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ANOTACE 

Úkolem mé diplomové práce bylo zvýšení pH kyselých důlních vod. K tomuto účelu 

jsem využívala metod neutralizace, a to neutralizace uhličitanem vápenatým                        

a po následném zjištění optimální dávky k potřebné hodnotě pH, i neutralizace jeho 

kombinací s vápenným mlékem. K pokusům byly použity reálné vzorky kyselé důlní vody 

odebrané z lokality lomu Jiří na Sokolovsku, konkrétně z Lomnice 2B a ČS J3, spadající 

pod společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

Cílem práce bylo vybrat pro neutralizaci důlních vod, ekonomicky i technologicky 

nejefektivnější dávky jemně mletého uhličitanu vápenatého a jeho kombinací s vápenným 

mlékem a následným přepočtem na technické reagence s ohledem na využití v technologii 

provozu hornických společností. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Důlní voda, neutralizace, pH, dávka, uhličitan vápenatý, vápenné mléko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANNOTATION 

The task of the diploma thesis was the increasing pH of the acid mine water.             

To achieve it I used the methods of neutralization, in concrete terms the neutralization by 

calcium carbonate and after the subsequent detection of the optimal amount to the needed 

pH value was done, also the neutralization of its combinations with solution of calcium 

hydrate. 

The real samples of the acid mine water were used in the experiments taken from the 

location of the pit Jiří in Sokolov, specifically from Lomnice 2B and ČS J3, belonging to 

the company Sokolovská uhelná, law successor, a.s. 

The aim of the thesis was to choose economically and technologicaly the most 

effective amount of the fine ground calcium carbonate for the neutralization of acid mine 

water and its combinations with solution of calcium hydrate and then conversion into the 

technical reagences in respect of the usage in the technology of the operation of the mining 

companies.   
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Mine water, neutralization, pH, amount, calcium carbonate, solution of calcium hydrate 
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1. ÚVOD 

Kyselé důlní vody, vznikající v oblasti těžby nerostných surovin, svým složením 

ohrožují životní prostředí. Jejich vliv souvisí hlavně s tím, že většina organismů žijících     

ve vodách, je adaptována na neutrální vody a nízké pH způsobuje jejich úhyn. Vzhledem 

k tomu, že každá lokalita ovlivněná důlní činností, obsahuje důlní vody charakteristické 

svým složením a chemismem, je třeba k problému jejich úpravy přistupovat individuálně    

a díky analýzám vzorku zvolit vhodné technologické metody. Proto se musí využit 

efektivních metod, jak pro zvýšení pH do neutrální oblasti, tak pro odstranění škodlivých 

iontů a nerozpuštěných látek.  

Úprava důlní vody musí vést k zajištění ukazatelů jakosti vod, které vyhovují nejen 

zachování životních podmínek organismům v řekách, ale rovněž umožní i jejich další 

využití, jako např. vody užitkové.  
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2. DŮLNÍ VODY 

Důlní vody, jako typické pozůstatky hornické činnosti, jsou směsí veškerých vod, 

které se dostaly do důlních prostor, buď přítoky z geologických struktur horninového 

prostředí a nebo dodávkami provozní či užitkové vody při technologií dobývání ložiska. 

Tyto velmi rozmanité vody jsou nákladnými technickými a technologickými 

prostředky rekultivovány a čištěny tak, aby byly eliminovány a minimalizovány dopady   

na životní prostředí.  

2.1 Charakteristika důlních vod  

Důlní vody vznikají lidskou činností v oblastech s intenzivní těžbou nerostných 

surovin, odtékají z důlních děl, ale i z výsypek a vyznačují se specifickým složením. Jejich 

kvalita je určena způsobem těžby a hydrogeochemickými poměry ložiska. Tyto vody         

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

manganu, mědi, zinku a kadmia, samozřejmě v závislosti na druhu těžené suroviny. 

Z anionů jsou nejběžnější sírany. [4] 

Poměry zdrojů jsou natolik rozmanité, že někdy nelze pro jednotlivá ložiska 

jednoznačně definovat jejich „typické důlní vody“. I v rámci jedné geologické struktury lze 

nalézt nesrovnatelné hydrochemické směsi těchto vod. [1] 

Typ a tedy i chemismus důlních vod, v rámci jednoho důlního podniku, jsou většinou 

v čase a prostoru proměnné. Mění se s postupem dobývacích prací do hloubky, mění         

se v závislosti na kvantitě a složení přírodních zdrojů důlních vod v daném období těžby 

apod. U činných dolů se chemismus vod mění jednak míšením odlišných typů vod, jednak 

znečišťováním různými provozními a odpadními látkami, produkty zvětrávání, produkty 

bakteriálního i biologického rozkladu aj. Po ukončení těžební činnosti se diametrálně mění 

režim důlních vod. V takovémto případě je jeden ze zdrojů, tj. provozní a technologická 

voda – anulován a důlní vody nabývají charakter stařinových vod. [1] 

ÚPRAVA DŮLNÍCH VOD  

Úprava důlních vod je založena především na záchytu NL. K jejich částečnému 

odsazení dochází již ve sběrných nádržích u čerpacích stanic DV. Pro dočištění od NL      
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se navrhují usazovací nádrže. Další stupeň čištění DV je uplatňován v případě vyššího 

obsahu závadných látek v rozpuštěné formě. Dále jsou uvedeny základní možnosti úpravy 

DV: 

a) Chemické čištění – např. úprava pH dávkováním vápna, číření Fe solemi 

b) Sorpční čištění na ionexech popř. na speciálních sorbetech (např. záchyt uranu 

v uhličitanovém komplexu na anexu, záchyt mědi na bentonitu apod.) 

Za způsob zneškodnění DV lze také považovat jejich částečné nebo úplné využití 

např. v technologii úpravy rudy nebo uhlí jako zdroj užitkové vody. [4] 

2.1.1 Problematika vymezení pojmu důlní vody 

Vymezení pojmu „důlní vody“ je poměrně široké a legislativní aplikace jsou někdy 

značně složité. Hlavním kritériem, kterým důlní vody lze charakterizovat, je důlní prostor 

(povrchový nebo hlubinný), do kterého vnikly všechny (podzemní, povrchové a srážkové) 

vody, a to bez ohledu na to, jakým způsobem (průsakem nebo gravitací). [7] 

Při tom důlními prostorami jsou všechna důlní díla a dále vyrubané, zavalené nebo 

založené prostory v hlubinných dolech, prostory po vytěženém ložisku v lomu, hliništi 

nebo po těžbě štěrku a písku z vody. [7] 

Důlní vodou jsou proto ty povrchové a podzemní vody, které vnikly do hlubinných 

nebo povrchových dolů, kamenolomů, hlinišť, štěrkoven a pískoven. Jsou to i doprovodné 

vody v těžených ropných a plynových ložiscích, které jsou součásti těžené nerostné 

suroviny, např. u ložisek zemního plynu a ropy, kdy při jejich těžbě jsou z ložiska 

vynášeny ložiskové kapaliny a důlní vodu lze vymezit až po separaci od těžené suroviny  

ze směsi. [7] 

Mnohotvárnost forem důlních vod je pravou příčinou problémů s vytvořením 

jednoduché definice, která by jednoznačně vystupovala v báňské, vodohospodářské, 

odpadové i environmentální legislativě. [7]  

2.2 Zdroje důlních vod 

Zdroje důlních vod jsou různé, mohou být přírodního nebo antropogenního původu. 

Mezi přírodní zdroje patří vody ložiskové a mimoložiskové. Do antropogenních zdrojů 
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zařazujeme vody provozní a technologické. Zvláštním druhem důlních vod jsou vody 

stařinové. [1] 

Každý ze zdrojů důlních vod má své charakteristické fyzikálně-chemické vlastnosti, 

někdy méně rozdílné, na jiných lokalitách naopak diametrálně odlišné. [1] 

LOŽISKOVÉ VODY  

Ložiskové vody jsou podzemní vody ložisek nerostných surovin, které jsou 

akumulovány přímo v ložiskové výplni nebo v bočních, nadložních či podložních 

horninách, pokud jsou v hydraulické spojitosti s ložiskem. Mohou se dělit na: 

• Ložiskové vody neovlivněné důlní činností. Jsou typické tím, že jejich pohyb            

ve zvodněné struktuře se řídí zákony proudění tekutin horninovým prostředím,          

tj. na jejich pohyb lze aplikovat zákonitosti formulované v podzemní hydraulice. 

• Ložiskové vody ovlivněné důlní činností. Jsou typické tím, že jejich pohyb               

ve zvodněné struktuře je určován obvykle vznikem nové, umělé odvodňovací báze. 

Často je tento antropogenní zásah do přirozené geohydrodynamické struktury spojen  

i se změnami hydraulických parametrů horninových komplexů (zejména 

propustnosti); bývá ovlivněn jejich tlakový režim, jejich hydrodynamické složení 

apod. Jejich pohyb se řídí obvykle zákony proudění tekutin horninovým prostředím; 

pouze v menší míře lze aplikovat zákonitosti obecné hydrauliky. [1]  

MIMOLOŽISKOVÉ VODY  

Mimoložiskové vody jsou vody přírodních zvodní v horninách a přírodní vody 

infiltrující do důlních děl z povrchu. Jejich přítok do důlních děl je způsoben 

antropogenním ovlivněním horninového prostředí důlní činností (vznikem zálomové 

trhliny apod.). [1] 

PROVOZNÍ A TECHNOLOGICKÉ VODY  

Tyto vody jsou antropogenní složkou důlních vod. Jedná se o vody, které jsou          

do důlního prostředí sváděny uměle – nejčastěji potrubím. Jsou to např. vody používané 

jako vody pitné, vody požární a protiprašné ochrany, užitkové a technologické vody 

používané zejména pro vrtání s vodním výplachem, pro hydraulické mechanismy apod. 
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Pokud se nejedná o tekutiny a vodné roztoky speciálního složení, jde většinou o vody 

prosté. Velmi často jsou pro tyto účely použity již vyčerpané důlní vody. [1] 

STAŘINOVÉ VODY  

Stařinové vody jsou zvláštním druhem důlních vod. Jsou to obvykle směsné vody 

ložiskové, mimoložiskové i provozní, které protékají nebo jsou akumulovány v opuštěných 

důlních prostorech, ve vydobytých kavernách, v závalech porubů apod. [1] 

Stařinové vody proudí ve starých důlních dílech podle zákona proudění v otevřených 

korytech, v potrubí a zavalených místech, pak i podle zákonů filtrace průlomovým 

prostředím. [1] 

2.3 Dělení důlních vod 

1) Salinní důlní vody: 

•••• Natrium-chloridový typ: 

Tyto vody se vyznačují proměnlivým obsahem bromidů. Jedná se o zředěné fosilní 

mořské vody, které neobsahují sírany a jsou bakteriologicky nezávadné. Důlní 

vody tohoto typu dělíme na: 

���� Vody bohaté na jodidový iont (podíl solí až 30 000 mg.l-1). 

���� Vody vyvěrající z detritových souvrství (vyznačují se proměnlivým obsahem 

solí 7 000 až 50 000 mg.l-1). 

���� Vody z plážových písků, které sedimentovaly do rýh v terénu (podíl solí            

až 2 000 mg.l-1). 

•••• Natrium-karbonátový typ: 

Hlavní složkou těchto důlních vod je hydrogenuhličitan sodný. Tyto vody mají 

rovněž proměnlivý obsah solí 1 000 až 10 000 mg.l-1. 

•••• Vody nízkosalinní: 

Jsou to povrchové sladké vody, které se tektonickými pochody dostávají               

do karbonského souvrství a vyvěrají v důlních dílech. [5] 
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2) Důlní vody s vysokým obsahem síranů 

Jsou to důlní vody čerpané z hlubinných nebo povrchových dolů, je pro ně 

charakteristický zvýšený obsah síranů (obsah síry 5 – 6 %), železa, manganu, 

rozpuštěných i nerozpuštěných látek a nízké pH. Tyto vody musí být před vypouštěním 

do recipientu upraveny. [5] 

KATEGORIE D ŮLNÍCH VOD  

Složení důlních vod závisí na geologickém složení hornin, hloubce horizontu z něhož 

se těží a na složení těžené suroviny. Nejčastěji se setkáváme s těmito skupinami DV: 

• Vody z hlubinných šachet, které jsou neutrální či slabě alkalické, obsahující velké 

koncentrace chloridů či síranů.  

• Vody z povrchové těžby, které bývají doprovázeny pyritem. Tyto vody vykazují velmi 

nízké pH. [5] 

2.4 Důlní vody a jejich začlenění v legislativě 

Základní legislativou vymezující „důlní vody“, je horní zákon z roku 1988,                

o ochraně a využití nerostného bohatství, který v § 40 vymezuje pojem důlní vody 

následujícím způsobem: 

(1) Důlními vodami jsou 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 nebo prostým vtékáním srážkové 

vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami.  

(2) Organizace je při hornické činnosti oprávněna: 

a) bezúplatně užívat důlní vody pro vlastní potřebu, 

b) bezúplatně užívat na základě vodohospodářského orgánu důlní vodu jako náhradní 

zdroj pro potřebu těch, kteří byli poškozeni ztrátou vody vyvolanou činností 

organizace, 

c) vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní činnost, do povrchových, 

popřípadě do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to třeba, i přes cizí pozemky 



 

2009 

 

16 

způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a orgánem 

ochrany veřejného zdraví.  

(3) Při použití důlních vod podle odstavce 2 písm. a) a b) je organizace povinna pečovat     

o důlní vody a hospodárně je využívat. Použití důlních vod k jiným účelům upravují 

zvláštní předpisy. 

(4) k vypouštění jiných vod do důlních vod je třeba povolení vodohospodářského orgánu 

vydaného po dohodě s báňským úřadem. [3] 

Právně zůstává nedořešeno postavení důlních vod v době po ukončení hornické 

činnosti, tj. po ukončení likvidace dolu, lomu, popř. hliniště. Je zřejmé, že i v tomto období 

zůstávají důlní vody důlními vodami, protože § 40 odst. 1 horního zákona sice jejich 

existenci na hornickou činnost váže, ale časově neomezuje.  Žádné ustanovení horního 

zákona se rovněž přímo nedotýká problému volného vytékání důlních vod ze starých 

důlních děl po zániku těžební organizace. [7]   

Pokud již hornická organizace nepotřebuje DV k vlastnímu provozu, je povinna 

umožnit její odběr nebo jiné využití těm, kteří k odběru obdrželi povolení                          

od vodohospodářských orgánů. [7]       

DŮLNÍ VODY A VODNÍ ZÁKON  

Plánování v oblasti vod je ustanoveno v platném znění zákona č. 254/2001 Sb.            

O vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Důlní vody se  pro účel tohoto zákona v § 4 odst. 2 považují za vody povrchové, 

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

Horní zákon, nestanoví jinak. [4]       

Tento zákon oddělil samostatné 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 podle vodního zákona, ale podle zákona horního. [7]       

Při stanovení podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových, postupuje 

vodohospodářský orgán podle ukazatelů přípustného stupně znečištění vod uvedených 
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v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění NV č. 229/2007 Sb. Pro důlní vody však zatím 

nebyly v tomto nařízení stanoveny ukazatele. 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]       

Vodní zákon byl naposledy významně novelizován zákonem č. 20/2004 Sb.,           

tzv. „euronovelou“. Ve smyslu této Euronovely vodního zákona patří důlní vody mezi 

vody zvláštní a nemají výslovné postavení odpadních vod.  
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3. NEUTRALIZACE 

Důlní vody jsou kyselé povahy, proto často vykazují nízké pH a musí být upraveny   

odkyselováním. K této úpravě se ve většině případů využívá procesu neutralizace vhodným 

alkalizačním činidlem. Při neutralizaci dochází rovněž ke srážení iontů těžkých kovů, 

jejichž sraženiny se oddělí sedimentací a zbytky sraženin filtrací. [6] 

Při výběru neutralizačního činidla je rozhodující jeho cena, reakční doba, 

charakteristika vzniklého kalu a charakteristika upravené vody. Nejčastěji se k neutralizaci 

používá vápno ve formě vápenného mléka. Je to způsob pro velké úpravny vody 

nejúčinnější, nejlevnější a je vhodný i pro vody s vysokým obsahem manganu a železa. [5]  

Negativním důsledkem použití vápna je zvýšení tvrdosti upravené vody a vytvoření 

těžko odvodnitelného kalu. [2] 

3.1 Princip neutralizace 

Molekuly vody z části disociují podle rovnice:  

H2O ↔ H+ + OH- nebo přesněji  2 H2O ↔ H3O
+  + OH- 

Disociační konstanta vody je definována jako 

, nebo vyjádřena pomocí hydroxoniového iontu   

Vzhledem k tomu, že aktivitu nedisociovaných molekul vody je možno pokládat     

za konstantní, lze vyjádřit iontovou rovnováhu rovnicí pomocí rovnovážné konstanty: 

                    [5] 

Ve zředěných roztocích lze aktivity vodíkových a hydroxylových iontů nahradit 

jejich koncentracemi a iontový produkt nabývá přibližné formy 

   [5] 

Koncentrace vodíkových iontů v čisté vodě je velmi nízká. Proto byl zaveden         

tzv. vodíkový exponent pH. Hodnota pH byla definována jako záporně vzatý logaritmus 

koncentrace vodíkových iontů 
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                  [2]        

V čisté vodě je hodnota pH za standardních teplotních podmínek rovna                     

7 a koncentrace vodíkových a hydroxylových iontů jsou si rovny. Vodné roztoky, které 

mají pH = 7 jsou svým charakterem neutrální, roztoky s nižší hodnotou pH než                   

7 hodnotíme jako kyselé a naopak s vyšší hodnotou než pH = 7 jako zásadité. [2]        

Neutralizací se rozumí chemické reakce mezi kyselinou a zásadou, při které reagují 

vodíkové a hydroxylové ionty za vzniku molekuly vody. Volné ionty se vyskytují 

v koncentracích, které odpovídají iontovému produktu vody. [5]        

3.2 Faktory ovlivňující neutralizační reakci 

Vlastní technologický proces neutralizační reakce ovlivňuje řada faktorů, které 

zastupuje především vliv teploty, hodnoty pH, neutrálních elektrolytů, neutralizačního 

činidla, komplexotvorných látek, urychlovacích srážedel aj. [5]        

Důležitým kinetickým faktorem je teplota. Zvýšení teploty urychluje průběh 

neutralizační reakce, vznik těžce rozpustných elektrolytů i tvorbu vločkových shluků. 

V případě hydroxidů kovů závisí na teplotě rychlost hydrolytické reakce, vlastnosti             

a struktura vloček hydroxidů kovů, viskozita roztoku a návazně i průběh sedimentace 

kalových produktů. Vylučováním při zvýšené teplotě lze dosáhnout významného snížení 

koncentrace vylučovaného iontu za jinak stejných podmínek. Teplota má rovněž příznivý 

vliv na stárnutí kalu. [5]        

Působení elektrolytů na neutralizační reakce je v odpadních vodách zvlášť 

významné. Odpadní vody představují zastoupením a koncentrací jednotlivých komponentů 

chemický roztok, v němž vyšší koncentrace kovových iontů je nutně provázena i vyšší 

koncentrací anionů. Vysrážený hydroxid kovu vytvoří sediment s odpovídající koncentrací 

neutrálních solí v roztoku. Ionty tohoto roztoku působí podle elektrostatické teorie 

ovlivňování rozpustnosti na ionty ve sraženině tak, že je elektrostaticky přitahují. [5]        

Neutralizační činidlo  ovlivňuje nejen vlastní srážecí reakci, ale i následnou separaci 

vloček hydroxidů. Ve fázi srážecí reakce se vytvářejí podmínky pro jejich vhodnou 

strukturu i charakter z hlediska separace z vodného prostředí. [5]        
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Význam přítomnosti komplexních látek vyplývá ze skutečnosti, že v komplexních 

sloučeninách je kov vázán tak pevně, že může být jen velmi těžko uvolněn disociací. Proto 

je koncentrace volných kovových iontů tak malá, že při neutralizaci není překročen 

produkt rozpustnosti a nedochází ke srážení kovů ve formě hydroxidů. Nejdůležitější 

anorganické komplexony v průmyslových odpadních vodách zastupují ionty kyanidové, 

amoniak, event. polyfosfáty a silikáty a dále hydroxylové ionty ve vyšší koncentraci. 

Z organických komplexů lze uvést kyselinu vinnou a citronovou. [5]        

Urychlovací srážedla se uplatňují příznivě při neutralizaci i při separaci sraženiny. 

Nejznámější organické polykoagulanty zastupují polyakrylonitril a polyakrylamid. [5]        

Příznivý průběh neutralizace a vyloučení hydroxidů kovů podporuje rovněž míchání, 

event. provzdušňování. Regulace intenzity míchání se požaduje především pro tvorbu 

hydroxidů, které nejprve tvoří mikroskopické primární vločky a teprve následně 

aglomerují. [5]        

3.3 Způsoby neutralizace  

 Neutralizace se může provádět různými způsoby:  

1. Vypouštěním OV do toku. Kyseliny z OV jsou při tom neutralizovány 

hydrogenuhličitany. 

2. Mícháním kyselých a zásaditých OV. Tuto metodu lze využít tehdy, vznikají-li 

v jednom podniku oba druhy OV. 

3. Přídavkem dalších chemikálií. Tento způsob je nejpoužívanější a bude proto dále 

rozveden. [2]     

3.3.1 Neutralizace dávkováním činidel 

Neutralizace dávkováním činidel je zcela univerzálně použitelná metoda. Spočívá 

v dávkování vhodného činidla do OV v kontinuálním nebo diskontinuálním režimu. [2]     

V zásadě lze použít všech dostupných neutralizačních činidel, která se mohou 

dávkovat v roztoku, ve vodné suspenzi nebo v práškové formě. Dávkování má být 

relativně přesné s příp. možností automatizace. [5]        
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Pokud není neutralizace spojena s vysrážením hydroxidů kovů, probíhá jako 

chemická reakce rychle. U odpadních vod, které mají pravidelný přítok a malé výkyvy      

ve složení, není příliš obtížná. Při silném kolísání složení i množství OV je výhodné 

předem provést jejich vyrovnání. [5]        

Při volbě neutralizačního činidla je nutno vzít v úvahu vlastnosti neutralizovaných 

kyselin a srážených kovů, charakter vznikajících produktů, koncentraci kyselin                    

a rozpuštěných kovů, dále množství odpadních vod, požadavky na kvalitu upravené vody   

a jiné činitele. [5]     

NEUTRALIZACE ROZPUSTNÝMI ČINIDLY  

Neutralizace prováděná rozpustnými neutralizačními činidly probíhá okamžitě        

po smísení činidel s neutralizovanou vodou. Pokud není neutralizace spojena 

s vylučováním kovů, není nutno stanovovat reakční dobu. Důležité je však přesné 

dávkování, aby voda po neutralizaci měla požadovanou hodnotu pH. Je-li potřebná dávka 

činidla předem určena analytickou cestou, umožňuje neutralizace rozpustnými činidly 

úpravu pH na jakoukoli požadovanou hodnotu. [2]     

VÁPENNÉ MLÉKO 

Nejčastěji používaným neutralizačním činidlem zůstává vápno ve formě vápenného 

mléka. Při neutralizaci spojené s vysrážením kovů se dosahuje velmi dobrého efektu 

vysrážení i ze zředěných roztoků. Po ekonomické stránce vychází použití vápenného mléka 

ve středních a velkých neutralizačních stanicích jako nejlevnější.  [2]     

VÁPENATÝ HYDRÁT 

Práškový hydrát vápenatý se používá omezeně, protože je nebezpečí tvorby hrudek, 

které se obalí nerozpustnými zplodinami neutralizace, a tím se část činidla nevyužije.  [2]     

LOUH SODNÝ 

Nebo-li hydroxid sodný, je velmi účinným neutralizačním činidlem, jehož hlavními 

výhodami jsou výborná rozpustnost, vysoká reakční rychlost a jednoduché neutralizační 
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zařízení (nedochází k tvorbě sraženin). Nevýhodou je vysoká cena, nízká dostupnost          

a snadná možnost předávkování. [2]     

K neutralizaci se používá v roztoku i v pevné substanci. V případě neutralizace 

spojené s vysrážením amfoterních kovů vzniká při předávkování nebezpečí zpětného 

rozpuštění hydroxidů. Rovněž průběh sedimentace kovových hydroxidů je méně příznivý. 

Toto činidlo nachází uplatnění především v automatických neutralizačních stanicích. [2]     

UHLI ČITAN SODNÝ 

Uhličitan sodný (soda) se používá k neutralizaci vzniká-li jako odpad, který nelze 

hospodárněji využít. Pro neutralizaci odpadních vod s obsahem těžkých kovů má jeho 

použití opodstatnění v tom, že lze dosáhnout úplnějšího vysrážení kovů samotnými 

hydroxylovými ionty. V praxi se však vyvločkované hydroxidy kovů obalují bublinkami 

oxidu uhličitého a obtížně se z vody separují. [5]   

NEUTRALIZACE NEROZPUSTNÝMI ČINIDLY  

Neutralizační činidla nerozpustná nebo málo rozpustná musí být před použitím 

rozemleta. Žádoucí stupeň drcení je závislý na druhu anionů v OV. Netvoří-li žádný z nich 

nerozpustnou sloučeninu s neutralizačním činidlem, může být zrnění hrubší. V opačném 

případě musí být zrnění co nejmenší. [5]     

Rychlost neutralizace nerozpustnými činidly je závislá na velikosti reakční plochy,    

a tím i na objemu filtrační náplně. [5]     

VÁPENEC 

Používá se k neutralizaci jako jemně mletý nebo ve formě drti jako náplň 

neutralizačních filtrů. Zrnění musí být co nejjemnější a to zvláště v případech, kdy se tvoří 

sraženina. Mikromletý vápenec má velký povrch a neutralizace probíhá téměř stejně rychle 

jako u vápna. [2]     

Protože reakční rychlost je relativně nízká, používá se vápenec k neutralizaci 

v prvním stupni neutralizační stanice. [2]     
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DOLOMIT 

Nebo-li uhličitan vápenato-hořečnatý patří mezi hořečnaté soli a je méně reaktivní 

než vápenec. Dolomitových drtí lze použít jako náplní neutralizačních filtrů. [5]     

HYDROXID HO ŘEČNATÝ 

Používá se zřídka z důvodů ekonomických i menší dostupnosti. Důvodem k jeho 

navrhování jako neutralizačního činidla je schopnost vytvářet téměř se všemi kyselinami 

rozpustné soli. [5]     

KOMBINOVANÁ NEUTRALIZACE  

Tato neutralizace spojuje do jisté míry výhody obou předchozích způsobů. V prvním 

stupni se používá nerozpustných činidel, a ve druhém stupni se neutralizace dokončí 

obvykle vápnem. Účelem prvního stupně je zmenšení kyselosti OV, dále se odstraní oxid 

uhličitý a v posledním stupni se OV alkalizuje  na potřebnou hodnotu pH. Proto                 

se kombinovaná neutralizace používá pro úpravu OV s obsahem některých těžkých kovů. 

[5]     

3.3.2 Kinetická neutralizace 

Nebo-li filtrace přes vhodnou náplň. Neutralizace filtrací málo rozpustnými činidly    

je provozně výhodná, ale její použití je omezené jen pro některé druhy OV. Při tomto 

způsobu odpadá nutnost přesného dávkování, neutralizační činidla mohou být přidávána     

i v přebytku a ve vodě se rozpustí pouze množství odpovídající její aciditě. [5]     

Neutralizovaná voda může protékat filtrem: 

• shora dolů  

• zdola nahoru 

- filtrační materiál v klidu 

- filtrační materiál rozplaven. [5]     
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FITRY S PEVNOU NÁPLNÍ  

Neutralizace vody filtrací přes pevný filtr se provádí tak, že neutralizovaná voda 

stéká filtrem naplněným drceným vápencem, dolomitem nebo magnezitem. Velikost zrn 

pro protékané filtry by měla být do 40 mm. [2]     

Neutralizace na těchto filtrech je účelná při velkých výkyvech koncentrace kyseliny, 

pokud neutralizací nevznikají těžko rozpustné soli, které pasivují neutralizační materiál 

(síran vápenatý, hydroxidy kovů). [2]     

FLUIDNÍ KOLONY  

Závady spojené s ucpáváním filtru sraženinou nebo pasivací zrn náplně v důsledku 

jejich obalení nerozpustnou sraženinou lze odstranit použitím fluidní kolony. Zde je náplň 

ve stálém vznosu způsobeném OV přiváděnou do filtru odspodu. Optimální velikost zrn 

náplně je v tomto případě pouze 2 – 7 mm. Neustálým pohybem zrn se jejich povrch 

nepřetržitě aktivuje a protékající voda současně odplavuje vznikající sraženinu. [2]     

Nevýhoda neutralizace filtrací spočívá v poměrně nízké dosažitelnosti pH dané 

rozpuštěným oxidem uhličitým a poměrně rychlým průtokem vody filtrem. [2]     

3.4 Systém neutralizace 

Neutralizace se provádí buď diskontinuálně nebo kontinuálně. 

DISKONTINUÁLNÍ NEUTRALIZACE  

Systém odstavný (diskontinuální) je charakterizován tím, že úprava OV probíhá 

v odstavné nádrži, s vyloučením dalšího přítoku OV. Odpadní vody se vypouštějí              

po skončení úpravy a po provedené kontrole efektu neutralizace. Tento systém nevyžaduje 

nákladné dávkovací a přístrojové vybavení. Používá se především tam, kde je množství 

OV malé. [5]     

Sestava neutralizační čistírny se skládá obvykle z vyrovnávací nádrže, reakční nádrže 

opatřené mícháním a nádrže sedimentační. Podle množství a kvality OV může být některá 

z uvedených částí neutralizační čistírny vynechána. [5]     

Z funkčního hlediska se odstavný způsob vyznačuje spolehlivostí provozu. 
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KONTINUÁLNÍ NEUTRALIZACE  

V průtočném systému probíhá neutralizační reakce za současného nátoku OV. 

Kontinuálně lze neutralizaci (mimo neutralizaci na vápencových nebo magnezitových 

ložích) provádět pouze automaticky. [5]     

Při automaticky řízeném neutralizačním procesu, přitéká jednou větví OV určená 

k neutralizaci a druhou větví se přivádí neutralizační činidlo, dávkované regulačním 

čidlem. Po dobrém promíchání upravované vody s neutralizačním činidlem se měří 

hodnota pH v měřící cele pro řízení regulátoru. [5]     

V případě neutralizace, kdy množství a hodnota pH OV se pouze málo mění a reakce 

probíhá rychle, lze použít regulace s větší kapacitou, tzn. že doba zdržení po smísení          

je delší. Technicky se tato situace řeší přiměřeně dimenzovanou jímkou. Regulační orgán 

je umístěn před nádrží, čidlo pro měření pH na výtoku z nádrže. [5]     

Ustavuje-li se při neutralizaci chemická rovnováha pomalu nebo kolísá-li příliš 

průtok i koncentrace OV, volí se regulační obvod s tzv. vnější kapacitou.  Vlastní reakční 

nádrž je v tomto případě malá, ale za ní se zařazuje větší nádrž, která má často funkci         

i usazovací. [5]     

Ke kontinuální neutralizaci lze použít rovněž reaktorů, v nichž se vytváří kalový 

mrak, kterým je voda nucena procházet. Při vertikálním průtoku se menší a lehčí vločky 

zachytí vyzrálým kalem. Aby neutralizace v reaktoru, který je směšovací, reakční               

i sedimentační nádrží byla úspěšná, nesmí teplota, množství a složení OV kolísat. [5]     
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části diplomové práce jsou zpracovány výsledky pokusů 

neutralizace kyselých důlních vod pomocí uhličitanu vápenatého, vápenného mléka           

a jejich kombinace. Na základě zjištěných účinných dávek byly vypočteny náklady                

na spotřebu jednotlivých chemikálií.  

4.1 Popis vzorku důlní vody  

K pokusům byly  použity vzorky DV z lokality lomu Jiří na Sokolovsku, konkrétně   

z ČS Lomnice, kde jsou svedeny DV z ČS Lomnice 2B a ČS J3. Tyto vody jsou velmi 

problematické z hlediska svého složení. Je pro ně charakteristický vysoký obsah síranů, 

železa, manganu a nízké pH. Vody jsou před vypouštěním do recipientu upravovány          

na úpravně důlních vod Svatava, která je určena zejména pro odstraňování vysokého 

obsahu železa, NL a pro úpravu nízké hodnoty pH těchto vod.  [4] 

4.2 Vstupní analýza vzorku důlní vody 

Úkolem vstupní analýzy bylo stanovení pH vzorku a následně stanovení koncentrací 

manganu, železa a síranů v důlní vodě. Na základě vstupního pH byly určeny počáteční 

dávky CaCO3 a Ca(OH)2, ze kterých byly poté odvozeny dávky jejich kombinací. 

Základní vstupní údaje:  

Důlní voda byla odebrána 25.4. 2008 v objemu 25 l 

Teplota vzorku: 21,2 °C 

4.2.1 Stanovení pH 

pH nebo-li záporný dekadický logaritmus aktivity H3O
+ iontů, bylo stanoveno 

pomocí kapesního pH metru typu pH 330 firmy WTW s pH elektrodou Sen Tix 41. 

Podstatou kapesního pH - metru bylo měření rozdílu potenciálů měřící skleněné 

elektrody (iontově selektivní, citlivé na koncentraci H3O
+ iontů) a tzv. referenční 

argentochloridové elektrody (srovnávací). 
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Výsledek měření: 

Vstupní pH = 3,25 

4.2.2 Stanovení koncentrace železa 

Stanovení veškerého železa bylo prováděno fotometrickou metodou 

s thiokyanatanem dle ČSN 83 05 40, části č. 15.  

Výsledky měření: 

Fec  = 6,2 mg.l-1 

4.2.3 Stanovení koncentrace manganu 

Stanovení koncentrace manganu bylo prováděno fotometrickou metodou dle        

ČSN 83 05 40, části č. 16.  

Výsledky měření: 

Mnc  = 19,7 mg.l –1 

4.2.4 Stanovení koncentrace síranů 

Stanovení koncentrace síranových iontů bylo provedeno pomocí předprogramované 

metody firmy HACH č. 955, při vlnové délce 450 nm, na spektrofotometru HACH 

2000/DR (Direkt Reading Specrophotometer), s použitím reagentu SulfaVer 4 (směs 

chloridu barnatého a kyseliny citronové). 

Výsledek měření: 

−2
4SO

c  = 1000 mg.l-1 

4.3 Neutralizace jemně mletým CaCO3 

Cílem experimentálních prací bylo zvýšit pH kyselých důlních vod a zároveň 

zaznamenat průběh jeho zvyšování v závislosti na čase a množství přidaného uhličitanu 

vápenatého.  

Uhličitan vápenatý, využívaný v tomto i ostatních procesech neutralizace, je bílá 

krystalická látka, prakticky nerozpustná ve vodě, ale rozpustná v kyselinách, kterou 
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v přírodě nalezneme ve formě vápence. Tato látka má molární hmotnost 100,09 g.mol-1     

a hustotu 2,83 g.cm3. [8] 

4.3.1 Stanovení optimální doby reakce důlní vody s CaCO3   

Toto stanovení bylo zaměřeno na zjištění optimální doby reakce důlní vody s CaCO3, 

při různých dávkách tohoto činidla, neboť v provozu by dlouhá doba reakce nebyla 

z technologického hlediska efektivní. Zároveň sloužilo k určení počáteční dávky CaCO3 

pro neutralizaci DV v kombinaci s vápenným mlékem (viz 4.3.2). 

Reagenční režim: 

• Do 500 ml surové důlní vody byl dávkován uhličitan vápenatý. 

• Důlní voda 30 min. míchána na magnetické míchačce značky Lavat při 150 ot.min-1, 

za současného měření pH. 

V průběhu míchání bylo v suspenzi měřeno pH a to vždy po cca 10 s. Poté byla       

ze získaných výsledků stanovena optimální doba reakce k dosažení potřebného pH. 

Grafické zpracování výsledků: 

 

Graf č.1: Zvýšení pH kyselé důlní vody přídavkem 0,25 g CaCO3 
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Při neutralizaci DV 0,25 g CaCO3, došlo k významnému růstu pH během prvních            

cca 8 minut míchání, do dosažení pH 6. Další růst již byl velmi pozvolný a po uplynutí     

30 minut vzrostlo pH na 6,60. 

 

Graf č. 2: Zvýšení pH kyselé důlní vody přídavkem 0,5 g CaCO3 

Při neutralizaci DV 0,5 g CaCO3, došlo k významnému růstu pH během prvních            

cca 4 minut míchání, do dosažení pH 6. Další růst již byl velmi pozvolný a po uplynutí     

30 minut vzrostlo pH na 6,81. 
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Graf č. 3: Zvýšení pH kyselé důlní vody přídavkem 1g CaCO3 

Při neutralizaci DV 1,0 g CaCO3, bylo dosaženo pH 6 po cca 2 minutách, po uplynutí     

30 minut vzrostlo pH na 6,95. 

Z grafů závislostí pH na čase, pro jednotlivé dávky CaCO3, jasně vyplývá,                 

že s rostoucí dávkou CaCO3 klesá čas, potřebný pro zvýšení pH.  

4.3.2 Pokusy neutralizace DV kombinací CaCO3 a Ca(OH)2 

Tyto experimenty vychází z výsledků předchozí neutralizace (viz 4.3.1), podle 

kterých byla zvolena optimální doba reakce, tzn. 230 s a dávka 0,5 g CaCO3. Následně 

byly zvoleny dávky vápenného mléka a zjišťován průběh neutralizace.  

Při těchto experimentech, byly kromě průběhu neutralizace, zároveň zjišťovány 

koncentrace manganu a železa v neutralizované důlní vodě. 

10% roztok vápenného mléka byl zvolen z provozních důvodů, neboť při úpravě 

důlní vody v provozní praxi podniků, je vhodnější dávkovat větší množství činidla o menší 

koncentraci než-li naopak. 
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Reagenční režim: 

• Do 500 ml surové důlní vody byl dávkován CaCO3. 

• Dávka 0,5 g CaCO3 dávkovaná okamžitě a jednotlivé dávky 10% vápenného mléka 

byly dávkovány dvěma způsoby, a to: 

1. 10% vápenné mléko dávkováno zároveň s CaCO3. 

2. 10% vápenné mléko dávkováno po 230 s (cca 4 minutách) míchání vzorku vody   

s CaCO3. 

•••• Důlní voda 10 min. míchána na magnetické míchačce značky Lavat za současného 

měření pH po cca 10 s. 

Po ukončení míchání byly vzorky vody zfiltrovány a pomocí rychlotestů stanoveny 

koncentrace železa a manganu v neutralizované vodě.  

Stanovení koncentrace železa rychlotestem MERCK Test Fer 

Výrobce: E – Merk; D – 6 100 Darnstadt, Germany, F. R. Iron test 1. 14 759 – 0001 

Method: colorinutic, Ferrospectral 

Měřící rozsah přístroje: 0,1 až 5 mg.l-1 

Stanovení koncentrace manganu rychlotestem MERCK 14 765 

Výrobce: E – Merk; D – 6 100 Darnstadt, Germany, F. R. Microquat Mn 

Měřící rozsah přístroje: 0,1 až 10 mg.l-1 
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Grafické zpracování výsledků: 

0,5 g CaCO3 + 0,2 ml 10% vápenného mléka dávkováno zároveň
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Graf č. 4: Zvýšení pH 0,5 g CaCO3 a 0,2 ml Ca(OH)2 dávkovaného zároveň 

0,5 g CaCO3 + 0,2 ml 10% vápenného mléka dávkovaného po 230 s
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Graf č.5: Zvýšení pH 0,5 g CaCO3 a 0,2 ml Ca(OH)2 dávkovaného po 230 s 
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0,5 g CaCO3 + 0,6 ml 10% vápenného mléka dávkováno zároveň
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Graf č.6: Zvýšení pH 0,5 g CaCO3 a 0,6 ml Ca(OH)2 dávkovaného zároveň 

0,5 g CaCO3 + 0,6 ml 10% vápenného mléka dávkovaného po 230 s
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Graf č. 7: Zvýšení pH 0,5 g CaCO3 a 0,6 ml Ca(OH)2 dávkovaného po 230 s 
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0,5 g CaCO3 + 1,0 ml 10% vápenného mléka dávkováného zároveň
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Graf č. 8: Zvýšení pH 0,5 g CaCO3 a 1,0 ml Ca(OH)2 dávkovaného zároveň 

0,5 g CaCO3 + 1,0 ml 10% vápenného mléka dávkovaného po 230 s
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Graf č. 9: Zvýšení pH 0,5 g CaCO3 a 1,0 ml Ca(OH)2 dávkovaného po 230 s 
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Tabulka č. 1: Neutralizace důlní vody kombinací 0,5 g CaCO3 a 10% roztoku Ca(OH)2 

Dávka 10% roztok Ca(OH)2 10% roztok Ca(OH)2 pH konc.Fe konc. Mn 

CaCO3 dávkovaný zároveň dávkovaný po 230 s  [mg.l-1] [mg.l-1] 
[g] [ml] [ml]       

0,5 0,2 ---- 6,970 0 7 
0,5 ---- 0,2 7,280 0 5 
0,5 0,6 ---- 9,041 0 3 
0,5 ---- 0,6 9,196 0 0,7 – 1,3 
0,5 1,0 ---- 9,869 0 0 
0,5 ---- 1,0 10,180 0 0 

Pro získání důlní vody upravené na pH 7 je dle grafů č. 4, 5 a tabulky č. 1, vhodné 

zvolit kombinaci dávek 0,5 g CaCO3 a 0,2 ml 10% vápenného mléka. Kdy bylo                 

po společném nadávkování činidel dosaženo pH 6,97 a po opoždění dávky vápenného 

mléka o 230 s pH 7,28. Ostatní dávky v tomto stanovení dosahovaly pH nad 9, což je pro 

tuto diplomovou práci o neutralizaci bezpředmětné. 

Hodnota koncentrace železa je po předchozích způsobech neutralizace vzorku surové 

důlní vody rovna nule. Koncentrace manganu úměrně klesá s rostoucím pH. Při dávce     

0,5 g CaCO3 a 1,0 ml Ca(OH)2 bylo dosaženo jeho nulové koncentrace. 

Průběh neutralizace se od aplikace 0,6 ml 10% vápenného mléka změnil. Docházelo 

k prudkému nárůstu pH po dávce vápenného mléka a následnému snižování až na poměrně 

ustálenou hodnotu. Tuto reakci zřejmě způsobila suspenze vápenného mléka, než došlo 

k jejímu úplnému promíchání a proběhnutí reakce se vzorkem důlní vody. 

Z ekonomického hlediska nelze neutralizaci těmito dávkami činidel aplikovat, neboť 

vysoká dávka CaCO3 je finančně nevhodná a zároveň způsobí nárůst kalu, který se musí 

dále zpracovávat. Musí být zvoleny nižší dávky činidel, které budou efektivní 

z ekonomického i technologického hlediska. 

4.4 Úprava pH vzorku důlní vody na hodnotu 7 

V praxi se jako nejčastější činidlo ke zvyšování pH kyselých důlních vod používá 

Ca(OH)2 ve formě roztoku (tzv. vápenné mléko). Protože v roztoku reaguje s kyselinami 

za vzniku sraženin vápenatých solí. [8]  
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Hydroxid vápenatý neboli hašené vápno Ca(OH)2 je lehký, bílý beztvarý prášek nebo 

bílá krystalická látka, která je téměř nerozpustná ve vodě a s rostoucí teplotou její 

rozpustnost ještě klesá. Ca(OH)2 patří mezi silné zásady, má molární hmotnost            

74,09 g.mol-1 a hustotu 2,21 g.cm3. [8] 

Účelem tohoto pokusu bylo zvolení optimální dávky CaCO3 podle přepočtu výsledků 

neutralizace důlní vody vápenným mlékem. Toto stanovení bylo důležité pro zjištění, zda 

je možné vápenné mléko nahradit odpovídající dávkou ekonomicky výhodnějšího CaCO3.  

4.4.1 Zjištění optimální dávky Ca(OH)2 a její přepočet na dávku CaCO3   

Reagenční režim: 

• Do 500 ml surové důlní vody bylo dávkováno 10% vápenné mléko. 

• Důlní voda 15 min. promíchávána na míchací koloně MK 6 firmy SG Praha při      

150 ot.min-1, za současného měření pH. 

Po uplynutí 15 min. bylo změřeno pH a určena optimální dávka 10% vápenného 

mléka. 

Výsledky měření: 

Tabulka č. 2: Zjištění optimální dávky 10% roztoku Ca(OH)2 pro následný přepočet        

na dávku CaCO3 

Dávka 10% vápenného mléka  pH 
[ml]   
0,60 5,90 
0,70 6,64 
0,75 7,05 
0,80 7,65 
0,90 7,98 

Z tabulky je zřejmé, že optimální dávka 10% vápenného mléka pro pH 7 je 0,75 ml.            

Tato dávka byla přepočtena na odpovídající množství CaCO3 následujícím způsobem: 
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Přepočet 0,75 ml  10% vápenného mléka na odpovídající dávku CaCO3: 

10 g Ca(OH)2 ………..100 ml 

  x g …………………… 1 ml 

2)(1,0
100

10
OHgCax ==  

 

0,1 g CaCO3 ……………1 ml vápenného mléka 

   x g …………………0,75 ml vápenného mléka 

3075,0 gCaCOx =  

4.4.2 Stanovení pH po neutralizaci důlní vody CaCO3  

Toto stanovení bylo zaměřeno na zjištění, zda pH při neutralizaci uhličitanem 

vápenatým dosáhne přibližně stejné hodnoty, jako při neutralizaci odpovídající dávkou 

vápenného mléka.   

Reagenční režim: 

• Do 500 ml surové důlní vody byl dávkován uhličitan vápenatý. 

• Důlní voda 10 min. míchána na magnetické míchačce značky Lavat při 150 ot.min-1, 

za současného měření pH, po cca 10 s. 
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Grafické zpracování výsledků: 

Dávka 0,075 g CaCO3

3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80

0:30
1:00

1:30
2:00

2:30
3:00

3:30
4:00

4:30
5:00

5:30
6:00

6:30
7:00

7:30
8:00

8:30
9:00

9:30
10:00

t [min]

pH

 

Graf č. 10: Zvýšení pH kyselé důlní vody přídavkem 0,075 g CaCO3 

Z grafu č. 10 vyplývá, že za 10 min. nedojde k dosažení stejných výsledků                

při neutralizaci 0,075 g CaCO3, jako u neutralizace 0,75 ml vápenného mléka, a není 

dosaženo pH 7. Dávka CaCO3 pro svou reakci potřebuje delší časový průběh než 

odpovídající dávka vápenného mléka. Pro neutralizaci důlních vod je nutné zvolit 

kombinaci těchto dávek. (viz následující kapitola).  

Z grafu č. 10 je zřejmé, že pH významně roste během prvních 7 minut míchání.       

Po této době neutralizace 0,075 g CaCO3 bylo pH 4,55 
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Dávka 0,09 g CaCO3
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Graf č. 11: Zvýšení pH kyselé důlní vody přídavkem 0,09 g CaCO3 

Byla testována i dávka 0,09 g CaCO3 odpovídající dávce 0,9 ml Ca(OH)2 potřebné 

k dosažení pH 8. Ani tato dávka k neutralizování důlní vody nestačila. Po 7 minutách bylo 

pH 4,85. 

4.5 Neutralizace kombinací CaCO3 a 10 % roztoku Ca(OH)2 

Toto stanovení sloužilo pro zjištění, zda lze dávku vápenného mléka pro úpravu 

důlní vody na pH 7, nahradit vhodnou kombinací ekonomicky výhodnějšího CaCO3                

a 10% vápenného mléka.  

Následující způsoby neutralizace spočívají v aplikaci 10% roztoku vápenného mléka 

po 7 minutách od zahájení reakce důlní vody s nadávkovaným CaCO3.  Doba 7 min, byla 

zvolena podle zpracovaných výsledků neutralizace důlní vody jemně mletým CaCO3 

v kapitole č. 4.4.2. Kdy k významnému růstu pH došlo během prvních 7 min. míchání        

a další růst již byl velmi pozvolný.  

Dávky Ca(OH)2 byly odvozeny od dávky potřebné k neutralizaci k pH 7, tj. 0,75 ml 

10% vápenného mléka, a to cca ¼, ⅓ a ½ této dávky. Ostatní odstupňované dávky 

vápenného mléka byly určeny podle výsledků jednotlivých experimentů. 
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4.5.1 Neutralizace kombinací 0,075 g CaCO3 a 10% roztoku Ca(OH)2 

Dávka CaCO3 byla zvolena dle přepočtu v kapitole 4.4.1.  

Reagenční režim: 

• Do 500 ml surové důlní vody byl dávkován CaCO3, a po 7 minutovém míchání dávka 

10% vápenného mléka. 

• Důlní voda 10 min. míchána na magnetické míchačce značky Lavat, cca při            

150 ot.min-1, za současného měření pH po cca 10 s. 

Grafické zpracování výsledků: 

Neutralizace 0,075 g CaCO3 a 10% roztokem Ca(OH)2 dávkovaným po 7 min.
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Graf č. 12: Zvýšení pH 0,075 g CaCO3 a dávkami 0,18; 0,28 a 0,37 ml Ca(OH)2 

dávkovanými po 7 min. 

Z grafů č. 12 vyplývá, že použité dávky vápenného mléka neodpovídají pH 7, jsou 

nižší a tudíž nejsou vhodné pro následné ekonomické zhodnocení. 
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0,075 g CaCO3 + 0,39 ml váp. mléka (10%) dávkovaného po 7 min.
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Graf č. 13: Zvýšení pH 0,075 g CaCO3 a 0,39 ml Ca(OH)2 dávkovaného po 7 min. 

Neutralizace 0,075 g CaCO3 a 10% roztokem Ca(OH)2 dávkovaným po 7 min.

6,65

6,85

7,05

7,25

7,45

7,65

7,85

8,05

0:30
1:00

1:30
2:00

2:30
3:00

3:30
4:00

4:30
5:00

5:30
6:00

6:30
7:00

7:30
8:00

8:30
9:00

9:30
10:00

t [min]

pH

0,40 ml váp. mléka

0,41 ml váp. mléka

0,42 ml váp. mléka

0,45 ml váp.mléka

 

Graf č. 14: Zvýšení pH 0,075 g CaCO3 a dávkami 0,40; 0,41; 0,42 a 0,45 ml Ca(OH)2  

dávkovanými po 7 min. 

Z grafů č. 14 je patrné, že po nadávkování vápenného mléka mohou nastat různé 

průběhy reakce.  
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Průběhy jednotlivých reakcí při neutralizaci nemají stejný charakter, zřejmě díky 

nerozpustným částečkám suspenze 10% roztoku Ca(OH)2, které mohou reagovat                  

v závislosti na jejich velikosti, čase a rychlosti míchání. Výsledné hodnoty pH těchto 

neutralizačních reakcí jsou shrnuty v následují tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3: Neutralizace důlní vody kombinací 0,075 g CaCO3 a 10% roztoku Ca(OH)2 

Dávka CaCO3 
[g] 

Dávka 10% roztoku Ca(OH)2 

[ml] 
pH 

po 10 min. míchání 
0,075 0,18 5,95 
0,075 0,28 6,71 
0,075 0,37 6,85 
0,075 0,39 6,92 
0,075 0,40 6,87 
0,075 0,41 7,21 
0,075 0,42 7,38 
0,075 0,45 7,52 

Při tomto způsobu neutralizace lze ekonomicky zhodnotit zkoušenou kombinaci 

dávky s 0,39 ml 10% vápenného mléka, která přibližně odpovídá potřebnému pH 7. 

4.5.2 Neutralizace kombinací 0,09 g CaCO3 a 10% roztoku Ca(OH)2 

Tyto experimenty byly zaměřeny na zjištění, zda se při zvýšení dávky uhličitanu 

vápenatého na 0,09 g, sníží množství vápenného mléka, a zda dojde ke snížení nákladů       

na použité chemikálie, nežli v případě dávkování 0,075 g CaCO3. 

Dávka 0,09 g CaCO3 byla zvolena dle kapitoly 4.4.2. Je to dávka, která odpovídá 

dávce 0,9 ml Ca(OH)2 potřebné k dosažení pH 8.  

Reagenční režim: 

• Do 500 ml surové důlní vody byl dávkován CaCO3, a po 7 minutovém míchání dávka 

10% vápenného mléka. 

• Důlní voda 10 min. míchána na magnetické míchačce značky Lavat, cca při            

150 ot.min-1, za současného měření pH po cca 10 s. 
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Grafické zpracování výsledků: 

0,09 g CaCO3 + 0,31 ml váp. mléka (10%) dávkovaného po 7 min.

5,50
5,70

5,90
6,10

6,30
6,50
6,70

6,90
7,10

0:30
1:00

1:30
2:00

2:30
3:00

3:30
4:00

4:30
5:00

5:30
6:00

6:30
7:00

7:30
8:00

8:30
9:00

9:30
10:00

t [min]

pH

 

Graf č. 15: Zvýšení pH 0,09 g CaCO3 a 0,31 ml Ca(OH)2 dávkovaného po 7 min. 

Při neutralizaci kombinací 0,09 g CaCO3 a 0,31 ml 10% vápenného mléka bylo 

dosaženo pH 6,98, tudíž je tento způsob úpravy vhodný pro ekonomické zhodnocení.  

Zbylé pokusy, které již nebyly pro ekonomické zhodnocení vhodné, jsou uvedeny 

v následující tabulce č. 4 a grafu č. 16  

Tabulka č. 4: Neutralizace důlní vody kombinací 0,09 g CaCO3 a 10% roztoku Ca(OH)2 

Dávka CaCO3 
[g] 

Dávka 10% roztoku Ca(OH)2 

[ml] 
pH 

po 10 min. míchání 
0,09 0,18 6,52 
0,09 0,28 6,77 
0,09 0,30 6,88 
0,09 0,31 6,98 
0,09 0,37 7,71 

 



 

2009 

 

44 

Neutralizace 0,09 g CaCO3 a 10 % roztokem Ca(OH)2 dávkovaným po 7 min.
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Graf č. 16: Zvýšení pH  0,09 g CaCO3 a dávkami 0,18; 0,28; 0,30 a 0,37 ml Ca(OH)2 

dávkovanými po 7 min. 

4.5.3 Neutralizace kombinací 0,1 g CaCO3 a 10% roztoku Ca(OH)2 

Byla testována i vyšší dávka CaCO3, konkrétně 0,1 g, který byl zvolen 

experimentálně. Tyto pokusy sloužily ke zjištění, zda je efektivní využít i vyšší dávku 

uhličitanu vápenatého, než byla doposud zkoušená. 

Reagenční režim: 

• Do 500 ml surové důlní vody byl dávkován CaCO3, a po 7 minutovém míchání dávka 

10% vápenného mléka. 

• Důlní voda 10 min. míchána na magnetické míchačce značky Lavat, cca při            

150 ot.min-1, za současného měření pH po cca 10 s. 
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Grafické zpracování výsledků: 

0,1 g CaCO3 + 0,25 ml váp. mléka (10%) dávkovaného po 7 min
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Graf č. 17: Zvýšení pH 0,1 g CaCO3 a 0,25 ml Ca(OH)2 dávkovaného po 7 min. 

Při neutralizaci kombinací 0,1 g CaCO3 a 0,25 ml 10% vápenného mléka bylo 

dosaženo pH 6,93, proto je tento způsob úpravy vhodný pro ekonomické zhodnocení.  

Zbylé pokusy, které již nebyly pro ekonomické zhodnocení vhodné, jsou uvedeny 

v následující tabulce č.5 a grafu č. 18  

Tabulka č. 5: Neutralizace důlní vody kombinací 0,1 g CaCO3 a 10% roztoku Ca(OH)2 

Dávka CaCO3 
[g] 

Dávka 10% roztoku Ca(OH)2 

[ml] 
pH 

po 10 min. míchání 
0,10 0,18 6,50 
0,10 0,21 6,67 
0,10 0,25 6,93 
0,10 0,28 7,67 
0,10 0,37 7,91 
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Neutralizace 0,1 g CaCO3 a 10% roztokem Ca(OH)2 dávkovaným po 7 min.
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Graf č. 18: Zvýšení pH  0,1 g CaCO3 a dávkami 0,18; 0,21; 0,28 a 0,37 ml Ca(OH)2 

dávkovanými po 7 min. 

Z výsledků experimentů je zřejmé, že při neutralizaci lze úspěšně nahradit hydroxid 

vápenatý uhličitanem vápenatým. Otázka, zda je tento způsob neutralizace ekonomicky 

výhodnější, je řešena v kapitole 4.6. 

4.6 Výpočet nákladů na použitá činidla pro vybrané způsoby 

neutralizace 

Pro ekonomické zhodnocení neutralizačních činidel jsem zvolila tyto nejúčinnější 

způsoby neutralizace DV k pH 7: 

1) Neutralizaci 500 ml důlní vody dávkou 0,075 g CaCO3 a 0,39 ml 10% vápenného 

mléka, kdy bylo dosaženo pH 6,92. 

2) Neutralizaci 500 ml důlní vody dávkou 0,09 g CaCO3 a 0,31 ml 10% vápenného 

mléka, kdy bylo dosaženo pH 6,98. 

3) Neutralizaci 500 ml důlní vody dávkou 0,1 g CaCO3 a 0,25 ml 10% vápenného 

mléka, kdy bylo dosaženo pH 6,93. 

4) Neutralizaci 500 ml důlní vody dávkou 0,75 ml 10% vápenného mléka k pH 7,05 
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4.6.1 Výpočet nákladů na neutralizaci důlních vod k pH 7 při použití 

laboratorně čistých činidel dodávaných firmou Merci, s.r.o.          

1) Neutralizace 500 ml důlní vody dávkou 0,075 g CaCO3 a 0,39 ml 10% vápenného 

mléka pro pH 6,92. 

Přepočet 10% vápenného mléka na Ca(OH)2: 

100 ml 10% vápenného mléka ………….. 10 g Ca(OH)2 

0,39 ml 10% vápenného mléka ……………x g Ca(OH)2 

x = 0,0390 g Ca(OH)2 

Výpočet ceny CaCO3 a Ca(OH)2 pro neutralizaci 500 ml důlní vody 

1 000 g CaCO3 ………..129 Kč 

0,075 g CaCO3 ………..   x  Kč 

x = Kč0097,0
1000

129075,0 =⋅
 

1 000 g Ca(OH)2 ………198 Kč 

0,039 g Ca(OH)2 ……….  x  Kč 

x = Kč0077,0
1000

198039,0 =⋅
 

Činidla pro neutralizaci 500 ml důlní vody budou stát 0,017 Kč. 

Přepočet na 1 m3 důlní vody: 

                           500 ml důlní vody ……………….. 0,017 Kč 

1 m3 …… 1 000 000 ml důlní vody ................................x  Kč 

                   x = Kč34
500

017,01000000 =⋅
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2) Neutralizace 500 ml důlní vody dávkou 0,09 g CaCO3 a 0,31 ml 10% vápenného 

mléka pro pH 6,98. 

Přepočet 10% vápenného mléka na Ca(OH)2: 

100 ml 10% vápenného mléka ………….. 10 g Ca(OH)2 

0,31 ml 10% vápenného mléka ……………x g Ca(OH)2 

x = 0,031 g Ca(OH)2 

Výpočet ceny CaCO3 a Ca(OH)2 pro neutralizaci 500 ml důlní vody 

1 000 g CaCO3 ………..129 Kč 

  0,09 g CaCO3 ………..   x  Kč 

x = Kč0116,0
1000

12909,0 =⋅
 

1 000 g Ca(OH)2 ………198 Kč 

0,031 g Ca(OH)2 ……….  x  Kč 

x = Kč0061,0
1000

198031,0 =⋅
 

Činidla pro neutralizaci 500 ml důlní vody budou stát 0,018 Kč. 

Přepočet na 1 m3 důlní vody: 

                           500 ml důlní vody ……………….. 0,018 Kč 

1 m3 …… 1 000 000 ml důlní vody ................................x  Kč 

                   x = Kč36
500

018,01000000 =⋅
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3) Neutralizace 500 ml důlní vody dávkou 0,1 g CaCO3 a 0,25 ml 10% vápenného mléka 

pro pH 6,93. 

Přepočet 10% vápenného mléka na Ca(OH)2: 

100 ml 10% vápenného mléka ………….. 10 g Ca(OH)2 

0,25 ml 10% vápenného mléka ……………x g Ca(OH)2 

x = 0,025 g Ca(OH)2 

Výpočet ceny CaCO3 a Ca(OH)2 pro neutralizaci 500 ml důlní vody 

1 000 g CaCO3 ………..129 Kč 

    0,1 g CaCO3 ………..   x  Kč 

x = Kč0129,0
1000

1291,0 =⋅
 

1 000 g Ca(OH)2 ………198 Kč 

0,025 g Ca(OH)2 ……….  x  Kč 

x = Kč0050,0
1000

198025,0 =⋅
 

Činidla pro neutralizaci 500 ml důlní vody budou stát 0,018 Kč. 

Přepočet na 1 m3 důlní vody: 

                           500 ml důlní vody ……………….. 0,018 Kč 

1 m3 …… 1 000 000 ml důlní vody ................................x  Kč 

                   x = Kč36
500

018,01000000 =⋅
 

4) Neutralizace 500 ml důlní vody dávkou 0,75 ml 10% vápenného mléka pro pH 7,05. 

Přepočet 10% vápenného mléka na Ca(OH)2: 

100 ml 10% vápenného mléka ………….. 10 g Ca(OH)2 

0,75ml 10% vápenného mléka ……………x g Ca(OH)2 

x = 0,075 g Ca(OH)2 
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Výpočet ceny Ca(OH)2 pro neutralizaci 500 ml důlní vody 

1 000 g Ca(OH)2 ………198 Kč 

0,0075 g Ca(OH)2 ……….  x  Kč 

x = Kč015,0
1000

198075,0 =⋅
 

Vápenné mléko pro neutralizaci 500 ml důlní vody bude stát 0,015 Kč. 

Přepočet na 1 m3 důlní vody: 

                           500 ml důlní vody ……………….. 0,015 Kč 

1 m3 …… 1 000 000 ml důlní vody ................................x  Kč 

                   x = Kč30
500

015,01000000 =⋅
 

4.6.2 Výpočet nákladů na neutralizaci důlních vod k pH 7 při použití 

technických činidel 

Pro účel těchto výpočtů byly využity ceny těchto obchodníků: 

• Velmi jemný CaCO3 dodávaný společností Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. 

• Ca(OH)2 ve formě bílého hašeného vápna, s obchodním názvem Čerťák, 

dodávaný vápenkou Čertovy schody, a.s. 

1) Neutralizace 500 ml důlní vody dávkou 0,075 g CaCO3 a 0,39 ml 10% vápenného 

mléka pro pH 6,92. 

Přepočet 10% vápenného mléka na Ca(OH)2: 

100 ml 10% vápenného mléka ………….. 10 g Ca(OH)2 

0,39 ml 10% vápenného mléka ……………x g Ca(OH)2 

x = 0,039 g Ca(OH)2 
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Výpočet ceny CaCO3 a Ca(OH)2 pro neutralizaci 500 ml důlní vody 

1 000 g CaCO3 ………..1, 40  Kč 

0,075 g CaCO3 ………..   x  Kč 

x = Kč00011,0
1000

40,1075,0 =⋅
 

1 000 g Ca(OH)2 ………2,33 Kč 

0,039 g Ca(OH)2 ……….  x  Kč 

x = Kč00009,0
1000

33,2039,0 =⋅
 

Činidla pro neutralizaci 500 ml důlní vody budou stát 0,0002 Kč. 

Přepočet na 1 m3 důlní vody: 

                           500 ml důlní vody ……………... 0,0002 Kč 

1 m3 …… 1 000 000 ml důlní vody ................................x  Kč 

                   x = Kč40,0
500

0002,01000000 =⋅
 

2) Neutralizace 500 ml důlní vody dávkou 0,09 g CaCO3 a 0,31 ml 10% vápenného 

mléka pro pH 6,98. 

Přepočet 10% vápenného mléka na Ca(OH)2: 

100 ml 10% vápenného mléka ………….. 10 g Ca(OH)2 

0,31 ml 10% vápenného mléka ……………x g Ca(OH)2 

x = 0,031 g Ca(OH)2 

Výpočet ceny CaCO3 a Ca(OH)2 pro neutralizaci 500 ml důlní vody 

1 000 g CaCO3 ………..1, 40  Kč 

   0,09 g CaCO3 ………..   x  Kč 

x = Kč00013,0
1000

40,109,0 =⋅
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1 000 g Ca(OH)2 ………2,33 Kč 

0,031 g Ca(OH)2 ……….  x  Kč 

x = Kč00007,0
1000

33,2031,0 =⋅
 

Činidla pro neutralizaci 500 ml důlní vody budou stát 0,00020 Kč. 

Přepočet na 1 m3 důlní vody: 

                           500 ml důlní vody ……………... 0,00020 Kč 

1 m3 …… 1 000 000 ml důlní vody ................................x  Kč 

                   x = Kč40,0
500

00020,01000000 =⋅
 

3) Neutralizace 500 ml důlní vody dávkou 0,1 g CaCO3 a 0,25 ml 10% vápenného mléka 

pro pH 6,93. 

Přepočet 10% vápenného mléka na Ca(OH)2: 

100 ml 10% vápenného mléka ………….. 10 g Ca(OH)2 

0,25 ml 10% vápenného mléka ……………x g Ca(OH)2 

x = 0,025 g Ca(OH)2 

Výpočet ceny CaCO3 a Ca(OH)2 pro neutralizaci 500 ml důlní vody 

1 000 g CaCO3 ………..1,40 Kč 

    0,1 g CaCO3 ………..   x  Kč 

x = Kč00014,0
1000

40,11,0 =⋅
 

1 000 g Ca(OH)2 ………2,33 Kč 

0,025 g Ca(OH)2 ……….  x  Kč 

x = Kč00006,0
1000

33,2025,0 =⋅
 

Činidla pro neutralizaci 500 ml důlní vody budou stát 0,0002 Kč. 
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Přepočet na 1 m3 důlní vody: 

                           500 ml důlní vody ……………….. 0,0002 Kč 

1 m3 …… 1 000 000 ml důlní vody ................................x  Kč 

                   x = Kč40,0
500

0002,01000000 =⋅
 

4) Neutralizace 500 ml důlní vody dávkou  0,75 ml 10% vápenného mléka pro pH 7,05. 

Přepočet 10% vápenného mléka na Ca(OH)2: 

100 ml 10% vápenného mléka ………….. 10 g Ca(OH)2 

0,75ml 10% vápenného mléka ……………x g Ca(OH)2 

x = 0,075 g Ca(OH)2 

Výpočet ceny Ca(OH)2 pro neutralizaci 500 ml důlní vody 

1 000 g Ca(OH)2 ………2,33 Kč 

0,0075 g Ca(OH)2 ……….  x  Kč 

x = Kč00017,0
1000

33,2075,0 =⋅
 

Vápenné mléko pro neutralizaci 500 ml důlní vody bude stát 0,00017 Kč. 

Přepočet na 1 m3 důlní vody: 

                           500 ml důlní vody ……………….. 0,00017 Kč 

1 m3 …… 1 000 000 ml důlní vody ................................x  Kč 

                   x = Kč34,0
500

00017,01000000 =⋅
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Tabulka č. 6: Ekonomické zhodnocení vybraných neutralizačních postupů k pH 7 

pH 

10%  
vápenné mléko 

 [ml] 
CaCO3  

[g] 

Náklady na  
laboratorní chemikálie  

[K č.m3]  

Náklady na  
technická činidla  

[K č.m3]  

6,92 0,39 0,075 34 0,40 
6,93 0,25 0,100 36 0,40 
6,98 0,31 0,090 36 0,40 
7,05 0,75 ---- 30 0,34 

Po ekonomickém zhodnocení použitých činidel pro neutralizaci kyselých důlních 

vod, se jako nejvhodnější způsob úpravy kyselého pH, osvědčila neutralizace dávkou 

vápenného mléka bez přidání CaCO3. Tedy způsob, který se běžně používá 

v technologické praxi při úpravě DV.  

V zadání diplomové práce byla uvedena i neutralizace hrubě mletým uhličitanem 

vápenatým. Tyto experimenty nebyly uskutečněny, neboť se předpokládalo, že když není 

efektivní využití jemně mletého CaCO3, tak ani neutralizace hrubě mletým nedosáhne 

příznivějších výsledku. 
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4.7 Neutralizace důlní vody vratným kalem z předchozí neutralizace 

Vzhledem k dosaženým výsledkům, byla nad rámec diplomové práce hledána cesta 

pro ekonomicky výhodnější způsob neutralizace.  

Účelem těchto experimentů bylo určit, zda je možné pro neutralizaci vzorku důlní 

vody použít vratný kal. Zjistit, zda v něm nebyla vyčerpána neutralizační kapacita 

vápenného mléka, která by ještě mohla být využita pro další neutralizaci. A zda by se tím 

snížily náklady na neutralizační činidla. 

4.7.1 Využití kalu ihned po předchozí neutralizaci  

Reagenční režim: 

• Z předchozích výsledků byly zvoleny vhodné dávky vápenného mléka.  

• Tyto dávky přidány k 500 ml zkoušené důlní vody. 

• Důlní voda byla 15 min. míchána na míchací koloně MK 6 při 150 ot.min-1. 

• Změřeno pH a vše zfiltrováno.  

• Vzniklá sraženina usazená na filtračním papíru byla seškrábnuta a přidána k dalším 

500 ml surové důlní vody, a znovu 15 min. promíchávána.  

Po uplynutí 15 min. bylo rovněž pH-metrem změřeno pH a zhodnoceny výsledky 

reakce. 

Zpracování výsledků: 

Tabulka č. 7: Úprava pH důlní vody použitím kalu z předchozího srážení 

Dávka 
váp. mléka 

[ml] 
pH  

surové DV 
pH 

před filtrací 
pH 

po filtraci  
pH DV po použití kalu     
z předchozího srážení 

0,8 2,81 7,558 7,249 3,17 
1,0 2,81 9,247 8,824 3,43 

Kal z předchozí neutralizace není efektivní využít pro další srážení, neboť výsledné 

pH se nezvýšilo natolik, aby se tento proces mohl uplatnit v praxi.  
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4.7.2 Využití vysušeného kalu z předchozí neutralizace 

U tohoto pokusu bylo cílem zjistit, zda po neutralizaci kalem z předchozího 

neutralizačního srážení, nastane rozdíl ve výsledném zvýšení hodnoty pH, při použití kalu 

ihned a po vysušení. 

Součásti pokusu bylo rovněž vytvořit novou řadu dávek vápenného mléka, a podle 

výsledku této neutralizace vzorku důlní vody, zvolit dávku, se kterou se neutralizace       

pro využití vysušeného kalu bude provádět. 

Reagenční režim pro určení dávek vápenného mléka: 

• Do 500 ml surové důlní vody bylo dávkováno 10% vápenné mléko. 

• Důlní voda 15 min. míchána na míchací koloně MK 6 při 150 ot.min-1. 

• Změřeno pH, vzorky DV zfiltrovány a znovu změřeno pH po filtraci. 

Z výsledků neutralizace vápenným mlékem byla určena jeho optimální dávka. 

Zpracování výsledků: 

Tabulka č. 8: Zjišťování dávky 10% roztoku Ca(OH)2 podle pH důlní vody po filtraci 

Vápenné mléko pH pH 
[ml] p řed filtrací po filtraci 
0,70 5,770 5,918 
0,75 6,433 6,527 
0,80 7,689 7,028 
0,85 8,036 7,220 
0,90 8,234 7,451 
0,95 8,588 7,950 

Pro následující neutralizaci byly zvoleny tyto dávky váp. mléka - 0,8 a 0,98 ml. 

Reagenční režim pro úpravu DV vysušeným kalem z předchozí neutralizace: 

• Do 500 ml surové důlní vody bylo dávkováno 10% vápenné mléko. 

• Důlní voda 15 min. míchána na míchací koloně MK 6 při 150 ot.min-1. 

• Změřeno pH, vzorky DV zfiltrovány a znovu změřeno pH po filtraci. 
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• Vzniklá sraženina usazená na filtračním papíru byla seškrábnuta a důkladně vysušena 

v sušárně při 105° do konstantní hmotnosti.  

• Po vysušení přidána k 500 ml surové důlní vody a znovu 15 min. míchána.  

Po uplynutí 15 min. bylo pH-metrem změřeno pH a zhodnoceny výsledky reakce. 

Zpracování výsledků: 

Tabulka č. 9: Úprava pH důlní vody použitím vysušeného kalu z předchozího srážení 

Vysušený kal z předchozí neutralizace není, jako v předchozí kapitole 4.6.1, 

efektivní využít pro další srážení, neboť výsledné pH se nezvýšilo natolik, aby se tento 

proces mohl uplatnit v praxi.  

Dávka 
váp. mléka 

[ml]  

pH 
surové 

DV 

pH 
před  

filtrací 

pH 
po 

 filtraci 

množství 
vysušeného 

kalu 
[g] 

pH DV po použití 
vysušeného kalu 
z předchozího 

srážení 
0,80 2,80 7,17 7,08 0,0473 3,00 
0,98 2,80 9,23 8,83 0,0723 3,10 
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5. DISKUSE A ZÁVĚR 

Úkolem experimentálních prací bylo zjistit ekonomicky výhodné a technologicky 

účinné způsoby neutralizace kyselých důlních vod z lokality lomu Jiří na Sokolovsku. 

Laboratorní experimenty neutralizace byly prováděny uhličitanem vápenatým,               

10% roztokem hydroxidu vápenatého a kombinací těchto činidel.  

Předpokládalo se, že neutralizace jemně mletým uhličitanem vápenatým nebo jeho 

kombinací s vápenným mlékem bude stejně efektivní při zvyšování kyselého pH,            

ale levnější, než neutralizace samotným vápenným mlékem. V rámci tohoto byly zvoleny 

postupy, ze kterých vyplývá, že tento předpoklad o využití uhličitanu vápenatého 

v technologické praxi těžebních společností, se nepotvrdil. Pro zkoušené důlní vody není 

jeho využití z ekonomického hlediska efektivní.  

Samotný CaCO3 má nízkou reakční rychlost a při dávce 0,075 g, odpovídající dávce 

vápenného mléka potřebného k dosažení pH 7, se pH DV zvýšilo z 3,25 pouze na 4,7. 

Kdežto odpovídající dávka vápenného mléka zvýšila pH na 7,05. Tato dávka 0,75 ml    

10% vápenného mléka byla z ekonomického hlediska zvolena jako nejlevnější, protože 

neutralizace 1 m3 důlní vody by při použití technických chemikálií stála 0,34 Kč. 

Pro porovnání. Ekonomické náklady pro dosažení pH cca 7 kombinací obou činidel 

jsou následující:  

1) 0,39 ml 10% vápenného mléka a 0,075 g CaCO3, kdy bylo dosaženo pH 6,92                  

a neutralizace 1 m3 DV by stála 0,40 Kč. 

2) 0,31 ml 10% vápenného mléka a 0,09 g CaCO3, kdy bylo dosaženo pH 6,98                  

a neutralizace1 m3 DV by stála 0,40 Kč. 

3) 0,25 ml 10% vápenného mléka a 0,1 g CaCO3, kdy bylo dosaženo pH 6,93                 

a neutralizace 1 m3 by stála rovněž 0,40 Kč.  

Nadále zůstává jako nejvhodnější neutralizační činidlo pro úpravu důlní vody 

Ca(OH)2 ve formě vápenného mléka.  

Mimo rámec diplomové práce byly prováděny experimenty s vysráženým kalem, 

z předchozí neutralizace. Bylo zjišťováno, zda byla vyčerpaná neutralizační kapacita 

vápenného mléka. Kdyby se tento předpoklad o možnosti zvýšení pH neutralizačním 
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kalem potvrdil, částečně by se snížily náklady na neutralizační činidlo. Při těchto 

experimentech byla prováděna neutralizace jak s kalem použitým ihned po filtraci, tak 

s kalem vysušeným. Ani v jednom případě se pH nezvýšilo natolik, aby tyto procesy 

mohly být uplatněny v praxi. 

Postup úpravy důlní vody uhličitanem vápenatým a jeho kombinací s vápenným 

mlékem, použitý v této diplomové práci, nebyl z ekonomického hlediska efektivní a tudíž 

není vhodnější pro použití v běžné praxi úpravy DV, než-li vápenné mléko. Proto 

doporučuji pro neutralizaci důlních vod vápenné mléko.    



 

2009 

 

60 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] GRMELA, A. Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich 

vypouštění, Sborník vědeckých prací VŠB-TUO č. 3, VŠB-TU Ostrava, 1999, 110 s., 

ISBN 80 – 7078 – 762 – 7.   

[2] DOHÁNOYS, M. Čištění odpadních vod. 2. vyd. VŠCHT Praha, 1998. ISBN 80-7080-

207-9. 

[3] Zákon č. 44/1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon) 

[4] HEVIÁNKOVÁ, S.; BESTOVÁ, I.; ZECHNER, M. Možnosti úpravy důlní vody         

na ÚDV Svatava, Sokolov, Hnědé uhlí, 2009, v tisku 

[5] HLAVÍNEK, P.; MALÝ, J. Čištění průmyslových odpadních vod. Brno, NOEL 2000 

s.r.o., 1996, 255 s., ISBN 80-86020-05-3. 

SEZNAM POUŽITÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK 

[6] http://ekologie.upol.cz/ 

      RICHTER, M. Technologie ochrany životního prostředí, Ústí nad Labem, 2002, 45 s.        

[7] http://slon.diamo.cz/ 

GRMELA, A.; BLAŽKO, A. Důlní vody a jejich začlenění v legislativě České 

republiky, VŠB-TU Ostrava 2004 

[8] www.encyklopedie.seznam.cz



 

2009 

 

61 

SEZNAM TABULEK A GRAF Ů  

Tabulka č. 1: Neutralizace důlní vody kombinací 0,5 g CaCO3 a 10% roztoku Ca(OH)2 

Tabulka č.2: Zjištění optimální dávky 10% roztoku Ca(OH)2 pro následný přepočet        

na dávku CaCO3 

Tabulka č. 3: Neutralizace důlní vody kombinací 0,075 g CaCO3 a 10% roztoku Ca(OH)2 

Tabulka č. 4: Neutralizace důlní vody kombinací 0,09 g CaCO3 a 10% roztoku Ca(OH)2 

Tabulka č. 5: Neutralizace důlní vody kombinací 0,1 g CaCO3 a 10% roztoku Ca(OH)2 

Tabulka č. 6: Ekonomické zhodnocení vybraných neutralizačních postupů k pH 7  

Tabulka č. 7: Úprava pH důlní vody použitím kalu z předchozího srážení 

Tabulka č. 8: Zjišťování dávky 10% roztoku Ca(OH)2 podle pH důlní vody po filtraci 

Tabulka č. 9: Úprava pH důlní vody použitím vysušeného kalu z předchozího srážení 

Graf č.1: Zvýšení pH kyselé důlní vody přídavkem 0,25 g CaCO3 

Graf č. 2: Zvýšení pH kyselé důlní vody přídavkem 0,5 g CaCO3 

Graf č. 3: Zvýšení pH kyselé důlní vody přídavkem 1g CaCO3 

Graf č. 4: Zvýšení pH 0,5 g CaCO3 a 0,2 ml Ca(OH)2 dávkovaného zároveň 

Graf č.5: Zvýšení pH 0,5 g CaCO3 a 0,2 ml Ca(OH)2 dávkovaného po 230 s 

Graf č.6: Zvýšení pH 0,5 g CaCO3 a 0,6 ml Ca(OH)2 dávkovaného zároveň 

Graf č. 7: Zvýšení pH 0,5 g CaCO3 a 0,6 ml Ca(OH)2 dávkovaného po 230 s 

Graf č. 8: Zvýšení pH 0,5 g CaCO3 a 1,0 ml Ca(OH)2 dávkovaného zároveň 

Graf č. 9: Zvýšení pH 0,5 g CaCO3 a 1,0 ml Ca(OH)2 dávkovaného po 230 s 

Graf č. 10: Zvýšení pH kyselé důlní vody přídavkem 0,075 g CaCO3 

Graf č. 11: Zvýšení pH kyselé důlní vody přídavkem 0,09 g CaCO3 

Graf č. 12: Zvýšení pH 0,075 g CaCO3 a dávkami 0,18; 0,28 a 0,37 ml Ca(OH)2 

dávkovanými po 7 min. 

Graf č. 13: Zvýšení pH 0,075 g CaCO3 a 0,39 ml Ca(OH)2 dávkovaného po 7 min.  

Graf č. 14: Zvýšení pH 0,075 g CaCO3 a dávkami 0,40; 0,41; 0,42 a 0,45 ml Ca(OH)2 

dávkovanými po 7 min. 

Graf č. 15: Zvýšení pH 0,09 g CaCO3 a 0,31 ml Ca(OH)2 dávkovaného po 7 min. 

Graf č. 16: Zvýšení pH 0,09 g CaCO3 a dávkami 0,18; 0,28, 0,30 a 0,37 ml Ca(OH)2 

dávkovanými po 7 min.  



 

2009 

 

62 

Graf č. 17: Zvýšení pH 0,1 g CaCO3 a 0,25 ml Ca(OH)2 dávkovaného po 7 min. 

Graf č. 18: Zvýšení pH  0,1 g CaCO3 a dávkami 0,18; 0,21; 0,28 a 0,37 ml Ca(OH)2 

dávkovanými po 7 min. 

 



 

2009 

 

63 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1:   Tabulka zvýšení pH kyselé důlní vody přídavkem 0,25 g CaCO3 

Příloha č. 2:   Tabulka zvýšení pH kyselé důlní vody přídavkem 0,5 g CaCO3 

Příloha č. 3:   Tabulka zvýšení pH kyselé důlní vody přídavkem 1 g CaCO3 

Příloha č. 4: Tabulka úpravy důlní vody 0,5 g CaCO3 a 0,2 ml 10% vápenného mléka 

(dávkováno zároveň) 

Příloha č. 5: Tabulka úpravy důlní vody 0,5 g CaCO3 a 0,2 ml 10% vápenného mléka 

dávkovaného po 230 s. 

Příloha č. 6: Tabulka úpravy důlní vody 0,5 g CaCO3 a 0,6 ml 10% vápenného mléka 

(dávkováno zároveň) 

Příloha č. 7: Tabulka úpravy důlní vody 0,5 g CaCO3 a 0,6 ml 10% vápenného mléka 

dávkovaného po 230 s. 

Příloha č. 8: Tabulka úpravy důlní vody 0,5 g CaCO3 a 1,0 ml 10% vápenného mléka 

(dávkováno zároveň) 

Příloha č. 9: Tabulka úpravy důlní vody 0,5 g CaCO3 a 1,0 ml 10% vápenného mléka 

dávkovaného po 230 s. 

Příloha č. 10: Tabulka zvýšení pH vzorku DV 0,075 g CaCO3 

Příloha č. 11: Tabulka zvýšení pH vzorku DV 0,09 g CaCO3 

Příloha č. 12: Tabulka úpravy důlní vody 0,075 g CaCO3 a 0,39 ml 10% vápenného mléka 

dávkovaného po 7 min. 

Příloha č. 13: Tabulka úpravy důlní vody 0,090 g CaCO3 a 0,31 ml 10% vápenného mléka 

dávkovaného po 7 min. 

Příloha č. 14: Tabulka úpravy důlní vody 0,1 g CaCO3 a 0,25 ml 10% vápenného mléka 

dávkovaného po 7 min. 

Příloha č. 15: Tabulka úpravy důlní vody 0,075 g CaCO3 a 0,18; 0,28 a 0,37 ml 10% 

Ca(OH)2 

Příloha č. 16: Tabulka úpravy důlní vody 0,075 g CaCO3 a 0,40; 0,41; 0,42 a 0,45 ml 10% 

Ca(OH)2 

Příloha č. 17: Tabulka úpravy důlní vody 0,09 g CaCO3 a 0,18; 0,28; 0,30 a 0,37 ml 10% 

Ca(OH)2 

Příloha č. 18: Tabulka úpravy důlní vody 0,1 g CaCO3 a 0,18; 0,21; 0,28 a 0,37 ml 10% 

Ca(OH)2 


