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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování ropných látek 

z důlních vod použitím sorbentu na bázi polyuretanové pěny. Práce je rozdělená na část 

teoretickou a experimentální. V úvodních kapitolách teoretické části je popsán původ, 

charakteristika a možnosti odstraňování ropných látek z důlních vod. Dále se zaměřuje na 

popis prostředků umožňujících zabránění úniku nežádoucích kapalin do volného prostředí, 

kterým se říká sorbenty. V experimentální části jsou sledovány a vyhodnocovány sorpční 

schopnosti použitého sorbentu při odstraňování nafty z důlních vod. Sorpce je prováděna 

za statických i dynamických podmínek, rovněž je sledován vliv sorbentu na vlastnosti 

důlní vody. 

Klíčová slova: ropné látky, důlní voda, sorpce, sorbent, polyuretan, NEL 

 

Summary 

This thesis deals with the removal of oil from mine water using a sorbent-based 

polyurethane foam. The work is divided into theoretical and experimental. During the 

opening chapters of the theoretical section I will describe the options and possibilities of 

removing oil from mine water. It will also focus in depth on the means to prevent the 

escape of unwanted fluids into our free and ecological environment, those called sorbents. 

In the experimental part will be monitored and evaluated the sorption amount of sorbent 

used in removing oil from mine water and it's effects. Sorption is carried out under both, 

static and dynamic conditions, and we will observe the influence of the properties of the 

sorbent mine water. 

Keywords: oil products, mine water, sorption, sorbent, polyurethane, NEL 
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Seznam použitých zkratek 

NEL  Nepolární extrahovatelné látky 

pH  Vodíkový exponent 

DV  Důlní voda 

TDS  Rozpuštěné pevné látky 

EC  Elektrická vodivost 

Eh  Oxidačně redukční potenciál roztoku 

TOC  Celkový organický uhlík 

DOC  Rozpuštěný organický uhlík 

ČOV   Čistírna odpadních vod 

DV  Důlní voda 
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1. ÚVOD 

Ropa (též surová nafta, černé nebo tekuté zlato) vznikala bez lidského přičinění již po 

milióny let, je neobnovitelným bohatstvím, bez kterého bychom se dnes v moderním světě 

jen těžko obešli. Jsme obklopeni ropnými produkty, jež jsou dnes základním palivem pro 

dopravu, vyrábějí se z ní léky, hnojiva a v neposlední řadě je surovinou pro výrobu plastů a 

mnoha dalších. Bez ropy se dnes neobejde žádná průmyslová výroba.  

 Používání ropy a ropných produktů s sebou přináší rizika jejich úniku do životního 

prostředí. Při manipulaci s nimi je nutné dodržovat takové zásady, aby nedocházelo ke 

kontaminaci životního prostředí. I přesto dochází k častým únikům ropných látek, a to 

jednak nedodržováním manipulačních zásad a jednak díky haváriím.  

Důlní vody obsaženy ve všech prostorách dolů představují komplikaci při těžbě a 

zhoršují klimatické podmínky v dolech. Je nutné z důlní vody odstranit nebezpečné látky a 

pravidelně ji odvádět na povrch. Dalším procesem odstranění znečištění se již zabývají 

čistírny odpadních vod. 

 V této práci se především zabývám odstraňováním ropných látek z důlních vod 

pomocí sorbentu na bázi polyuretanu a jeho nejúčinnějším možným využitím. V práci 

zároveň není opomenuto, jak k znečištění důlních vod nejčastěji dochází.  

V závěru mé diplomové práce vyhodnocuji chování sorbentu v různém prostředí a 

zkoumám, v jakém prostředí je nejúčinnější. Díky tomu je možné indikovat jeho 

nejvhodnější použití v praxi.  
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2. ROPA A ROPNÉ LÁTKY 

Ropa a ropné látky unikají do životního prostředí zejména při haváriích, přičemž k 

haváriím dochází jak při výrobě a zpracování těchto produktů, tak i při jejich přepravě, 

skladování a použití. Do vody se ropné látky dostávají v homogenní kapalné fázi, v emulzi 

či ve vodném roztoku. Vzhledem ke špatné rozpustnosti vytváří voda s větším množstvím 

ropných látek dvoufázové systémy. [2] 

Každý vodní tok je charakteristický svou biodiverzitou. Vlivem ropných látek, 

které změní vlastnosti prostředí, dochází k úbytku původních organismů nebo i k jejich 

úplnému úhynu a dochází k rozvoji organismů pro toto prostředí nezvyklých. Ropa má tak 

často toxický účinek. Jednotlivé ropné výrobky se svou toxicitou liší. [3] 

Dopady na životní prostředí lze podstatnou měrou omezit rychlým a odborným 

zásahem, pokud jsou navržená a realizovaná opatření správná. Nevhodný postup má při 

likvidaci následků havárie za následek šíření kontaminace do širšího okolí, zvláště pak 

pokud došlo ke znečištění povrchových toků. [4] 

Ropa 

Ropa pochází z latinských slov petra, co znamená „skála“ a oleum, co znamená 

„olej“. Je to tmavá olejovitá kapalina, hnědé až nazelenalé barvy, obvykle lehčí než voda a 

ve vodě nerozpustná.  Ropy se liší i svojí barvou od žluté, přes zelenou až po hnědou či 

černou. Jak ze sloučeniny názvu vyplývá, ropu nacházíme v horninách, někdy však v 

nalezištích prosakuje na povrch a vytváří jezírka, to se stává velmi ojediněle, prakticky 

vůbec. Ložiska ropy jsou v celé zemské kůře pod pevninou a pod mořem. [1] 

Ropy z různých nalezišť se liší svými vlastnostmi, můžeme je rozdělit na několik 

druhů. Podle hustoty jsou ropy rozděleny na těžké, střední a lehké. Hlavními složkami ropy 

jsou uhlík, vodík, síra, dusík a kyslík. Důležitý je i obsah síry v ropě. [6] 

Podle nejnovějších vědeckých poznatků je nepochybné, že ropa vznikla již před 

miliony let z organické hmoty, hlavním zdrojem organické hmoty pro vznik ropy byl 

mořský plankton.  



Natálie Čolasová: Odstraňování ropných látek z důlních vod 

 

3 

 

            

Obrázek č. 1: Ropa a její zbarvení        Obrázek č. 2: Ropa a její zbarvení  

Ropné látky 

Všechny ropné látky jsou považovány za jednu z nejvýznamnějších škodlivin, mají 

společný původ, pocházejí z ropy. Ropné látky jsou podskupinou nepolárních 

extrahovatelných látek NEL. Mezi ropné látky patří kromě samotné ropy také produkty 

zpracování ropy, jako jsou benziny, petrolej, motorová nafta a minerální oleje. Mezi ropné 

látky, k jejichž úniku dochází nejčastěji, jsou benzín a nafta. [2] 

 

Obrázek č. 3: Únik ropných látek do moře 
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Vyznačují se těmito vlastnostmi: 

Benzín: Nejčastěji se používá jako palivo v zážehových spalovacích motorech, v některých 

případech je benzín využíván jako rozpouštědlo. Obyčejný benzín je průzračná, jemně 

prchavá, velmi hořlavá typicky páchnoucí tekutina. Benzínové výpary smíchané se 

vzduchem jsou výbušné, záleží na jejich bodu vzplanutí. Ve vodě je benzín nerozpustný. 

[9] 

Nafta: Jedná se o směs kapalných úhlovodíků. Získává se destilací a rafinací ropy 

v teplotním rozmezí 150 - 370 °C. Jsou u ní dominantní n-alkany C 10 až C20. Vznětová 

charakteristika je vyjadřována cetanovým číslem. [9] 

2.1. Těžba ropy 

Těžba ropy je vázána obvykle na rovinaté oblasti, které kdysi byly nebo stále jsou 

mořským dnem. V současné době se ropa těží pomocí vrtů. Zpravidla je razící hrot osazen 

diamanty, nebo ocelovými hroty a koná rotační pohyb. Jakmile je ropné ložisko úspěšně 

nalezeno, je ropa těžena třemi možnými způsoby, které po sobě následují. [6] 

Způsoby jsou označovány jako primární, sekundární a terciární. Oblast těžby ropy 

se vyznačuje značným rozkouskováním (fragmentací) původní krajiny, a to ostrůvkovitě 

jak těžebními místy, tak liniově cestami, elektrovody a potrubími. [5] 

Je nutné, aby byl k oblastem těžby přiveden elektrický proud k pohonu strojů 

(čerpadel) a současně vybudovat síť potrubí, jež odvádí vytěženou ropu do místních 

zásobníků. Touto cestou se ropa dostává do sběrných stanic, kde je předběžně očištěna 

a pak je vháněna do dálkových potrubí – ropovodů. Ropovody je nafta odváděna často až 

tisíce kilometrů daleko do zpracovatelských závodů petrochemického průmyslu. [6] 

2.1.1. Způsoby těžby ropy 

Primární způsob  

Většinou je v nalezišti společně s ropou přítomen zemní plyn, který zajišťuje 

potřebný tlak, a tak může ropa samovolně vytékat. Tak se vytěží maximálně 20 % ropy 
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v nalezišti. S postupem času tlak plynu postupně klesá, takže je třeba přejít k dalšímu 

způsobu. [8] 

Sekundární způsob  

Čerpání ropy pomocí pump, nebo udržování podzemního tlaku tím, že je do vrtu 

vháněna voda, zemní plyn, vzduch nebo CO2. Dohromady, primárními a sekundárními 

metodami se podaří vytěžit 25–35 % celkového množství ropy. Poté nastupuje závěrečná 

metoda. [10] 

Terciární metody 

Tato metoda nastupuje v okamžiku, kdy už primární ani sekundární způsob nestačí na 

udržení produkce a těžba je ještě stále ekonomická, což závisí na aktuální ceně ropy a výši 

těžebních nákladů. Principem terciární metody je snížení viskozity za pomoci injektáže 

horké páry a lze tak získat opět 5–15 % z celkového množství ropy. [7] 

Ropné ložisko není nikdy vytěžené ze 100 %. Pro lehkou ropu může být využitelnost 

až 80 %, pro ropu těžkou pouze 5 %. 

V druhé polovině 20. století je ropa stále více těžena ze dna mělkých moří (již dříve to 

bylo Kaspické jezero, později Mexický záliv a Severní moře). Za tím účelem jsou v mořích 

stavěny zázraky moderní techniky – ropné plošiny. V současné době se ukazuje jako jedna 

z možností, jak nahradit pomalu vysychající ropné prameny na souši, těžba ropy ze dna 

hlubokých moří. [6] 

 

         Obrázek č. 4: Těžba ropy 
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2.2. Doprava ropy 

V Rusku a USA se v polovině 19. století začala ropa těžit ve větším měřítku, tehdy 

byla přepravována v dřevěných sudech koňskými spřeženími. Objem se postupem času 

ustálil na jisté hodnotě a od těch dob se těžba ropy tradičně uvádí v barelech. Barel 

(jednotka) – je název několika různých jednotek objemu. Název vznikl z anglického slova 

barrel, které znamená mimo jiné významy i sud. Přeprava koňskými povozy byla brzy 

nahrazena přepravou v cisternách po železnici. Po zkušenostech se časem ukázalo, že tento 

způsob dopravy není dostačující a bylo nutno zefektivnit způsob, kterým se ropa bude 

přepravovat a to mělo za důsledek stavby ropovodů a stavbu tankerů k přepravě na moři. 

[11, 6] 

Ropovody 

Ropovody jsou systémy na potrubní přepravu ropy. A to buď přímo z nalezišť ropy, 

nebo z přístavů do oblastí spotřeby. Ropovod se nachází buď nad zemí a nebo pod zemí. 

První ropovod byl dlouhý 9,6 km a byl postaven v roce 1865 v Pensylvánii. Od té doby 

bylo postaveno mnoho a mnohem delších ropovodů, které denně přepravují obrovské 

množství ropy. Ropovod je tvořen rourami o průměru 30–122 cm, které jsou nejčastěji 

uloženy na nevysokých sloupech na povrchu země. Někdy jsou z různých důvodů 

zakopány pod zem, někdy procházejí i po mořském dně. Stálý proud ropy zajišťují čerpací 

stanice, které jsou umístěny v určitých vzdálenostech. Je nutné předcházet usazeninám, 

které se mohou v ropovodu vytvořit, proto se je občas pročištěn ocelovým „ježkem“, který 

je unášen proudem ropy. [13, 6] 

 

    Obrázek č. 5: Ropovod 

http://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pages/pojmy.html?pojem=Barel
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Nejdelším ropovodem na světě je ropovod Družba. Družba spojuje státy 

bývalé RVHP se zeměmi bývalého SSSR. Vystavěli jej Rusové a jeho hlavním účelem 

bylo zásobovat státy socialistické soustavy ropou a zemním plynem z oblasti středního 

Ruska. Ropovod začíná v Samaře, v jihovýchodní části evropského Ruska, kam se sbíhají 

další ropovody ze Sibiře, Uralu a Kazachstánu. Poté pokračuje západním směrem až do 

běloruského města Mozyr, kde se rozdvojuje na severní a jižní větev. [14, 7] 

Česká část ropovodu Družba je dlouhá 357 km, včetně zdvojení a odboček 504 

km. Ropovod Družba vstupuje na české území na břehu řeky Moravy u Hodonína. 

Překonává Vysočinu, kde je v některých úsecích zdvojen, a míří polabskou nížinou ke 

Kralupům, kde přepravovanou ropu ukládá do nádrží v Centrálním tankovišti v 

Nelahozevsi. [13] 

Těžba, spotřeba a doprava ropy 

Země Perského zálivu jsou hlavním dopravním proudem ropy, jedná se o Saúdskou 

Arábii, Irák, Irán a Kuwajt, vedou především do východní Asie a také do Evropy a do 

USA, kde proudí také značné množství této suroviny z Venezuely. Západní Evropa má 

významná naleziště, kde největším sektorem je oblast Severního moře. O poznání menší 

produkci ropy mají země severní Afriky jako Egypt, Libye, Alžírsko, Angola a 

Nigérie.[17]  

Tankery 

Loď  Glückauf se stala první lodí na přepravu ropy v roce 1886, kdy přivezla ropu 

z USA do Evropy. Ropný tanker se velmi liší od poměrně vzácného typu tankeru na 

přepravu plynu. Nosnost je důležitým parametrem každého tankeru. Velikost tankeru 

ovlivňuje také ekonomickou stránku, kdy velké tankery pojmou mnohem větší množství 

ropy a doprava je tedy levnější. Stinnou stránkou je však manévrovací schopnost lodi a s ní 

spojené případné zničující důsledky pro životní prostředí v případě katastrofy. Tankery 

nesmí kotvit v přístavech, ropa je přečerpávána daleko od přístavu do podmořského 

potrubí. [7], [18] 

Největší tankery jsou vystavovány v současné době Japonci. Jedním z největších 

tankerů je Happy Gigant, který má ponor 24 m, šířku 68 m a délku 486 m. Celkem je 

v provozu více než 6000 tankerů různé velikosti a kvality, které plují pod vlajkami různých 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_vz%C3%A1jemn%C3%A9_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_pomoci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samara
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sibi%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ural
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kazachst%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mozyr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gl%C3%BCckauf&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
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států. Nároky na kvalitu tankerů jsou stále vyšší, každý tanker musí mít dnes již dvojité 

stěny, ale i přes všechny tyto nároky občas k jejich ztroskotání a následné ekologické 

katastrofě. [17] 

 

 

Obrázek č. 6: Tanker 

2.3. Havárie způsobené ropnými látkami 

Závažná ropná havárie představuje vždy ekologickou katastrofu s dlouhodobými 

důsledky pro přírodu i lidi. Na světě se stává mnoho ropných havárii, v důsledku 

součastného způsobu využívání ropy jako výchozí suroviny na výrobu benzínu a nafty. K 

uvolňování ropy dochází při vrtných neštěstích, požárech a výbuších vrtných plošin, ale i 

při normálních těžebních operacích. Na souši se dochází k úniku ropy při její přepravě 

ropovody, železničními a automobilovými cisternami a při přečerpávání. [15, 16] 

Příčinou mnoha havárií je selhání lidského faktoru Ať už se jedná o lidskou chybu 

nebo o přirozený jev, úniky ropy mají vždy katastrofální dopad na životní prostředí. 

Ropovody a tankery jsou snadno zranitelná přírodními událostmi a haváriemi. Při 

těchto katastrofách dochází k únikům surové ropy a ta zamořuje vody v tocích, mořích, 

půdy a na souši na dlouhou dobu také podzemní vody. K podobným událostem dochází 

i na přepravních trasách podél ropovodů či na námořních liniích tankerů. Havárie tankerů 
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mají za následek dlouhodobé otrávení pevninského i mořského životního prostředí, 

nehledě na přímé následky způsobené organismům závislým na mořském ekosystému. 

Katastrofy tankerů mají dlouhodobý destruktivní vliv na životní prostředí, těžce postihují 

vodní ptáky, ryby a ostatní mořské tvory. [6]. 

Podle charakteristiky prostředí, které je havárií postiženo, rozlišujeme: 

 havárie na povrchových vodách, 

 havárie na podzemních vodách [4]. 

Havárie na povrchových vodách jsou častější a jsou dobře vizuálně postřehnutelné, 

viditelnými faktory jsou např. zbarvení, zápach, zakalení, úhyn a poškození fauny a flory. 

Průběh havárie je ovlivněn momentálními klimatickými podmínkami, především teplotou a 

okamžitým průtokem vody. [4] 

Rozdílný charakter mají havárie na podzemních vodách v důsledku odlišného režimu 

pohybu podzemní vody. Hlavním zdrojem znečištění podzemních vod bývá nedostatečné 

zabezpečení prostorů skladování, dopravy a jiné manipulace s ropou, ropnými látkami. [4] 

Znečištění podzemních vod bývá důsledkem znečištění nadložních zemin. 

Kontaminanty se za určitých podmínek dostávají do podzemní vody a dále se šíří ve směru 

proudění podzemní vody do okolí. Dochází k rozlišení jednotlivých látek na základě jejich 

hmotnosti, viskozitě, rozpustnosti ve vodě, schopnosti zachycovat se na horninovém 

prostředí. [4] 

Dopady na životní prostředí, které vzniknou únikem závadných látek, lze podstatnou 

měrou omezit rychlým a profesionálním zásahem a volbou optimálních technických 

opatření.  

Faktory ovlivňující efektivitu zásahu jsou: 

 rychlost a efektivita primárních (přímých) opatření pro eliminaci škod na 

životním prostředí, 

 zhodnocení rizika a proveditelnosti zvoleného sanačního zásahu, 

 technická připravenost a odbornost zasahujících složek, 

 dosažitelnost vhodných zařízení a technologií ke zneškodnění znečištění. [4] 
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Při nerozhodném nebo nevhodném odstraňování následků havárie, hrozí 

nekontrolovatelné rozšíření zasaženého území a další poškození přírodních lokalit, které by 

mohly být jinak ušetřeny.  

 

Obrázek č. 7: Ropná havárie 

2.4. Důlní voda 

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

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

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

vody vnikly, a to 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 jejího spojení 

s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami. [25] 

Důlní voda je významnou surovinou a jednou z nejzranitelnějších složek životního 

prostředí, proto je třeba ji chránit. Dobýváním nerostných surovin člověk kontaminuje a 

narušuje hydrologickou rovnováhu podzemních vod, které mají vliv na kvalitu 

povrchových toků. [23] 

V průběhu hornické činnosti se dostává horninový materiál do kontaktu s kyslíkem. 

Pokud horninový materiál obsahuje sulfidické minerály, v důsledku oxidace dojde k jejich 

degradaci a následné imobilizaci. Důlní prostory se zaplní vodou a dochází k luhování 
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sulfidických minerálů. Důlní vody obsahují především železo a mangan, jsou značně 

mineralizované a stávají se kyselými. [23] 

Kontaminace vyluhovaných kovů jsou na mnoha lokalitách podporovány ještě 

bakteriálními procesy, které zintenzivňují vyluhovací procesy především v místech nad 

ustálenou hladinou důlních vod, v důlních prostorech a všude tam, kde jsou produkty 

bakteriálního loužení přirozenou cestou odmývány do důlních vod. [23] 

 Důlní vody obsahují především rozpuštěné kovy z uhelných a rudních dolů. 

Vysoké obsahy železa způsobuje zvětrávající pyrit. Pyrit je běžný minerál sulfidů, který se 

často vyskytuje spolu s uhlím nebo rudami. Důlní vody s vysokou koncentrací sulfidů a 

rozpuštěnými kovy prosakují pryč z důlních prostorů. Mohou znečistit půdu a povrchovou 

vodu. V případě, že se kyselé důlní vody dostanou do přírodních toků nebo jezer, mohou je 

významně poškodit. Kyselá voda je nesmírně toxická pro rostliny a živočichy ve vodním 

ekosystému. [24] 

Pomocí laboratorních rozborů zjišťujeme kvalitu vody. Ve výsledku získáme soubor 

chemických, fyzikálních a bakteriologických vlastností. Výsledky slouží k posouzení 

možností dalšího využití zkoumaných vod. Kvalita vody je také jedním z indikátorů druhu 

nebezpečí pro pracující v podzemí (např. při indikaci stařinných resp. detritových vod).  

Charakteristika důlních vod: 

 pH, teplota, zákal, rozpuštěný kyslík [mg/l] 

 oxidačně redukční potenciál roztoku (Eh) [mV] 

 elektrická vodivost (EC) [μS/cm] 

 rozpuštěné pevné látky (TDS) [mg/l] 

 hlavní kationty (Al
3+

, Si
4+

, Fe, Mn
2+

, Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
) 

 hlavní anionty (Cl
-
, SO4

2-
, CO3

2-
, HCO3-, NO3-) (sloučeniny N, kyanidy, 

TOC, DOC, těžké kovy a metaloidy, baktérie, Fe
2+

/Fe
3+

) [26] 
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2.4.1. Zdroje důlních vod 

 Důlní vody jsou výsledkem různých poměrů míšení přírodních i antropogenních 

(umělých) zdrojů. Vody infiltrující horninovým masivem do důlních děl jsou v převážné 

většině již vodami směsnými, resp. vodami se změněným chemismem v důsledku 

vyvolaného proudění, vlivem snížení původního tlaku, odplynění, vlivem zdržení ve 

starých důlních dílech apod. Poměr jednotlivých zdrojů v důlních vodách je výsledkem 

řady faktorů, mezi které patří zejména intenzita důlních a dobývacích prací, pozice důlních 

děl vůči hlavním zvodněným horizontům oblasti, mocnost pokryvů a stupeň jejich  

hydroizolační funkce. [25] 

 

Obrázek č. 8: Důlní voda 

2.4.2. Teplota důlních vod  

Teplota důlních vod je závislá na hydrologických poměrech v konkrétní lokalitě 

těžby, chemickém složení hornin, kterými vody do důlních prostor pronikají, a hloubkou 

dolu. Tepelný tok dosahuje např. v oblasti moldanubika hodnoty kolem 50 mW.m
-2

, k 

okrajům tohoto masivu stoupají i nad 60 mW.m
-2

. Oblasti zvýšeného tepelného toku (až 80 
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mW.m-2) jsou situovány pod Krušnými horami, v Českém středohoří (kde souvisí s 

dozvuky terciérního vulkanismu), v podorlické oblasti, části české křídové pánve a v 

karpatské oblasti. [19] 

Skutečná teplota vod je pak dána hloubkovým rozsahem zatopených důlních děl, 

geotermickým stupněm v dané lokalitě a případným prouděním vod v zatopeném dole. 

Provedená měření na některých lokalitách dokládají zřetelnou hloubkovou teplotní 

stratifikaci důlních vod. Teplota vytékající vody závisí na technickém řešení vyvádění vod 

ze zatopeného dolu, zejména zda je vyváděna z hlubších horizontů nebo pouze tzv. 

hladinová voda. [19] 

3. PŮVOD ROPNÝCH LÁTEK V DŮLNÍCH VODÁCH 

Důlní vody jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly, a to 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 jejího spojení s jinými stálými povrchovými 

nebo podzemními vodami. Tato voda je pak základě vydaných povolení, vypouštěná do 

vodních toků v takových limitech, aby nedošlo k ohrožení života a funkcí těchto potoků a 

řek. 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. [25] 

Ropné látky se v důlních vodách mohou vyskytovat z různých důvodu a to jak 

z povrchové, tak i hlubinné těžby, kdy používáním techniky dochází k únikům škodlivých 

látek a může dojít až k případné havárii, spojené s jejím užíváním. Toxické vlastnosti 

jednotlivých ropných výrobků se vzájemně liší. Ropné látky se ve vodě rozpouštějí velmi 

špatně. Důlní vodu, která je znečištěná ropnými látkami je nutné těchto látek zbavit. [23] 

Pro snížení množství ropných látek v důlních vodách, zajištění ochrany zdraví, 

bezpečnosti práce, provozu a ochrany životního prostředí je nutné: 

 důsledně odstraňovat netěsnosti hydraulických obvodů mechanizovaných 

výztuží, 

 při opravách hydraulických obvodů zamezit úniku emulzní kapaliny do 

podloží v dole i na povrchu, 
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 před přepravou strojních dílů zamezit úniku olejové náplně utěsněním, 

popřípadě jejím přečerpáním,  

 veškeré zbytky nepotřebných olejů likvidovat v nádobách k tomu určených 

(ekokontejnery, dvouplášťové, uzavíratelné nádoby). [31] 

3.1. Možnosti odstraňování ropných látek z důlních vod 

V důsledku lidské činnosti se koncentrace znečišťujících látek v prostředí stále 

zvyšuje. Ropné látky neznečišťují jen zemský povrch, vyskytují se také v podzemí 

v souvislosti s důlní těžbou. Technika je jediným zdrojem ropného znečištění dolů a 

důlních vod.  

Výběr vhodné čistírenské technologie a jednotlivých procesů se řídí přítomností 

toxických látek, složením a množstvím odpadní vody.  

Čištění odpadních vod se provádí mnoha různými způsoby, které lze rozdělit 

podle jejich podstaty do několika základních skupin. Téměř nikdy nestačí k vyčištění jen 

jeden způsob či způsoby z jedné skupiny, nýbrž je jich třeba kombinovat více k dosažení 

žádaného efektu. [3] 

 

 chemické procesy (přídavek kyselin, solí) 

 fyzikální procesy (adsorpce) 

 termické procesy (ohřátí, odpaření, spalování) 

 biologické (mikrobiální rozklad organických látek  

 mechanické separační procesy (gravitační odlučování, odstředění) [27] 

3.1.1. Chemické procesy 

Chemické procesy můžeme rozdělit na chemickou deemulgaci emulzí ropných látek 

nebo oxidaci ropných látek rozpuštěných ve vodě. 

Chemická deemulgace je srážení vyvolané přídavkem pomocné látky (koagulační, 

deemulgační činidlo) do emulze ropných látek. Přídavkem inaktivního neemulgačního 

činidla s elektrickým nábojem probíhá deemulgace snadněji. Při vyšších teplotách a tlaku 

je proces srážení urychlen. V technologickém procesu čištění je chemická deemulgace 
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prováděna při neměnné jakosti odpadních vod. [3] 

Srážecí procesy: 

 okyselení minerální kyselinou (HCl, H2SO4), 

 přídavek organických povrchově aktivních látek, 

 přídavek solí (soli železa, hliníku), 

 přídavek tuhých adsorpčních hmot, 

 přídavek polymerních flokulantů. [3] 

Oxidace ropných látek rozpuštěných ve vodě se využívá v případě, že odpadní vody 

znečištěné ropnými látkami i po chemickém čištění obsahují nadále koncentrace ropných 

látek. Tyto ropné látky způsobují charakteristický zápach. Při vysokých nárocích na 

vyčištěnou odpadní vodu se zápach odstraňuje pomocí oxidace chlorem, oxidem 

chloričitým, ozonem. [3] 

3.1.2. Fyzikální procesy 

Fyzikální prcesy můžeme taktéž rozdělit na dvě různé metody odstraňování 

ropných látek a to na adsorpci tuhými absorbenty a deemulgaci elektroforézou. 

Adsorpce tuhými absorbenty se podle povahy sil dělí na fyzikální adsorpci a 

chemisorpci. Tyto dvě metody probíhají v praxi současně. 

Aktivita adsorpční mohutnosti: 

 statická aktivita - (udává množství látky, které adsorbuje hmotnostní nebo 

objemová jednotka absorbentu do dosažení rovnovážného stavu), 

 dynamická aktivita - (udává množství látky, jež se adsorbuje jednotkou 

množství absorbentu při průtoku ověřované odpadní vody až k okamžiku, kdy 

se adsorbovaná látka objeví ve vytékající tekutině). [3] 

Tuhá paliva se využívají v případě, kdy jsou nižší nároky na vyčištěnou odpadní 

vodu (koks, dřevěné piliny, uhelný prach, rašeliny). Vhodné adsorbenty jsou silikátové 

hmoty (dispergovaná hydrofobní kyselina křemičitá – hořečnaté soli, siloxid, rozsivkové 
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zeminy, bentonit), pryskyřice a aktivní uhlí. [3] 

Metoda deemulgace elektroforézou využívá elektrický proud k zániku emulzí na 

principu elektroforézy spolu s elektrolýzou. Emulze je pod vlivem elektrického proudu. K 

procesu dochází při adsorpci na hydroxidy kovů přidaných do deemulgované emulze nebo 

uvolňovaných z elektrod a elektroflotací [3]. 

3.1.3. Termické metody 

Při deemulgaci odpadních vod s obsahem emulgovaných ropných látek se 

kombinují termické metody s mechanickými procesy a chemickou deemulgací. 

Deemulgační reakce a separace olejové fáze od vodné fáze, urychluje zahřívání a zvýšená 

teplota. Zahřívání je možné přímo pomocí ponorného hořáku, ostré páry nebo pomocí 

výměníku tepla [3]. 

Charakteristické vlastnosti procesu odpařování: 

 k deemulgaci dochází bez přídavku chemických činidel, 

 kal je tvořen vykrystalizovanými solemi rozpuštěnými v odpadní emulzi, 

 v olejové fázi zůstávají zachyceny emulgátory, stabilizátory emulzí a další 

organická aditiva, 

 na proces nemá vliv stabilizace emulzí různými emulgátory, 

 voda z odpadní emulze se odpaří a používá se k přípravě nových emulzí – 

neodpadají žádné odpadní vody, 

 olejovou fázi lze spalovat. [3] 

3.1.4. Biologické čištění 

Biologické čištění předčištěných odpadních vod pomocí fyzikálně-chemických 

procesů, je založeno na schopnosti mikroorganismu rozkládat organické látky, které jsou v 

těchto vodách obsaženy. Rozkladu podléhají také všechny uhlovodíky a i jejich směsi. 

Tento způsob likvidace ropných látek je účinný, avšak finančně nákladný. [3] 
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Způsoby biologického čištění: 

 aktivací  

 biologickými filtry 

 stabilizačními nádržemi  

 chladícími věžemi [3] 

Čištění aktivací 

Používá se jednostupňové nebo dvoustupňové uspořádání čistíren odpadních vod 

podle toho, jak je nutno koncentrované vody čistit a jaký má být čistící účinek. Dle 

použitého uspořádání je potřeba dodržet vhodné parametry jako je doba zdržení, obsah 

sušiny aktivovaného kalu, přírůstek aktivovaného kalu, objemové zatížení a mnohé další. 

Účinnost čištění lze zvýšit dávkováním síranu železnatého, který působí jednak jako 

katalyzátor oxidace přítomných sulfidů vzdušným kyslíkem a jednak zatěžuje v důsledku 

hydrolýzy vločky aktivovaného kalu. [3] 

Čištění biologickými filtry 

Jsou méně citlivé na nárazy toxických látek, proto se většinou používají v 

kombinaci s aktivací jako první stupeň biologického čištění. Kvalita čištěné vody bývá 

však horší než u aktivace.  Náplně filtrů jsou různé např. štěrk, plasty atd. Velmi efektivní 

jsou právě náplně z plastu. [3] 

Čištění ve stabilizačních nádržích 

Pro zvýšení účinnosti a zintenzivnění čištění je nutno volit malou hloubku nádrže, 

okolo 1m. Zde se dosahují optimální poměry ohřívání, aerace a prosvětlení vody i jejího 

osídlení vodními organismy. Účinnost biologického čištění v těchto nádržích značně kolísá 

v závislosti na ročním období, rychle klesá v chladném období. Nejčastěji se používají 

stabilizační nádrže s umělou aerací, které jsou menšího objemu a mají nižší dobu zadržení. 

Aerátory mohou být mechanické nebo pneumatické. 

Stabilizační nádrže mají mnoho nedostatků, které omezují jejich použití: 

 značná plocha 

 obtížné čištění 

 kolísavost v závislosti na ročním období [3] 
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Čištění v chladicích věžích 

Jedná se o zvláštní způsob biologického čištění odpadních vod, při kterém je 

čištěná voda současně i chladícím médiem. Mikroorganismy jsou osazeny na stěnách 

chladící věže a na její dřevěné výplni. Věže mohou být použity pouze k dočištění již 

biologicky vyčištěných vod. Nevýhodou je nadměrné zarůstání teplosměnných ploch 

mikroorganismy, což zhoršuje přestup tepla a zvyšuje korozi. [3] 

3.1.5. Mechanické procesy 

Mechanické čištění má za úkol především zachytit pevné, hrubé a plovoucí látky 

včetně tekutých látek tekoucích na hladině.  

Ultrafiltrace – Využívá se polopropustných membrán. Směr toku roztoku procházejícího 

membránou je orientován přibližně v pravém úhlu ke směru toku média přiváděného k 

filtraci a současně omývajícího povrch polopropustné membrány. Velikost pórů podmiňuje 

množství zachycených částic na membráně. Omývání membrány musí být účinné, nemělo 

by docházet k jejímu ucpávání. Při ultrafiltraci nevzniká kalový koláč. Na membráně se 

zachycují jak olejové emulze, tak nepolární sloučeniny a mechanické nečistoty [3].  

Odstřeďování nedeemulgovaných emulzí - Další možnou metodou je odstřeďování. 

Aby mohlo docházet k odstraňování emulzí ropných látek pomocí odstřeďování, musí 

tomuto procesu předcházet chemicko-adsorpční deemulgační úpravy a důležitým 

faktorem je rozdíl hustot mezi oběma fázemi. 

Nejčastěji se odstřeďování používá pro předběžnou úpravu odpadních emulzí, 

průběžné hrubé odlučování volných ropných látek od emulzí v oběhových systémech [3]. 

Deemulgace emulgovaných ropných látek filtrací - K deemulgaci nestálé emulze 

dochází na filtrační přepážce s úzkými póry. Dochází k překonání odpudivých sil mezi 

jednotlivými částicemi, které se postupně slévají ve větší kapky ropných látek [3]. 

Gravitačníní separátory olejů a tuků 

Každá nádrž působí jako gravitační odlučovač, v případě, že dojde ke zpomalení 

průtoku, uklidnění hladiny a částice s hustotou menší než je hustota vody stoupají k 
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hladině, kde se hromadí. Vhodnou úpravou nádrže zabráníme jejich vyplavení do odtoku. 

[35] 

Lapol 

Odlučovače nejjednoduššího typu (viz obr.9). Lapol je nádrž, v níž při zpomaleném 

proudu dochází k vyplouvání částic s hustotou menší, než je hustota vody k hladině, na níž 

se akumulují a periodicky jsou odstraňovány. Úniku těchto látek s vyčištěnou vodou 

zabraňuje norná stěna. Stírání hladiny je buď ruční nebo strojní. Aby bylo možné hladinu 

pravidelně čistit, je nutné při navrhování lapačů tuků a olejů brát zřetel na to, aby byla 

hladina dostupná. [35] 

 

Obrázek č. 9: Gravitační odlučovač Lapol T 

Koalescenční filtr 

Využívá se pro použití málo stabilních emulzí. Voda protéká vrstvou materiálu s 

ostrými hranami - střepy, při čemž na jejich hranách se shlukují emulgované částice do 

větších kapének, které lze již separovat gravitací (viz obr.10) Za touto vrstvou je pak 

vlastní lapač oleje. [35] 

 

Obrázek č. 10: Koalescenční filtr 
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Separátor API 

Separátor API (American petroleum institute, obr. 11).  se využívá v ropném 

průmyslu pro čištění zaolejovaných vod. Průtočná rychlost je u něj 5 až 10 mm.s-1 a doba 

zdržení cca 2 h. Jsou vybaveny stíráním hladiny a pro odstranění těžkých olejů i stíráním 

dna. [35] 

 

Obrázek č. 11: Separátor API 

Odlučovač GOOL 

 Pomocí lamel lze dosáhnout zvýšení účinnosti gravitačních separátorů. Odpadní 

voda se před vstupem do lapače čistí sedimentací a pak přitéká do odlučovacího prostoru 

se soustavou lamel kruhového tvaru. Odloučené kapky oleje se na horních plochách lamel 

spojují do větších kapek a ty se sunou souproudým pohybem po stěnách ke kraji, kde se 

odlučují na hladinu. Zařízení je určeno pro separaci zaolejovaných vod nevytvářejících 

stabilní emulze. [35] 

 

Obrázek č. 12: Odlučovač GOOL 
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Flotace 

Flotace je separační proces, používaný pro oddělení dispergovaných částic z 

kapaliny, při kterém se tyto částice spojují s mikrobublinami plynu za vzniku flotačních 

komplexů lehčích než voda a vynášených tedy k její hladině. Dispergované částice mohou 

být tuhého i kapalného skupenství, tedy tvořící suspenze nebo emulze. Hustota těchto 

částic může být větší než hustota vody. V podstatě se jedná o trojfázový systém: tuhá látka 

- kapalina - plyn nebo kapalina - kapalina - plyn. [35] 

 

Obrázek č. 13: Schéma flotace 

Vznik mikrobublin, se v disperzním prostředí dosáhne různými způsoby, podle nichž 

dělíme flotaci : 

 snížením tlaku v systému - vakuová flotace 

 jemnobublinným provzdušněním – volná flotace 

 expanzí vody nasycené vzduchem při zvýšeném tlaku - tlaková flotace 

 denitrifikačními pochody v biomase za vzniku plynného dusíku - biologická 

 flotace 

 přídavkem chemikálií uvolňujících plyn (např. peroxidu vodíku uvolňujícího 

kyslík) - chemická flotace, 

 elektrolýzou vody - elektroflotace. 
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3.2. Prostředky pro likvidaci ropných látek 

V případě, kdy dojde k úniku nežádoucí kapaliny z uzavřeného zařízení do 

volného prostoru, je nutné provést její zachycení pomocí speciálních látek a materiálů. 

Tyto materiály a speciální látky jsou schopny kapalinu na sebe vázat, pohlcovat nebo s ní 

reagovat. Zachycování kapalin probíhá na různých chemických nebo fyzikálních 

principech. Obecně se těmto principům říká sorpce a materiálům, které se k tomuto účelu 

používají, sorbenty. Mají různé chemické složení, vyrábí se především v tuhém skupenství. 

[27] 

Sorbenty se vyrábí v mnoha provedeních a variantách, lze je však zhruba roztřídit dle 

dvou kritérií. 

 

1. Smáčivost vodou 

 hydrofobní 

 nehydrofobní 

2. Provedení 

 přírodní 

 sypké 

 textilní 

Hydrofobní sorbenty - nejsou smáčeny vodu a plavou na ní, čímž jsou v hodné pro 

odstranění ropných produktů na vodní hladině. Většinou bývají práškové nebo 

granulované. [28] 

Nehydrofobní sorbenty - nasakují vodu, čímž je jejich použití na vodě nevhodné. 

Jsou jak v práškovém i granulovaném, tak i v textilním provedení. [28] 

 

Požadavky na vlastnosti sorbentů jsou: 

 Nasákavost - schopnost pojmout ropnou látku z okolí a izolovat ji tak, aby 

nemohla dále poškozovat životní prostředí. Čím vyšší nasákavost, tím více 

ropné látky je sorbent schopen absorbovat.  
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 Stabilita - Sorbent by měl být odolný vůči kyselinám, organickým 

rozpouštědlům, louhům a proti působení mikroorganismů, neměl by podléhat 

změnám vlivem UV záření. 

 Netoxičnost –  Je nezbytně nutné, aby sorbent nebyl toxický, vzhledem 

k používání sorbentů na vodní hladině a v blízkosti zdrojů pitné vody. [28] 

Rozdělení sorbentů podle provedení: 

 

 Přírodní sorbenty - dnes se již téměř nepoužívají. Jedná se například o slámu, 

piliny, písek apod. Mezi jejich hlavní nevýhody patří nemožnost použití na 

vodě a malá sorpční schopnost. Navíc jsou špatně skladovatelné. Jejich 

uplatnění je dnes spíše v nouzových případech, kdy nejsou k dispozici 

průmyslové sorpční látky. [27] 

 Sypké sorbenty - jsou tvořeny různě velkými částicemi sorpční látky. Jsou 

vyráběny na bázi křemeliny, rašeliny, celulózy, polyuretanu, aglomerovaných 

uhlíkatých částic a perlitu. Vyrábí se ve velikostech jednotlivého zrna od 0,1 

mm až 3 cm. Sorbenty mohou být vybaveny hydrofobní úpravou. [27] 

 Textilní sorbenty - jsou nejčastěji vyrobeny z aditivovaného polypropylenu 

a polyethylenu. Dodávají se ve formě vláken, vlákenných útvarů, netkaných 

textilií a jiných textilních útvarů. [27]  

3.2.1. Sorpční materiály a prostředky 

Sorb  

Vysoce aktivní buničina ze syntetických vláken, která odpuzuje vodu. Je schopna 

pojmout 22krát více oleje, než je jeho vlastní hmotnost. Používá se v oblastech pracovního 

lékařství, ve vodě a na půdu. Formy jeho použití jsou: šátky, desky, role, kostky. [4] 

Sorpční koberec  

Má stejnou chemickou odolnost a vlastnosti jako sypký sorbent, avšak sorpční 

koberec se dodává v rolích. Umožňuje mechanické stírání nečistot z povrchu strojů, 

předmětů a podlah a trvalou sorpci malých množství ropných látek. [4] 
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Sorpční koberec antistatický  

Hydrofobní koberec se speciální antistatickou úpravou, který je vyroben z 

mikrovláken (100 % polypropylen) zpevněných tepelným prolisováním. Po chemické 

stránce se jedná o 100% polypropylen. Používá se jako sorpční materiál pro prostory, kde 

je velké nebezpečí výbuchu par, plynů a nebezpečí vzplanutí kapalin následkem přeskoku 

elektrostatického náboje. [4] 

Sorpční had  

Hydrofobní sorpční textilie nastříhaná na proužky, zpevněná síťovým obalem ve 

tvaru válce. Na obou koncích obalu je umístěna karabinka a kroužek, aby bylo možné 

napojit více hadů k sobě (viz obr. č.14) Sorpční had se používá jako sorpční norná stěna, 

která slouží pro likvidaci olejových havárií, k prevenci ropných havárií na výstupech z 

ČOV, k dočišťování vod za odlučovači typu „lapol“, pro lokalizaci ropné havárie na vodní 

hladině i pevném povrchu. [4] 

Sorpční proužky  

Hydrofobní sorpční proužky pohlcují ropné látky, nesají vodu, plavou na vodní 

hladině i při dlouhodobém použití. Pro svůj velký měrný povrch velmi rychle sorbují ropné 

látky. Užívají se při dočišťování úniků z obtížně přístupných míst a nerovných povrchů. 

Snadné odklízení jak z vodní hladiny, tak z nezpevněného povrchu. [4] 

Sorpční proužkové hady  

Jedná se o prostředek, který spolehlivě zachytává ropné látky, zejména vysoce 

viskózní oleje. Sorpční proužkové hady lze v průběhu použití regenerovat. Pomocí 

karabinek je možné hady napojovat na sebe a vytvořit tak sorpční stěnu. Díky své pevné 

konstrukční sítí vydrží vlečení po vodě a pevném povrchu. [4] 

 

Obrázek č. 14: Sorpční had      Obrázek č. 15: Sorpční koberec 
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4. SORBENT NA BÁZI POLYURETANU 

Sorbent, využit pro testování odstraňování ropných látek z důlních vod byl vyvinut 

na VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství ve spolupráci se 

soukromým subjektem, firmou D & Daxner Technology, s.r.o., který je evidován na Úřadu 

průmyslového vlastnictví v Praze pod názvem „Sorbent s kombinovaným účinkem pro 

fixaci znečišťujících látek z pevných povrchů a vodní hladiny na bázi polyuretanové pěny“ 

jako užitný vzor a přihláška vynálezu. [27]  

Byl připraven z polyuretanové pěny, popele po spalování biomasy a 

hydrofobizační přísady tak, aby vykazoval dobré sorpční schopnosti a bezproblémovou 

manipulaci, tzn. aby byl minimálně prášivý a při aplikaci neulpíval mimo oblast použití. 

[27] 

Jednotlivé složky sorbentu 

 Polyuretan 

Materiál, který má vynikající izolační schopnost, nízkou nasákavost, nepatrnou 

hmotnost a pevnost. Polyuretan je zdravotně nezávadný, avšak při práci se surovinami, 

které jsou v tekutém stavu toxické, při jejich přepravě a zacházení s nimi, je třeba 

dodržovat příslušná bezpečnostní opatření. Po vytvrzení je pěna zcela neškodná. 

Nedochází k odpařování jakýchkoliv škodlivin. Je stálý v benzinech, minerálních olejích, 

rozpouštědlech, tucích, ropných produktech i ozonu, odolává vyšším teplotám. Stává se tak 

vhodnou součástí sorbentů. [29] 

 Popel po spalování biomasy 

Biomasa je hmota organického původu (rostlinná či živočišná). Energie biomasy 

má původ ve slunečním záření a lze ji oproti energii z fosilních paliv (především ropa, uhlí 

či zemní plyn) obnovovat, proto patří mezi obnovitelné zdroje energie. Při spalování 

biomasy je základním kritériem výhřevnost paliva. Rozlišujeme paliva tuhá, plynná 

a kapalná. [30] 

Hydrofobizované popely po spalování biomasy rostlinného původu vykazují 

vysoké komplexní sorpční schopnosti vůči extrahovatelným látkám a jimi tvořenými 

http://www.nazeleno.cz/energie/solarni-energie/okenko-nazeleno-kdy-maji-obnovitelne-zdroje-smysl.aspx
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emulzemi a disperzemi. Jejich samostatné použití jako sorbentů však není možné z důvodu 

jejich vysoké polétavosti a vzhledem k množství jemných uhlíkatých částic i jejich 

nežádoucímu ulpívání mimo oblast použití. [27] 

 Hydrofobizační činidlo 

Hydrofobní (nesmáčivé) materiály odpuzují vodu. Kapky vody se do nich 

nevsáknou, dochází tedy k chemicko-fyzikálním změnám. Zapracováním 

hydrofobizačního přípravku do popele, se povrch jeho zrn pokryje nesmáčivým, 

vodoodpudivým povlakem. K hydrofobizaci lze použít přísady na bázi organických 

mastných kyselin a jejich derivátů, v případě sorbentu na bázi modifikované polyuretanové 

pěny draselné soli methylsilanolátů. [27] 

4.1. Příprava modelové vody 

 K testování odstraňování ropných látek z důlních vod byla použita modelová důlní 

voda z lomu Jiří patřící společnosti Sokolovská uhelná. Důlní voda pochází konkrétně 

z čerpací stanice Lomnice, je charakteristická vysokým obsahem železa, manganu, síranu a 

nízkým pH (pH 2,30). Do vody byla přidána motorová nafta – motorový olej, přičemž 

došlo k vytvoření skvrny na hladině. 

Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná se nachází v prostoru mezi městy Sokolov a 

Chodov a leží v dobývacím prostoru Albertov. Jedná se o jeden ze dvou posledních ještě 

dnes činných uhelných lomů na Sokolovsku. Těžba zde byla zahájena v roce 1981 

v důsledku přechodu z hlubinné těžby uhlí na těžbu povrchovou. [34] 

Těžba pokračuje západním směrem, přičemž již nyní přetěžuje oblast s dřívější 

hlubinnou těžbou. Další těžba bude pokračovat zhruba do roku 2035, přičemž s dalším 

pokračováním těžby se již nepočítá. Po ukončení těžby se v rámci rekultivací plánuje 

zaplavení zbytkové jámy spolu s lokalitou Družba a vznik nového jezera Jiří - Družba. [34] 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_Dru%C5%BEba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_-_Dru%C5%BEba
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5. EXPERIMENTY ODSTRAŇOVÁNÍ ROPNÝCH LÁTEK 

Z DŮLNÍCH VOD POMOCÍ SORBENTU NA BÁZI POLYURETANU 

V experimentální části jsem se zabývala pokusem, který byl zaměřen na zkoumání 

problematiky odstraňování ropných látek z důlní vody pomocí sypkého sorbentu. K 

testování odstraňování ropných látek z důlních vod byl použit sorbent, který byl vyvinut na 

VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství ve spolupráci se 

soukromým subjektem, firmou D & Daxner Technology, s.r.o. Sorbent je tvořen 

polyuretanovou pěnou, popelem po spalování biomasy rostlinného původu a 

hydrofobizačním činidlem.  

Sorpční schopnost sorbentu jsme zkoumali ve třech různých postupech a zjišťovali, 

v kterém z postupů se chová sorbent zcela hydrofobně. 

 Aplikace sorbentu vsádkovým způsobem bez míchání 

 Aplikace sorbentu vsádkovým způsobem s mícháním 

 Aplikace sorbentu do laboratorní kolony 

5.1. Pracovní postup 

Pracovní pomůcky:   

 plastové kádinky o V= 1 l, 

 pipeta o V= 5 ml, 

 odměrný válec, 

 testovaný sorbent, 

 motorová nafta, 

 sítko, 

 laboratorní skleněná kolona se zapuštěnou fritou a výpustným ventilem, 

 laboratorní míchací kolona - LOVIBOND  - ET 720,  

 laboratorní váha DENVER SUMMIT SI – 400 2 A, 

 pH metr – WTW pH 330i, 

 fotoaparát – SAMSUNG Digimax S700 
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          Obrázek č. 16: Pracovní pomůcky  

Stanovení pH 

 pH - číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či 

naopak alkalicky (zásaditě). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem 

hodnot od 0 do 14. Neutrální voda má pH rovno 7. U kyselin je pH < 7, zásady 

mají pH > 7.  

 pH bylo měřeno v laboratorních podmínkách použitím přístroje WTW pH 

330i. 

Stanovení NEL 

 NEL (nepolární extrahovatelné látky) 

 Udávají se v mg.l
-1

, podílejí se do značné míry na znečištění přírodních a 

odpadních vod. Jejich součástí jsou různé uhlovodíky, které mohou, ale 

nemusí, být ropného původu. Pokud jsou ropného původu, jedná se o 

uhlovodíky a jejich směsi – benzín, petrolej, motorová nafta a jiné látky. Pokud 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logaritmick%C3%A1_stupnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
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se týká hodnocení znečištění podzemních vod, pak překročení obsahu NEL 

0,05 µg.l
-1

 může mít negativní vliv na zdraví člověka a ostatní složky životního 

prostředí a vyžaduje již předběžné hodnocení rizika. [22]   

 Rozbory NEL se již od roku 2010 neprovádí, v současnosti se provádějí 

rozbory pod označením C10 – C40. V nařízení vlády 61/ 2003 ve znění 

pozdějších předpisů je podle normy environmentální kvality přijatelná 

koncentrace pro uhlovodíky C 10-C40  NEK-RP (průměrná hodnota) 0,1 mg.l
-1

. 

 Výjimky jsou např. v průmyslovém odvětví, kde je pro "Skladování a 

vedlejší činnosti v dopravě" přípustná koncentrace 5 mg.l
-1

, dále pro "Těžba a 

úprava železných a ostatních neželezných rud" je 3 mg.l
-1

. 

 Analýza C10 – C40 byla provedena po extrakci hexanem a přečištění na sloupci 

silikagelu pomocí plynové chromatografie s plamenovou ionizační detekcí 

(GC/FID). Chromatografická analýza byla provedena na koloně HP-5 30m x 

0,32mm x 0,25 um, PTV nástřik, teplota detektoru 300°C. 

5.2.  Změna pH důlní vody po kontaktu se sorbentem 

5.2.1. Aplikace sorbentu vsádkovým způsobem bez míchání 

Do každé z kádin bylo odměřeno 0,5 l důlní vody (viz obr. č.17), změřili jsme pH 

vstupní důlní vody a odměřili jsme dané množství sorbentu, dle zvoleného množství. 

Rukou rovnoměrně posypáváme hladinu důlní vody v kádince sorbentem a změříme 

hodnotu pH důlní vody se sorbentem, který zůstává na hladině (viz obr. č.18 a 19) Dále 

necháme 15 minut v klidu a po té sledujeme, zda se změnilo pH důlní vody a zda částice 

sorbentu pronikají do objemu důlní vody.  
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Obrázek č. 17: Odměřená DV     Obrázek č. 18: Sorbent na hladině DV 

 

  Obrázek č. 19: Měření pH DV se sorbentem 

Výsledky měření pH 

Tabulka č. 1.: Aplikace sorbentu vsádkovým způsobem bez míchání. 

 

Dávka sorbentu 

[g] 

pH 

po 15 min. 

0,5 2,87 

1 2,87 

1,5 2,89 

2 2,89 

3 2,88 

5 2,88 



Natálie Čolasová: Odstraňování ropných látek z důlních vod 

 

31 

 

Při aplikaci sorbentu na hladinu se sorbent chová hydrofobně, částice sorbentu se 

drží u hladiny a pH důlní vody se nemění. 

5.2.2. Aplikace sorbentu vsádkovým způsobem s mícháním 

Postup experimentů byl obdobný jako v kapitole 4.1.1. pouze s tím rozdílem, že byl 

sorbent v důlní vodě míchán na míchací koloně LOVIBOND – ET720 po dobu 15 minut 

při otáčkách 50/minutu. Po té bylo změřeno pH důlní vody a sledováno, zda částice 

sorbentu pronikají do objemu důlní vody. 

Výsledky měření pH 

Tabulka č. 2: Aplikace sorbentu vsádkovým způsobem s mícháním. 

Dávka sorbentu 

[g] 

pH 

po 15 min. míchání 

0,5 3,01 

1 3,22 

1,5 3,63 

2 3,86 

3 4,0,8 

5 4,96 

V tomto případě docházelo jednak ke zvyšování pH, rovněž malé množství částic 

přecházelo do objemu důlní vody. 

5.3. Odstraňování ropných látek z důlní vody pomocí sorbentu 

vsádkovým způsobem bez míchání 

Do kádiny s 0,5 l důlní vody přidáme 5 ml motorové nafty (viz obr. č.20), což 

představuje 8200 mg.l
-1 

NEL a po té aplikujeme odměřený sorbent (viz obr. č.21). Po 15 

minutách, kdy jsme nechali sorbent reagovat, změříme hodnotu pH a po té vezmeme čistou 

kádinu a přes sítko přelijeme suspenzi tak, aby na sítě zůstal sorbent s naftou (viz obr. č.22 
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a 23). Zvolíme sítko tak, abychom zachytili co největší množství sorbentu a v kádinách 

zůstala pouze důlní voda. Pokus opakujeme s dalšími dávkami sorbentu.  

            

Obrázek č. 20: Aplikace motorové nafty        Obrázek č. 21: Aplikace sorbentu 

   

Obrázek č. 22: Přelívání suspenze    Obrázek č. 23: Zachycení sorbentu a nafty 
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Vyhodnocení NEL 

Tabulka č. 3: Aplikace sorbentu vsádkovým způsobem bez míchání s hodnotami  

od 0,5 – 3g. 

Dávka sorbentu 

[g] 

Objem nafty 

[ml] 

C10 -  C40  [mg.l
-

1
] 

po 15 min. 

pH 

po 15 min. 

0,5 
 

 

 

 

5 

403,62 2,84 

1 3,31 2,88 

1,5 1,1 2,87 

2 0,52 2,87 

3 0,35 2,88 

5 0,42 2,88 

Byly testovány zvolené dávky, na základě naměřených výsledků (NEL) byly dále 

testovány takové dávky, které zajistí účinné odstranění NEL za současné co nejnižší 

spotřeby sorbentu (viz. Tabulka č. 4). 

Tabulka č. 4: Aplikace sorbentu vsádkovým způsobem bez míchání s hodnotami  

od 0,8 – 1,3g. 

Dávka sorbentu 

[g] 

Objem nafty 

[ml] 

C10 -  C40  [mg.l
-

1
] 

po 15 min. 

pH 

po 15 min. 

0,8 
 

 

 

 

5 

80,45 2,89 

0,9 8,12 2,87 

1 2,59 2,86 

1,1 1,06 2,87 

1,2 1,24 2,88 

1,3 0,92 2,88 
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Za vhodnou dávku lze považovat dávku 1 g sorbentu. Při dalším zvyšování 

množství aplikovaného sorbentu se již hodnota NEL v důlní vodě zásadně nesnižuje. 

Vezmeme-li v úvahu, že výstupní koncentrace NEL je 8240 mg/l, lze si ze vztahu  

  
                                

            
      

Vypočítat účinnost odstranění ropných látek z důlní vody. Výsledky jsou znázorněny 

graficky (viz. Graf č. 1). 

Graf č. 1: Výpočet účinnosti odstranění NEL - aplikace sorbentu vsádkovým způsobem  

      bez míchání. 
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5.4.  Odstraňování ropných látek z důlní vody pomocí sorbentu 

vsádkovým způsobem s mícháním 

Do objemu 0,5 l důlní vody v kádině přidáme 5 ml nafty a zasypeme sorbentem. Po 

té umístíme na míchací kolonu LOVIBOND – ET 720 a mícháme suspenzi 15 minut při 50 

ot/minutu (viz obr. č.24). 

          

    Obrázek č. 24: Míchání suspenze         Obrázek č. 25: Suspenze po 15 minutách 

Vyhodnocení NEL  

Tabulka č. 5: aplikace sorbentu vsádkovým způsobem s mícháním s hodnotami  

od 0,5 – 5g. 

Dávka sorbentu 

[g] 

Objem nafty 

[ml] 

C10 -  C40  [mg.l
-

1
] 

po 15 min. 

pH 

po 15 min. 

0,5 
 

 

 

 

5 

 

486,62 2,94 

1 8,12 3,07 

1,5 1,08 3,13 

2 1,17 3,28 

3 1,16 3,67 

5 0,92 4,36 
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Vhodnou dávkou je podle výsledků v tabulce dávka v rozmezí 1g – 1,5g. Proto byly 

testovány dávky v rozmezí 0,8g – 1,3g. 

Tabulka č. 6: Aplikace sorbentu vsádkovým způsobem s mícháním s hodnotami  

od 0,8 – 1,3g. 

Dávka sorbentu 

[g] 

Objem nafty 

[ml] 

C10 -  C40  [mg.l
-

1
] 

po 15 min. 

pH 

po 15 min. 

0,8 
 

 

 

 

5 

 

102,16 2,98 

0,9 17,64 2,99 

1 4,59 3,03 

1,1 2,47 3,07 

1,2 1,83 3,12 

1,3 1,25 3,12 

Při míchání důlní vody se sorbentem, se chová sorbent částečně hydrofobní, jelikož 

je části sorbentu rozptýleny v kádině a část se drží na hladině a část u dna (viz obr. č.25). 

Oproti klidnému stavu se také zvýšila hodnota pH. 
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Graf č. 2.: Výpočet účinnosti odstranění NEL - aplikace sorbentu vsádkovým způsobem  

s mícháním 

 

5.5.  Odstraňování ropných látek z důlní vody pomocí sorbentu 

aplikovaného do laboratorní kolony 

Odvážili jsme si 10 g sorbentu do laboratorní kolony. Na základě dosud 

naměřených výsledků jsme připravili 5 l důlní vody smícháním s 50 ml nafty. Intenzivně 

jsme promíchali důlní vodu s naftou a získanou emulzi jsme nechali protékat kolonou přes 

sorbent (viz obr. č.26). 
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Obrázek č. 26: Sorbent v laboratorní koloně   Obrázek č. 27: Průtok emulze přes sorbent 

Průtok kolonou byl minimální, sorbent vzhledem ke svým hydrofobním 

vlastnostem byl vodou spíše obtékán a tvořily se vzduchové bubliny (viz obr. č.27). 

Z tohoto lze usoudit, že postup, při použití skleněné kolony naplněné sorbentem, je zcela 

nevhodný pro odstraňování ropných látek z důlní vody. Vzhledem k tomu nebyly získané 

vzorky po průchodu kolonou analyzovány na NEL. 
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6. ZÁVĚR A DISKUZE 

Hydrologickou rovnováhu podzemních vod, které mají vliv na kvalitu povrchových 

toků, narušuje a kontaminuje člověk dobýváním nerostných surovin. V důlních vodách se 

ropné látky vyskytují z různých důvodů, kdy používáním techniky, při hlubinné i 

povrchové těžbě, dochází k únikům škodlivých látek a jejím užíváním může dojít až 

k případné havárii.   

Před jejich vypuštěním do recipientu je nutno z nich tyto látky odstranit. Jednou 

z možností je použití sorbentů. 

V diplomové práci jsou sledovány a vyhodnocovány sorpční schopnosti při 

odstraňování nafty z důlních vod pomocí sorbentu na bázi modifikované polyuretanové 

pěny. Sorbent byl vyvinut na VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního 

inženýrství ve spolupráci se soukromým subjektem, firmou D & Daxner Technology, s.r.o. 

Sorpce je prováděna za statických i dynamických podmínek, rovněž je sledován vliv 

sorbentu na vlastnosti důlní vody. 

Při odstraňování ropných látek z důlní vody testovaný sorbent plave na hladině, 

přičemž sorbuje pouze ropné látky. Z experimentální části jsme zjistili, že testovaný 

sorbent je nejúčinnější za statických podmínek, tudíž při aplikaci sorbentu vsádkovým 

způsobem bez míchání u hodnot vyšších a rovných 1 g. 
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