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Anotace 

 

Tato práce se zabývá možností využití biomasového popele k úpravě kyselé důlní 

vody. Teoretická část je rozdělena na dvě dílčí části, v první jsou shrnuty současné 

poznatky v oblasti důlních vod, jejich úpravy a současné nakládání s nimi, druhá je 

zaměřena na problematiku biomasového popele, jeho složení a zmíněny jsou také možnosti 

jeho využití. Praktickou část představuje experiment – úprava kyselé důlní vody 

biomasovým popelem a sledování časové závislosti ukazatelů pH a koncentrace vybraných 

kovů na různých dávkách popele. Hodnoty koncentrací jsou porovnány s ukazateli 

Nařízení vlády.  

Klíčová slova: kyselá důlní voda, biomasový popel, neutralizace, odstraňování kovů. 

 

 

Summary 

This diploma thesis deals with the possibility of biomass ash to treat acid mine 

drainage. The theoretical part is divided into two sub-parts, the first summarizes current 

knowledge in the field of mine waters, their treatment and current management, the second 

is focused on biomass ash, its composition and possibilities of its use are mentioned. The 

practical part is an experiment - acid mine water treatment with biomass ash and 

monitoring the time dependence of indicators as pH and concentration of selected metals 

with different doses of ashes. The concentration values are compared with indicators of the 

Government regulation. 

Keywords: acid mine drainage, biomass ash, neutralization, metals removal.   
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1 Úvod  

Historie důlní činnosti na našem území je dlouhá a poměrně významná. Souvisí 

především s těžbou zlata, stříbra a železa, již od dob nájezdných Keltů, což je doloženo 

archeologickými nálezy. Velký rozmach pak zaznamenala těžba zejména ve středověku. 

Vedle stříbra se těžila řada ložisek rud kovů od zlata přes nikl, kobalt, olovo, mangan, 

železo a další. A samozřejmě ložiska hnědého a černého uhlí. V současné době je 

z kovových rud těžen pouze uran, těžba uhlí, i když v omezené míře stále přetrvává. [1] 

Dobývání nerostných surovin však má markantní vliv na životní prostředí, a to i po 

ukončení těžby. Kromě vlivu na morfologii terénu a vzhled krajiny, je výrazně ovlivněn 

vodní režim krajiny, vytěžené prostory se zaplňují vodou, ať už srážkovou, povrchovou 

nebo podzemní, vody prosakující přes vytěžené hlušiny se nabohacují kovy, především 

doprovodným železem a manganem. [1] 

Problematika důlní vody je aktuálním tématem a vzhledem ke stále se zpřísňujícím 

požadavkům na ochranu životního prostředí se vyvíjejí různé technologie pro úpravu 

důlních vod. Vedle tradičních postupů alkalizace vápnem, vápencem, či hydroxidem 

sodným či vápenatým, se stále rozvíjí iniciativy pro vyhledávání levnějších a účinnějších 

neutralizačních prostředků.[2] Mimo jiné je také zvažováno využití některých 

průmyslových odpadů, například prach z cementáren, odpady z rafinace bauxitu při výrobě 

hliníku[3], vysokopecní strusky[4] nebo uhelné popílky.  

Cílem této práce bylo ověřit vlastnosti popele ze spalování biomasy při jeho 

interakci s kyselou důlní vodou, s ohledem na jeho možné využití při úpravě důlní vody. 

Jedná se o odpadní produkty, jejichž problematiku je třeba řešit i s výhledem do budoucna, 

neboť produkce důlní vody je setrvalým problémem a z časového hlediska nelze určit, kdy 

dojde k ukončení její produkce.[1][5] Biomasa v současné době získává na významu jako 

náhrada neobnovitelných zdrojů energie a s jejím spalováním je třeba řešit problematiku 

vzniklých odpadů, v tomto případě popele. Navíc se stále více dbá na uplatňování tzv. 

bezodpadových technologií. [6] 

V této práci jsme vzhledem k charakteru odebraného popele a dříve provedeným 

studiím různých autorů předpokládali, že popel bude vykazovat jednak alkalizační 
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vlastnosti, jednak se projeví jeho schopnost vázat kovy z důlní vody adsorpčními a jinými 

fyzikálně-chemickými mechanismy. 

2 Problematika důlních vod 

Činnost v hlubinných dolech i lomech je spjata s vodním prostředím jednak faktem, 

že často zasahuje pod hladinu podzemní vody a během těžby je nutné odvodňování 

vytěžených prostor, jednak je voda využívána jako prostředek pro snížení prašnosti, pro 

zpracování minerálů, praní uhlí a hydrometalurgickou extrakci. Pro tyto účely jsou 

odebírány z povrchových vodních toků nebo z podzemních vod, nebo jsou získávány 

přímo při odvodňování dolů. V dolech se voda dostává do kontaktu s horninou a rozpouští 

minerály, v důsledku čehož se nabohacuje o rozpuštěné a suspendované látky. [1][7] 

Vypouštění takto zatížené vody do povrchových či podzemních vod může v 

recipientu způsobit nežádoucí zvýšení zákalu, zvýšení množství dnových sedimentů, 

změnu teploty vody nebo jejich chemické složení může mít toxické účinky na vodní faunu 

a flóru. [7] 

2.1 Důlní vody a legislativa 

Podle § 40 zákona 44/1988 Sb.
1
 jsou důlními vodami „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.“ 

Pro účely zákona č. 254/2001 Sb.
2
 se důlní vody považují za „povrchové či 

podzemní vody a tento zákon se na ně vztahuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak“. 

Na základě horního zákona je báňským společnostem umožněno bezplatné 

využívání důlních vod a jejich vypouštění. Náležitosti pro vypouštění důlních vod do vod 

povrchových stanoví příslušný vodoprávní úřad.  

                                                 
1
 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 

498/2012 Sb. 
2
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. 
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Uvedené legislativní vymezení je dáno především faktem, že veškerá hornická 

činnost je nedílně spjata se změnou režimu podzemních vod vyskytujících se 

v horninových strukturách. Tyto vody je třeba chránit a tuto ochranu účelně skloubit se 

zájmy dobývání nerostných surovin pro lidskou potřebu. [1] 

Produkce důlních vod se týká nejen hornicky činných oblastí, ale také lokalit, kde 

je již těžba ukončena.[7] 

V současné době jsou tyto vody zachycovány a vypouštěny do usazovacích nádrží 

nebo na odkalištích, odkud jsou buď řízeně vypouštěny do recipientu, nebo se upravují na 

úpravnách důlních vod
3
. [7] 

2.2 Klasifikace důlních vod 

Vzhledem k různorodosti důlní činnosti (hlubinné dobývání, lomové dobývání, 

povrchová těžba kameniva, štěrkovny, pískovny atd.) lze důlní vody klasifikovat z mnoha 

hledisek. [9] 

Možná je klasifikace podle zdroje, podle těžené suroviny, dále vznikla klasifikační 

schémata podle chemického složení, respektive některých jeho parametrů. 

Jedním z hledisek je dělení podle zdroje. Rozeznáváme přírodní a antropogenní 

zdroje důlních vod. Mezi přírodní zdroje patří vody ložiskové a mimoložiskové, mezi 

antropogenní zdroje patří vody provozní a technologické, zvláštní kategorii tvoří vody 

stařinové.[9] 

Ložiskové vody – podzemní vody ložisek nerostných surovin, jsou akumulovány 

přímo v ložiskové výplni nebo v okolních horninách, pokud jsou v hydraulické spojitosti 

s ložiskem. [9] 

Mimoložiskové vody – přírodní vody infiltrující do důlních děl z povrchu nebo 

vody přírodních zvodní v horninách, do důlních děl přitékají cestami vzniklými 

antropogenním zásahem při důlní činnosti (např. zálomové trhliny). [9] 

                                                 
3
 Lze se setkat i s výrazem „čistírna důlních vod“. Vzhledem k tomu, že důlní vody nejsou vodami 

odpadními a jejich kvalita není změněna lidskou činností, používáme pojem „úprava“ a „úpravna důlních 

vod“. 
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Provozní a technologické vody – antropogenní složka důlních vod, do důlního 

prostředí jsou sváděny uměle (potrubím), patří zde vody pitné, protipožární, protiprašné, 

technologické vody pro vrtání, hydraulické mechanismy atd. Pro tyto účely lze použít 

vyčerpané důlní vody, tedy recirkulaci. [9] 

Stařinové vody jsou směsné vody, obvykle ložiskové, mimoložiskové a provozní, 

které protékají nebo jsou kumulovány v opuštěných důlních prostorech. [9] 

Poměry zdrojů důlních vod jsou rozmanité a pro jednotlivá ložiska nelze definovat 

„typické důlní vody“. Typ důlních vod v rámci jednoho podniku je v čase i prostoru 

proměnlivý, mění se s hloubkou dobývacích prací, v závislosti na kvalitě a složení 

přírodních zdrojů důlních vod v daném období těžby, u činných dolů také znečišťováním 

provozními a odpadními látkami. Proto kvalitativní i kvantitativní údaje mají časově 

omezenou platnost.[9] 

Klasifikovat důlní vody z hlediska chemického složení je obtížné. Vznikla celá řada 

klasifikačních schémat, založených na jednom či několika parametrech důlních vod, 

například podle hlavních kationtů a aniontů. Toto je standardní charakteristika podzemních 

a povrchových vod, založená na vyhodnocení hlavních kationtů (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
) a 

aniontů (Cl
-
, SO4

2-
, CO3

2-
, HCO3

-
) a sestrojení tzv. Piperových diagramů. [7] 

Dále podle pH [10], pH a koncentrace Fe
2+

 a Fe
3+

, pH a celkový obsah 

rozpuštěných kovů [11], alkality a acidity [12]. 

2.2.1 Důlní vody z těžby uhlí 

Důlní vody z těžby uhlí jsou charakteristické nízkým pH a vysokou elektrickou 

konduktivitou, množstvím nerozpuštěných látek, sulfidů, železa, hliníku, sodíku, vápníku a 

hořčíku. Uhlí obsahuje velkou škálu stopových prvků a loužení stopových kovů (Cd, Co, 

Cr, Cu, Li, Ni, Pb, Sr, Zn) a polokovů (As, B, Se) do vody může nepříznivě ovlivnit okolní 

prostředí. [7] 

Důlní vody z těžby uhlí však nemusí být nutně kyselé. Často tyto vody mívají 

přibližně neutrální pH. Tyto vody však obsahují velké množství rozpuštěných látek a mají 

vysokou konduktivitu. Také množství solí, obzvláště koncentrace chloridů mohou být 

extrémní. Tyto slané vody pocházejí ze salinních vodonosných vrstev a mořských 
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sedimentů, které mohou být při odvodňování dolů protnuty. Tyto vody musí být čerpány a 

zadržovány, vypouštět je je možné, pokud jsou v recipientu dosaženy takové podmínky, 

které umožní jejich naředění.[7] 

Ve vzácných případech může uhlí obsahovat významné koncentrace uranu, thoria a 

radioaktivních produktů rozpadu uranu a thoria. Důlní vody z těžby uhlí tohoto typu mají 

zvýšené koncentrace radia (Ra-226). Rozpouštění radia Ra-226 je možné, pokud voda 

obsahuje nízké koncentrace síranů. Voda pak vykazuje zvýšenou radiaci [7] 

2.2.2 Kyselé důlní vody 

Z hlediska složení a s tím souvisejícím dopadem na životní prostředí je nejhorším 

případem kyselá důlní voda (též kyselá důlní drenáž, acid mine drainage, AMD), která 

vzniká oxidací sulfidických minerálů. [7] 

Hlavním činitelem, který vnáší vodíkový ion do důlních vod je oxidace pyritu a 

jiných sulfidů (sfalerit, galenit, markazit apod.). Proces oxidace pyritu je podrobně popsán 

v následující kapitole. Nízké pH je však jen jednou z několika hlavních charakteristik 

kyselé důlní vody. Oxidací sulfidický minerálů vzniká kyselina, zároveň se do vody 

uvolňují kovy a sírany a urychluje se loužení ostatních prvků z hlušiny. Výsledkem je 

kyselá důlní voda, obsahující sírany, těžké kovy (Fe, Cu, Pb, Zn, Cd, Co, Cr, Ni, Hg), 

polokovy (As, Sb) a ostatní prvky (Al, Mn, Si, Ca, Na, K, Mg, Ba, F). [7] 

Kyselé důlní vody jsou obecně charakteristické extrémně vysokými koncentracemi 

síranů (>1000 mg.l
-1

), vysokými koncentracemi železa a hliníku (>100 mg.l
-1

) a zvýšenými 

koncentracemi mědi, chromu, niklu, olova a zinku (>10 mg.l
-1

). Rozpuštěné železo a hliník 

se typicky vyskytují ve významně vyšších koncentracích než ostatní prvky. Také vápník, 

hořčík, draslík a sodík se mohou vyskytovat ve zvýšených koncentracích. Tyto prvky 

nejsou závadné z hlediska toxicity, mohou však limitovat využití vody (například vysoké 

koncentrace sodíku brání využití vody na závlahy a podobně). [7] 
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2.3 Geneze kyselých důlních vod 

Produkce důlních vod o specifickém složení je důsledkem komplexu složité řady 

geochemických reakcí, které jsou řízeny změnou oxidačně-redukčních podmínek. Před 

započetím těžby převažují redukční podmínky, po otevření ložiska a odčerpání důlních vod 

poklesne hladina podzemní vody a horniny a minerály jsou vystaveny podmínkám 

oxidačním. Horniny a minerály jsou oxidovány, rozpouští se v důlní vodě, zvyšují její 

vodivost a koncentraci rozpuštěných látek. V průběhu zatápění ložiska po ukončení těžby 

se oxidační podmínky mění opět na redukční, zvětralé horniny se vrací pod hladinu 

podzemní vody a geochemické děje jsou opět řízeny redukčními podmínkami. [1] Protože 

těžené suroviny jsou většinou doprovázeny sulfidickými minerály (pyrit, chalkopyrit), 

dochází k produkci vod kyselých, s vysokými koncentracemi železa, manganu a síranů. 

Z minerálů nejvíce přispívají k vytváření kyselé důlní vody sulfidy železa, obzvláště pyrit 

FeS2. Proces oxidace pyritu byl rozsáhle studován a můžeme jej shrnout následujícím 

sledem reakcí [13]:  

FeS2 + 7/2 O2 + H2O = Fe
2+

 + 2SO4
-2

 + 2H
+
      (1) 

Fe
2+

 + 1/4 O2 + H
+
 = Fe

3+
 + 1/2 H2O       (2) 

Fe
3+

 + 3H2O = Fe(OH)3 + 3H
+
        (3) 

FeS2 + 14Fe
3+

 + 8 H2O = 15 Fe
2+

 + 2SO4
2- 

+ 16H
+
      (4) 

 

Pyrit je nejprve oxidován atmosférickým kyslíkem za přítomnosti vody a vznikají 

Fe
2+

, sírany a ionty H
+
 (1). Dvojmocné železo je pak oxidováno na Fe

3+
 v relativně pomalé 

reakci (2), která však může být katalyzována bakteriemi Acidithiobacillus ferooxidans. 

Tato reakce je obvykle limitním faktorem rychlosti vzniku kyselých vod. Další procesy 

jsou závislé na pH vody. Je-li pH > 3.0, dochází k vysrážení hydroxidu železitého (3). Je-li 

však pH < 3.0 a Fe
3+

 se dostane do kontaktu s neoxidovaným pyritem, pak je spotřebováno 

při oxidaci pyritu (4), protože Fe
3+

 je silný oxidant. To znamená, že kyslík je nutný jen k 

zahájení oxidace pyritu. Pokud však již akumulace důlních odpadů obsahuje velké 

množství Fe
3+

 z předchozího období, může po dlouhou dobu docházet k oxidaci pyritu i 

bez přítomnosti kyslíku. [13] Celý systém může mít setrvačnost až desítky let. [14] 
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Chemismus kyselých důlních vod je dále ovlivněn několika základními procesy, 

které v důlních vodách probíhají. 

2.3.1 Mikrobiologická aktivita 

Prostředí kyselé důlní vody je toxické pro běžné vodní organismy a bývá 

považováno za biologicky sterilní. Ačkoliv se vyznačuje velice nízkou diverzitou v oblasti 

rostlinstva, vytváří vhodné podmínky pro život a množení mikroorganismů, tzv. 

extrémofilních (například v řece Rio Tinto ve Španělsku bylo determinováno přes 1300 

různých druhů mikroorganismů (Ariza 1998)). Bakterie vyskytující se v kyselých důlních 

vodách zahrnují druhy Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, 

Leptospirillum ferrooxidans a Thiobacillus thioparus. Tyto bakterie vyžadují minimální 

množství dusíku a fosforu, a energii pro jejich životní pochody získávají oxidací Fe
2+

, 

sulfanu, thiosíranu, síry a sulfidů kovů. Metabolické odpady produkované mikrobiální 

aktivitou (kyselina sírová, Fe
3+

) urychlují oxidaci sulfidů. [7] 

Některé mikroorganismy přežívají nebo dokonce prospívají díky tomu, že (a) 

tolerují zvýšené koncentrace rozpuštěných kovů a polokovů; a (b) využívají pro svůj růst 

energii z oxidačních reakcí. Navíc jsou schopné odstraňovat prvky z důlních vod adsorpcí 

a srážením. Tímto se aktivně nebo pasivně podílejí na odstraňování kovů a polokovů 

z důlních vod (např. Acidithiobacillus ferrooxidans oxiduje Fe
2+

 a podporuje srážení železa 

ve formě oxidů a hydroxidů). Jiné mikroorganismy produkují kyslík, redukují sírany na 

sulfidy, srážejí kovy vně jejich buněk, nebo je inkorporují do své biomasy. [7] 

Některé mikroorganismy tedy urychlují oxidaci sulfidů, jiné srážejí a adsorbují 

kovy a polokovy z důlní vody a významně se tak podílejí na formování jejího složení. [7] 

Při hodnotách pH 6 a vyšších může být aktivita bakterií považována za 

nevýznamnou nebo srovnatelnou s rychlostí abiotických procesů. [15] 

2.3.2 Pufrační systém 

Pokud těžební odpady obsahují velké množství karbonátů jako CaCO3 (kalcit), a 

CaMg(CO3)2 (dolomit), pak jsou vodíkové ionty uvolněné při oxidaci sulfidických 

minerálů spotřebovávány v relativně rychlých neutralizačních reakcích při rozpouštění 

těchto minerálů.  
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Jejich koncentrace v těžebních odpadech jsou však často nízké a tak jsou tyto 

minerály v krátkém čase zcela zkonzumovány. Potom probíhá řada dalších neutralizačních 

reakcí, přispívajících ke zpomalení poklesu pH, rozpouštění minerálů jako je siderit 

FeCO3, hydroxidů (např. Al(OH)3) a alumosilikátů (např. slíd a živců). Tyto reakce jsou 

však mnohem pomalejší než rozpouštění karbonátů a nemohou udržet pH v neutrální 

oblasti. [14] Teoreticky probíhá pokles pH stupňovitě (Obrázek 1), přičemž každý stupeň 

s relativně stálou hodnotou pH představuje zvětrávání specifického pufračního materiálu. 

[7] 

 

Obrázek 1 Stupňovitý pokles pH spotřebováním pufrujících minerálů (zpracováno podle [16]) 

V reálných vodách se však takovéto stupně vyskytují jen velmi zřídka, vzhledem 

k různorodosti minerálů, které se současně rozpouštějí a pufrují pH. [7] 

2.3.3 Sírany v důlních vodách 

V kyselých důlních vodách se běžně vyskytují vysoké koncentrace síranů, zvláště 

železa a těžkých kovů. Tyto vznikají chemickou nebo biochemickou oxidací sulfidických 

rud, nebo rozpouštěním minerálů jako je sádrovec, anhydrit a jiné sírany. [7] Sírany se ve 

vodách vyskytují jako jednoduchý síranový aniont SO4
2-

, při vysokých koncentracích však 

vytváří různé asociáty (sulfatokomplexy) [Ca(SO4)(aq)]
0
, [Mg(SO4)(aq)]

0
, [Mn(SO4)(aq)]

0
 

aj., které mohou výrazně ovlivnit rozpustnost síranů ve vodě. Málo rozpustné sloučeniny 

vytváří sírany s baryem, stronciem a vápníkem. Zvláštní význam v hydrochemii má 

CaSO4, jehož rozpustnost může být v závislosti na podmínkách značná. Při vysokých 

koncentracích síranů je třeba brát v úvahu tvorbu asociátů [Ca(SO4)(aq)]
0
, orientačně však 

koncentrace síranů v nasyceném roztoku síranu vápenatého při 20°C je 1500 mg.l
-1

. [8]  



Barbora Špakovská: Studium vlastností kyselé důlní vody a biomasového popele po 

vzájemné interakci 

2013  9 

 

2.3.4 Kovy v důlních vodách 

Téměř všechny kovy se vyskytují v přírodních vodách, alespoň ve stopových 

koncentracích. To je dáno stykem vody s jejím přírodním geologickým okolím (tzv. 

geogenní pozadí). [8] Do důlních vod jsou pak kovy uvolňovány především při oxidaci 

sulfidických minerálů a jejich obsah ve vodách je ovlivněn řadou procesů jak chemických, 

tak z velké části fyzikálně-chemických (např. adsorpcí, koprecipitací) a biologických 

procesů. [7] 

Ve vodách se vyskytují jak v nerozpuštěné formě, tak i rozpuštěné (zpravidla jako 

komplexy s organickými a anorganickými ligandy, méně často jako jednoduché ionty). 

Anorganické komplexy jsou například iontové asociáty s CO3
2-

, HCO3
-
, SO4

2-
, organické 

komplexotvorné látky jsou především huminové látky a aminokyseliny.[8] 

V souvislosti s posuzováním kovů ve vodním prostředí se často vymezuje pojem 

„těžké“ nebo „toxické“ kovy. Těžké kovy jsou definovány jako prvky s měrnou hmotností 

větší než 5000 kg.m
-3

. Tím se ze skupiny kovů vymezí vápník, hořčík, draslík a sodík, 

které mají rozdílné chemické a biologické chování, na druhou stranu tato definice v sobě 

zahrnuje i kovy netoxické, např. železo a mangan. Skupina toxických kovů zahrnuje kovy, 

které se vyznačují toxickými účinky často již při velmi nízkých koncentracích [17] 

Koncentrace kovů ve vodách závisí na chemické a adsorpční rovnováze (tato se 

týká především kovů ve stopových koncentracích) a těchto rovnováh se využívá při 

odstraňování kovů z vod. [8] 

Koncentraci kovů ve vodě v zásadě ovlivňují imobilizační a remobilizační procesy, 

kterými se kovy uvolňují zpět do vodného prostředí. [8] 

Imobilizační procesy [8]: 

1) Alkalizace vody 

2) Oxidační procesy 

3) Adsorpce na tuhých fázích 

4) Inkorporace do biomasy 
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Srážení a rozpouštění druhotných minerálů 

Srážení sekundárních minerálů a amorfních struktur je v kyselých důlních vodách 

běžné. Běžně se vyskytují rozpustné soli kovů (většinou sírany), hydroxysírany železa 

(jarosit KFe3(SO4)2(OH)6, schwertmanit Fe8O8(OH)6SO4), oxohydroxidy, např. FeOOH 

(ferrihydrit, goethit). Stárnutím mohou v sebe navzájem přecházet, například schwertmanit 

v ferrihydrit. [18] Precipitace minerálů je spojena se snížením koncentrace jednotlivých 

prvků, což má za následek snížení obsahu rozpuštěných látek v důlní vodě. Vysrážené 

kovy mohou být opět rozpuštěny. Obecně je možné sekundární minerály rozdělit na 

rozpustné, spíše rozpustné a nerozpustné. Na jejich povrchu dochází k sorpci nebo 

koprecipitaci kovů. Tyto procesy jsou značně závislé na pH, redoxním potenciálu a 

celkovém chemismu roztoku. [7] 

 

Adsorpce 

Při adsorpci dochází k odstranění látky z roztoku vazbou na povrch tuhé látky 

(absorbentu). Pokud přidáme do roztoku absorbent, koncentrace látky v roztoku začne 

klesat v závislosti na její adsorpci na povrch tuhé fáze. Čím větším povrchem absorbent 

disponuje, tím je pokles znatelnější. Z tohoto důvodu se při adsorpci nejvíce uplatňují látky 

s velkým měrným povrchem. [7] 

Rozlišujeme fyzikální adsorpci, chemickou adsorpci (chemisorpci) a 

elektrostatickou adsorpci (též iontová výměna). Fyzikální adsorpce není specifická a na 

tuhou fázi se může naadsorbovat několik vrstev, čímž je dosaženo značné adsorpční 

kapacity. Podstatou chemické adsorpce je chemická vazba, na povrchu absorbentu může 

bát vytvořena jen jedna vrstva, na tzv. aktivních centrech. Z tohoto důvodu je adsorpční 

kapacita malá. Při elektrostatické sorpci se uplatňují coulombovské síly. [8] 

V důlních vodách probíhá adsorpce na částicích bohatých na železo a hliník, tvořící 

amorfní sraženiny a na jílových částicích (především hlinitokřemičitany) suspendovaných 

ve vodě. Adsorpce na krystalických sraženinách je méně významná. Přitom různé ionty 

vykazují různou schopnost sorpce, která je podmíněná hodnotou pH, přítomností 

komplexotvorných ligandů a koncentrací kovů ve vodě. Významné je také stárnutí 
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sraženiny, na níž probíhá adsorpce. Během stárnutí sraženiny se obvykle adsorpční 

kapacita zmenšuje, protože se zmenšuje měrný povrch, objem pórů, počet aktivních míst a 

jejich aktivita. [8] 

Hodnota pH může zásadně ovlivnit průběh adsorpce, zejména jde-li o výměnnou 

adsorpci. Například u arzenu a olova probíhá adsorpce nejlépe při nízkých hodnotách pH, 

zatímco zinek, kadmium a nikl jsou adsorbovány při spíše neutrálním pH. [19] Pokud je 

tedy důlní voda postupně neutralizována, vznikají různé druhotné minerály adsorbující na 

sebe ionty kovů. Přitom míra odstranění kovů adsorpcí může být významná. (Tabulka 1) 

Tabulka 1 Spolustrhávání iontu Me
2+

 z roztoku v procentech původní koncentrace [20] 

Hydroxid Ni
2+

 Cu
2+

 Mn
2+

 Zn
2+

 Cd
2+

 

Fe(OH)3 27,0 17,9 36,4 19,9 10,3 

Al(OH)3 97,8 17,6 83,7 50,9 15,1 

Cr(OH)3 81,5 72,4 77,9 96,8 56,6 

Kovy jsou takto odstraňovány z vody a koncentrují se v sedimentu. Pokud však 

dojde opět k okyselení vody, mohou ionty kovů ze sedimentu desorbovat a uvolnit se zpět 

do prostředí. [7]  

Koprecipitace 

Při koprecipitaci (spolusrážení) dochází k odstraňování stopových prvků z roztoku 

během srážení hlavních iontů. Do krystalické mřížky sraženiny jsou tyto stopové prvky 

zakomponovány jako nečistoty. Například železo v krystalické mřížce goethitu může být 

nahrazeno řadou iontů (např. Al, Cr, V, Mn, Co, Pb, Ni, Zn, Cd) [21] 

U řady druhotných minerálů může dojít také k substituci železa nebo hliníku 

v krystalové mřížce za některý z kovů nebo polokovů (např. železo může být substituováno 

mědí nebo zinkem v melanteritu, FeSO4 . 7H2O) [7] 
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2.4 Úprava důlních vod 

Metody úpravy důlní vody mohou být rozděleny na aktivní a pasivní. [1][7][22] 

Aktivní metody – vyžadují kontinuální přídavek reagencií, aktivní údržbu a 

sledování, využívají mechanická zařízení pro míchání reagencií s důlní vodou. 

Pasivní metody – pro zvýšení pH a snížení koncentrace rozpuštěných kovů 

využívají přirozeného proudění vody a chemické a biologické procesy, probíhají 

v mokřadech, bioreaktorech, nebo oxických či anoxických vápencových ložích. 

2.4.1 Aktivní metody úpravy důlní vody 

Fungují na principu zvýšení pH a navození oxidačně-redukčních podmínek. Mezi 

hlavní postupy patří snižování acidity přídavkem alkálií, např. uhličitan vápenatý, 

hydrogenuhličitan sodný, bezvodý amoniak. Současně s nárůstem alkality po jejich přidání 

dochází k snížení rozpustnosti rozpuštěných kovů, které začnou vypadávat z roztoku a 

mohou být separovány v kalu. Nevýhodou je značná spotřeba drahých chemikálií, náklady 

na provoz a údržbu systému a problematika ukládání a likvidace vzniklého kalu. [7] 

Klasický postup úpravy sestává z: 

1) Oxidace – většinou aerační kaskády. Dochází k oxidaci Fe
2+

 na méně rozpustnou 

formu Fe
3+

, zároveň rozpuštěný CO2 je odvětráván a tím se opět zvyšuje pH, až do 

dosažení rovnovážného stavu se vzdušným CO2. 

 

2) Dávkování alkálií – existuje široká škála reagencií, přírodních, nebo vzniklých jako 

vedlejší produkty výroby (viz Tabulka 2). Každá se vyznačuje různými výhodami a 

nevýhodami využití. Například využití vápence je vhodné z hlediska jeho nízké 

ceny, jednoduchosti použití a tvorby hustého kalu. Nevýhodou je pomalá reakce a 

pokrývání jeho povrchu vrstvou vysráženého železa. Také použití hašeného vápna 

Ca(OH)2 je jednoduché, bezpečné, efektivní a relativně levné. Hlavní nevýhodou je 

však množství produkovaného kalu a vysoké vstupní náklady na vybudování 

aktivní úpravny. Kyseliny jsou neutralizovány, kovy se vysráží ve formě 

hydroxidů, a pokud je v roztoku dostatek síranů, vzniká sádrovec. 
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Ca(OH)2(s) + 2H
+

(aq) → Ca
2+

 + 2H2O(l)       (5) 

Ca(OH)2(s) + Me
2+

/Me
3+

(aq) → Me(OH)2(s)/Me(OH)3(s) + Ca
2+

(aq)    (6) 

Ca
2+

(aq) + SO4
2-

(aq) + 2H2O(l) → CaSO4 . 2H2O(s)      (7) 

 

Tento postup je efektivní při odstraňování kovů jako kadmium, měď, olovo, nikl a 

zinek. Rozpustnost různých kovů je však při stejném pH různá a nejnižší 

koncentrace rozpuštěných kovů není nikdy dosažena při jednom pH. Pro dosažení 

akceptovatelné kvality vyčištěné vody je možné použít kombinaci neutralizačních 

reagencií (např. vápenec v kombinaci s vápnem). 

Hydroxid sodný (NaOH) je obzvláště vhodný pro úpravu důlních vod s vysokým 

obsahem manganu. Odstranění manganu z důlní vody je obtížné, protože je nutné 

zvýšení pH nad 9, aby došlo k jeho srážení. Hydroxid sodný zvýší pH až na 10. 

Hlavní nevýhodou jeho použití je vysoká cena, potenciální nebezpečí při nakládání 

s hydroxidem a špatné vlastnosti kalu.  

Přidáním neutralizačního činidla dochází ke zvyšování pH a zároveň snižování 

rozpustnosti kovů, hydroxidový anion urychluje srážení hydroxidů kovů. 

Nepřiměřená neutralizace však může vést ke zvýšenému rozpouštění některých 

kovů a polokovů (As, Sb, U), které jsou spíš rozpuštěné v neutrální nebo alkalické 

oblasti pH. Proto by měla neutralizace důlní vody probíhat jen do nezbytných 

hodnot pH, tj. takových kdy proběhne srážení a adsorpce kovů. [7] 

 

3) Míchání – aktivní míchání je důležité jednak pro homogenizaci, a dále aby se 

zabránilo pokrytí reagencií produkty neutralizace (jako např. hydroxidy kovů). 

Vysrážené kovy na povrchu zpomalují neutralizaci a zvyšují spotřebu reagencií 

[23]  

 

4) Sedimentace – v usazovacích nebo zahušťovacích nádržích, může být podporována 

přídavkem koagulačních nebo flokulačních přípravků. [7][24] 

V závislosti na vlastnostech vzniklého kalu by tento měl být chráněn před oxidací, 

loužením nebo mobilizací kovů. Toho je možné dosáhnout smícháním s více alkalickými 

reagenciemi ještě před jeho uskladněním. Další možností je, v závislosti na chemických a 

mineralogických vlastnostech kalu, zpětné získání kovů z kalu použitím silných kyselin. 
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Velmi čistý kal Fe(OH)3 může být využit jako pigment při výrobě cihel nebo barevného 

betonu. [7] 

 Tradiční postupy jsou většinou dostačující pro odstranění hlavních kontaminujících 

složek, v některých případech však pouze přidání neutralizačního činidla nestačí, a pro 

snížení koncentrace síranů, kovů a polokovů na požadovanou úroveň je třeba zařadit 

některý z dalších způsobů úpravy. [7][15] 

Například mezi konvenční a prověřené desalinační postupy patří například destilace 

nebo reverzní osmóza. Použití těchto technologií se však projeví značně ve zvýšených 

nákladech. 

 

Tabulka 2 Alkalizační činidla používaná při úpravě důlních vod [7] 

Název Chemický název Chemický vzorec 

Vápenec Většinou uhličitan vápenatý CaCO3 

Pálené vápno Oxid vápenatý CaO 

Hašené vápno Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 

Dolomit uhličitan hořečnato-vápenatý CaMg(CO3)2 

Brucit, kaustický magnezit Hydroxid hořečnatý Mg(OH)2 

Magnezit Uhličitan hořečnatý Mg(CO3)2 

Soda Uhličitan sodný Na2CO3 

Louh sodný Hydroxid sodný NaOH 

Amoniak  NH3 

„Kiln dust“
4
  Většinou CaO a Ca(OH)2 

Uhelný popílek  Většinou CaCO3 a CaO 

 

 

                                                 
4
 Prach z cementáren nebo vápenek, který je zachycován na prachových filtrech (www.epa.gov) 
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Alternativní aktivní metody úpravy důlní vody 

Jedná se například o procesy využívající biologické metody, tzv. biodesalinace. 

Tento proces využívá společného čištění důlní vody se splaškovými odpadními vodami. 

Dochází zde k bakteriální redukci síranů, přičemž bývá dosahováno vysoké účinnosti. [1] 

Dále je možno využít procesů sorpce, iontové výměny, extrakce, zkrápěné biofiltry 

a podobně. Tyto metody umožňují vedle zachycení kontaminujících kovů také jejich další 

využití.  

Úprava důlní vody elektrárenským popílkem 

Jak již bylo zmíněno, byly vyvinuty různé metody úpravy důlní vody, jako 

neutralizace vápnem, vápencem, biologické odstraňování síranů, biologické odstraňování 

kovů, feritický proces pro odstraňování těžkých kovů. Velmi dobře jsou prozkoumané 

různé pasivní i aktivní způsoby úpravy důlní vody, přesto jsou neustále vyhledávány 

alternativní materiály, které by snížily náklady na úpravu.  

Aplikace uhelného popílku jako neutralizačního činidla při úpravě důlních vod je 

předmětem již mnoha studií, přičemž byly sledovány různé parametry, například sledování 

rozpustnosti minerálních fází z popílku a jejich reakce s kovy z důlní vody, jejich 

vzájemné ovlivnění a následný vliv na rozpustnost nově vzniklých minerálních fází. [2] 

Autoři z Indie sledovali snížení tvrdosti důlní vody modifikovaným popílkem. [25] Jako 

účinné se rovněž ukázala úprava důlní vody syntetickými zeolity, připravenými z uhelného 

popílku, zejména v oblasti odstraňování kovů. [26] 

Hlavní složky popela jsou bezvodé fáze jako hlinitokřemičitany a soli jako sírany, 

oxidy kovů a chloridy, které vznikají za vysokých teplot v teplárnách a elektrárnách. 

Některé z těchto fází (alkalické oxidy kovů, sírany a chloridy) jsou za pokojových teplot a 

tlaku a v přítomnosti vody velmi nestabilní. Když se popel dostane do styku s vodou, tyto 

fáze se zcela rozpustí a následně se vysrážejí minerální fáze stabilnější a méně rozpustné. 

Navíc, důlní voda obsahuje vysoké koncentrace síranů, vápníku, hořčíku, hliníku a železa, 

které jsou také obsaženy v popeli a při jejich vzájemné interakci jsou rozpouštěny.[2] 

Proto je koncentrace některých prvků v upravované vodě ovlivněna rozpustností 

vznikajících druhotných minerálů a koncentrace jiných prvků je ovlivněna jejich 
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dostupností a postupným uvolňováním do roztoku při rozpouštění primárních minerálních 

fází. Většina fází, vznikajících při reakci důlní vody s popílkem je amorfní a proto je nelze 

detekovat rentgenovou difrakcí. Pokud však existuje tato vazba, je možné předpovědět 

koncentrace prvků pomocí chemických modelů. Toto může mít velký význam při 

navrhování technologie úpravy důlní vody pomocí polétavého popílku. [2] 

 

Minerály, které byly sledovány v souvislosti s reakcí důlní vody a polétavého 

popílku: 

Tabulka 3 Příklady minerálních fází vznikajících při interakci popele s důlní vodou [2] 

Al(OH)3 gibsit 

Al(OH)3(a) amorfní hydroxid hlinitý 

AlOOH boehmit, diasporit 

KAl3(SO4)2(OH)6 alunit 

Ca6Al2(SO4)3(OH)12(H2O)26 ettringit 

Fe(OH)3(a) amorfní hydroxid železitý 

FeOOH ferrihydrit, goethit 

Fe2O3 hematit 

Fe8O8(OH)6SO4 schwertmanit 

CaSO4 anhydrit 

BaSO4 brucit 

SrSO4 celestit 

NaFe3(SO4)2(OH)6 jarosit-Na 

KFe3(SO4)2(OH)6 jarosit-K 

(H3O)Fe3(SO4)2(OH)6 jarosit-H 

MnOOH manganit 



Barbora Špakovská: Studium vlastností kyselé důlní vody a biomasového popele po 

vzájemné interakci 

2013  17 

 

2.4.2 Pasivní metody úpravy důlních vod 

Tyto metody jsou založeny na podpoře a využívání přirozených biogeochemických 

procesů probíhajících v přírodě. Jejich výhoda spočívá v minimalizaci nákladů, lze je 

rozdělit na aerobní remediační systémy a anaerobní remediační systémy. [1][7] 

Aerobní systémy – na příklad aerobní mokřady (velkoplošné systémy 

s horizontálním tokem, celá plocha může být osázena mokřadní flórou, jsou vhodné pro 

vody s pH > 5,5), alkalizace v proudu kyselých důlních vod pomocí vápence 

(nejjednodušší, kyselá důlní voda je svedena do kanálu s vrstvou vápence, nebo jsou kusy 

vápence umístěny přímo do proudu důlních vod), studny s alkalizačním materiálem, oxické 

vápencové lože.[1][7] 

Anaerobní systémy – na příklad anaerobní mokřady (podobné aerobním, nad 

vrstvou vápencového lože je podíl organického substrátu, smíchaného s vápencem. Průtok 

vod organickou vrstvou způsobí odstranění kyslíku, díky tomu zůstávají kovy 

v redukované formě.), anoxické vápencové lože (podzemní vrstva vápence, kde nedochází 

k difúzi atmosférického kyslíku, zabraňuje tak pokrývání povrchu vápence vysráženými 

kovy), vertikálně protékané reaktory (spodní vrstva vápence odvodněná drenáží, nad ní 

vrstva kompostu na povrchu stojatá voda; voda protéká vertikálně a je odváděna drenáží, 

bývají dočišťovány na aerobních mokřadech). [1] 

2.5 Nakládání s důlními vodami 

Prvotním cílem strategií nakládání s důlními vodami je ochránit vodní ekosystémy 

a snížit objem důlních vod vyžadujících úpravu. V závislosti na místních podmínkách jsou 

uplatňovány různé metody pro snížení objemu produkovaných důlních vod. Jedná se 

například o zachycení a odvedení povrchových vod do vybudovaných záchytných nádrží, 

odvedení zachycených dešťových vod, recyklaci a opětovné využití vody v dole, rozdělení 

druhů vody podle odlišné kvality, kontrolované vypouštění do blízkého vodního toku, 

využití odpařovacích nádrží. Tato opatření sníží objem vyprodukovaných důlních vod. [7] 

 Vody již vniklé do důlních děl je nutné čerpat pro zajištění bezpečného důlního 

provozu. Vyčerpaná voda je pak řízeně, na základě vydaných povolení, vypouštěna do 

vodotečí v takových limitech, aby nedošlo k ohrožení ekologické stability a funkcí 
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recipientu. Limity jsou uvedeny v povoleních k vypouštění důlních vod a stanoví je 

vodoprávní úřad individuálně podle místních podmínek. Mezi sledované parametry 

většinou patří pH, nerozpuštěné látky, koncentrace síranů, železa, kovů, polokovů, kyanidů 

a radionuklidů. [7] Pro dosažení těchto limitů je nutno vypouštěné důlní vody upravovat. 

Z tohoto důvodu zřizují báňské společnosti úpravny důlních vod. [27] 

Z bezpečnostních důvodů není voda čerpána jen z provozovaných dolů, ale taktéž 

dochází k čerpání již utlumených-uzavřených dolů, a to z důvodu zajištění stabilní úrovně 

hladiny důlních vod, která neohrozí hornickou činnost v činné části. [27] 

2.6 Současné nakládání s kyselými důlními vodami v České republice 

Významnými producenty kyselých důlních vod v České republice jsou společnosti 

zabývající se těžbou hnědého uhlí, konkrétně Skupina Czech Coal (zahrnuje Czech Coal 

a.s., Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná a.s. a další), Severočeské doly, a.s. a 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Činností těchto společností je kromě dobývání 

uhlí také minimalizace vlivu jejich činnosti na životní prostředí. S tímto souvisí i 

problematika nakládání s důlními vodami. 

Odvodnění lomu i výsypky je provedeno drenážními příkopy, jimiž jsou vody 

svedeny do akumulační nádrže, vyhloubené v nejnižším místě lomu. Stejně tak 

zabezpečení předpolí lomu před povrchovými vodami se provádí drenážními příkopy. 

Z akumulační nádrže voda dále postupuje do úpravny důlních vod. [28] 

Úprava většinou zahrnuje alkalizaci, oxidaci těžkých kovů, vysrážení železa a 

manganu, flokulaci a kalové hospodářství. Upravená důlní voda je vypouštěna do 

povrchového toku, přičemž je monitorováno její množství a kvalita, které musí být 

v souladu s rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu. [28] 
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3 Odpady po spalování biomasy 

Spalování biomasy je stále více aktuální a podporované prakticky celým světem. 

Hlavní výhodou spalování biomasy je především její obnovitelnost a také pozoruhodně 

nízké hodnoty škodlivých emisí. Spalování tuhých fytopaliv v rozmezí teploty plamene 

900 až 1100°C při dostatečném přívodu spalných vzduchů s přebytkem kyslíku a s 

dostatečně velkým a neochlazovaným dohořívacím prostorem plamene se obsah oxidu 

uhelnatého často blíží k nule. Emise oxidu siřičitého jsou rovněž zanedbatelné. 

Stopy síry se u fytopaliv vyskytují výjimečně, např. v kůře dřevin. Emise 

oxidů dusíku (NOx) dosahují cca polovinu povolených limitů, ale mohou se zvýšit při 

překročení teploty plamene 1200°C. [29]  

Konečným odpadním produktem spalování biomasy je popel. Vzhledem k tomu, že 

spalování biomasy získává stále větší uplatnění na poli energetiky a stále větší množství 

elektráren a tepláren se přizpůsobuje tomuto trendu, zvětšuje se i produkce biomasového 

popele. 

Popel ze spalování biomasy obsahuje množství makro a mikronutrientů a jeho další 

využití je předmětem řady studií. 

3.1 Charakteristika popele 

Vlastnosti dřevního popele jsou značně variabilní. Proměnlivost jeho vlastností je 

dána součinností mnoha faktorů, mění se v závislosti na druhu rostliny, jejím původu, části 

rostliny (např. kůra, dřevo, pařezy), průběhu spalovacího procesu, teplotě, popř. 

spoluspalování s jiným typem paliva, a v neposlední řadě závisí na technologii odlučování 

prachových částic a způsobu skladování po ukončení procesu spalování. S ohledem na tyto 

faktory se popely liší ve svých chemických a fyzikálních vlastnostech. [30][31] 

3.1.1 Složení 

Během spalovacího procesu je uhlík organické hmoty z větší části oxidován, dusík 

odchází ve formě plynných produktů, většina ostatních prvků, které jsou přítomné 

v rostlinném materiálu, zůstává v popeli. Popel ze spalování dřeva většinou obsahuje 

vápník, draslík, hořčík, křemík, hliník, fosfor, sodík, mangan a síru, zatímco dusíku má 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_si%C5%99i%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
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nedostatek. Stopově se vyskytují železo, zinek, arzen, nikl, chrom, olovo, rtuť, měď, bor, 

molybden, baryum, vanad, kadmium, měď, jejich zastoupení se v závislosti na druhu 

rostliny opět liší. [30][32] 

Produkce popela je opět závislá na druhu rostliny (např. od 2% z vrbového dřeva po 

až 20% v rýžových slupkách) [30][31] 

Podle typu spalovacího zařízení vznikají odlišnosti i v zastoupení kovů, 

organických látek a v chemických vlastnostech, zda jde o popel roštový nebo o popílek z 

filtrů. Jemný popílek z filtrů obsahuje vyšší koncentraci PAU a kadmia a vykazuje vyšší 

hodnoty vyluhovatelnosti ve srovnání s roštovým popelem. [32] 

3.2 Využití 

Popel patří mezi odpady, o kterých se uvažuje jako o „vedlejších energetických 

produktech“. Do stejné skupiny patří různé odpadní produkty, vznikající při spalovacích 

procesech v tepelných elektrárnách a v průběhu odsíření spalin, jejichž vlastnosti umožňují 

jejich další využití jako druhotné suroviny. Po vytvoření odpovídajících dokumentačních, 

technických, organizačních a obchodních podmínek se v souladu s právními předpisy 

stávají tzv. certifikovanými výrobky. Za odpady se považují jen nevyužité vedlejší 

energetické produkty, které je třeba odstranit uložením na skládky. [33] 

Patří zde struska z kotlů, ložový popel a popílek z různých druhů kotlů a dále 

produkty odsiřovacích procesů jako jsou produkty vznikající při suché metodě a 

energosádrovec. Od listopadu 2010 byly zaregistrovány také popílky ze spalování 

biomasy, Lead registrantem je společnost ČEZ, a.s. [34] 

Podle čl. 5 evropské směrnice o odpadech č. 98/2008/ES je možno za Vedlejší 

produkt považovat: „Látku nebo předmět vzniklé při výrobním procesu, jehož prvotním 

cílem není výroba tohoto předmětu, lze považovat za vedlejší produkt a nikoliv za odpad 

podle čl. 3 bodu 1 pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky: 

a) další využití látky nebo předmětu je jisté; 

b) látku nebo předmět lze využít přímo bez dalšího zpracování jiným než běžným 

průmyslovým způsobem; 
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c) výroba látky nebo předmětu je nedílnou součástí výrobního procesu a 

d) další využití je zákonné, tj. látka nebo předmět splňují všechny příslušné 

požadavky, pokud jde o výrobek, životní prostředí a ochranu zdraví u konkrétního použití a 

nepovedou k celkovým nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.“ [35] 

Využití vedlejších energetických produktů (VEP) je v Evropě založeno na plnění 

požadavků norem a místních předpisů, které jsou pravidelně revidovány ze strany 

Evropské komise pro standardizaci nebo národních úřadů. [36] Nutným předpokladem pro 

komerční využití je registrace v databázi dle nařízení REACH (č. 1907/2006/ES) [37] 

3.2.1 Využití ve stavebnictví, rekultivacích 

Popílky i škváru je možné uplatnit při výrobě betonů a malt, přičemž popílek může 

působit aktivně i neaktivně (přispívat k tuhnutí či nikoli), struska a škvára zastávají funkci 

plniva. Dále mohou sloužit jako přísada do cementu, cihel, umělého kameniva, mohou být 

přidávány do asfaltu. [33] 

Popílek lze využít pro zneškodňování nebezpečných odpadů jejich tzv. solidifikací 

(směs popílku, cementu a vody po přidání kalu z čistírny odpadních vod vytvoří pevnou 

hmotu s velmi nízkou vyluhovatelností, kterou lze bez rizika uložit). [33] 

Po smísení popílku s vodou za případného přídavku aditiva (vápna, cementu) 

vzniká tzv. stabilizát. Vyznačuje se schopností tuhnout a tvrdnout jako např. cement. 

Uvolňování škodlivin ze stabilizátu je výrazně sníženo tím, že těžké a toxické kovy jsou 

chemicky vázány v krystalické mřížce materiálu, který je podobný betonu. [38] Přídavek 

popele ze dřeva do cementu v SRN představuje v některých výrobcích až 20 %. Bylo 

zjištěno, že takto vnesené toxické kovy jsou z vyrobeného betonu prakticky 

nevyluhovatelné. [32] 

Využití stabilizátu je možné jako těsnicí materiál pro skládky. Vytvořenými 

chemickými vazbami, zhutněním vrstvy a nízkou propustností téměř nedochází k 

uvolňování případných škodlivin z vrstvy do životního prostředí. [39] 

Dále může být tento materiál použit jako technická rekultivační vrstva skládek, 

složišť apod. před překrytím zeminou a konečnou úpravou povrchu. Stabilizát je i velmi 

vhodným materiálem pro rekultivaci odvalů a bývalých odkališť, dále pro zahlazování 
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následků hornické činnosti (např. vyplňování liniových trhlin, vzniklých v důsledku 

poklesů terénu) a obnovení původního nebo vytváření nového reliéfu krajiny. [40] 

Stabilizát je možno využít i v silničním stavitelství jako podkladová vrstva pro 

konstrukce silnic a železnic. [40] 

Další možnost využití představuje oblast čištění odpadních vod, kde může být 

popel použit k výrobě náplní filtrů pro čistírny odpadních vod, s jejichž pomocí odstranit 

fenoly, kyanidy, pesticidy, merkaptany atd. [41] 

3.2.2 Využití jako hnojivo 

Hlavními konstituenty biomasového popele jsou prvky podílející se zásadní mírou 

na výživě rostlin (Ca, K, Mg, P), z čehož plyne myšlenka jeho využití jako hnojiva. Jako 

problematické se však jeví množství těžkých kovů obsažené v popeli. [30] [31] 

V České republice je zatím registrováno pouze jedno hnojivo na bázi popele z 

biomasy a to ze spalování slámy na bioelektrárně. Důvodem pro nevyužívání rostlinných 

živin v popeli jsou nadlimitní koncentrace toxických kovů, které mohou dosahovat i 

řádově tisíce mg v 1 kg sušiny popele z biomasy. [32] 

Dalším úskalím při využívání popílku k hnojivým účelům je jeho vysoká prašnost, 

z tohoto důvodu je jeho použití omezeno při rychlosti větru vyšší 5 m.s
-1

. Hnojivo je nutné 

zapravit do půdy ihned po aplikaci. [32]  

Dalším způsobem zemědělského využití popele ze spalování biomasy je společná 

aplikace se statkovými hnojivy zejména s hnojem nebo kejdou. V případě, že je na 

biokotelně trvale spalována vhodná biomasa, např. sláma nebo bílá dřevní štěpka a obsah 

těžkých kovů je podlimitní, je možno přistoupit ke společnému využívání kejdy a popele 

z biomasy. [32] 

Vlastnostem biomasového popele s ohledem na jeho využití jako hnojiva byly 

věnovány mnohé studie, například se zabývaly jeho možným dopadem na půdní faunu 

nebo možností zlepšení vlastností půd postižených acidifikací. [42][43] 

Pokud nezíská popel certifikát, musí být na něj nahlíženo jako na odpad a musí být 

posuzován podle zákona o 185/2001 Sb., odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Pro 
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posouzení jeho vlastností, zejména obsah rizikových prvků, při aplikaci na půdu je možné 

využít vyhlášku č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, nebo také vyhlášku č. 

382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělskou půdu. [44] 
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4 Experimentální část 

4.1 Odběr vzorků 

Biomasový popel – elektrárna Hodonín 

Elektrárna Hodonín patří mezi nejstarší provozované elektrárny v České republice. 

Byla postavena ve dvou etapách v letech 1951 - 1957. Elektrárna Hodonín je největším 

producentem tohoto druhu zelené elektřiny v rámci Skupiny ČEZ. Na jaře 2009 zde 

odstartoval provoz nového fluidního kotle na spalování biomasy, což umožnilo zvýšit 

objem spalované biomasy. Do té doby se v Hodoníně zelená elektřina vyráběla v obou 

fluidních kotlech výhradně formou spoluspalování biomasy s lignitem. Od 31. prosince 

2009 je v kotli FK2 spalována pouze čistá biomasa. Zařízení disponuje elektrickým 

výkonem až 30 MW a denně si vyžádá 1200 tun biomasy. Výkonem jde o největší kotel na 

čistou biomasu v České republice. Druhý z fluidních kotlů v Elektrárně Hodonín zůstává 

v provozu na lignit. [45][46] 

Vzorky byly odebrány 28. srpna 2012 z elektrárny ČEZ Hodonín. V tomto období 

byla spalována pouze dřevní štěpka, z předchozích zkušeností bylo vysledováno, že ostatní 

druhy fytomasy zanášejí při spalování kotle.  

Byly odebrány 2 typy vzorků, a to vzorek fluidního popele (z elektrických 

odlučovačů) a vzorek suchého ložového popele. Vzorky byly odebrány do plastových 

kbelíků a byly uchovávány vzduchotěsně uzavřené, aby se zabránilo oxidaci nestálých 

minerálních fází. Po předběžném ověření alkalizačních vlastností byl pro své lepší 

alkalizační schopnosti dále pro experiment vybrán fluidní popel. 

Vlastnosti odebraného popele byly stanoveny Centrem nanotechnologií Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava (CNT). Protokol je uveden v Příloze č.2. 

Byla provedena analýza základních prvků i stopových prvků metodou rentgenové 

fluorescenční spektroskopie (XRFS). Základní prvky byly přepočteny na jejich oxidickou 

formu. (viz Tabulka 4, Tabulka 5) 

 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna
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Tabulka 4 Chemické složení biomasového popele – základní prvky (stanovilo CNT) 

analyt jednotka obsah Nejistota 

Na2O %hmotn <1 - 

MgO %hmotn 6 ±0,8 

Al2O3 %hmotn 13,4 ±0,5 

SiO2 %hmotn 45,4 ±1,0 

P2O5 %hmotn 2,1 ±0,7 

SO3 %hmotn 3,14 ±0,10 

K2O %hmotn 3,11 ±0,22 

CaO %hmotn 17,8 ±0,4 

TiO2 %hmotn 0,72 ±0,03 

MnO %hmotn 0,57 ±0,02 

Fe2O3 %hmotn 4,12 ±0,09 

 

Tabulka 5 Chemické složení biomasového popele – stopové prvky (stanovilo CNT) 

Analyt jednotka obsah Nejistota 

V mg.kg
-1 <35 - 

Cr mg.kg
-1 68 ±14 

Co mg.kg
-1 <25 - 

Ni mg.kg
-1 25 ±4 

Cu mg.kg
-1 123 ±14 

Zn mg.kg
-1 524 ±27 

As mg.kg
-1 13,4 ±1,6 

Rb mg.kg
-1 126 ±14 

Sr mg.kg
-1 367 ±8 

Mo mg.kg
-1 <3 - 

Cd mg.kg
-1 7,2 ±1,5 

Cs mg.kg
-1 <3 - 

Ba mg.kg
-1 961 ±20 

Hg mg.kg
-1 <4 - 

Pb mg.kg
-1 115 ±17 

Cl % hmotn. 0,46 ±0,14 

 

Dále byl pomocí adsorpční izotermy BET zjištěn měrný povrch, který je 4,47 

m
2
.   . Pro srovnání, komerčně dodávané aktivní uhlí se vyznačuje aktivním povrchem 

kolem 1000 m
2
.g

-1
a více. [47][48]  



Barbora Špakovská: Studium vlastností kyselé důlní vody a biomasového popele po 

vzájemné interakci 

2013  26 

 

 

Graf 1 BET izoterma biomasového popele (stanovilo CNT) 

Stanovení adsorpční izotermy BET (podle autorů Brunauer, Emmet a Teller) je 

standardní metodou stanovení měrného povrchu tuhých látek. Izoterma BET bere v úvahu, 

že na první naadsorbované vrstvě molekul se vytvářejí další vrstvy působením 

mezimolekulárních sil mezi již adsorbovanými molekulami a molekulami z plynné fáze a 

je vhodná pro vícevrstvou (fyzikální) adsorpci. [49] 

Vzhledem k malému specifickému povrchu jsme nepředpokládali velké sorpční 

vlastnosti samotného popele, adsorpce se však může projevit na povrchu minerálních fází 

nově vzniklých během reakce popele s důlní vodou. 

Důlní voda 

Důlní voda byla odebrána 25. 9. 2012 z povrchového lomu Jiří společnosti 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.  

Tato společnost je nejmenší hnědouhelnou těžební společností v České republice. 

Z hlediska pozice na energetickém trhu je však největším nezávislým výrobcem elektrické 

energie. Její význam spočívá především v dodávkách špičkové silové energie pro 

vyrovnávání energetické přenosové soustavy. 
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V současnosti probíhá těžba ve dvou lomech – Jiří a Družba. Důlní vody jsou 

upravovány v úpravně důlních vod Svatava. V minulosti zde byly upravovány důlní vody 

z povrchového Lomu Medard (nyní je zatápěn) a Hlubiny Jiří, v současnosti jsou zde 

čerpány důlní vody z Hlubiny Jiří a povrchového lomu Jiří (ČS Lomnice a ČS J3). Způsob 

a podmínky vypouštění jsou dány rozhodnutím Krajského úřadu Karlovarského kraje: pH 

6-9, Fe 3-8 mg.l
-1

, Mn 1-4 mg.l
-1

, SO4
2-

 1200-1300 mg.l
-1

, NL 20-40 mg.l
-1

. 

Úpravna je zejména zaměřena na odstraňování vysokého obsahu Fe, NL a nízké 

hodnoty pH, při posouzení kvality upravené důlní vody však byla zjištěna potřeba 

intenzifikace odstraňování síranů a také manganu. [28] 

Celkový rozbor byl proveden Centrální laboratoří společnosti Aqualia 

infraestructuras inženýring, s.r.o. a je uveden v Příloze č. 1 (vzorek 4571). Pro tuto práci 

byl směrodatný výskyt kovů v důlní vodě (viz Tabulka 6) a provázanost výskytu kovů 

v důlní vodě po její reakci s biomasovým popelem.  

Tabulka 6 Vstupní analýza důlní vody - vybrané kovy (provedla Aqualia infrastructuras 

inženýring, s.r.o.) 

Analyt jednotka obsah 

Ca mg.l
-1 265,52 

Mg mg.l
-1 96,62 

Fe mg.l
-1 20,00 

Mn mg.l
-1 5,17 

Al mg.l
-1 15,15 

Na mg.l
-1 202,00 

Zn mg.l
-1 0,76 

Cu mg.l
-1 0,12 

Cr mg.l
-1 <0,025 

Ni mg.l
-1 0,27 

Pb mg.l
-1 <0,005 

Cd mg.l
-1 <0,0010 

K mg.l
-1 9,70 

Co mg.l
-1 0,18 

Ba mg.l
-1 0,04 

As mg.l
-1 <0,0025 

Sr mg.l
-1 2,60 
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5 Testování vzájemné interakce důlní vody a biomasového popele 

Cílem experimentu bylo zjistit vliv popílku na důlní vodu, z hlediska jeho možného 

využití jako alternativního alkalizačního činidla při úpravě důlní vody. Stěžejním úkolem 

bylo zjistit dávky popele pro dosažení zvolených hodnot pH upravované vody. Po 

nadávkování byl u jednotlivých dávek sledován vývoj pH v čase. Při volbě pH jsme 

vycházeli ze studie jihoafrických autorů, kteří pro úpravu kyselé důlní vody použili popílek 

ze spalování černého uhlí. [2] 

Nejprve byly ověřeny alkalizační vlastnosti popele vytvořením základní řady, kde 

byla sledována změna pH v závislosti na dávce popele. Pro experiment bylo použito 

200 ml důlní vody, bylo sledováno pH v suspenzi a ve filtrátu.  

Z této základní řady byly odvozeny 3 dávky popele k pH 8, 10 a 12 (Tabulka 7). 

U těchto dávek byl sledován vývoj pH v čase. 

Tabulka 7 Dávky popele k pH 8, 10, 12 

Dávka 

pH suspenze pH filtrát 

g/200 ml 

0,58 8,65 8,38 

1,2 10,3 10,1 

4,0 12,3 12,2 

Po upravení pH na požadovanou hodnotu (vhodnou dávkou popele) byly vzorky 

umístěny na míchací kolonu Lovibond (Obrázek 2) a za stálého míchání (rychlost 150 

ot . min
-1

, po 10 minutách byla rychlost snížena na 50 ot . min
-1

, u vzorků míchaných kratší 

dobu proběhlo jen rychlé míchání) probíhala reakce. Ve zvolených časových intervalech 

byl sledován vývoj pH ve filtrátu. Po uplynutí zvolené reakční doby (1, 5, 30, 60, 360, 720, 

1440, 2880, 7200 a 10080 minut) byly vzorky přefiltrovány a ve filtrátu bylo stanoveno pH 

(byl použit pH metr WTW pH 330i/SET). Aby bylo zabráněno možnému odpařování, byly 

vzorky 720 minut a déle reagující překryty parafilmem a míchány na magnetickém 

míchadle. 
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Obrázek 2 Míchací kolona se vzorky (Špakovská, 2013) 

 

Současně byl v nefiltrovaném odsazeném vzorku měřen zákal. Po 10 a 30 minutové 

sedimentaci v odměrném válci byl zákal měřen v turbidimetru HACH 2100Qis. 

  

Obrázek 3 Sedimentace (a) a měření zákalu (b) – turbidimetr HACH 2100Q (Špakovská, 2013) 

 

a)    b) 
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Zákal 

Zákal lze definovat jako snížení prostupnosti světla nerozpuštěnými látkami. 

V přírodních vodách je způsoben anorganickými nebo organickými látkami, většinou 

koloidně dispergovanými (jílové minerály, hydratované oxidy kovů, zvláště železa a 

manganu, bakterie, plankton nebo detritus). Kvantitativně se měří buď turbidimetricky jako 

útlum zářivého toku procházejícího kapalinou, nebo nefelometricky jako intenzita záření 

rozptýleného kapalinou. Zákal se vyjadřuje v empirických, buď turbidimetrických 

formazinových jednotkách (ZFt nebo též FAU), nebo v nefelometrických formazinových 

jednotkách (ZFn též FNU). 1 ZF přitom odpovídá 1 mg SiO2/l. Na principu měření zákalu 

je založen také např. odhad koncentrace suspendovaných látek. [8] 

V naší studii byl zákal sledován jako rychlý indikátor změny chemismu 

v upravované vodě v průběhu reakce. 

 

Graf 2 Vývoj zákalu po 10 a 30 minutové sedimentaci v čase pro dávku 0,58g 
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Graf 3 Vývoj zákalu po 10 a 30 minutové sedimentaci v čase pro dávku 1,2g 

 

 

Graf 4 Vývoj zákalu po 10 a 30 minutové sedimentaci v čase pro dávku 4,0g 
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k podobnému vývoji průběhu závislosti zákalu: 

1) Po 30 minutách průběhu reakce došlo u všech tří dávek k poklesu zákalu a tato 

hodnota byla nejnižší ze všech naměřených hodnot v průběhu celého měření 

2) Po 12 hodinách (720 minut) došlo k prudkému vzrůstu zákalu 

3) Po 24 hodinách (1440 minut) došlo opět k prudkému poklesu zákalu  

4) Po 7 dnech (10080 minut) – ukončení experimentu 
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V těchto vybraných momentech byly sledovány koncentrace kovů ve filtrátu, 

konkrétně Na, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Al, Zn, Ba, Sr, Cd, Cu, Co, Cr, Pb, Ni. Obsah kovů bylo 

nutné posoudit s ohledem na jejich výskyt v důlní vodě i v popeli. 

Kovy byly stanoveny atomovým absorpčním spektrometrem fy Varian, typ 

VARIAN AA 280 FS. 

Pro získání celkového přehledu o možném průběhu srážecích reakcí byla ve vzorku 

s reakční délkou 7 dní (10080 minut) stanovena koncentrace síranů rychlotestem. 

6 Vyhodnocení naměřených výsledků 

V této kapitole jsou prezentovány výsledky dosažené experimentem. Obsah kovů je 

srovnán s Přílohou č. 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění
5
, o ukazatelích a 

hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech, v platném znění. 

6.1 pH 

Závislost vývoje pH na čase reakce při různých dávkách biomasového popele je 

graficky znázorněn (Graf 5): 

 Nejvyšší dávka popele (4,0 g) vykazuje téměř okamžitý nárůst na 

maximální hodnotu a prakticky se nemění po 6 hodin (360 minut reakce), 

od 12 hodin (720 minut) můžeme sledovat pozvolný pokles 

 U nejnižší dávky (0,58g) dochází k nárůstu pH postupně a ustálí se až po 30 

minutách reakce a udržuje si stálou hodnotu opět až do 6. hodiny.  

 Prostřední dávka 1,2g popele rovněž vykazuje pozvolnější nárůst a maxima 

dosahuje po 5 minutách reakce.  

 Po 720 minutách dochází u všech dávek k poklesu pH  

 Po 7 dnech je hodnota pH všech vzorků na hodnotách 8-9. 

 

                                                 
5
 Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a Nařízení vlády č.23/2011 Sb. 
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Tento trend můžeme přičíst neutralizačním reakcím, například 

                   

                  

Zdrojem CaO a MgO je popel a rychlost reakce je úměrná počáteční dávce popele. 

Vápník se však vyskytuje v popeli také ve formách CaCO3 (převážně) a Ca(OH)2. [50][51] 

Tabulka 8 Vývoj pH ve filtrátu v závislosti na čase a dávce popele 

 
dávka [g] 

čas [min] 0,58 1,2 4 

1 6,15 9,5 12,063 

5 7,14 10,18 12,157 

30 8,95 9,98 12,169 

60 9,12 9,95 12,192 

360 9,11 10,03 12,132 

720 8,27 9,35 11,75 

1440 8,52 9,23 11,437 

2880 8,94 9,2 10,74 

7200 8,355 8,84 9,942 

10080 8,214 8,47 9,339 

 

 

Graf 5 Vývoj pH filtrátu v závislosti na čase pro dávky 0,58, 1,2 a 4,0g 
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K pomalejšímu nárůstu pH u nejnižší dávky popele může přispívat postupná 

hydolýza Fe
3+

, Fe
2+

, Al
3+

 a Mn
2+

, při které se uvolňují H
+
 ionty [2], dále pomalejší 

reaktivita CaCO3. U nejvyšší dávky je nejvyšší hodnoty pH dosaženo okamžitě, zřejmě 

díky nadbytku alkálií.  

6.2 Zákal 

Průběžný vývoj zákalu po celou dobu průběhu experimentu je uveden v kapitole 5. 

Na tomto místě je pouze uveden vývoj zákalu ve vybraných časech, po 30 minutové 

sedimentaci. 

 

Graf 6 Vývoj zákalu v suspenzi po 30 minutové sedimentaci ve vybraných časech 

Z grafu můžeme vysledovat podobné chování u všech dávek popele, zejména 

prudký nárůst zakalení po 12 hodinách reakce, což může být přičítáno tvorbě koloidních 

částic, na kterých by mohlo docházet k sorpci či koprecipitaci. 
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6.3 Sírany 

V důlní vodě byla vstupním rozborem stanovena koncentrace síranů 1579,8 mg.l
-1

 

(rozbor provedla Aqualia infrastructuras inženýring, a.s.). Pro lepší srovnatelnost výsledků 

byla stanovena vstupní koncentraci síranů i rychlotestem, a to 2050 mg.l
-1

. Dále byly 

rychlotestem stanoveny sírany ve vzorcích s reakční dobou 7 dní (10080 minut). Použit byl 

rychlotest HACH DR 2800™ Portable Spectrophotometer. 

Tabulka 9 Koncentrace síranů stanovená rychlotestem po 7 dnech reakce 

 V

vstup 

dávka [g] 

0,58 1,2 4,0 

c (SO4
2-

) [mg.l
-1

] 2050 2000 2050 1950 

Ke snížení koncentrace síranů po sedmi dnech došlo u nejnižší dávky, a dále u 

nejvyšší dávky. U střední dávky se koncentrace síranů po sedmi dnech výrazně nemění. Na 

tyto výsledky je třeba nahlížet jako na orientační vzhledem k malé přesnosti rychlotestu, 

můžeme však předpokládat, že sírany mohou v malé míře přispívat ke srážení s některými 

kationty.  

Pro odstranění síranů z vody je tento postup málo efektivní, ovšem stejně jako 

ostatní způsoby úpravy důlní vody založené na neutralizaci (např. úprava pomocí Ca(OH)2 

– účinnost odstranění SO4
2-

 maximálně 10-20%). [53] Dle Přílohy č.3 Nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb. v platném znění je povolená hodnota koncentrace síranů ve vodních tocích 

pro vodárenské toky 180 mg.l
-1

 a pro ostatní jako norma environmentální kvality 200 

mg.   . Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro vypouštění důlních vod 

povoluje hodnoty 1200-1300 mg.l
-1

. 
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6.4 Vápník 

Vápník jako CaO tvoří 17,8% hmotnosti popele, v důlní vodě byla zjištěna vstupní 

koncentrace 265,52 mg.l
-1

. 

Tabulka 10 Koncentrace Ca [mg.l
-1

] ve filtrátu ve sledovaných časech 

Dávka popele 

[g] 
Čas [min] 0 30 720 1440 10080 

0,58 
pH 2,87 8,95 8,27 8,52 8,21 

c(Ca) [mg.l
-1

] 265,52 442,00 479,00 487,00 448,67 

1,2 
pH 2,87 9,98 9,35 9,23 8,47 

c(Ca) [mg.l
-1

] 265,52 536,00 497,00 557,00 422,18 

4,0 
pH 2,87 12,17 11,75 11,44 9,34 

c(Ca) [mg.l
-1

] 265,52 825,00 663,00 651,00 376,27 

 

Po přídavku popele došlo k významnému zvýšení koncentrace vápníku v důlní 

vodě, přičemž můžeme pozorovat nárůst koncentrace se zvyšující se dávkou. To znamená, 

že popel vápník uvolňuje. Po počátečním nárůstu se koncentrace snižuje, což může 

znamenat srážení, například jako sádrovec nebo anhydrit CaSO4, uhličitan vápenatý 

CaCO3, apod. Snížení koncentrace je nejmarkantnější u nejvyšší dávky, pravděpodobně 

díky přebytku Ca
2+

 iontů. U nejnižší dávky se koncentrace výrazně nemění. 

 

Graf 7 Koncentrace vápníku ve filtrátu ve sledovaných časech 
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Dle Přílohy č.3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění je vápník limitován 

hodnotou 190 mg.l
-1

. Při našem experimentu došlo k navýšení koncentrace vápníku. U 

všech dávek lze sledovat kolísání koncentrace v čase. U nejvyšší dávky popele, 4,0g 

koncentrace po počátečním nárůstu v čase klesá, u ostatních dávek se výrazně nemění 

6.5 Hořčík 

V popeli bylo stanoveno 6% hmotnosti jako MgO. Vstupní koncentrace hořčíku 

v důlní vodě byla 96,62 mg.l
-1

. 

Tabulka 11 Koncentrace Mg [mg.l
-1

] ve filtrátu ve sledovaných časech 

Dávka popele [g] Čas [min] 0 30 720 1440 10080 

0,58 
pH 2,87 8,95 8,27 8,52 8,21 

c(Mg) [mg.l
-1

] 96,62 120,00 123,00 175,00 134,67 

1,2 
pH 2,87 9,98 9,35 9,23 8,47 

c(Mg) [mg.l
-1

] 96,62 49,80 88,20 65,30 81,90 

4,0 
pH 2,87 12,17 11,75 11,44 9,34 

c(Mg) [mg.l
-1

] 96,62 0,20 0,08 3,16 7,07 

 

Při našem experimentu došlo k odstranění hořčíku jen u nejvyšší dávky popele, a to 

4,0g. U dávky 0,58g došlo k navýšení koncentrace, která se postupně s časem zvyšuje. 

Z toho lze usoudit, že popel hořčík uvolňuje. U dávek 1,2g a 4,0g došlo ke snížení 

koncentrace, přičemž u dávky 4,0g se jedná o snížení až na téměř nulové hodnoty. Tento 

trend lze přičíst hodnotě pH, neboť se uvádí, že pro odstranění hořčíku v technologii vody 

se využívá vysrážení Mg(OH)2 a to při vysokých hodnotách pH nad 9. [8] Po 10080 

minutách (7 dní) u těchto dávek sledujeme mírný nárůst koncentrace, který může být 

spojen s poklesem pH. 
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Graf 8 Koncentrace hořčíku ve filtrátu ve sledovaných časech 

Hořčík je dle Přílohy č.3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění limitován 

hodnotou 120 mg.l
-1

. Vstupní koncentrace hořčíku v důlní vodě tedy byla vyhovující, 

v průběhu experimentu došlo k nárůstu koncentrace použitím nejnižší dávky (0,58g). U 

střední dávky popele (1,2g) došlo ke snížení koncentrace na míru, která je z hlediska 

Nařízení vlády akceptovatelná, u nejvyšší dávky (4,0g) došlo ke snížení až téměř na nulové 

hodnoty. 

6.6 Sodík a draslík 

Sodík v popeli byl zastoupen v množství, které bylo pod mezí detekce (Na2O < 1% 

hmotn.). Jeho vstupní koncentrace v důlní vodě však byla značná (202,0 mg.l
-1

). 

Tabulka 12 Koncentrace Na [mg.l
-1

] ve filtrátu ve sledovaných časech 

Dávka popele 

[g] 
Čas [min] 0 30 720 1440 10080 

0,58 
pH 2,87 8,95 8,27 8,52 8,21 

c(Na) [mg.l
-1

] 202,00 84,90 123,00 185,00 126,67 

1,2 
pH 2,87 9,98 9,35 9,23 8,47 

c(Na) [mg.l
-1

] 202,00 216,00 147,00 179,00 123,34 

4,0 
pH 2,87 12,17 11,75 11,44 9,34 

c(Na) [mg.l
-1

] 202,00 112,00 111,00 140,00 171,81 
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Při experimentu došlo ve většině případů ke snížení koncentrace sodíku, u všech 

dávek opět dochází ke kolísání koncentrace v čase.  

 

Graf 9 Koncentrace sodíku ve filtrátu ve sledovaných časech 

Koncentrace sodíku nejsou v povrchových a podzemních vodách limitovány, je 

však stanovena mezní hodnota pro pitnou a teplou vodu
6
, a to 200 mg.l

-1
. Sodík dále může 

limitovat využití vody z vodního toku pro např. závlahy (ČSN 75 7143 udává hodnoty 

poměru Na : (Ca+Mg) pro různé typy půd). [8]  

Draslík byl v popeli obsažen v relativně nízkém množství (3,11% hmotn.), v důlní 

vodě byla vstupní koncentrace draslíku 9,7 mg.l
-1

. 

Tabulka 13 Koncentrace K [mg.l
-1

] ve filtrátu ve sledovaných časech 

Dávka popele 

[g] 
Čas [min] 0 30 720 1440 10080 

0,58 
pH 2,87 8,95 8,27 8,52 8,21 

c(K) [mg.l
-1

] 9,70 11,90 12,50 16,30 13,80 

1,2 
pH 2,87 9,98 9,35 9,23 8,47 

c(K) [mg.l
-1

] 9,70 14,90 15,40 17,50 21,30 

4,0 
pH 2,87 12,17 11,75 11,44 9,34 

c(K) [mg.l
-1

] 9,70 26,30 29,30 32,20 53,49 

 

                                                 
6
 Příloha 1 Vyhlášky č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky pro pitnou a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 
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U všech dávek můžeme sledovat postupné narůstání koncentrace draslíku v důlní 

vodě, jak s časem, tak se zvyšující se dávkou, což svědčí o jeho postupném uvolňování 

z popele. Přítomnost draslíku ve vodách není hygienicky významná a jeho koncentrace 

není v povrchových nebo podzemních vodách limitována. [8] 

 

Graf 10 Koncentrace draslíku ve filtrátu ve sledovaných časech 

6.7 Železo, mangan 

Vstupní analýza popele prokázala významný obsah Fe2O3 (4,12% hmotnosti). 

V důlní vodě byla stanovena vstupní koncentrace železa 20 mg.l
-1

.  
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Dávka popele [g] Čas [min] 0 30 720 1440 10080 

0,58 
pH 2,87 8,95 8,27 8,52 8,21 

c(Fe) [mg.l
-1

] 20 <0,01 0,03 0,01 <0,01 

1,2 
pH 2,87 9,98 9,35 9,23 8,47 

c(Fe) [mg.l
-1

] 20 0,01 <0,01 <0,01 0,01 

4,0 
pH 2,87 12,17 11,75 11,44 9,34 

c(Fe) [mg.l
-1

] 20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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popele (4,0g) se koncentrace drží po celou dobu pod hodnotou meze detekce 

(<0,01 mg.   ), u nejnižší dávky popele (0,58g) koncentrace železa kolísá v řádech setin 

mg.l
-1

, v poslední fázi je však koncentrace rovněž pod hodnotou meze detekce. 

Železo je podle Přílohy č.3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění 

limitováno hodnotou 0,55 mg.l
-1

 pro vodárenské toky, průměrná hodnota vyhovující normě 

environmentální kvality je 1mg.l
-1

. Při našem experimentu bylo dosaženo odstranění železa 

na hodnotu vyhovující vodárenským tokům. 

 

Graf 11 Koncentrace železa ve filtrátu ve sledovaných časech 

 

Mangan. V popeli byl stanoven obsah manganu jako MnO 0,57% hmotnostních. 

Ve vstupním rozboru důlní vody bylo stanoveno 5,166 mg.l
-1

 Mn.  

Tabulka 15 Koncentrace Mn [mg.l-1] ve filtrátu ve stanovených časech 

Dávka popele [g] Čas [min] 0 30 720 1440 10080 

0,58 
pH 2,87 8,95 8,27 8,52 8,21 

c(Mn) [mg.l
-1

] 5,166 2,550 3,250 2,310 1,373 

1,2 
pH 2,87 9,98 9,35 9,23 8,47 

c(Mn) [mg.l
-1

] 5,166 <0,005 0,013 0,010 0,063 

4,0 
pH 2,87 12,17 11,75 11,44 9,34 

c(Mn) [mg.l
-1

] 5,166 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
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Při aplikaci nejnižší dávky popele 0,58g nebylo dosaženo dostatečného snížení 

manganu. Tuto skutečnost lze přičítat faktorům jednak pH (uvádí se, že při odstraňování 

manganu by pH nemělo klesnout pod 8,3 [52], jednak srážení manganu ruší sírany [8]. 

U dávek 1,2 g a 4,0 g již bylo dosaženo pH vyšší než 8,3 a odstranění manganu proběhlo 

na požadovanou úroveň. 

 

Graf 12 Koncentrace manganu ve filtrátu ve sledovaných časech 

Pro mangan je podle Přílohy č.3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění 

dána průměrná hodnota vyhovující normě environmentální kvality je 0,3 mg.l
-1

. Této 

hodnoty bylo dosaženo u dávky 1,2g a 4,0g, u dávky 0,58g zbytkové koncentrace manganu 

překračovaly povolenou hodnotu. 
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6.8 Hliník 

Koncentrace hliníku ve vstupní vodě byla stanovena 15,15 mg.l
-1

. Významné 

množství hliníku obsahoval i popel (hliník jako oxid hlinitý představoval 13,4% hmotnosti 

použitého popele).   

Tabulka 16 Koncentrace Al [mg.l
-1

] ve filtrátu ve stanovených časech 

Dávka popele [g] Čas [min] 0 30 720 1440 10080 

0,58 
pH 2,87 8,95 8,27 8,52 8,21 

c(Al) [mg.l
-1

] 15,15 0,401 0,071 0,077 <0,03 

1,2 
pH 2,87 9,98 9,35 9,23 8,47 

c(Al) [mg.l
-1

] 15,15 0,213 0,085 0,045 <0,03 

4,0 
pH 2,87 12,17 11,75 11,44 9,34 

c(Al) [mg.l
-1

] 15,15 0,199 0,181 0,109 <0,03 

 

Odstraňování hliníku se může zdát problematické, neboť jeho nízkých koncentrací 

ve vodě lze dosáhnout jen v poměrně úzkém rozmezí pH. Při hydrolýze hlinitých iontů 

vznikají složité hydroxokomplexy, význam mají i polymerační reakce, při nichž vznikají 

polynukleární hydroxohlinitany různého složení, které mohou mít koloidní charakter. 

Postupně se z nich vytváří tuhá fáze, hydratovaný oxid hlinitý Al2O3.xH2O (též amorfní 

Al(OH)3) jehož složení je různé a mění se s časem. Stárnutím (již za 6-9 hodin) dochází 

ke krystalizaci tuhé fáze - v závislosti na podmínkách vzniká buď AlO(OH) nebo Al(OH)3. 

Tyto modifikace mají význam v technologii vody jako adsorpční činidla. [8] 

V průběhu experimentu můžeme sledovat postupné snižování koncentrace hliníku 

v čase u všech dávek, přičemž k nejvýraznějšímu snížení bylo dosaženo u všech dávek 

po 7 dnech trvání experimentu. 
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Graf 13 Koncentrace hliníku ve filtrátu ve sledovaných časech 

Hliník je podle Přílohy č.3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění limitován 

hodnotou 450 µg.l
-1

 (tj. 0,45 mg.l
-1

) pro vodárenské toky, průměrná hodnota vyhovující 

normě environmentální kvality je 1000 µg.l
-1

 (1 mg.l
-1

). Při našem experimentu bylo 

dosaženo odstranění hliníku na hodnotu vyhovující vodárenským tokům. 

6.9 Arsen 

Přestože v důlní vodě byl zjištěn obsah arsenu pod úrovní meze detekce, museli 

jsme ověřit, zda se arsen neuvolňuje z popele při jeho reakci s důlní vodou. V popeli byl 

obsah arsenu 13,4 mg.kg
-1

. 

Tabulka 17 Koncentrace As [mg.l
-1

] ve filtrátu ve sledovaných časech 

Dávka popele 

[g] 
Čas [min] 0 30 720 1440 10080 

0,58 
pH 2,87 8,95 8,27 8,52 8,21 

c(As) [mg.l
-1

] <0,0025
7 0,0010 0,0032 0,0014 0,0030 

1,2 
pH 2,87 9,98 9,35 9,23 8,47 

c(As) [mg.l
-1

] <0,0025
7 0,0020 0,0048 0,0026 0,0020 

4,0 
pH 2,87 12,17 11,75 11,44 9,34 

c(As) [mg.l
-1

] <0,0025
7 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 

                                                 
7
 Vstupní koncentrace byly měřeny společností Aqualia infrastructuras inženýring a.s., výstupní 

koncentrace byly měřeny Centrem nanotechnologií, z tohoto důvodu jsou meze detekce pro As různé. 
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Arsen je ve vodním prostředí poměrně mobilní. Může tvořit málo rozpustné 

arseničnany různých kovů, má značnou schopnost akumulace v sedimentu, prokázána je 

adsorpce na a koprecipitace s hydroxidy železa a hliníku. [7][8][18] Na druhou stranu, 

vlivem změny pH, redoxního potenciálu, může dojít k desorpci (arsen soutěží o adsorpční 

místa se síranovými ionty[18]), rozpouštěním minerálů obsahujících arsen ať už vázaný 

primárně nebo koprecipitací se uvolňuje arsen zpět do vodního prostředí. [7] 

Při našem experimentu došlo u některých vzorků k mírnému nárůstu koncentrace 

arsenu oproti původnímu obsahu v důlní vodě. U nejvyšší dávky popele (4,0g) bylo 

dosaženo nejnižších koncentrací arsenu, a tato koncentrace se nemění po celou dobu 

reakce. U střední a nejnižší dávky (1,2g a 0,58g) koncentrace kolísá, přičemž maxima je 

u obou dávek dosaženo po 12 hodinách (720 minutách) reakce. Lze předpokládat, že zde 

dochází k mobilizaci arsenu. Toto maximum koresponduje s maximální hodnotou zákalu. 

 

Graf 14 Koncentrace arsenu ve filtrátu ve sledovaných časech 

Arsen je podle Přílohy č.3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění limitován 

hodnotou 5 µg.    (tj. 0,005 mg.l
-1

) pro vodárenské toky, průměrná hodnota vyhovující 

normě environmentální kvality je 11 µg.l
-1

 (0,011 mg.l
-1

). Při našem experimentu nedošlo 

k překročení limitů pro vodárenské toky. 
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6.10 Baryum 

Stejně jako u arsenu ani u barya nebyly ve vstupní vodě naměřeny vysoké 

koncentrace (0,04 mg.l
-1

), významný podíl v zastoupení však mělo v popeli (961 mg.kg
-1

). 

Tabulka 18 Koncentrace Ba [mg.l
-1

] ve filtrátu ve stanovených časech 

Dávka popele 

[g] 
Čas [min] 0 30 720 1440 10080 

0,58 
pH 2,87 8,95 8,27 8,52 8,21 

c(Ba) [mg.l
-1

] 0,04 0,06 0,128 0,105 0,084 

1,2 
pH 2,87 9,98 9,35 9,23 8,47 

c(Ba) [mg.l
-1

] 0,04 0,061 0,138 0,070 0,061 

4,0 
pH 2,87 12,17 11,75 11,44 9,34 

c(Ba) [mg.l
-1

] 0,04 0,078 0,115 0,128 0,104 

 

U všech dávek můžeme sledovat kolísání koncentrace v čase, u dávky 0,58g a 1,2g 

dosahuje koncentrace maxima po 12 hodinách (720 minutách), nejvyšší dávka dosahuje 

maximální koncentrace po 24 hodinách (1440 minutách), poté dochází u všech dávek 

k poklesu. Pro odstranění barya z vody je významná tvorba velmi málo rozpustného 

BaSO4(s). [8] 

 

Graf 15 Koncentrace barya ve filtrátu ve sledovaných časech 
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Baryum je podle Přílohy č.3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění 

limitováno hodnotou 180 µg/l (tj. 0,18 mg.l
-1

) jako průměrná hodnota vyhovující normě 

environmentální kvality. V průběhu reakce tato koncentrace nebyla ani u jednoho vzorku 

překročena. 

6.11 Stroncium 

Analýza stroncia byla zařazena opět z důvodu jeho značného obsahu v popeli 

(367 mg.kg
-1

). V důlní vodě byla stanovena vstupní koncentrace stroncia 2,6 mg.l
-1

. 

Tabulka 19 Koncentrace Sr [mg.l
-1

] ve filtrátu ve stanovených časech 

Dávka popele 

[g] 
Čas [min] 0 30 720 1440 10080 

0,58 
pH 2,87 8,95 8,27 8,52 8,21 

c(Sr) [mg.l
-1

] 2,6 3,11 3,18 3,39 3,20 

1,2 
pH 2,87 9,98 9,35 9,23 8,47 

c(Sr) [mg.l
-1

] 2,6 3,30 3,19 3,63 3,30 

4,0 
pH 2,87 12,17 11,75 11,44 9,34 

c(Sr) [mg.l
-1

] 2,6 3,65 3,72 3,87 3,83 

V našem experimentu došlo k mírnému nárůstu koncentrace stroncia v upravované 

vodě, nárůst odpovídá zvyšujícím se dávkám popele. Stroncium není toxické a běžně se 

vyskytuje v přírodních vodách. Stroncium není limitováno v žádném druhu vod (kromě 

radionuklidu 
90

Sr). [8] 
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Graf 16 Koncentrace stroncia ve filtrátu ve sledovaných časech 

6.12 Zinek 

Ve vstupní analýze důlní vody bylo stanoveno 0,764 mg.l
-1

 zinku, v popeli byl 

stanoven obsah zinku 524 mg.kg
-1

.  

Tabulka 20 Koncentrace Zn [mg.l
-1

] ve filtrátu ve sledovaných časech 

Dávka popele [g] Čas [min] 0 30 720 1440 10080 

0,58 
pH 2,87 8,95 8,27 8,52 8,21 

c(Zn) [mg.l
-1

] 0,764 0,004 0,014 0,003 0,007 

1,2 
pH 2,87 9,98 9,35 9,23 8,47 

c(Zn) [mg.l
-1

] 0,764 <0,002 <0,002 <0,002 0,039 

4,0 
pH 2,87 12,17 11,75 11,44 9,34 

c(Zn) [mg.l
-1

] 0,764 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Již při nejnižší dávce došlo k výraznému snížení koncentrace zinku, která se 

udržovala na nízkých hodnotách po celou dobu experimentu, při dávkách 1,2g a 4,0g byl 

zinek odstraněn dokonce pod detekční limit. Tento jev je zřejmě spojen s vlivem pH, neboť 

Pitter [8] uvádí, že nad pH 8 se vylučuje jako tuhá fáze hydroxid zinečnatý Zn(OH)2(s). 
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Graf 17 Koncentrace zinku ve filtrátu ve sledovaných časech 

Zinek je podle Přílohy č.3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění limitován 

hodnotou 92 µg.l
-1

 (tj. 0,092 mg.l
-1

) jako průměrná hodnota vyhovující normě 

environmentální kvality. Při našem experimentu bylo dosaženo odstranění zinku na 

hodnotu vyhovující požadavkům Nařízení. 
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6.13 Stopové kovy 

Jedná se o kovy, které byly v důlní vodě obsaženy v řádech setin až tisícin mg.l
-1

, 

zároveň byly v popeli stanoveny jako stopové prvky, tedy v jednotkách mg.kg
-1

. Konkrétně 

se jedná o chrom, měď, nikl, kadmium, kobalt a olovo.  

Chrom. V důlní vodě byla vstupní koncentrace chromu pod mezí detekce (tj. 

<0,025 mg.l
-1

), v popeli bylo 68 mg.kg
-1

. Možnosti odstranění: Ionty Cr
3+

 snadno podléhají 

hydrolýze za vzniku Cr(OH)3(s). Další významnou vlastností chromu, zvláště iontů Cr
3+

, je 

jejich adsorpce na hydratovaných oxidech Fe, Mn, Al, a to zejména v alkalickém prostředí. 

[8] 

Měď. V důlní vodě byla stanovena vstupní koncentrace mědi 0,118 mg.l
-1

, v popeli 

bylo stanoveno 123 mg.kg
-1

. Rozpustnost mědi je v neutrální a alkalické oblasti (která 

z hlediska našeho experimentu přichází v úvahu) limitována rozpustností hydroxidu 

Cu(OH)2(s) (při pH 8-12 je rozpustnost v řádově v setinách mg.l
-1

), v přítomnosti sulfidů 

přichází v úvahu sulfid, v přítomnosti síranů Cu3(OH)4SO4(s) popř. Cu(OH)6SO4(s). [8] 

Nikl. V důlní vodě byla stanovena vstupní koncentrace niklu 0,268 mg.l
-1

. V popeli 

bylo stanoveno 25 mg.kg
-1

 niklu. Nikl je možné odstranit z vody jako nerozpustný 

hydroxid Ni(OH)2(s), v přítomnosti uhličitanů je možný i uhličitan NiCO3(s), případně sulfid 

NiS(S). [8] 

Olovo. V důlní vodě byla vstupní koncentrace olova pod mezí detekce (tj. <0,005 

mg.l
-1

), v popeli bylo 115 mg.kg
-1

. Olovo má vysoký akumulační index a proto je 

z hlediska jeho odstranění významná jeho sorpce na pevnou fázi. [8] 

Kadmium. V důlní vodě byla vstupní koncentrace kadmia pod mezí detekce (tj. 

<0,0010 mg.l
-1

), v popeli bylo 7,2 mg.kg
-1

. 

Kobalt. V důlní vodě byla stanovena vstupní koncentrace kobaltu 0,183 mg.l
-1

, 

v popeli bylo <25 mg.kg
-1

. Kobalt je možné odstranit z vody jako nerozpustný hydroxid 

Co(OH)2(s), v přítomnosti uhličitanů je možný i uhličitan CoCO3(s), případně sulfid CoS(S). 

[8] 
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V Tabulka 21 jsou uvedeny limity těchto kovů podle Přílohy č.3 Nařízení vlády č. 

61/2003 Sb. v platném znění. Jedná se o imisní limity, které by měly být dodrženy ve 

vodním toku. 

Tabulka 21 Limity stopových kovů [mg.l
-1

] dle Přílohy č. 3 NV 61/2003 Sb. 

Kov Jednotka Limit 

Cr mg.l
-1 0,015-0,018 

Cu mg.l
-1 0,014 

Ni mg.l
-1 0,020 

Pb mg.l
-1 0,0072 

Cd mg.l
-1 0,0003 

Co mg.l
-1 0,003 

 

Tabulka 22 Koncentrace stopových kovů [mg.l
-1

] ve filtrátu při dávce popele 0,58g 

čas 0 30 720 1440 10080 

pH 2,87 8,95 8,27 8,52 8,214 

zákal 0,8 32,6 91 60,9 66,3 

Cr
8 <0,025 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Cu 0,118 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Ni 0,268 0,110 0,150 0,143 0,064 

Pb
8 <0,005 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Cd
8 <0,001 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Co 0,183 0,070 0,131 0,060 0,040 

Již u nejnižší dávky popele (0,58 g) je možné sledovat snížení koncentrace většiny 

kovů (kromě niklu a kobaltu) pod hodnotu meze detekce použitého přístroje.  

Tabulka 23 Koncentrace stopových kovů [mg.l
-1

] ve filtrátu při dávce popele 1,2g 

čas vstup 30 720 1440 10080 

pH 2,87 9,98 9,35 9,23 8,47 

zákal 0,8 10,5 46,3 11,4 13,2 

Cr
8 <0,025 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Cu 0,118 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Ni 0,268 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Pb
8 <0,005 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Cd
8 <0,001 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Co 0,183 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

                                                 
8
 Vstupní koncentrace byly měřeny společností Aqualia infrastructuras inženýring a.s., výstupní 

koncentrace byly měřeny Centrem nanotechnologií, z tohoto důvodu jsou meze detekce pro Cr, Pb, Cd různé. 
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Tabulka 24 Koncentrace stopových kovů [mg.l
-1

] ve filtrátu při dávce popele 4,0g 

čas 0 30 720 1440 10080 

pH 2,87 12,169 11,75 11,437 9,339 

zákal 0,8 21,9 75,5 30,1 37,4 

Cr
9 <0,025 <0,03 <0,03 0,040 0,036 

Cu 0,118 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Ni 0,268 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Pb
9 <0,005 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Cd
9 <0,001 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Co 0,183 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 

U střední a nejvyšší dávky popele (1,2 a 4,0 g) můžeme sledovat odstranění 

veškerých stopových kovů pod hodnoty meze detekce přístroje. Tento jev je spojen 

s hodnotou pH, která se pohybuje v rozmezí od cca 9 – 12. Při takovém pH dochází 

u většiny kovů ke srážení jako hydroxidy, navíc vznikají různé amorfní fáze, na nichž je 

možná adsorpce těchto kovů.  

  

                                                 
9
 Vstupní koncentrace byly měřeny společností Aqualia infrastructuras inženýring a.s., výstupní 

koncentrace byly měřeny Centrem nanotechnologií, z tohoto důvodu jsou meze detekce pro Cr, Pb, Cd různé. 
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7 Závěr  

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit vlastnosti popele po spalování biomasy 

a kyselé důlní vody po jejich vzájemné interakci.  

Byly vyzkoušeny tři různé dávky popele, tak, aby bylo dosaženo pH okolo 8, 10 a 

12. U těchto dávek byl sledován vývoj hodnot pH a zákalu ve zvolených časových 

intervalech po dobu 7 dní. Ve vybraných časech, kde docházelo k změnám ve vývoji pH 

i zákalu byly vzorky analyzovány na obsah kovů, které byly na začátku experimentu 

významně zastoupeny v důlní vodě, nebo v popeli. 

Díky obsahu alkálií má popel výrazně alkalizační vlastnosti. S časem reakce se 

hodnota pH pozvolna snižuje. 

U alkalicky reagujících kovů, vápníku a draslíku došlo ke zvýšení koncentrace 

v upravené vodě, a zvýšení koncentrace odpovídá dávce popele. Hořčík je odstraněn jen 

u nejvyšší dávky popele, u nejnižší dávky dochází k nárůstu koncentrace, u vzorku se 

střední dávkou došlo k malému snížení koncentrace. Tento jev je pravděpodobně spojen 

s hodnotou pH. U sodíku koncentrace kolísá nepravidelně s časem i dávkou popele.    

Železo je odstraněno u všech dávek téměř okamžitě a po celou dobu experimentu. 

Mangan byl odstraněn u vzorků s nejvyšší a střední dávkou popele, u nejnižší dávky došlo 

k malému snížení koncentrace. U obou těchto kovů pravděpodobně hraje významnou roli 

pH, ale také adsorpce. 

U hliníku dochází k postupnému snižování koncentrace v čase. Po sedmi dnech je 

u všech vzorků koncentrace hliníku pod úrovní meze detekce použitého přístroje. 

U arsenu v případě použití nejvyšší dávky popele došlo k nejmarkantnějšímu 

snížení, a koncentrace se po celou dobu reakce nemění. V případě použití nejnižší a střední 

dávky se koncentrace zvyšuje a poté kolísá. U barya dochází k navýšení původní 

koncentrace ve vodě a tato koncentrace kolísá v čase u všech dávek. U stroncia došlo 

ke zvýšení koncentrace a tato se nemění po celou dobu experimentu. 

Zinek byl okamžitě téměř zcela odstraněn u všech dávek popele po celou dobu 

reakce. 
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Stopové kovy chrom, měď, nikl, kadmium, kobalt a olovo byly pro všechny dávky 

odstraněny již v první půlhodině experimentu, pouze u niklu a kobaltu v případě použití 

nejnižší dávky popele zůstávala zbytková koncentrace, která byla zvýšením dávky snížena 

až pod mez detekce přístroje, stejně jako u ostatních kovů.  

Závěrem lze tedy říci, že úprava důlní vody biomasovým popelem je velmi 

efektivní z hlediska odstranění kovů, které jsou ve většině případů odstraněny pod hodnotu 

meze detekce přístroje, případně zůstávají jen v nepatrných zbytkových koncentracích. Pro 

získání celkového přehledu o dějích probíhajících při interakci důlní vody a biomasového 

popele by bylo vhodné doplnit studii o analýzu tuhé fáze, tedy kalu vzniklého při filtraci 

suspenze popele v důlní vodě. 

Nedostatkem tohoto způsobu úpravy (s ohledem na imisní limity Přílohy č.3 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění) je vysoká zbytková koncentrace síranů a 

alkalických kovů, jejichž nadbytek způsobuje zasolování. Při použití standardních 

neutralizačních činidel je však rovněž koncentrace alkalických kovů a síranů nadlimitní.  

Velkou výhodu při použití biomasového popele představuje fakt, že popel i důlní 

voda jsou odpadní produkty a jejich společné využití by mělo pozitivní vliv na odpadové 

hospodářství podniků produkujících tyto odpady, a to jak z hlediska ekonomického, tak 

environmentálního. 
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