Srážení vápenatými ionty 
Při neutralizaci vápenným mlékem dochází k částečné desulfataci důlních vod,           

ale redukce síranů je podstatně nižší než při užití barnatých solí [11]. 

Výsledná koncentrace síranů nedosahuje požadované koncentrace pro povrchové vody  

300 mg.l-1, ale zastavuje se na hodnotě odpovídající součinu rozpustnosti anhydritu 

(CaSO4) či sádrovce (CaSO4 . 2H2O) a představuje obsah v upravené vodě cca 1500 mg.l-1.               

Jak anhydrit, tak sádrovec tvoří často přesycené roztoky, při vyšších koncentracích síranů 

vznikají i iontové asociáty CaSO4 (aq), takže výsledné koncentrace síranů mohou být         

i vyšší než 1500 mg.l-1 [18]. 

4.3.3 Srážení hlinitými ionty 
Srážení síranů v přítomnosti hlinitých a vápenatých iontů do formy Candlotovy sole -  

ettringitu - spočívá v tvorbě málo rozpustné, avšak objemné sloučeniny. Ta vzniká též        

při síranové korozi betonu, kde se negativně uplatňuje zmíněná objemnost sraženiny.            

Při odstraňování síranu (desulfataci) se tvoří sloučenina chemického vzorce                        

3 CaO . Al2O3 . 3 CaSO4 . 30-33  H2O. Ettringit se obecně označuje vzorcem 

Ca6Al 2[SO4(OH)4]3 [18]. 

 

Výsledné produkty srážení jsou tyto: 

 

3 CaO . Al2O3 . 3 CaSO4 . 31 H2O …………… ettringit 

3 CaO . Al2O3 . CaSO4 . 11 H2O 

3 CaO . Al2O3 . CaCl2 . 10 H2O   …………….. chloridokalciumaluminát (reakce     

                                                                            při použití CaCl2) 

                                           

Je-li přítomno železo (především Fe3+), mohou proběhnou reakce, při kterých vznikají 

následující málo rozpustné sulfoalumoferity: 

 

3 CaO(Al,Fe)2O3 . CaSO4 . 14 H2O                                                                       (26)  

3 CaOFe2O3 . 3 CaSO4 . 32 H2O                                                                            (27) 
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Vysoké koncentrace chloridů v důlní vodě zvyšují rozpustnost ettringitu, jehož vznik 

je také závislý na teplotě. Při teplotách nad 40 oC se tvoří monosulfát: [18] 

 

 3 CaO . Al2O3 . CaSO4 . 12 H2O                                                                          (28) 

 

Tvorba ettringitu se předpokládá ve vodných roztocích obsahujících CaSO4, Ca(OH)2 

a sloučeniny hliníku v třetím oxidačním stupni. Hliník tak může být do procesu srážení 

dodáván ve formě síranu, chloridu, dusičnanu či částečně hydrolyzovaného chloridu 

hlinitého nebo ve formě hlinitanu sodného. Použitelnost jedné či druhé formy hliníku         

s sebou přináší určité výhody i nevýhody. Podmínkou dobré účinnosti procesu je přebytek 

vápenatých iontů, které se spotřebovávají nejen na tvorbu ettringitu, ale dále na další 

doprovodné reakce probíhající při čištění průmyslových vod (neutralizace hodnoty pH, 

odstraňování oxidu uhličitého, odželezňování a odmanganování a v neposlední řadě 

odstraňování těžkých kovů) [18]. 

Významnou pozornost při tomto způsobu desulfatace je nutno věnovat dávkování 

hlinitých iontů, které jsou vedle síranu dalším přímo sledovaným ukazatelem 

v povrchových vodách. Vyšší koncentrace hlinitých iontů tak mohou způsobit v případě 

jejich předávkování (v důsledku technologické nekázně) následné problémy v recipientu 

(tvorba jemných vloček hydratovaného oxidu hlinitého). Příčinou zvýšené koncentrace 

hlinitých iontů po desulfataci může být i nedodržení dalších technologických parametrů,   

ke kterým se řadí intenzita a doba míchání suspenze (vlastní reakční doba pro tvorbu 

ettringitu), způsob separace suspenze a v neposlední řadě i vlastní neutralizace 

desulfatované vody. Nezanedbatelná je i kalová koncovka procesu desulfatace vod.        

Kal často představuje 30 – 40 %, v případě použití hlinitanu sodného, i 100 % objemu 

čištěné průmyslové vody [19]. 

Použití vysokohlinitanových cementů 

Je obdobou procesu tvorby ettringitu, který vzniká při srážení síranů v přítomnosti 

hlinitých a vápenatých iontů. Vysokohlinatanové cementy mohou být dávkovány přímo    

do vody s vysokým obsahem síranů, nebo až po předchozí hydrataci, která mnohdy 

vyžaduje i několik desítek hodin. Z tohoto časového údaje vyplývá poměrně dlouhá 

reakční doba pro odstraňování síranů v případě přímého dávkování pevných cementů.  
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Nevýhodou procesu je tvorba hlinitanu trivápenatého, v technologii vody nazývaného 

jako trikalciumaluminát (3CaO. Al2O3), který se vyznačuje minimální rozpustností.                    

V důsledku toho může být příčinou nežádoucích technologických potíží,                           

(např. zatvrdnutí suspenze v reakční nádrži při delší reakční době a současně při malých 

rychlostních gradientech při míchání nově vznikající suspenze) [18]. 

4.4 Testované způsoby úpravy důlních vod 

V rámci diplomové práce byly testovány technologie desulfatace vod s nadlimitním 

obsahem síranů srážením pomocí kombinace vápenatých a hlinitanových iontů                               

(patent CZ 290 953).Tato technologie je však co do reakčních podmínek úzce zaměřena        

na odstraňování samotných iontů. 

Výstupní voda ze známých postupů chemického srážení síranů neumožňuje přímé 

vypouštění do stálých povrchových toků, neboť uvedené technologie neřeší komplexně 

odstranění dalších znečišťujících iontů těžkých kovů, doprovodných aniontů,                 

resp. potřebnou úpravu pH [20]. 

Následující dva patenty, patří také mezi známé způsoby úpravy důlních vod 

hlinitanem sodným (CZ 295 200) a způsob úpravy důlních vod polyaluminiemchloridem                         

(CZ 292 239). Byly vyvinuty pro úpravu důlních vod daného typu Na+ - SO4
2- - HCO3

- . 

Tyto patenty již upravují v posledním kroku úpravy desulfatovanou vodu na výsledné     

pH = 6 -9. 

4.4.1 Způsob úpravy důlních vod polyaluminiumchloridem dle patentu                

         (CZ 292 239) 

Podstata řešení podle vynálezu spočívá v postupu, při němž se do důlní vody 

obsahující organické znečištění typu Na+ - SO4
2- - HCO3

-, dále pak obsahující síranové 

aniony v koncentraci nad 300 mg.l-1, v prvním stupni dávkuje za současné homogenizace 

polyaluminiumchlorid buď samostatně, nebo v kombinaci s jiným činidlem obsahujícím Al 

(například hlinitanem sodným) v dávce stanovené v závislosti na vstupní    a požadované 

koncové koncentraci SO4
2- [20]. 
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Ve  druhém stupni se upraví hodnota pH nad 11, a to buď pomocí vápenného hydrátu, 

nebo hydroxidu vápenatého. Úprava hodnoty pH může být řešena dvoufázově. V první fázi 

bude provedena základní úprava pH na cca 11. Ve druhé fázi se realizuje krokové upravení  

na žádanou hodnotu pH. V závislosti na složení důlních vod je možné předřadit první fázi 

alkalizace před první stupeň úpravy vod. Reakční směs musí být dokonale 

homogenizovaná . 

Ve třetím stupni dojde k oddělení kapalné fáze od sraženiny sedimentací a filtrací.        

Za přítomnosti hlinitých a vápenných iontů v optimálních reakčních podmínkách dochází 

k tvorbě směsi krystalických fází, a to ettringitu, kalcitu, síranu vápenatého a těžko 

rozpustných sloučenin kovů [20]. 

Ve čtvrtém stupni se předčištěná alkalická voda neutralizuje oxidem uhličitým                

na výsledné pH 6 až 9 se současným oddělením kapalné fáze od vzniklé sraženiny 

sedimentací nebo filtrací, případně je tato voda dále upravována pomocí měničů iontů. 

Výhodou tohoto srážecího postupu je snížení koncentrací všech těžkých kovů,                 

a to hluboko pod stanovené limity za současného snížení anionů SO4
2- na požadovanou 

koncentraci a snížení koncentrace rozpuštěných látek umožňující vypouštění těchto vod       

do stálých povrchových toků [20]. 

4.4.2 Způsob úpravy důlních vod hlinitanem sodným dle patentu          

(CZ 295 200) 

Vynález se týká způsobu úpravy důlních vod obsahujících znečištění, 

charakterizované především koncentrací rozpuštěných látek typu Na+ - SO4
2- - HCO3

-, dále 

pak Ca2+, Mg2+ kationtů těžkých kovů, uhličitanů, křemičitanů a fosforečnanů 

v koncentracích nad limity uvedených ukazatelů [21]. 

Podstata řešení podle vynálezu spočívá v postupu, při němž se u důlní vody typu          

Na+ - SO4
2- - HCO3

-, obsahující anionty SO4
2- v koncentracích nad 300 mg.l-1, v prvním 

kroku upraví její pH na hodnotu 12,5 ± 0,1, a to pomocí vápenného hydrátu                   

nebo hydroxidu vápenatého za současné homogenizace. Ve druhém kroku se dávkuje       

za současného intenzivního míchání hlinitan sodný. Reakční směs musí být dokonale 

homogenizovaná. Poté se v třetím kroku provede oddělení kapalné fáze od sraženiny 

sedimentací, filtrací nebo kombinací obou procesů [21]. 
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Za daných reakčních podmínek dochází k tvorbě směsí mikrokrystalických tuhých 

fází,  a to zejména ettringitu, kalcitu, hydratovaného síranu, křemičitanu a fosforečnanu 

vápenatého, portlanditu a těžko rozpustných sloučenin kovů [21]. 

V posledním, čtvrtém, technologickém kroku se předčištěná (desulfatovaná) alkalická 

voda neutralizuje oxidem uhličitým na výsledné pH 6 až 9 se současným oddělením 

kapalné fáze od vzniklé neutralizační sraženiny opět sedimentací, filtrací nebo kombinací 

obou odvodňovacích procesů, případně je tato voda dále doupravena pomocí měničů iontů 

[21]. 

Výhodou tohoto srážecího postupu je snížení koncentrace všech těžkých kovů,                

a to hluboko pod přípustné limity za současného účinného odstranění aniontů síranů              

na výsledné obsahy, umožňující vypouštění těchto vod do stálých povrchových toků.        

Další výhodou tohoto postupu ve srovnání s postupem, užívajícím ke srážení síranů 

polyaluminiumchlorid, je fakt, že vyčištěná voda není zatížena obsahem vnesených 

chloridů [21]. 

4.4.3 Použití síranu hlinitého k způsobu úpravy důlních vod 

Tvorba ettringitu se předpokládá ve vodných roztocích obsahující CaSO4, Ca(OH)2         

a sloučeniny hliníku v třetím oxidačním stupni. Hliník tak může být do procesu srážení 

dodáván ve formě síranu, chloridu, dusičnanu či částečně hydrolyzovaného chloridu 

hlinitého nebo ve formě hlinitanu sodného. Podmínkou dobré účinnosti procesu je přebytek 

vápenatých iontů, které se spotřebovávají nejen na tvorbu ettringitu, ale dále na další 

doprovodné reakce probíhající při čištění průmyslových vod (neutralizace hodnoty pH, 

odstraňování oxidu uhličitého, odželezování a odmanganování a v neposlední řadě               

i odstraňování těžkých kovů).  

Významnou pozornost při tomto způsobu desulfatace vod je nutné věnovat dávkování 

hlinitých iontů, které jsou vedle síranů dalším, přímo sledovaným ukazatelem 

v povrchových vodách. Vyšší koncentrace hlinitých iontů tak mohou způsobit v případě 

jejich předávkování v desulfatačním procesu následné problémy v recipientu. Příčinou 

zvýšené koncentrace hlinitých iontů po desulfataci může být i nedodržení dalších 

technologických parametrů, ke kterým se řadí intenzita a doba míchání suspenze, způsob 

separace suspenze a v neposlední řadě i vlastní neutralizace desulfatované vody [18]. 
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5. LABORATORNÍ EXPERIMENTY DESULFATACE      

Hlavním cílem prováděných experimentů desulfatace důlních vod, je najít nejlepší 

postup desultatace důlní vody, a dále optimální dávku a formu hlinitého iontu, tak aby byla 

splněna podmínka pro vypouštění koncentrace síranového iontu do recipientu                     

(< 300 mg.l-1), kterou stanovuje Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb.  

5.1 Použitá činidla hlinitých iont ů v různých formách 

Síran hlinitý - Al 2(SO4)3 x n H2O 

Přípravek je anorganická látka, která se používá pro úpravu a čištění vody. Ve vodě 

hydrolyzuje za tvorby hydroxidu v rozmezí pH 5 - 7. V důsledku hydrolýzy klesá pH 

roztoku. Je přípravkem slabě ohrožujícím vody. Používá se pro úpravu pitných                    

a průmyslových vod, čištění odpadních vod a v papírenském průmyslu [22].  

Síran hlinitý může být dávkován v podobě roztoku, který se připravuje pomocí 

kontinuálních nebo diskontinuálních rozpouštěcích zařízení. Maximální možné ředění je        

na koncentraci 5%, a to z důvodu nebezpečí předčasné hydrolýzy. Síran hlinitý 

hydrolyzuje při reakci s vodou za vzniku kladně nabitých iontů hliníku, které reagují           

se záporně nabitými koloidními a suspendovanými látkami ve vodě a vytvářejí 

separovatelné vločky [22]. 

Polyaluminium chlorid  - Aln(OH)mCl3n-m 

Obchodní název - PAX-18  je světle žlutá, s vodou neomezeně mísitelná, kysele 

reagující kapalina. Účinnou složkou je polyaluminiumhydroxidchlorid ve vodném roztoku. 

Přípravek je anorganická látka, která se používá pro úpravu pitných, průmyslových vod, 

čištění odpadních vod, ale také v papírenském průmyslu. Ve vodě hydrolyzuje za tvorby 

hydroxidu hliníku a iontů H+
 v rozmezí pH 5 - 7. Vzniklý hydroxid hlinitý je neškodný          

pro řasy, daphnie a ryby. V důsledku hydrolýzy klesá pH roztoku. PAX-18 je přípravkem slabě 

ohrožujícím vody [22]. 
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Hlinitan sodný – NaAlO2 

Je bezbarvá až nažloutlá slabě zakalená viskozní kapalina. Vystupuje jako koagulant, 

flokulant a srážecí činidlo na odstranění fosforu. Hlinitan sodný se používá při čištění 

odpadních vod, k čiření vody ve vodárenství, dále také v chemickém průmyslu                  

se zaměřením na výrobu hliníku a jeho sloučenin [22].  

 

5.2 Použité metody  

Pro veškerá stanovení koncentrace síranů, železa, manganu, chloridů a stanovení 

hodnoty pH byly použity následující metody. 

Stanovení pH  

Dle normy ČSN ISO 10523 Jakost vod – stanovení pH. pH je záporný dekadický 

logaritmus aktivity iontů H3O
+ ve zkoumaném vzorku. Měřícím čidlem pH – metru je 

skleněná elektroda, což je vlastně iontově selektivní elektroda citlivá na koncentraci H3O
+ 

iontů. Podstatou pH - metru je měření rozdílu potenciálů měřící skleněné elektrody                  

a tzv. referenční (srovnávací) elektrody, která je nejčastěji argentochloridová.    

Stanovení koncentrace síranů 

Stanovení koncentrace iontů SO4
2- se může provádět dvojím způsobem : 

Absorpční spektrofotometrií  

Vzorek vody obsahující sírany se povaří s NaCl a s roztokem chromanu barnatého,         

aby se síran barnatý vysrážel v hrubozrnné formě, a vzniklé žluté zbarvení chromanu 

sodného je vhodné k spektrofotometrickému stanovení. Reakce je ovlivněna neutrálními 

solemi,   proto se  k reakčnímu roztoku přidává přebytek soli (20 % NaCl obsahující          

2 mg SO4
2-). 

                        BaCrO4 + Na2SO4 → BaSO4 + Na2CrO4     

                                                                  (29)  
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Spektrofotometrem HACH DR/2000 

Stanovení koncentrace síranových iontů pomocí absorpční spektrofotometrie je časově 

náročné, proto byla použita pro jejich stanovení předprogramovaná metoda firmy          

HACH č. 955 při vlnové délce 450 nm na spektrofotometru HACH DR/2000 (Direkt 

Reading Specrophotometer), s použitím reagentu SulfaVer 4. Reagent na stanovení síranů 

SulfaVer 4 je směs chloridu barnatého a kyseliny citrónové. 

Stanovení koncentrace manganu 

Stanovení koncentrace manganu bylo prováděno dvojím způsobem 

Stanovení manganu po převedení na manganistan absorpční spektrofotometrií podle 

ČSN 83 0540, část 16  

 Oxidací sloučenin manganu v kyselém prostředí při zvýšené teplotě a v přítomnosti 

katalyzátoru vzniká manganistan. K oxidaci se používá peroxosíran amonný, reakce je 

katalyzována ionty Ag+. Intenzita zbarvení je úměrná koncentraci manganu ve vzorku. 

Stanovení koncentrace manganu rychlotestem Merck 14 765 

Rychlotest Merck 14 765 je jednoduché přenosné zařízení pro rychlé stanovení 

manganu ve vodě pomocí metody kolorimetrie, která spočívá v porovnávání barevné 

intenzity vzorku a standartu barevných filtrů podle kterých se určí koncentrace 

stanovované látky. Měřící rozsah přístroje 0,1 až 10 mg.l-1. 

Stanovení koncentrace železa 

Stanovení koncentrace železa bylo prováděno dvojím způsobem 

Stanovení veškerého železa absorpční spektrofotometrií po reakci s thiokyanatanem 

podle ČSN 83 0540 část 15 

Železo po rozpuštění a po oxidaci na formu s oxidačním číslem 3 reaguje v kyselém 

prostředí s thiokyanatanem za vzniku červeného zbarvení. Z oxidačních činidel                  

se nejčastěji používá manganistan draselný. 

2Fe+3 + 6KSCN = Fe[Fe(SCN)6] + 6 K+ 

(30) 
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Stanovení koncentrace železa rychlotestem Merck Test Fer 

Rychlotest Merck Test Fer je založen na metodě kolorimetrie, kde ke stanovení 

koncentrace železa je použito barevného komparátoru. Přesnost stanovení je závislá              

na subjektivním pozorování obsluhy. Obsluha vizuálně porovnává zabarvení kyvety              

se vzorkem kde je dávkováno reagenční činidlo. Měřící rozsah přístroje 0,1 až 5 mg.l-1. 

Stanovení koncentrace hliníku rychlotestem - aluminium test  

Koncentraci hliníku ve vodách můžeme stanovit pomocí aluminium testu – 

rychlotestu, který je založen na principu kolorimetrie. Metoda spočívá ve vizualním 

porovnáváním intenzity zbarvení vzorku a standardu. Měřící rozsah přístroje                      

0,1 až 6 mg.l-1. 

Stanovení koncentrace chloridů 

Odměrné argentometrické stanovení chloridů 

Chloridy se titrují odměrným roztokem dusičnanu stříbrného v neutrálním nebo mírně 

alkalickém prostředí (pH 6,5 až 10,5) za vzniku málo rozpustného chloridu stříbrného. 

Konec titrace je indikován chromanem draselným, který tvoří s ionty Ag
+ jen málo 

rozpustnou sraženinu chromanu stříbrného. Při stanovení probíhají tyto chemické reakce: 

 

 Ag
+ + Cl

- 
= AgCl (s)                                                               (31) 

                                      2 Ag
+ + CrO

4

2- = Ag
2
CrO

4 
(s)                                                      

(32) 

Sraženina chloridu stříbrného je bílá, sraženina chromanu stříbrného je červenohnědá. 

Chroman stříbrný je rozpustnější než chlorid stříbrný, proto při titraci probíhá nejprve 

reakce podle rovnice 31 tzn. v roztoku se tvoří bílá sraženina chloridu stříbrného.              

Po vysrážení veškerého chloridu ze vzorku vody, tj. těsně po dosažení bodu ekvivalence, 

proběhne reakce podle rovnice 32 tzn. vytvoří se červenohnědá sraženina chromanu 

stříbrného. 
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5.2.1 Použité přístroje 

PRECISION Plus 

Analytické váhy firmy OHAUS s přesností vážení na 2 desetinná místa. 

Kapesní pH metr 

Kapesní pH metr typu pH 330 firmy WTW s pH elektrodou Sen Tix 41.                             

Je to kombinovaná elektroda s gelovým elektrolytem a vestavěným teplotním čidlem  

HACH DR/2000 

Je spektrofotometr se čtyřmístným displejem. Ze spektrofotometru jsou možné tři  

výstupy – absorbance, procentuální transmitance a koncentrace. Optický systém je 

sestaven z jednopaprskového dvojitého monochromatického hranolu, wolframového 

světelného zdroje a silikonového fotodiodového detektoru.  

Monochromátor může stanovit vlnovou délku v rozmezí 400 – 900 nm s přesností          

na ± 2 nm. ROM zajišťuje přeprogramovanou kalibraci dat (pro více než 120 

kolorimetrických testovacích procedur) k poskytnutí výstupu v koncentračním modu            

bez potřeby kalkulací nebo kalibračních křivek. 

MK 6 

Šestimístné míchací zařízení typu ET 720 od firmy Lovibond s regulovatelnými 

otáčkami  a osvětlením zadní stěny. Na digitálním ukazateli nastavujeme rychlost míchání 

a čas. 

5.3 Vstupní analýza vzorků důlních vod  

Ve vstupní analýze byla stanovena koncentrace manganu, železa, síranů a hodnota pH    

ve vzorcích důlních vod.  

Důlní voda č.1 (DV 1) byla odebrána z lomu Jiří na Sokolovsku konkrétně z čerpací 

stanice Lomnice, v měsíci dubnu 2008. Pro tyto vody je charakteristický vysoký obsah 

síranů, železa, manganu a nízké pH. 
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Důlní voda č.2 (DV 2) byla odebrána v měsíci lednu 2009 z hlavní čerpací stanice 

Marie,  divize Jiří. Tato hlavní čerpací stanice Marie slouží k odčerpávání důlní vody                           

z lomu Marie částečně z lomu Jiří. 

5.3.1 Stanovení koncentrace manganu ve vstupních vzorcích důlních vod 
Stanovení koncentrace manganu bylo provedeno podle ČSN 83 0540, viz kapitola     

č. 5.2 

Důlní voda č.1 

Tabulka č. 2: Vstupní analýza manganu v důlní vodě č.1 

Vzorek Koncentrace Mn [mg.l-1] 

1 19,5 

2 19,7 

průměr 19,6 

 

Ve vzorku důlní vody č.1 byla stanovena průměrná koncentrace manganu                   

na 19,6 mg.l-1 

Důlní voda č.2 

Tabulka č. 3: Vstupní analýza manganu v důlní vodě č.2 

Vzorek Koncentrace Mn [mg.l-1] 

1 0,79 

2 0,90 

průměr 0,845 

 

Ve vzorku důlní vody č.2 byla stanovena průměrná koncentrace manganu                      

na 0,845 mg.l-1. Koncentrace manganu ve vzorku vody č. 2 byla také stanovena pomocí 

rychlotestu Merck 14 765 na 0,7 – 1,3 mg.l-1. 
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5.3.2 Stanovení koncentrace železa ve vstupních vzorcích důlních vod 
Stanovení koncentrace železa bylo provedeno podle ČSN 83 0540 viz kapitola č.5.2 

Důlní voda č.1 

Tabulka č. 4: Vstupní analýza železa v důlní vodě č.1 

Vzorek Koncentrace Fe [mg.l-1] 

1 6,182 

2 6,205 

průměr 6,194 

Ve vzorku důlní vody č.1 byla stanovena průměrná koncentrace železa                       

na 6,194 mg.l-1 

Důlní voda č.2 

Koncentrace železa ve vzorku důlní vody č.2 byla stanovena pomocí rychlotestu 

MECK Test Fer na koncentraci 0,1 -0,2 mg.l-1 

5.3.3 Stanovení koncentrace síranů ve vstupních vzorcích důlních vod 
Stanovení koncentrace síranů bylo provedeno pomocí přeprogramované metody 

HACH DR / 2000 viz kapitola č. 5.2 

Důlní voda č.1 

Tabulka č. 5: Vstupní analýza síranů v důlní vodě č.1 

Vzorek Koncentrace SO4
2- [mg.l-1] 

1 999,5 

2 1001 

průměr 1000,25 

 

Ve vzorku důlní vody č.1 byla stanovena průměrná koncentrace síranů                       

na 1000,25 mg.l-1 

 



Martina Juroková: Postupy desulfatace důlních vod pomocí hlinitých iontů.  
 

2009 36  

Důlní voda č.2 

Tabulka č. 6: Vstupní analýza síranů v důlní vodě č.2 

Vzorek Koncentrace SO4
2- [mg.l-1] 

1 1226,8 

2 1225,4 

průměr 1226,5 

 

Ve vzorku důlní vody č.2 byla stanovena průměrná koncentrace síranů                        

na 1226,5 mg.l-1 

5.3.4 Stanovené vstupní hodnoty pH, Mn, Fe a SO4
2- ve vzorcích důlní 

vody 
V obou odebraných vzorcích důlní vody, byla překročena maximální povolená 

hodnota koncentrace síranů, železa, manganu a také hodnota pH u důlní vody č.1.            

Pro dosažení povolených limitů koncentrace síranových iontů ve vypouštěné důlní vodě   

by bylo vhodné doplnit stávající způsob úpravy důlních vod o proces desulfatace. 

Tabulka č. 7: Výsledné hodnoty naměřené při vstupní analýze 

vzorek pH c (Mn) 

[mg.l-1] 

c (Fe) 

[mg.l-1] 

c (SO4
2-) 

[mg.l-1] 

Důlní voda č.1 3,25 19,6 6,194 1002,50 

Důlní voda č.2 7,15 0,845 0,1 – 0,2 1226,50 
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5.4 Způsob úpravy důlní vody pomocí hlinitých iontů ve formě       

hlinitanu sodného 

Z patentového spisu č. 295 200, popisující způsob úpravy důlních vod pomocí 

hlinitanu sodného, byl vybrán následující postup pro laboratorní pokusy, pro snížení 

koncentrace síranových iontů v důlní vodě. 

Při laboratorních testech byl hlinitý iont dávkován jako hlinitan sodný 

v koncentrované formě roztoku. Laboratorním stanovením bylo zjištěno, že 1 ml hlinitanu 

sodného obsahuje 150 mg hliníku a 225 mg sodíku [18]. 

5.4.1 Stanovení potřebné dávky Ca(OH)2 pro úpravu pH ve vzorku důlní   

vody č.1 

V následujících pokusech byl dávkován Ca(OH)2 pouze pro úpravu pH na hodnotu       

12,5 (± 0,1), neboť vysoce alkalické prostředí je podmínkou pro snížení koncentrace síranů 

hlinitanem sodným. K úpravě pH bylo použito 20% vápenné mléko. Výsledky tohoto 

měření jsou uvedené v tabulce č. 8 

Metodický postup 

• Do 0,5 l vzorku důlní vody bylo nadávkováno vápenné mléko. 

• Míchaní 20 minut při 200 ot.min-1 na míchací koloně MK – 6. 

•  Filtrace suspenze a stanovení hodnoty pH. 

Tabulka č. 8: Výsledky alkalizace pomocí vápenného mléka  

vzorek pH vstup 20 % váp. mléko 
[ml] 

pH ve filtrátu 

1 3,25 3,5 12,30 

2 3,25 4,0 12,36 

3 3,25 4,5 12,44 

4 3,25 5,0 12,58 

5 3,25 5,5 12,67 

6 3,25 6,0 12,77 

7 3,25 6,5 12,82 
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Z uvedených hodnot vyplývá, že při dávce 5 ml 20% vápenného mléka je dosahováno 

potřebného pH 12,5 (± 0,1), neboť vysoce alkalické prostředí je podmínkou                      

pro desulfataci důlní vody hlinitanem sodným. 

5.4.2 Snižování koncentrace iontů SO4
2- v přítomnosti Ca(OH)2                  

a hlinitanu sodného 

Pro desulfataci důlní vody pomocí hlinitanu sodného byly vybrány následující dávky 

hlinitanu sodného uvedené v tabulce č. 9, a také bylo dávkováno potřebné množství       

20% vápenného mléka podle tabulky č. 8, aby byla dodržena podmínka hodnoty              

pH 12,5 (± 0,1). K snížení koncentrace síranů, podle uvedeného postupu, bylo použito 

důlní vody č.1 (DV 1)   s obsahem síranů 1002,5 mg.l-1 a vstupní hodnotou pH 3,25.  

Postup       a) úprava pH 12,5 (± 0,1)  

             b) dávkování hlinitanu sodného 

 

• Do 0,5 l vzorku důlní vody bylo dávkováno 20% vápenné mléko, tak aby bylo 

docíleno pH 12,5 (± 0,1). 

• Míchání 10 minut na míchací koloně MK – 6 při 200 ot. min-1.  

• V suspenzi změřeno pH, aby bylo dodrženo podmínky pH 12,5 (± 0,1).  

• Dávkování roztoku hlinitanu sodného.  

• Míchaní vzorku při 250 ot.min-1 po dobu 30 minut.  

• Filtrace suspenze 

• Stanovení hodnoty pH a koncentrace síranů ve filtrátu. 
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Tabulka č. 9: Výsledeky desulfatace s hlinitanem sodným  při úpravě vzorku DV 1 

vzorek dávka 
NaAlO2 

[ml] 

váp. mléko 
20 % 
[ml] 

pH na 
vstupu 

pH po 
10 min 

pH  ve 
filtrátu 

c (SO4
2-) 

 
[mg.l-1] 

η - 
účinnost 

[%] 
1 0,4  5,0  2,80 12,46 12,49 997,8 0,47 

2 0,5  5,0 2,80 12,48 12,52 958,3 4,41 

3 0,6  5,0  2,80 12,55 12,56 803,5 19,85 

4 0,7  5,0  2,80 12,54 12,55 682,6 31,91 

5 0,8  5,0 2,80 12,57 12,58 398,2 60,28 

6 0,9  5,0 2,80 12,59 12,58 290,2 71,05 

7 1,0  5,0 2,80 12,60 12,60 194,3 80,62 

8 1,1  5,0 2,80 12,59 12,59 151,3 84,91 

9 1,2  5,0 2,80 12,57 12,58 112,0 88,83 

10 2,0 5,0 2,80 12,58 12,58 18,2 98,18 

Z uvedených výsledků v  tabulce č. 9 vyplývá, že při dávce 2 ml  hlinitanu sodného 

lze dosáhnout téměř 100% účinnosti desulfatace. Dosažené výsledky dále dokazují,          

že dávka 5 ml 20% vápenného mléka je dostačující pro dodržení podmínky vysoce 

alkalického prostředí tj. hodnota pH 12,5 (± 0,1), a dávka 0,9 ml hlinitanu sodného postačí 

k dosažení úspěšného procesu desulfatace, tj. výsledná koncentrace SO4
2- nepřesahuje 

maximální povolený limit 300 mg.l-1. V další sérii pokusů byla pozornost zaměřena          

na ověření některých výše uvedených výsledků. Hodnoty z tabulky č. 9 jsou graficky 

znázorněny v grafu č.1. 

 

Účinnost desulfatace byla počítána ze vzorce: 

     

( ) ( )%100*
a

ba −=η
                                                                                           (33 ) 

             

a… vstupní koncentrace síranových iontů [mg.l-1] 

b… koncentrace síranových iontů po desulfataci [mg.l-1] 
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Graf č.1: Závislost zbytkové koncentrace SO4
2- na dávce NaAlO2 při pH 12,5 (± 0,1) 

 

Tabulka č. 10: Ověření optimální dávky k desulfataci s NaAlO2 

vzorek dávka 
NaAlO2  

 
[ml] 

váp. 
mléko 
20 % 
[ml] 

pH 
 na vstupu 

pH  
po 10 min 

pH  
 ve filtrátu  

 
c (SO4

2-) 
 

[mg.l-1]  

η - 
účinnost 

 
[%] 

1 0,9  5,0 2,80 12,56 12,56 288,1 71,26 
2 0,95  5,0  2,80 12,54 12,57 220,3 78,02 
3 1,0  5,0  2,80 12,55 12,58 189,2 81,13 
4 1,1  5,0  2,80 12,53 12,56 154,8 84,56 

Pro způsob úpravy důlní vody pomocí hlinitanu sodného, provedeného podle 

uvedeného postupu, a dodržení podmínky vysoce alkalického prostředí tj. hodnota           

pH 12,5 (± 0,1) je zapotřebí 5 ml 20% vápenného mléka a 0,9 ml koncentrovaného 

hlinitanu sodného na 0,5 litru surové důlní vody se vstupní koncentrací síranů                 

1002,5 mg.l-1 pro úspěšnou desulfataci. Účinnost desulfatace se pohybuje kolem 72%. 
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5.5 Způsob úpravy důlní vody pomocí hlinitého iontu ve formě 

polyaluminiumchloridu 

Z patentu (CZ 292 239), popisujícího způsob úpravy důlních vod 

polyaluminiumchloridem, byly vyzkoušeny dva následující postupy pro snížení 

koncentrace síranových iontů. 

Postup č. 1  a) dávkování Pax - 18  

              b) doúprava pH  11,5 (± 0,5)  

• Do 0,5 l vzorku vody byl nadávkován Pax -18. 

• Míchání 2 minuty na míchací koloně MK-6 při 200 ot.min-1, a poté míchání            

20 minut při 80 ot.min-1  

• Dávkování 20 % vápenné mléko k dosažení pH 11,5 (± 0,5).  

• Míchání 2 minuty při 200 ot.min-1a poté při 80 ot.min-1 po dobu 40 minut.  

• Po 10 minutách od nadávkování vápenného mléka bylo změřeno pH  ve vzorku.   

• Ve filtrátu bylo změřeno pH a byla stanovena koncentrace síranů.  

Postup č. 2   a) úprava pH 11 (± 0,5) 

               b) dávkování Pax – 18 

• Do 0,5 l vzorku vody bylo dávkováno 20% vápenné mléko na pH 11,5 (± 0,5)  

• Míchání 10 minut při 200 ot.min-1  

• Dávkování polyaluminiumchloridu v koncentrované formě Pax - 18.  

• Míchání po dobu 30 minut při 80 ot.min-1 po uplynutí 10 minut po nadávkování   

Pax -18 bylo změřeno pH ve vzorku. 

•  Ve filtrátu bylo stanoveno pH a koncentrace síranů. 

Při laboratorních testech byl hlinitý iont dávkován jako polyaluminiumchlorid             

ve formě koncentrovaného roztoku s označením Pax -18. Analytickým stanovením bylo 

zjištěno, že 1 ml pracovního roztoku Pax - 18 obsahuje 133 mg hliníku a 288 mg 

chloridových iontů. 
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Činidlo polyaluminiumchlorid, které bylo použito k desulfataci důlních vod je silně 

kyselého charakteru, a tedy nám výrazně po jeho nadávkování do vzorku vody snižuje 

hodnotu pH. V nasledující tabulce jsou uvedeny hodnoty pH v závislosti na dávce          

Pax - 18. 

Tabulka č. 11: Snížení hodnoty pH v závislosti na dávce Pax - 18 

vzorek dávka Pax - 18 
[ml]  

pH na vstupu pH po nadávkov. 
Pax -18 

1 0,8 7,15 4,46 

2 0,9 7,15 4,35 

3 1,0 7,15 4,26 

4 1,1 7,15 4,15 

5 1,2 7,15 4,12 

6 1,3 7,15 4,10 

7 1,5 7,15 4,06 

8 2,0 7,15 4,01 

9 2,5 7,15 3,99 

10 3,0 7,15 3,70 

11 4,0 7,15 3,55 

12 5,0 7,15 3,53 
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Graf č. 2: Závislost hodnoty pH na dávce Pax - 18 

Tabulka č. 12: Potřebná dávka 20% vápenného mléka na úpravu pH 11,5 (± 0,5) 

vzorek dávka Pax - 18 
 

[ml] 

pH po 
nadávkování 

Pax -18 

dávka 20% 
vápen. mléka 

[ml]  

pH ve vzorku 

1 0,8 4,46 4,0 11,53 

2 0,9 4,35 4,0 11,64 

3 1,0 4,26 4,5 11,54 

4 1,1 4,15 5,0 11,64 

5 1,2 4,12 5,5 11,30 

6 1,3 4,10 6,0 11,55 

7 1,5 4,06 6,5 11,40 

8 2,0 4,01 7,5 11,50 

9 2,5 3,99 8,5 11,35 

10 3,0 3,70 10,0 11,30 

11 4,0 3,55 11,0 11,40 

12 4,5 3,54 12,0 11,20 

13 5,0 3,53 13,0 11,15 
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V tabulce č.12 jsou uvedeny dávky 20% vápenného mléka, které je potřeba dávkovat 

do vzorku důlní vody, aby byla dodržena podmínka pro desulfataci pomocí 

polyaluminiumchloridu, a to hodnota pH ve vzorku na 11,5 (± 0,5).  
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Graf č.3: Závislost dávky 20% vápenného mléka na dávce Pax – 18 pro dosažení               

hodnoty pH 11,5 (± 0,5) 

 

5.5.1 Způsob úpravy důlní vody podle postupu č.1 

Pro snížení koncentrace síranových iontů byly vybrány dávky Pax - 18, které jsou 

uvedeny v následující tabulce, z tabulky č.12 byly použity již zjištěné potřebné dávky 

vápenného mléka, aby byla dodržena podmínka hodnoty pH 11,5 (± 0,5).   

Hodnoty koncentrace síranů, které jsou uvedeny v tabulce č. 13, byly snižovány 

pomocí postupu č.1, viz kapitola 5.5, a bylo pracováno se vzorkem důlní vody č.2              

se vstupní koncentrací síranů 1226,5 mg.l-1 
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Tabulka č. 13: Výsledky desulfatace s Pax – 18 při úpravě vzorku DV 2 

vzorek dávka      
Pax – 18 

[ml] 

váp. mléko 
20% 
[ml] 

pH na 
vstupu  

pH  ve 
filtrátu 

c (SO4
2-)  

 
[mg.l-1] 

η - 
účinnost 

[%] 
1 1,0 4,5  7,15 11,32 280,0 77,23 

2 2,0 7,5 7,15 11,51 27,5 97,86 

3 3,0 9,0  7,15 11,35 57,0 95,42 

4 4,0 11,0  7,15 11,28 103,4 91,54 

5 4,5 12,0 7,15 11,19 70,8 94,26 

6 5,0 13,0 7,15 11,37 118,2 90,41 

Z dosažených výsledků vyplývá, že i při nejnižší dávce Pax - 18, je dosaženo 

úspěšného procesu desulfatace, tj. výsledná koncentrace SO4
2- nepřesahuje maximální 

povolený limit 300 mg.l-1. 

V následujících pokusech, které probíhaly podle postupu č.1, byly testovány další 

dávky Pax – 18, a vápenné mléko bylo nadávkováno tak, aby byla dodržena hodnota              

pH  11,5 (± 0,5). 

Tabulka č. 14: Snížení dávky Pax – 18 

vzorek dávka     
 Pax – 18 

[ml] 

váp. mléko 
20% 
[ml] 

pH na 
vstupu  

pH  ve 
filtrátu 

c (SO4
2-)  

 
[mg.l-1] 

η - 
účinnost 

[%] 
1 1,5 6,5  7,15 11,42 52,6 95,69 

2 2,0 8,0 7,15 11,53 30,2 97,54 

3 2,5 10,0  7,15 11,38 19,4 98,46 

Z těchto pokusů je zřejmé, že při těchto uvedených dávkách Pax - 18, a dodržení 

pracovního postupu č.1, je dosahováno téměř 100% účinnosti.  

Ale z ekonomického hlediska je nutné pokračovat ve snižování dávek Pax – 18,       

tak aby výsledná koncentrace  SO4
2- nepřesahovala  maximální povolený limit 300 mg.l-1. 
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Tabulka č. 15: Výsledky desulfatace s DV 2 

vzorek dávka  
Pax – 18 

[ml] 

váp. mléko 
20 % 
[ml] 

pH na 
vstupu  

pH  ve 
filtrátu 

c (SO4
2-)  

 
[mg.l-1] 

η – 
účinnost 

[%] 
1 0,8 4,0  7,15 11,53 386,4 68,51 

2 0,9 4,0  7,15 11,59 350,9 71,43 

3 1,0 4,5  7,15 11,60 263,0 78,65 

4 1,1 5,0  7,15 11,54 160,0 86,92 

5 1,2 5,5  7,15 11,23 132,6 89,25 

6 1,3 6,0  7,15 11,55 100,8 91,87 

Z výsledky, které jsou uvedeny v tabulka č.15 je zřejmé, že ideální dávky činidel, 

zabezpečujících úspěšnou desulfataci, jsou  4,5 ml 20% vápenného mléka a 1 ml Pax – 18 

na 0,5 l surové důlní vody. V další sérii pokusů provedených podle postupu č.1, byla 

ověřena tato ideální dávka. Hodnoty z tabulky č.15 jsou graficky znázorněny v grafu č. 4. 
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Graf č. 4: Závislost zbytkové koncentrace SO4
2- na dávce Pax - 18 při pH 11,5 (± 0,5) 

Z grafu č.4 je zřejmé, že se vzrůstající dávkou Pax – 18 roste i účinnost desulfatace, 

tedy klesá zbytková koncentrace síranových iontů ve vzorku důlní vody. 
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Tabulka č. 16: Ověření optimální dávky potřebné k desulfataci DV 2 

vzorek dávka 
Pax - 18 

[ml] 

váp. mléko 
20 % 
[ml] 

pH na 
vstupu 

pH  ve 
filtrátu 

c (SO4
2-) 

 
[mg.l-1] 

η – 
účinnost 

[%] 

c (Cl-) 
 

[mg.l-1] 
1 1,0 4,5 7,15 11,56 259,6 78,82 277,8 

2 1,0 4,5  7,15 11,58 262,6 78,64 279,3 

3 1,0 4,5  7,15 11,55 257,5 79,15 280,5 

Pro způsob úpravy důlní vody pomocí polyaluminiumchloridu, provedeného podle 

postupu č.1  je zapotřebí 4,5 ml 20% vápenného mléka a 1 ml koncentrovaného Pax – 18 

na 0,5 l surové důlní vody se vstupní koncentrací síranů 1226,5 mg.l-1. Účinnost 

desulfatace se pohybuje okolo  79%. Kal je oproti použití hlinitanu sodného podstatně lépe 

filtrovatelný. 

Při ověřování optimální dávky byla v získaném filtratů po srážení síranů pomocí      

Pax – 18,  stanovena koncentrace chloridů pomocí odměrné argentometrické metody       

viz kapitola č. 5.2. Výsledky stanovení koncentrace chloridů jsou uvedeny v tabulce č.16. 

Z uvedených hodnot vyplývá, že pokud bude dávkován 1 ml Pax – 18 bude hodnota 

přípustného znečištění překročena jen minimálně. Imisní standart ukazatelů přípustného 

znečištění povrchových vod podle Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb. uvádí koncentraci 

pro chloridy 250 mg.l-1.  

Účinnost desulfatace byla počítána ze vzorce: 

( ) ( )%100*
a

ba −=η
                                                                                                       (34)

     

a… vstupní koncentrace síranových iontů [mg.l-1] 

b… koncentrace síranových iontů po desulfataci [mg.l-1] 
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5.5.2 Způsob úpravy důlní vody podle postupu č.2 

V další sérii pokusů byla pozornost zaměřena na ověření ideálních dávek činidel,      

ale pokusy budou probíhat podle postupu č.2 viz kapitola č. 5.5, tj. úprava hodnoty          

pH 11,5 (± 0,5), a poté dávkování koncentrovaného Pax – 18.  

Tabulka č. 17: Výsledky desulfatace podle postupu č.2 s DV 2 

vzorek dávka  
Pax -18 

[ml] 

váp. mléko 
20 % 
[ml] 

pH  
na vstupu  

pH   
ve filtrátu 

c (SO4
2-)  

 
[mg.l-1] 

η – 
účinnost 

[%] 
1 1,0 4,5  7,15 10,791 733,6 40,19 

2 1,0 5,0 7,15 11,328 393,4 67,92 

3 0,95 4,5  7,15 11,360 704,0 42,60 

Z  provedených pokusů uvedených v tabulce č.17 s ideální dávkou činidel pro způsob 

úpravy důlní vody vzorku č.2 se vstupní koncentrací síranů 1226,5 mg.l-1, provedených 

podle postupu č.2, je zřejmé, že tento opačný postup snižování koncentrace síranových 

iontů není tak účinný, jako postup č.1, kdy se do důlní vody dávkuje prvně Pax – 18 a poté 

probíhá úprava pH. 

Jak již bylo zjištěno Pax - 18 snižuje hodnotu pH. Z tohoto důvodu  dávka 4,5 ml   

20% vápenného mléka na 1 ml Pax – 18  je nedostačující na splnění podmínky hodnoty  

pH 11,5 (± 0,5), a pH musí být zpět doupravováno, ale i přesto dávka Pax – 18 není tak 

účinná, jako u postupu č.1.   
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5.6 Způsob úpravy důlní vody pomocí hlinitého iontu ve formě 

síranu hlinitého 

Hliník je do tohoto procesu srážení dodáván ve formě síranu. Podmínkou dobré 

účinnosti procesu je přebytek vápenatých iontů, které jsou důležité pro další doprovodné 

akce probíhající při čištění vody (neutralizace hodnoty pH, odstraňování oxidu uhličitého, 

odželezňování a odmanganování a v neposlední řadě i odstranění těžkých kovů). 

Postup č. 1  a) dávkování síranu hlinitého 

              b) doúprava pH 11,5 (± 0,5)  

• Do 0,5 l vzorku vody byl nadávkován síran hlinitý 

• Míchání 2 minuty na míchací koloně MK-6 při 200 ot.min-1, a poté míchání            

20 minut při 80 ot.min-1.  

• Dávkování 20% vápenné mléko k dosažení pH 11,5 (± 0,5).  

• Míchání 2 minuty při 200 ot.min-1a poté při 80 ot.min-1 po dobu 40 minut.  

• Po 10 minutách od nadávkování vápenného mléka bylo změřeno pH  ve vzorku.   

• Ve filtrátu bylo změřeno pH a byla stanovena koncentrace síranů.  

Postup č. 2   a) úprava pH 11,5 (± 0,5) 

               b) dávkování síranu hlinitého 

• Do 0,5 l vzorku vody bylo dávkováno 20% vápenné mléko na pH 11,5 (± 0,5)  

• Míchání 10 minut při 200 ot.min-1.  

• Dávkování síranu hlinitého ve formě 50% roztoku.  

• Míchání po dobu 30 minut při 80 ot.min-1, po uplynutí 10 minut po nadávkování 

síranu hlinitého bylo změřeno pH ve vzorku. 

•  Ve filtrátu bylo stanoveno pH a koncentrace síranů. 
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5.6.1 Způsob úpravy důlní vody podle postupu č. 1 
Pro snížení koncentrace síranových iontů byly vybrány dávky síranu hlinitého,     

které jsou uvedeny v následující tabulce č. 18. Dávky 50% síranu hlinitého byly 

přepočteny, aby obsahovaly stejné množství hlinitých iontů vnášených do roztoku jako      

u 1 ml, 3 ml a 5 ml dávky Pax – 18. Potřebné dávky vápenného mléka, byly dávkovány 

tak, aby byla dodržena podmínka hodnoty pH  11,5 (± 0,5).   

Hodnoty koncentrace síranů, které jsou uvedeny v tabulce č.18, byly snižovány 

pomocí postupu č. 1, viz kapitola 5.6. Bylo pracováno se vzorkem důlní vody č.2              

se vstupní koncentrací síranů 1226,5 mg.l-1 a hodnotou pH 7,15. Síran hlinitý byl dávkován 

ve formě 50 % roztoku. 

Tabulka č. 18: Výsledek desulfatace s 50 % Al2(SO4)3  dle postupu č.1 

Stejné dávky 50% síranu hlinitého byly použity také při snižování koncentrace 

síranových iontů podle postupu č.2, viz kapitola č. 5.6. Vzorek důlní vody č.2 obsahoval 

koncentrací síranů 1226,5 mg.l-1 a vstupní hodnotu pH 7,15. Síran hlinitý byl dávkován     

ve formě 50 % roztoku. Potřebné dávky vápenného mléka, byly dávkovány tak, aby byla 

dodržena podmínka hodnoty pH 11,5 (± 0,5).Výsledky desulfatace s 50% síranem hlinitým 

jsou uvedeny v tabulce č.19.  

 

 

 

 

vzorek dávka 
Al 2(SO4)3 

[ml] 

váp. mléko 
20 % 
[ml] 

pH  
na vstupu  

pH   
ve filtrátu 

c (SO4
2-) 

 
[mg.l-1] 

1 2  10,5 7,15 11,61 1210,5 

2 6 16,0 7,15 11,46 1181,3 

3 10  17,5 7,15 11,31 1174,3 
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Tabulka č. 19: Výsledek desulfatace s 50 % Al2(SO4)3 dle postupu č.2 

 

Z výsledků desulfatace je zřejmé, uvedené postupy č.1 a č.2 nemají vliv na snižování 

koncentrace síranových iontů. V obou případech i při nejvyšší dávce 10 ml 50% síranu 

hlinitého nedochází ke snižování koncentrace síranových iontů tak účinně, jako v případě 

použití činidla polyaluminiumchloridu, i když je dodržena podmínka vysoce alkalické 

hodnoty pH 11,5 (± 0,5). Z výsledků, které uvádí tabulky č.18 a č.19 je zřejmé, že síran 

hlinitý se jako vhodné činidlo k desulfataci důlní vody neosvědčilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzorek dávka 
Al 2(SO4)3 

[ml] 

váp. mléko 
20 % 
[ml] 

pH na 
vstupu  

pH  ve 
filtrátu 

c (SO4
2-)  

 
[mg.l-1] 

1 2  9,0 7,15 11,63 1208,3 

2 6 15,0 7,15 11,65 1184,2 

3 10  17,0 7,15 11,23 1178,3 
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6. ZÁVĚR 

K desulfataci důlních vod byly použity tři různé formy hlinitých iontů. Hliník byl        

do procesu desulfatace dodáván ve formě hlinitanu sodného, polyaluminiumchloridu              

a síranu hlinitého.  

První způsob úpravy důlní vody pomocí hlinitého iontu ve formě hlinitanu sodného 

zajistí téměř 100% účinnost odstranění síranů z důlní vody. V praxi není požadováno 

čištění vody až na nulové koncentrace síranů, a dle Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb. je 

limitní koncentrace síranů pro vypouštění do vod povrchových 300mg.l-1. Této hodnoty 

koncentrace síranů lze dosáhnout při dávkování 0,9 ml hlinitanu sodného na 0,5 litru 

surové vody a dávka 5 ml 20% vápenného mléka je dostačující pro dodržení podmínky 

vysoce alkalického prostředí pro úspěšnou desulfataci tj. hodnota pH 12,5 (± 0,1). 

Suspenze, která vznikne po nadávkování vápenného mléka a hlinitanu sodného, je velmi 

obtížně filtrovatelná, má gelovitý charakter a vyžaduje větší intenzitu míchání.  

Druhým způsobem úpravy důlní vody pomocí hlinitého iontu ve formě 

polyaluminiumchloridu lze rovněž zajistit odstranění síranů s téměř 100% účinnosti.             

Při tomto způsobu úpravy důlní vody pomocí polyaluminiumchloridu se osvědčilo použití 

postupu č.1, tedy nadávkování činidla a poté doupravení hodnoty pH na 11,5 (± 0,5). 

Účinná dávka, která podle Nařízení vlády ČR 229/2007 Sb. splňuje hodnotu                              

pro koncentraci síranů, je 4,5 ml 20% vápenného mléka a 1 ml koncentrovaného              

Paxu – 18 na 0,5 l surové důlní vody se vstupní koncentrací síranů 1226,5 mg.l-1.        

Tento způsob desulfatace přináší nové riziko, a to zavádění nežádoucích chloridů             

do upravené vody. Při dávkování vhodné dávky (1 ml Pax - 18) byla koncentrace chloridů 

stanovena na 278 mg.l-1, což minimálně převyšuje povolený imisní limit podle Nařízení 

vlády ČR 229/2007 Sb. kde je přípustná koncentrace chloridů v povrchové vodě stanovena             

na 250 mg.l-1. 

Třetí způsob úpravy důlní vody pomocí hlinitého iontu ve formě síranu hlinitého             

se pro desulfataci neosvědčil. 

Z testovaných postupů desulfatace předmětné důlní vody lze použít jako desulfatační 

činidla hlinitan sodný a polyaluminiumchlorid. Oba postupy snižování koncentrace síranů 

s uvedenými činidly mají své výhody i nevýhody.  
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V obou případech je pro srážení síranů nutná vysoká alkalizace upravené důlní vody,         

a při následném vypouštění do recipientu musí být zařazen další způsob úpravy, a to zpětná 

neutralizace. Patent (CZ 292 239) uvádí úpravu hodnoty pH pomocí plynného CO2. 

Povolená hodnota pH ve vodách vypouštěných do recipientu, které stanovuje Nařízení 

vlády ČR  č.229/2007 Sb. je 6 až 8.  

Výhodou použití Paxu – 18 je jeho dobrá dostupnost a příznivější cena, oproti 

hlinitanu sodnému. Rovněž je nutné zdůraznit, že filtrovatelnost kalu byla lepší, než kalu 

vzniklého při použití hlinitanu sodného. Při dávkování Paxu – 18 jsou do procesu vnášený 

nové ionty chloridů. V našem případě, při použití vhodné dávky uvedeného činidla,         

lze dodržet limitní koncentrace pro chloridové i síranové ionty. 

Nutno ale zohlednit, pokud bude při vstupní analýze stanovena koncentrace síranů 

vyšší než v případu předmětné důlní vody, bude pravděpodobně nutné, zvýšení dávky   

Paxu – 18, a tím by také docházelo k zvýšení koncentrace chloridů v upravované vodě. 

V tomto případě by bylo vhodné nahradit desulfatační činidlo Pax – 18, hlinitanem 

sodným. Při použití hlinitanu sodného vzniká hůře filtrovatelný kal a před oddělením 

sraženiny od kapalné fáze je nutné zařadit dávkování flokulantu. Dávkování vyšších dávek 

hlinitanu sodného může přinášet riziko zvýšené koncentrace sodíku. Tento problém není 

ještě aktuální, protože v Nařízení vlády ČR 229/2007 Sb.  zatím imisní koncentrace sodíku 

není stanovena.  
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