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Anotace 

Diplomová práce zkoumá závislost teploty na tvorbu ettringitového kalu tvořeného 

desulfatací reálného vzorku důlní vody z lomu Jiří v Sokolově. Teoretická část je zaměřena 

na výskyt, složení a typy důlních vod, legislativu pro nakládání s důlní vodou v ČR. 

Způsoby odstraňování síranů z důlních vod a teplotní závislosti v procesu desulfatace. 

Experimentální část je věnována stanovení složení vzorku důlní vody. Návrhu optimálních 

dávek 20 % vápenného mléka a hlinitanu sodného, potřebných k desulfataci,                     

při laboratorní teplotě. Aplikací navrhnutých dávek pro laboratorní teplotu na vzorky stejné 

důlní vody, s pozměněnými vstupními teplotami v hodnotách 5, 10, 15, 20 °C. Sledování 

změn koncentrací iontů síranů u jednotlivých vzorků a za pomocí RTG difrakční analýzy 

zhodnocuje vliv teploty na složení a zastoupení jednotlivých složek ve vzniklých 

ettringitových kalech. 

Klí čová slova: důlní voda, síranové ionty, desulfatace, ettringitový kal, teplota. 

Summary 

This thesis examines the temperature dependance of formation of ettringite sludge, 

which is created by desulphation of real sample of mine water  from mine Jiří in Sokolov. The 

theoretical part focuses on the incidence, composition and types of mine water, legislation for 

dealing with mine water in Czech Republic. Methods of sulphates removal from mine water 

and the temperature dependence in the process of desulphation. The experimental section is 

devoted to determine the composition of mine water sample. Proposition of optimal doses of 

20% lime milk and sodium aluminate needed for desulphation at room temperature. 

Applications of suggested doses for lab temperature for identical samples of mine water with 

change input temperatures of 5, 10, 15, 20 °C. Tracking changes in sulphate concentrations for 

individual samples and evaluating the effect of temperature on the composition and 

representation of individual components in the resulting ettringite sludges with X-ray 

diffraction analysis. 

Keywords: mine water, sulphate ions, desulphatation, ettringite sludge, temperature. 
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c(Fe)   koncentrace železa 

c(Mn)   koncentrace manganu 
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1. ÚVOD 

Diplomová práce je zaměřena na vlastnosti desulfatačního kalu v závislosti            

na teplotě upravované důlní vody. Desulfatační kal byl vytvořen na reálném vzorku důlní 

vody pocházející z lomu Jiří na Sokolovsku, konkrétně z čerpací stanice Lomnice. Vzorek 

důlní vody byl charakterizován velmi nízkým pH, vysokým obsahem železa, manganu       

a vysoce nadlimitním obsahem síranových iontů. 

Tvorba desulfatačních kalů podléhala platné legislativě, kdy v Nařízení vlády ČR  

č. 61/2003 Sb. [1] a jeho pozdější novele č. 229/2007 Sb. [2] je jako platný ukazatel 

koncentrace síranových iontů v upravené důlní vodě stanovena maximální hranice pro 

vypouštění do recipientu 300 mg.l-1. 

Pro odstranění síranů a následného vzniku desulfatačního kalu byla použita metoda 

chemického srážení pomocí hlinitých iontů, která je popsána v teoretické části této práce. 

Experimentální část je nejprve zaměřena na stanovení vhodných dávek pro desulfataci, 

následně na tvorbu desulfatačního kalu při různých teplotách upravované důlní vodě. 

1.1 Cíl práce 

Cílem práce bylo vytvořit na vzorku reálné důlní vody desulfatační kal, při kterém 

by byla dodržena maximální koncentrace 300 mg.l-1 iontů síranů v upravované důlní vodě. 

Pro tuto koncentraci stanovit optimální dávky reagencí. Posléze tyto dávky otestovat         

na tomtéž vzorku reálné důlní vody jen s tím rozdílem, že počáteční teploty upravovaného 

vzorku důlní vody byly pozměněny. 

Na závěr stanovit za pomocí RTG difrakční analýzy kvantitativní a kvalitativní 

složení a zastoupení jednotlivých sloučenin v takto vytvořených kalech. V celkovém 

hodnocení tak posoudit vliv teploty na proces desulfatace, tedy jak se změna teploty 

projeví na účinnosti procesu desulfatace a na výsledném složení kalu. 
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2. DŮLNÍ VODY 

Vody lze rozlišit podle původu, výskytu a použití. Jejich původ může být přírodního 

charakteru, nebo ve formě odpadní vody. Podle výskytu vody dělíme na atmosférické, 

povrchové a podzemní. V legislativě se někdy odlišují vody zvláštní, kde se zařazují 

přírodní léčivé vody, stolní minerální vody a vody důlní [3]. 

2.1 Definice důlních vod 

Důlní vody mají v Euronovele vodního zákona č. 20/2004 Sb. [4] postavení jako 

vody zvláštní. Nelze je tak pokládat za vody odpadní, kdy dokonce ve znění tohoto zákona 

je při vniku odpadních vod do vod důlních dále s těmito vodami nakládáno jako s vodami 

důlními. Přesnější definici důlních vod poskytuje zákon o ochraně a využití nerostného 

bohatství č.44/1988 Sb. [5] jinak taktéž jako horní zákon. Kdy v § 40 zvaném Důlní vody, 

jsou v prvním odstavci definovány důlní vody jako všechny vody podzemní, povrchové             

a srážkové, 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. 

Důlní vody jsou nedílnou součástí těžby hnědého nebo černého uhlí nebo taktéž 

jakýchkoliv jiných nerostných surovin. Pro bezpečný chod procesu těžby je nutné vždy 

zabezpečit jejich odvedení. Díky své hloubce výskytu se tyto vody oproti povrchovým 

svým složením značně liší a nelze je tak jednoduše vypouštět do recipientu. 

Tyto vody bývají značně obohaceny o prvky doprovázející těžený materiál. Jsou to 

jak rozpuštěné anorganické sloučeniny, tak nerozpuštěné pevné látky. Tyto vody by při 

nevhodném vypouštění značně pozměnily nebo také poškodily charakter a život ve vodách 

povrchových. 
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2.2 Zdroje důlních vod 

Zdroje důlních vod jsou různé. Mezi přírodní zdroje důlních vod patří jednak vody 

ložiskové a jednak vody mimoložiskové. Do antropogenních zdrojů patří vody provozní    

a technologické. Zvláštním druhem důlních vod pak jsou vody stařinové [6]. 

2.2.1 Ložiskové vody  

Jsou to podzemní vody ložisek nerostných surovin, které jsou akumulovány přímo 

v ložiskové výplni nebo v bočních, nadložních či podložních horniných, pokud jsou           

v hydraulické spojitosti s ložiskem. Tyto vody mohou vytvářet systémy s volnou hladinou 

nebo napjatou hladinou. Ložiskové vody lze dělit na vody neovlivnitelné a ovlivnitelné 

důlní činností [6]. 

Ložiskové vody neovlivněné důlní činností jsou typické tím, že jejich pohyb      

ve zvodněné struktuře se řídí zákony proudění tekutin horninovým prostředím, tj. na jejich 

pohyb lze aplikovat zákonitosti formulované v podzemní hydraulizace. Pohyb vody          

je určován především geologickými a hydrogeologickými faktory v přírodním - důlní 

činností neovlivněném – stavu [6]. 

Ložiskové vody ovlivněné důlní činností jsou typické tím, že jejich pohyb          

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

je tento antropogenní zásah do přirozené geohydrodynamické struktury spojen                    

i se změnami hydraulických parametrů horninových komplexů (zejména propustnosti); 

bývá ovlivněn jejich tlakový režim, jejich hydrochemické složení (narušená 

hydrochemická rovnováha rozpuštěných tuhých látek a plynů) apod. jejich pohyb se řídí 

obvykle zákony proudění tekutin horninovým prostředím; pouze v menší míře lze 

aplikovat zákonitosti obecné hydrauliky (proudění v korytech či potrubí) [6]. 

2.2.2 Mimoložiskové vody  

Jsou to vody přírodních zvodní v horninách a přírodní vody infiltrující do důlních 

děl z povrchu (vody atmosférických srážek, vody z povrchových toků a nádrží). Jejich 

přítok do důlních děl je způsoben antropogenním ovlivněním horninového prostředí důlní 

činností - zejména vznikem nových prioritních cest infiltrace (zálomové trhliny, 
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hydraulická reaktivace zlomů apod.). Tyto zdroje či akumulace přírodních vod jsou            

v hornicky neporušeném stavu izolovány od ložiskových vod hydraulickými bariérami [6]. 

2.2.3 Provozní technologické vody  

Jsou antropogenní složkou důlních vod. Jedná se o vody, které jsou do důlního 

prostředí sváděny uměle - nejčastěji potrubím. Jsou to například vody používané jako vody 

pitné, vody protipožární a protiprašné ochrany, užitkové a technologické vody používané 

zejména pro vrtání s vodním výplachem, pro hydraulické mechanismy (včetně technologie 

rozpojování horniny, technologie dopravy hmot) apodobně. Pokud se jedná o tekutiny        

a vodné roztoky speciálního složení, jde většinou o vody prosté. Velmi často jsou pro tyto 

účely použity již vyčerpané důlní vody - recirkulované vody v různém stupni mineralizace 

[6]. 

2.2.4 Stařinové vody 

Jsou zvláštním druhem důlních vod. Jsou to obvykle směsné vody ložiskové, 

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

prostorech, ve vydobytých kavernách, v závalech porubů apod. U uzavřených dolů, nebo 

provozně již uzavřených částí dolu, je podíl provozních vod zanedbatelný, pokud nejsou 

záměrně použity k zatopení vydobytého ložiska. Stařinové vody proudí ve starých důlních 

dílech podle zákonů proudění v otevřených korytech, v potrubí a v zavalených místech pak 

i podle zákonů filtrace průlinovým prostředím [6]. 

Každý ze zdrojů směsných důlních vod má své charakteristické fyzikálně-chemické 

vlastnosti - někdy méně rozdílné, na jiných lokalitách diametrálně odlišné. Tyto 

hydrogeochemické parametry jsou zpětně základem pro kvantitativní výpočty jednotlivých 

zdrojů směsných důlních vod [6]. 
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2.3 Obecné rozdělení důlních vod v České republice 

Poměry zdrojů v důlních vodách jsou natolik rozmanité, že nelze někdy 

jednoznačně definovat pro jednotlivá ložiska "typické důlní vody" (pro polymetalické rudy, 

pro uhelná ložiska, ložiska radioaktivních surovin, ložiska sádrovce apod.). I v rámci jedné 

geologické struktury lze nalézt nesrovnatelné hydrochemické směsi ze zdrojů tvořící důlní 

vody [6]. 

Typ důlních vod v rámci jednoho důlního podniku je většinou v čase i prostoru 

proměnný. Mění se s postupem dobývacích prací do hloubky, mění se v závislosti            

na kvantitě a složení přírodních zdrojů důlních vod v daném období těžby apod. U činných 

dolů se chemismus důlních vod mění jednak míšením odlišných typů vod, jednak 

znečišťováním různými provozními a odpadními látkami, produkty zvětrávání, produkty 

bakteriálního i biologického rozkladu aj. Proto kvalitativní i kvantitativní údaje mají 

časově i prostorově omezenou platnost [6]. 

Obecně lze generalizovat a vymezit tyto typy důlních vod [6]: 

PW  - vody infiltrované z povrchu  

(srážkové vody, vody povrchových recipientů a mělkých zvodní) 

DW  - ložiskové vody 

OW  - provozní vody 

Důlní vody freaticko-atmosférického typu (PAT) 

 

celková mineralizace: 300 - 1000 mg.l-1 

hydrogeochemický typ: smíšený  

Ca - Mg - HCO3 - (SO4) 

typický výskyt:  lomy nerudních surovin, štěrkovny 

a pískovny, jíloviště a kaoliniště, mělké železorudné 

doly, rašeliniště. 

charakteristika: ložiskové vody a produkty 

zvětrávání hornin neovlivňují hydrogeochemický 

typ základního zdroje směsných vod. 
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Důlní vody alterované freaticko-atmosférického typu (aPAT) 

 

celková mineralizace: 300 - 1200 mg.l-1 

hydrochemický typ: smíšený Ca - HCO3 - SO4        

s podílem specifických iontů, případně                      

se specifickými fyzikálně-senzorickými vlastnostmi 

typický výskyt:  sádrovcové lomy, doly 

polymetalických rud, lomy a mělké doly uhelných 

ložisek. 

charakteristika:  ložiskové vody a produkty 

zvětrávání hornin ovlivňují hydroheochemický typ 

základního zdroje směsných vod. 

 

Důlní vody provozně-technologického typu (OTP) 

 

celková mineralizace: 300 - 1000 mg.l-1 

hydrogeochemický typ: smíšený Ca - Mg - HCO3 - 

SO4, odpovídající hydrochemickému typu 

používaných provozních vod. 

typický výskyt:  velmi nízko zvodněné hlubinné 

doly polymetalických rud, uhelných ložisek a jiných 

nerudních surovin, štoly a povrchové doly nad 

úrovní místní erozní báze. 

charakteristika:  provozní vody tvoří dominantní 

podíl směsných důlních vod. 
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Důlní vody ložiskového typu (WDT) 

 

celková mineralizace: 1000 - 10000 (a více) mg.l-1 

hydrogeochemický typ: základní výrazný Na - Cl - 

(SO4) s podílem specifických iontů, případně         

se specifickými fyzikálně-senzorickými vlastnostmi. 

typický výskyt:  hlubinné doly polymetalických rud, 

hlubinné doly uhelných ložisek, těžba evaporitů. 

charakteristika:  produkty zvětrávání hornin, 

ložiskové a mimoložiskové vody utváří 

hydrogeochemický typ směsných vod. 

 

2.4 Složení důlních vod 

Důlní vody, čerpané z povrchových nebo hlubinných dolů, jsou zatíženy zvýšenými 

obsahy iontů SO4
2-, Fe2+, RL, NL a kyselým pH, především jako důsledek oxidace sulfidů 

železa (pyrit, markazit) a přechodu jejich rozpustných složek do roztoku [7]. 

Oxidace pyritu je dosud stále vysvětlována „tradičním“ chemickým schématem 

Temple-Delchamps, přičemž se nověji počítá s katalytickým působením thionových 

bakterií [7]. 

Přesný průběh následných reakcí však dosud není jednoznačně doložen [7]: 

2 FeS2 + 7 O2 + H2O   =>  2 FeSO4 + 2 H2SO4      (1) 

2 FeSO4 + ½ O2 + H2SO4  =>  Fe(SO4)3 + H2O     (2) 

Sumární reakce může mít tvar: 

14 FeS2 + 15 O2 + 2 H2O =>  2 Fe(SO4)3 + 2 H2SO4    (3) 

Kineticky zvlášť důležité je pokračování základní chemické reakce (1) 

prostřednictvím mechanizmu (2), neboť oxidace Fe2+ na Fe3+ samotným vzdušným 

kyslíkem je velmi pomalá a rychlost celkové reakce limituje [7]. 

Z výše uvedeného vyplývá, že samotné vzdušné oxidace k degradaci pyritické síry 

obsažené v uhlí prakticky nelze využít. V některých aplikačních úvahách se proto počítá 
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s katalytickým působením enzymatických produktů specifických bakterií, které 

napomáhají oxidaci pyritu nepřímo [7]. 

Předpokládané biochemické reakce jsou založeny na působení produktu 

bakteriálního metabolismu, tj. na účinku síranu železitého – Fe2(SO4)3 v prostředí kyseliny 

sírové, přičemž síran železitý je generován biologickou oxidací síranu železnatého – FeSO4 

pomocí kultury Thiobacillus ferrooxidans [7]. 

Oxidační působení uvedeného mikroorganismu je některými autory považováno 

pro rychlost rozkladu disulfidů železa za rozhodující: 

FeS2 + Fe2(SO4)3     =biokatalýza=>          3 FeSO4 + 2 S     (4) 

2 S + 3 O2 + 2 H2O   =biokatalýza=>         7 H2SO4           (5) 

12 FeSO4 + 8 H2SO4   =biokatalýza=>           6 Fe2(SO4)3 + 2 S + 8 H2O   (6) 

Použitelnost uvedených chemických a biochemických reakcí ve vztahu k čištění 

vod uhelných lomů a dolů lze shrnout do dílčího závěru, který ukazuje na aditivní efekt 

vzdušného kyslíku, dvojmocného železa i thionových bakterií na celkový obsah síranů 

v těchto vodách [7]. 

Dalším faktorem rozhodující o složení a koncentracích v důlních vodách je třeba 

ukončení těžby, kdy zatopení dolu a následné ustavení stabilního hydrogeologického 

režimu vyvolává ostré změny v složení důlních vod [8]. 

Dochází tak k časovému vývoji složení důlních vod. Příčinou obecných změn 

složení důlních vod jsou následující procesy. V průběhu činnosti dolů dochází 

k oxidačnímu rozpouštění rudních a horninotvorných minerálů. Hlavním oxidantem          

je kyslík, oxidačně však působí i trojmocné železo. Některé z produktů jsou oxidovány 

dále, tím imobilizovány v podobě hydroxidů (například železo a mangan) a zůstávají 

vázány v oxidační zóně ložiska [8]. 

Po zatopení ložiska vede zvyšování hladiny důlních vod ke změně oxidačně-

redukčních podmínek a původně oxidované partie ložiska se dostávají do redukční zóny. 

Tím začne docházet k redukčnímu rozpouštění produktů oxidace a prudkému zvyšování 

koncentrací původně imobilizovaných složek a dále k uvolnění sorbovaných                       

a spolusražených složek (těžkých kovů). Zároveň začíná docházet i k redukční imobilizaci 



Bc. Peter Ostrák: Vlastnosti desulfatačního kalu v závislosti na teplotě důlní vody.  
 

2010  9 
 

některých původně mobilních složek a k postupnému návratu složení podzemních vod      

do stavu před zahájením důlní činnosti [8]. 

2.5 Nakládání s důlními vodami 

O využívání a celkovém nakládání s vodou podzemní a povrchovou se zabývá 

zákon č. 254/2001 Sb. [9], o vodách (vodní zákon). Ten ale stanovuje přípustné hodnoty 

pro vypouštění vod do vod povrchových.  

Bylo tedy nutno stanovit emisní a imisní limity pro zdroje povrchových vod, které 

jsou využívány nebo u kterých se celkově počítá s jejich dalším využitím buďto jako 

zdroje surové vody pro výrobu pitné vody nebo pro zavlažování, k rekreačním účelům aj.  

Pro tento účel vzniklo nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [1], které stanovilo emisní limity, 

ukazatele přípustného znečištění pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Dále 

stanovuje takzvané citlivé oblasti, u kterých se musí uplatňovat vyšší stupeň čištění 

odpadních vod. Toto nařízení vlády je jinak označováno jako provádějící předpis zákona    

č. 254/2001 Sb. [9]. 

Po zavedení v praxi se toto nařízení vlády s účinnosti od 1. října 2007 novelizováno 

a vznikla tak novela nařízení vlády č. 229/2007 Sb. [2], která předešlé nařízení vlády              

č. 61/2003 Sb. [1] novelizovala. Z celkového pohledu došlo k mírným změnám                   

a k upřesnění v definicích typů emisních standardů a limitů, definování nejlepší dostupné 

technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a taktéž změny některých hodnot 

emisních standardů. 

V této novele jsou zahrnuty imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění 

povrchových vod, které stanovují jako obecné maximální přípustné hodnoty síranu            

v povrchových vodách 300 mg.l-1, železa 2 mg.l-1 a manganu 0,5 mg.l-1. Je-li zdroj 

povrchových vod využíván jako zdroj surové vody pro výrobu pitné vody, zpřísňují          

se limity síranu na 120 mg.l-1 a manganu na 0,05 mg.l-1. 

Emisní limity pro vypouštění důlních vod do vod povrchových zde nejsou zahrnuty 

přímo, ale jak již bylo řečeno v kapitole 2.1, důlní vody jsou brány jako vody zvláštní        

a ty jsou zahrnuty mezi „Průmyslové odpadní vody a zvláštní vody“. Emisní hodnoty 

síranu nejsou zde definovány přímo, ale jsou zahrnuty v rozpuštěných anorganických 
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solích, značených jako RAS. Hodnota RAS je stanovena na 300 mg.l-1. Překročení této 

hodnoty je dále sankciováno dle zákona č. 58/1998 Sb. o poplatcích za vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových.  
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3. SLOUČENINY A PRVKY VE VODÁCH 

V důlních vodách se nachází celá škála sloučenin a prvků. Taktéž některé 

využíváme k jejich úpravám. Ty nejzákladnější jsou zde vyjmenovány a popsány. 

3.1 Sloučeniny síry 

Ve vodách se vyskytuje síra anorganicky a organicky vázaná. Anorganické 

sloučeniny síry mohou být přítomné v oxidačním stupni -II, 0, II, IV a VI. Jde o sulfan 

(H2S) a jeho iontové formy (HS-, S2-). Thiokyanatany (SCN-), elementární síru (S0), 

thiosírany (S2O3
2-), siřičitany (SO3

2-) a sírany (SO4
2-). Z organických sloučenin síry 

přicházejí v úvahu některé bílkoviny, aminokyseliny, thioly a sulfosloučeniny [3]. 

Koloběh sloučenin síry v přírodě, tedy i ve vodách, je založen především na jejich 

biochemických přeměnách: na biochemickém rozkladu organických látek obsahujících síru 

ve skupinách -SH a -S-S- a na asimilaci anorganicky vázané síry rostlinami                        

a mikroorganismy. Při biologickém rozkladu organických látek se síra uvolňuje buď           

v sulfidické, nebo v síranové formě. Přeměny anorganických sloučenin síry lze 

schématicky znázornit asi takto [3]: 

 

<==== převážně biochemická redukce 

S-II <=> S0 <=> S2
II O3

2- <=> SIV O3
2- <=> SVI O4

2-   (7) 

    ====> biochemická nebo i chemická oxidace 

 

Ve vodách v určitých oblastech hodnot pH a oxidačně-redukčního potenciálu           

je termodinamicky stabilní sulfan a jeho iontové formy, elementárnísíra a sírany. Naopak 

termodinamicky nestabilní ve vodách jsou thiokyanatany, thiosírany a siřičitany. Názornou 

představu poskytuje diagram oblastí převažující existence na obr. č.1, který byl sestrojen    

na základě následujících rovnic a pro koncentraci veškeré síry 10 mmol l-1 [3]: 
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SO4
2- + 8 H+ + 6 e-  = S(S) + 4 H2O           E0 = 0,357 V  (8) 

S(S) + 2 H+ + 2 e-  = H2S(aq)                     E
0 = 0,142 V    (9) 

SO4
2- + 9 H+ + 8 e- = HS- + 4 H2O          E0 = 0,251 V    (10) 

H2S(aq)              = H+ + HS-              loq K = - 7,02  (11) 

Řešením uvedených rovnic se získají rovnice přímek, které omezují jednotlivá pole 

stability na obrázku číslo 1. [3]: 

přímka 1     pE = 5,71 - 1,33 pH (12) 

přímka 2     pE = 3,4 – pH                 (13) 

přímka 3     pE = 4,26 – 1,125 pH     (14) 

přímka 4     pH = 7,72                        (15) 

 

 

Obrázek č. 1: Diagram oblasti převažující existence oxidačně-redukčního systému         

H2S-S(S)-SO4
2- při koncentraci veškeré síry 10 mmol.l-1, T = 25 °C, I = 0 [3]. 

Jak již bylo naznačeno na výše uvedeném schématu, redukce síranů ve vodách        

je převážně biochemický proces. Naopak oxidace sulfidické síry může být jak 

biochemická, tak i chemická. Z obr. č. 1 je patrné, že k biochemické redukci síranů 

v neutrálním a alkalickém prostředí je zapotřebí značně záporných hodnot oxidačně 
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redukčního potenciálů (anaerobních podmínek; pouze anoxické podmínky nestačí). Proto 

se ve vodách redukují dusičnany na elementární dusík dříve než sírany na sulfidy [3]. 

Konečným produktem oxidace sloučenin síry ve vodách jsou sírany a konečným 

produktem redukce sulfan a jeho iontové formy [3]. 

Sulfan a jeho iontové formy podléhají za přítomnosti kyslíku v přírodních                

i odpadních vodách biochemické a chemické oxidaci až na sírany. Biochemická oxidace    

na elementární síru až na sírany probíhá za přítomnosti bezbarvých, purpurových nebo 

zelených sirných bakterií, např. rodu Beggiatoa a Chromatium. V silně kyselém prostředí 

vod z okolí nalezišť sulfidických rud se na oxidaci sulfanu podílejí acidorezistentní 

bakterie rodu  Thiobacillus a Thiobaciterium. Sirné bakterie patří do skupiny tzv. 

chemolitotrofních organismů. Vznikající síra může být dočasně ukládána uvnitř buňky. 

Tato intracelulární síra je po vyčerpání sulfidů z prostředí dále oxidována až na kyselinu 

sírovou, která je příčinou silně kyselé reakce. K biochemické oxidaci koloidně 

dispergované síry až na sírany dochází i při biologickém čištění odpadních vod v aktivaci 

[3]. 

Chemická oxidace sulfanu a jeho iontových forem ve vodě je složitý proces. 

Meziprodukty oxidace mohou být elementární síra, thiosírany a siřičitany [3]. 

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

se biochemicky redukují teprve v anaerobním prostředí při značně záporných hodnotách 

oxidačne-redukčního potenciálu. I když chemická redukce je termodynamicky možná, 

probíhá ve vodách teprve při vyšších teplotách (asi 250 °C a vyšších). Proto je redukce 

síranů ve vodách především biochemický proces, způsobený sulfátredukujícími bakteriemi 

rodu Desulfovibrio, které se běžně vyskytují v sedimentech, ve splaškových odpadních 

vodách, v zahnívajících povrchových vodách a v podzemních vodách v hlubších 

horizontech v redukčních zónách. Ve vodách musí být vyčerpán rozpuštěný kyslík              

a dusičnany, které se redukují přednostně. Sulfátredukující bakterie vyžadují přítomnost 

alespoň malých koncentrací organických látek, které využívají jako zdroj organického 

uhlíku (postačí koncentrace organického uhlíku ve vodě v desítkách mg.l-1). Jde o tzv. 

bakterie chemoorganotrofní [3]. 
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3.1 Sírany 

Geneze 

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

vznikají dále oxidací sulfidických rud, což je příčinou vysokých koncentrací síranů             

v důlních vodách. Z antropogenních zdrojů je nutné jmenovat především odpadní vody       

z moříren kovů. Dalším zdrojem jsou městské a průmyslové exhalace, obsahující značná 

množství SO2 a SO3. Vznikají spalováním fosilních paliv a pronikají do atmosférických 

vod [3]. 

Formy výskytu 

Z rozpuštěných forem přichází v úvahu především jednoduchý síranový anion 

SO4
2-. Ve vodách s velkou koncentrací síranů (síranové vody) mohou být přítomné              

i iontové asociáty, tzv. sulfatokomplexy [CaSO4(aq)]
0, [MgSO4(aq)]

0, [MnSO4(aq)]
0, 

[UO2(SO4)2]
2- aj. Tvorba těchto iontových asociátů může významně ovlivnit rozpustnost 

síranu vápenatého, vápenato-uhličitanovou rovnováhu, a tím stabilitu a agresivitu vody, 

rychlost oxidace železa a manganu kyslíkem rozpuštěným ve vodě a další. Vznikem 

sulfatokomplexů lze vysvětlit některé zdánlivé nesrovnalosti při hodnocení rozpustnosti 

málo rozpustných síranů ve vodách (CaSO4, ettringitu aj.) [3]. 

Rozdíly v izotopovém složení kyslíku a síry v molekule síranů rozpuštěných         

ve vodě umožňuje v některých případech určit jejich genezi. Například izotopové 

zastoupení síry v síranech pocházejících z energetického popílku je značně odlišné           

od zastoupení v síranech přírodního geochemického původu [3]. 

Z málo rozpustných síranů přicházejí v hydrochemii a technologii vody v úvahu      

v pořadí vzrůstající rozpustnosti BaSO4, SrSO4 a CaSO4. BaSO4 se využívá jako adsorbent 

pro odstraňování Ra z vody. Zvláštní význam má rozpustnost CaSO4. Je poměrně značná    

v závislosti na složení vody. Součin rozpustnosti sádrovce a anhydritu se od sebe příliš 

neliší (log Ks = -4,37, resp. -4,12). Při vyšších koncentracích síranů je při výpočtu 

nezbytné brát v úvahu tvorbu iontového asociátu [CaSO4(aq)]
0. Pro první orientaci lze 

předpokládat, že při 20 °C je v nasyceném roztoku síranu vápenatého koncentrace síranů 

asi 1500 mg.l-1, což odpovídá koncentraci CaSO4 asi 2000 mg.l-1 [3]. 
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Výskyt ve vodách 

Koncentrace síranů ve vodách se nejčastěji vyjadřuje v mg SO4
2- v 1 litru vody 

nebo v mmol.l-1. Spolu s hydrogenuhličitany a chloridy (popř. dusičnany) patří sírany mezi 

hlavní anionty přírodních vod, zpravidla v pořadí kvantitativního zastoupení               

HCO3-SO4-Cl, SO4-HCO3-Cl, resp. HCO3-Cl-SO4. V důlních vodách v okolí nalezišť 

sulfidických rud jsou sírany zcela dominujícím aniontem. Za určitých podmínek mohou 

však sírany z vody skoro vymizet, jako je tomu např. u fosilních ropných vod, kde došlo    

v anaerobním prostředí k biochemické redukci síranů na sulfidickou síru [3]. 

Atmosférické vody obsahují sírany v jednotkách mg.l-1, avšak v průmyslových 

oblastech se mohou jejich koncentrace pohybovat i v desítkách mg.l-1. V prostých 

podzemních vodách činí obvykle jejich koncentrace desítky až stovky mg.l-1 a to se týká    

i povrchových vod. V mořské vodě bývá koncentrace síranů průměrně asi 2700 mg.l-1.      

V pitných vodách ČR povrchového původu byla průměrná koncentrace síranů asi 50 mg.l-1 

a v pitných vodách podzemního původu asi 70 mg.l-1 [3]. 

Vlastnosti a význam 

Samotné sírany v přírodních koncentracích nemají v povrchových a podzemních 

vodách hygienický význam. Kdežto při vyšších koncentracích můžou působit negativně    

na vodohospodářské stavby, kdy nastává při kontaktu s betonem negativní tvorba ettringitu 

narušující jeho strukturu. Více v kapitole 4.1. Aby k tomu nedocházelo, je nutno dodržovat 

následující limity [3]. 

Pro výskyt síranů v pitné vodě platí mezní hodnota 250 mg.l-1, která taktéž platí      

i pro stolní a kojeneckou vodu. U vodárenských toků platí jako maximální koncentrace   

200 mg.l-1 a pro ostatní toky 300 mg.l-1. U závlahových vod je maximální přípustná 

koncentrace 250 mg.l-1. Například v pražském kanalizačním řádu pro jednotnou                 

a splaškovou kanalizaci připouští nejvýše 400 mg.l-1 [3]. 
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3.2 Vápník 

Vápník je pátým nejrozšířenějším prvkem zemské kůry a po Al a Fe třetím 

nejrozšířenějším kovem. Obrovské usazeniny CaCO3 jsou zkamenělými zbytky mořských 

živočichů, zabírající velké oblasti zemského povrchu. Ložiska obsahují buď běžnější kalcit 

(vápenec), nebo aragonit, který se někdy tvoří v teplejších mořích. První typ zastupuje sám 

vápenec a dále minerály dolomit, mramor, křída a islandský vápenec. Jedná se o koráli, 

lastury a perly, které jsou převážně CaCO3. Jinými významnými minerály jsou sádrovec 

[CaSO4.2H2O], anhydrit [CaSO4], fluorit [CaF2, nazývaný taktéž kazivec] a apatit 

[Ca(PO4)3F] [10]. 

Antropogenním zdrojem vápníku mohou být některé průmyslové odpadní vody       

z provozů, ve kterých se kyseliny neutralizují vápnem, vápencem nebo dolomitem. Vody   

se obohacují vápníkem také při odkyselování (odstraňování agresivního CO2) podzemních 

vod hydroxidem vápenatým nebo filtrací přes odkyselovací hmoty (například CaCO3). 

Dalším zdrojem je proces stabilizace málo mineralizovaných vod přídavkem CaO a CO2 

[3]. 

Výskyt 

V málo a středně mineralizovaných vodách se vápník vyskytuje převážně jako 

jednoduchý iont Ca2+. Ve více mineralizovaných vodách s vyšší koncentrací 

hydrogenuhličitanů a síranů se mohou ve větším množství tvořit různé iontové asociáty, 

např. [CaCO3(aq)]
0, [CaHCO3]

+, [CaSO4(aq)]
0, a [CaOH]+. Jde například o důlní vody a vody 

po srážení vápnem. Po odstranění vápníku z vody srážením hydroxidem vápenatým je jeho 

zbytková koncentrace tvořena především karbonatokomplexem [CaCO3(aq)]
0, který limituje 

dosažitelnou zbytkovou koncentraci vápníku. Na jednoduchý ion Ca2+ připadá v tomto 

případě obvykle méně než 10 hmotn.% veškerého vápníku. Naopak v prostých 

podzemních a povrchových vodách připadá na uvedené iontové asociáty obvykle méně než 

10 hmotn.% z celkové koncentrace obou prvků. Hydroxokomplex [CaOH]+ přichází        

ve významnějších koncentracích v úvahu jen v silně alkalickém prostředí, což je až při 

hodnotách pH nad 10 [3]. 

V neznečištěných atmosférických vodách bývají koncentrace vápníku obvykle 

menší než 1 mg.l-1. V prostých podzemních a povrchových vodách se pohybuje 

koncentrace vápníku řádově od desítek až do několika set mg.l-1. Pro omezenou 
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rozpustnost CaCO3 a CaSO4 nebývá ani v minerálních vodách překročena koncentrace 

vápníku 1000 mg.l-1. Větší koncentrace rozpuštěného vápníku může být v roztoku udržena 

jen při dostatečné koncentraci rozpuštěného oxidu uhličitého [3]: 

CaCO3(s) + H2O + CO2 = Ca2+ a 2HCO3-   (16) 

Pokud je porušen rovnovážný stav této reakce, dochází buď k vylučování, nebo 

naopak k rozpouštění uhličitanu vápenatého. V některých průmyslových odpadních vodách 

s vysokou koncentraci chloridů a nízkou koncentrací síranů mohou být koncentrace 

vápníku i vyšší než 1000 mg.l-1 [3]. 

Větší koncentrace vápníku se nacházejí v některých minerálních vodách, především 

hydrogenuhličitano-vápenatých nebo sírano-vápenatých. Koncentrace vápníku nad        

500 mg.l-1 je v minerálních vodách poměrně zřídka [3]. 

Vlastnosti a význam 

Vápenec je nejběžnější formou uhličitanu vápenatého, který též vystupuje jako 

křída, mramor, korál, kalcit, aragonit atd. a spolu s Mg též jako dolomit. Vápenec               

a dolomit jsou široce používané stavební materiály, které se těží po celém světě                  

v ohromném množství. CaCO3 je také hlavní průmyslovou chemikálii a výchozí látkou pro 

přípravu páleného vápna [CaO] a hašeného vápna [Ca(OH)2] [10]. 

Vápno je chemikálie užívaná v největším množství při úpravě pitné a průmyslové 

vody. Spolu s kamencem a se solemi železa se používá ke koagulaci rozptýlených látek      

a k odstranění zákalů. Rovněž se užívá při tzv. měkčení vody k odstranění přechodné 

(hydrogenuhličitanové) tvrdosti. Další použití je při neutralizaci kyselých vod                   

(a průmyslových odpadů) a na udržení optimálního pH při biologických oxidacích 

městských splašků [10]. 

Velká množství Ca(OH)2 a sráženého (k odlišení od vod v přírodě se vyskytujícího) 

CaCO3 se spotřebují při výrobě papíru v dřevařském průmyslu. Používá se také pro tvorbu 

páleného a hašeného vápna, kdy se kalcinuje vápenec, vzniklý CaO se hydratuje      a 

karbonizuje a tak se získává produkt [10]: 
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zahřát 

CaCO3   =>  CaO + CO2  (17) 

CaO + H2O   =>  Ca(OH)2  (18) 

Ca(OH)2 + CO2  => CaCO3 + H2O  (19) 

[10] 

3.3 Hliník 

Hliník je jeden z nejrozšířenějších prvků zemské kůry (8,3 hmotn. %) a je hlavní 

složkou mnoha vyvřelých minerálů včetně živce a slíd. Tyto minerály v mírném podnebí 

postupně větrají a poskytují jílovité minerály, jako je kaolinit [Al 2(OH)4Si2O5], 

montmorillonit a vermikulit. Vyskytuje se též v mnoha dobře známých, avšak vzácnějších 

minerálech, jako jsou kryolit [Na3(AlF6)], spinel [MgAl2], granát [Ca3Al 2(SiO4)3], beryl 

[Be3Al 2Si6O18] a tyrkys [Al2(OH)3PO4H2O/Cu]. Obecně nejdůležitějším minerálem           

je bauxit AlOx(OH)3-2x (0<x<1). K antropogenním zdrojům hliníku patří odpadní vody        

z povrchové úpravy hliníku a jeho slitin, z výroby papíru, kůže, barviv. Do vody přichází 

při její úpravě koagulací síranem hlinitým. Vlivem kyselých srážek se zvětšuje migrace 

hliníku v půdě, což je také jedna z příčin vzrůstu koncentrace hliníku v podzemních           

a povrchových vodách [3, 10]. 

Formy výskytu ve vodě 

V rozpuštěné formě jako hexaaquahlinitý kation [Al(H2O)6]
3+ převažuje jen            

v kyselých vodách. Hydrolýza hlinitých iontů je komplikovanější než u iontů železitých. 

Kyselost aquakomlexů a hydroxokomplexů je menší než kyselost obdobných komplexů 

železitých. Hexaaquahlinitý kation je stejně kyselý jako kyselina octová. Postupná 

přeměna iontů Al3+ až na negativně nabitý ion [Al(OH)4]
- probíhá podle tohoto schématu, 

při čemž vznikají různé hydroxokomplexy [3]: 

[Al(H 2O)6]
3+ =>[AlOH(H2O)5]

2+ =>[Al(OH)2(H2O)4]
+ =>[Al(OH)3(H2O)3(aq)]0 (20) 

=>[Al(OH)4(H2O)2]
- =>[Al(OH)5(H2O)]2- =>[Al(OH)6]

3-    (21) 
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Teprve asi při hodnotách pH pod 4,5 převažuje v roztoku z rozpuštěných forem 

jednoduchý hydratovaný ion Al3+ a při hodnotách pH nad 8,5 převažují aniontové 

hydroxokomplexy [3]. 

Pro částečně neutralizovaný AlCl3 se používá obchodní název 

polyaluminiumchlorid (PAC), který se aplikuje při úpravě a čištění vod jako koagulační 

činidlo. Za hlavní komponentu PAC se pokládá polymer [Al 13O4(OH)24]
7+ [3].  

Rozpustnost jednotlivých modifikací hliníku je různá. Čerstvě vysrážený amorfní 

(také viz. aktivní) Al(OH)3 má hodnotu log Ks asi -33, kdežto krystalická modifikace 

gibbsit asi -36. Stárnutím, které se projevuje i za chladu již během několika prvních dní po 

srážení, se rozpustnost podstatně snižuje. Minimální rozpustnosti je dosaženo v rozmezí 

pH asi od 6 do 7. Minimální rovnovážné koncentrace se stárnutím postupně snižují            

z desítek µg.l-1 na hodnoty podstatně nižší. Rozpustnost hliníku v alkalické oblasti opět 

vzrůstá. Malé koncentrace hliníku lze udržet v roztoku jen v poměrně úzkém rozmezí 

hodnot pH. Uvedená závislost rozpustnosti na stáří sraženiny je důležitá při hodnocení 

zbytkových koncentrací hliníku bezprostředně po koagulaci hlinitými solemi a v kalové 

vodě při zahušťování a odvodňování hlinitých vodárenských kalů [3]. 

Hliník je v této práci navržen jako přísada při odstraňování vysokých koncentrací 

síranů z důlních vod. Zatímco hydroxid vápenatý je poměrně rozpustný, lze při vhodném 

poměru mezi přídavkem vápníku a přídavkem hliníku k síranům dosáhnout v alkalickém 

prostředí vzniku málo rozpustné sloučeniny o přibližném složení 3CaO.Al2O3.3CaSO4.30-

33 H2O, pojmenované ettringit. Více popsané v kapitole 4.1.1 [3]. 

Výskyt ve vodách 

Hliník se vyskytuje ve vodách buď v rozpuštěné, nebo suspendované formě            

a v koloidní disperzi. Analytické údaje jsou srovnatelné jen při stejném způsobu 

předúpravy vzorku (stejné poréznosti použitého filtru), neboť závisí zejména na tom,        

do jaké míry byly odděleny koloidní formy od forem rozpuštěných [3]. 

Koncentrace hliníku v prostých a podzemních a povrchových vodách se pohybují 

obvykle jen v setinách až desetinách mg.l-1. V pitných vodách ČR podzemního nebo 

povrchového původu byla průměrná koncentrace hliníku asi 0,15 mg.l-1 [3]. 
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Za přirozené pozadí v podzemních vodách se považuje koncentrace                        

asi do 0,1 mg.l-1. I v minerálních vodách se vzhledem k jejich složení nacházejí 

koncentrace hliníku jen v setinách nebo desetinách mg.l-1. Také ve vodách upravených 

čiřením hlinitými ionty solemi se při správném provozu úpravy hliník vyskytuje jen 

setinách mg.l-1. Avšak v zimním období může koagulace probíhat při nízkých teplotách 

vody poměrně zvolna, což může vést k vyšším zbytkovým koncentracím hliníku                

v upravené vodě, až i v desetinách mg.l-1 [3]. 

U povrchových vod jsou výjimkou acidifikované vody některých nádrží a jezer v 

důsledku své nízké tlumivé kapacity a kyselých depozic a povrchové vody s vyšší 

koncentraci huminových látek, kde lze nalézt koncentrace hliníku převyšující i 1,0 mg.l-1 

[3]. 

Vlastnosti a význam 

Voda obsahující hliník dlouho považována za zdravotně nezávadnou. Tento názor 

byl později poněkud revidován s upozorněním na jeho možné neurotoxické účinky.          

Je nutné však dodat, že neurotoxicita hliníku nebyla dosud jednoznačně prokázána             

a že v pitné vodě má hliník spíše význam indikačního ukazatele [3]. 

Současné požadavek pro koncentraci hliníku v pitné vodě je 0,2 mg.l-1                      

a u kojenecké a stolní vody 0,05 mg.l-1 [3]. 

Hliník je rovněž toxický pro ryby, což se může projevit v acidifikovaných vodách     

v důsledku kyselých srážek. Toxicita značně závisí na formách existence hliníku. Obvykle 

jsou komplexní formy méně toxické než jednoduché ionty. To se týká např. 

fluorokomplexů nebo komplexů s huminovými látkami [3]. 

U hliníku byla prokázána fytotoxicita. Proto je limitována jeho koncentrace ve vodě 

pro závlahu. U vody vhodné pro závlahu by neměla koncentrace hliníku přestoupit           

10 mg.l-1 a za nevhodnou se považuje voda s koncentrací hliníku nad 20 mg.l-1.                  

V ukazatelích přípustného znečištění povrchových vod je u hliníku uvedena                    

pro vodárenské toky hodnota 1,5 mg.l-1 a pro ostatní povrchové vody hodnota 5 mg.l-1 [3]. 
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3. PROCES DESULFATACE 

Desulfataci nazíváme proces, kdy odstraníme všechny nebo větší část volných 

síranových iontů SO4
2-. Tyto sírany se v důlních vodách vyskytují zejména díky oxidaci 

sulfidických rud. Pro správný proces desulfatace lze využít různé druhy technologií            

s ohledem na průběh desulfatace ke konkrétnímu účelu a hlavně s vzatím v úvahu 

ekonomického hlediska celého procesu. 

3.1 Způsoby desulfatace 

Dnes přicházejí v úvahu tyto technologie lišící se svým způsobem provedení          

v závislosti na typu desulfatace [11]: 

− běžné srážení síranů z vod pomocí vápna, 

− srážení využívající účinků barnatých solí, 

− odstraňování síranů použitím vysokohlinitanových cementů, 

− srážení síranů v přítomnosti hlinitých a vápenatých iontů, 

− iontová výměna, 

− membránové procesy. 

3.1.1 Běžné srážení síranů z vod pomocí vápna 

Proces, kdy při odstraňování síranů používáme dávky vápna ve formě vápenného 

mléka. Jedná se o nejčastěji používanou metodu, kdy se i uplatňuje neutralizační 

schopnosti vápenného mléka a samotná desulfatace nemusí být primárním účelem. Tato 

metoda totiž nevykazuje vysokou účinnost pri odstraňování síranů. Výsledná koncentrace 

síranů nedosahuje požadované úrovně několika málo set mg.l-1, ale zastavuje se na hodnotě 

odpovídající součinu rozpustnosti anhydritu (CaSO4) či sádrovce (CaSO4 . 2 H2O)               

a představuje cca 1 500 mg.l-1. Jak anhydrit, tak sádrovec tvoří často přesycené roztoky,  

při vyšších koncentracích síranů vznikají i iontové asociáty CaSO4(aq), takže výsledné 
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koncentrace síranů mohou být i vyšší než 1 500 mg.l-1. Významnou roli, ve vztahu             

k zbytkovým koncentracím síranů, představuje iontová síla vody (čím je vyšší, tím             

je dosahováno nižší účinnosti srážecího procesu) [11]. 

3.1.2 Srážení využívající účinků barnatých solí 

Srážení je za pomocí dávkování barnatých solí, následně tvořící BaSO4. Tato 

metoda je oproti předešlé účinnější (hodnota součinu rozpustnosti síranu barnatého je 10-10 

oproti 10-4 síranu vápenatého), ale také významně ekonomicky náročnější. Použití 

barnatých solí sebou však přináší i jisté toxikologické nebezpečí, především v případě 

předávkování barnatých solí v procesu srážení [11]. 

3.1.3 Odstranění síranů použitím vysokohlinitanových cementů 

Využívá se tak vlastnost cementu, který se ve vodném roztoku hydrolyzuje a z něj 

se využije vysoký obsah hlinitých a vápenných iontů. Ty v kontaktu se sírany tvoří téměř 

nerozpustný a lehce separovatelný ettringit. Tyto vysokohlinitanové cementy se můžou 

dávkovat přímo do vody s vysokým obsahem síranů, nebo je lze před použitím hydratovat. 

To je časově náročné vzhledem k potřebě vyšší doby zdržení. Stejný problém v podobě 

dlouhé reakční doby s sebou přináší i přímé dávkování cementu. Další nevýhodou procesu 

je tvorba hlinitanu trivápenatého, v technologii vody nazývaného jako trikalciumaluminát 

(3 CaO . Al2O3), který se vyznačuje minimální rozpustností a v důsledku toho může být 

příčinou nežádoucích technologických potíží (např. zatvrdnutí suspenze v reakční nádrži 

při delší reakční době a současně při malých rychlostních gradientech při míchání nově 

vznikající suspenze) [11]. 

3.1.4 Srážení síranů v přítomnosti hlinitých a vápenatých iontů 

Toto srážení probíhá do formy Candlotovy sole – ettringitu. Spočívá v tvorbě málo 

rozpustné, avšak objemné sloučeniny (tato vzniká též při síranové korozi betonu, kde        

se negativně uplatňuje právě zmíněná objemnost sraženiny). Při odstraňování síranů 

(desulfataci) se tvoří sloučenina chemického vzorce 3 CaO . Al2O3 . 3 CaSO4 . 30-33 H2O. 
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Ettringit byl popsán v roce 1939 F. E. Jonesem a obecně se označuje vzorcem 

Ca6Al 2[SO4(OH)4]
3 o poměru Ca : Al : SO4 = 6 : 2 : 3. Při tomto způsobu srážení jsou 

zbytkové koncentrace síranů mnohdy nižší než 200 mg.l-1 [11].  

Tvorba ettringitu se předpokládá ve vodných roztocích obsahujících CaSO4, 

Ca(OH)2 a sloučeniny hliníku v třetím oxidačním stupni. Hliník tak může být do procesu 

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

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

hliníku sebou přináší určité výhody či nevýhody a bude o nich pojednáno níže. Podmínkou 

dobré účinnosti procesu je přebytek vápenatých iontů, které se spotřebovávají nejen          

na tvorbu ettringitu, ale dále na další doprovodné reakce probíhající při čištění 

průmyslových vod (neutralizace hodnoty pH, odstraňování oxidu uhličitého, odželezování 

a odmanganování a v neposlední řadě i odstraňování těžkých kovů) [11].  

Významnou pozornost při tomto způsobu desulfatace vod je nutné věnovat 

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

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

jejich předávkování (v důsledku technologické nekázně) v desulfatačním procesu následné 

problémy v recipientu (tvorba jemných vloček hydratovaného oxidu hlinitého). Příčinou 

zvýšené koncentrace hlinitých iontů po desulfataci může být i nedodržení dalších 

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

reakční doba pro tvorbu ettringitu), způsob separace suspenze a v neposlední řadě i vlastní 

neutralizace desulfatované vody. Nezanedbatelná je i kalová koncovka procesu desulfatace 

vod. Kal často představuje 30 až 40 %, v případě použití hlinitanu sodného i 100 % objemu 

čištěné průmyslové vody [11]. 

3.1.5 Iontová výměna a membránové procesy  

Tyto metody patří k moderním technologiím, které jsou vysoce účinné, dosud však 

ekonomicky náročné (jak investičně, tak provozně). Stejně tak, jako v případě 

desulfatačních srážecích procesů musí být pozornost věnována likvidaci kalu z procesu 

srážení, při použití ionexových a membránových technologií musí být zabezpečena 

likvidace regeneračních roztoků a příslušných koncentrátů [11]. 
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4. VÝSLEDEK DESULFATACE 

Výsledným produktem desulfatace je desulfatační kal. Jeho složení je dáno 

použitou metodou desulfatace a charakterem vody použité k desulfataci. 

4.1 Ettringitový kal 

Je to směsný kal, vznikající při desulfataci síranových důlních vod. V desulfatačním 

kalu se vyskytuje jako jedna ze složek ettringit, jinak řečeno Candlotova sůl. Ettringit          

je minerál a nese jméno podle německého města Ettringen. Blíže jej popsal v roce 1939     

F. E. Jones [12].  

4.1.1 Složení a stavba ettringitu 

Jde o komplexní sloučeninu o poměru Al : SO4 : Ca = 2 : 3 : 6. Jeho předpokládané 

složení je: 

3CaO.Al2O3.3CaSO4.30-33H2O, resp. Ca6Al 2[SO4(OH)4]
3.xH2O  (22) 

Při vyšších teplotách, nad 40 °C se tvoří sloučenina o složení: 

3CaO.Al2O3.CaSO4.12H2O    (23) 

Ettringit patří do třídy hydratovaný sulfát ve skupině Ettringit. Jeho fyzikální 

vlastnosti jsou jeho dobrá štěpnost, skelný lesk, tvrdost 2-2,5 a jeho barva je bílá nebo 

žlutá. Jeho hustota je 1,8 g.cm-3. Krystalovou soustavu má hexagonální. Strukturální model 

ettringitu je předveden na obr. č. 2. Vyskytuje se ve formě charakteristických jehlic, 

sloupců, vláken a vějířkovitých agregátů, které blíže představuje obr. 3. Nejčastěji jej 

nalezneme na degradovaných betonech. Jeho výskyt v přírodních horninách je velmi 

vzácný [12]. 

 

 



Bc. Peter Ostrák: Vlastnosti desulfatačního kalu v závislosti na teplotě důlní vody.  
 

2010  25 
 

 

Obrázek č. 2: Strukturální model ettringitu [13] 

 

 

Obrázek č. 3: Zvětšená struktura ettringitu [14] 
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Obrázek č. 4: Přírodní ettringit [14] 

4.1.2 Negativní vlivy ettringitu 

Jelikož se ettringit v přírodní formě nachází jen velmi zřídka, lze negativní vlivy 

sledovat převážně v oblasti stavebních materiálů. Tvorba ettringitu je totiž součástí procesu 

tuhnutí cementových směsí. Opožděná tvorba ettringitu má za následek rozpad betonu. 

Tvorba ettringitu  je vyvolána buďto působením síranů obsažených v zatvrdlém betonu 

jako síran vápenatý, nebo reakcí s ionty SO4
2- z vnějšího zdroje [15]. 

Tato takzvaná síranová koroze často způsobuje například rozpad pražců, 

venkovních betonových dlaždic, chodníků, mostních konstrukcí, jezů, opevnění aj. [15]. 

Rozpad struktury ztvrdlého betonu vznikem ettringitu začíná nejprve vznikem 

lokálních mikrotrhlin, které lze pozorovat jen při velkých zvětšeních jako důsledek vzniku 

krystalů ettringitu. Jejich další růst způsobuje zvětšení trhlinek a expanzi cementového 

tmele. Objevují se propadliny mezi pastou a zrny kameniva. Krystaly ettringitu jsou velmi 

pěkně vyvinuté zejména na fázových rozhraních [15]. 

V případě důlních vod by se mohlo jednat při nevhodném vypouštění                       

a nedodržování limitů pro vypouštění k navýšení hodnoty síranů v recipientech. To by 

mělo za následek zvýšenou tvorbu ettringitu na vodních dílech, jelikož většina vodních 

staveb je realizována z betonu. Snížila by se tak tím jejich životnost a v nedlouhé době        

i funkčnost. 
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4.1.3 Využití ettringitu 

Vlastnosti a tvorba ettringitu se využívá hlavně ve stavebnictví. Příkladem můžou 

být cementy na bázi ettringitu, které obsahují jakožto donor hlinité složky různé alumináty 

vápenaté, sulfoaluminiát tetravápenatý nebo sklo s vysokým obsahem Al2O3 a dále též 

sádrovec, případně vápenný hydrát. Po přídavku vody vzniká ettringit jako hlavní, 

případně jediný produkt. Tuhnoucí směs expanduje, avšak v uzavřené formě lze získat 

kompozit o požadovaném poměru pevnosti k objemové hmotnosti [15]. 

Další využití je při imobilizaci toxických prvků. Ettringit má schopnost 

imobilizovat toxické elementy tvořící anionty (As, CrIV, Se, B), a to náhradou síranového 

aniontu ve struktuře hydrátu [15]. 

Uplatnění nalézá také při vyplňování vytěžených prostor a na terénní úpravy. 

Značného zvětšování objemu ettringitu se využívá ve Velké Británii již několik desítek let 

k zaplňování vytěžených dolů. Důlní cementy tvoří například směs hlinitanového cementu, 

síranu vápenatého a vápna regulující s větším objemem vody až do poměru 1 : 5 relativně 

pomaleji, takže připravenou hustší suspenzi lze dopravit potrubím i na větší vzdálenosti, 

kde tuhne za podstatného zvětšení objemu a zcela vyplní příslušný prostor [15]. 

Na možnosti aplikace ettringitu v praxi je již mnoho patentů. Za mezi pozoruhodné 

patří zpracování popela z hořlavých odpadů s cílem zabránit vyluhování toxických 

komponent (patent DE4227815/1994), odstraňování síranů z důlních vod (patent 

CS268333/1990) i z některých odpadních vod (patent DE4123885/1993), při úpravě 

vlastností půd (patenty EP489982, JP4175287), jako bakteriocidní prostředek (patent 

JP6271411), k impregnaci dřeva (patent FR2675152/1992), při zpracování papíru (patent 

JP7246376/1995) a při nejrůznějších aplikacích ve stavební výrobě [15]. 
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5. ETTRINGITOVÝ KAL POMOCÍ Al 3+ A Ca+ IONTŮ 

Tato práce pojednává o vlastnostech ettringitového kalu v závislosti na teplotě 

konkrétní důlní vody. Pro analýzu této závislosti bylo zapotřebí vytvořit samotný 

ettringitový kal. Pro tvorbu ettringitového kalu byla použita metoda srážení pomocí 

hlinitých a vápenných iontů.  

Pro odstranění síranů z důlních vod pomocí vápenných a hlinitých iontů již existují 

patenty a tedy i postupy. Tato práce vychází z postupu v patentu CZ 290 953 „Způsob 

desulfatace vod s nadlimitním obsahem síranů“ [16]. 

Postup spočívá v desulfataci pomocí hlinitých iontů v přebytku iontů vápenatých, 

kdy srážecí reakce dochází v pH vyšším než 12,4 [16]. 

V praktické části této práce byl použit pro tvorbu desulfatačního kalu hydroxid 

vápenatý ve formě 20 % vápenného mléka, a také hlinitan sodný ve formě prášku. 

5.1. Podmínky funkčnosti této metody 

Díky charakteru důlní vody tato metoda probíhá ve dvou fázích. Jelikož důlní vody 

mají nízké hodnoty pH, je nutná alkalizace 20 % vápenným mlékem. Podmínkou 

funkčnosti této metody je dosažení pH 12,55 ± 0,05. Poté se dávkují hlinité ionty               

k následným reakcím [17]. 

5.2. Úprava pH dávkováním vápenného mléka 

Tato úprava má za úkol dosáhnout alkalické oblasti pH z počáteční kyselé. Pro 

úpravu se v praxi nejčastěji používá Ca(OH)2, které se dávkuje ve formě vápenného mléka. 

Ca(OH)2 byl dávkován ve formě 20 % vápenného mléka za účelem zvýšení hodnoty pH             

na 12,55 ± 0,05. Vápenné mléko bylo takto aplikováno za stálého míchání při 200 ot.min-1 

na míchací koloně ET 720 po dobu 20 minut. 
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5.3. Dávkování hlinitých iontů ve formě krystalického NaAlO2 

Po předúpravě pH následováno dávkování Al3+ iontů, s cílem vysrážet přebytečné 

sírany do ettringitového kalu. Aplikace krystalického NaAlO2 probíhala v této práci           

ve formě prášku. Základní složky tohoto hlinitanu sodného jsou Na2O (35-40 %), Al2O2 

(50-55 %), Fe (0,1-0,005 %), Cl (0,045-0,001 %). Hlinitan sodný byl dávkován taktéž       

za stálého míchání při 250 ot.min-1 na míchací koloně ET 720 po dobu 30 minut 
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6. TEPLOTA A TVORBA ETTRINGITOVÉHO KALU 

Teplota může tvorbu ettringitového kalu ovlivňovat v celém procesu jeho tvorby. 

Teplotní závislost vykazují jak reagence, tak samotná důlní voda.  

6.1 Změna teploty a vápenné mléko 

Voda je z celkového pohledu brána jako velmi dobré rozpouštědlo. V hydrochemii 

se tohoto značně využívá. Vzniká tak i zmiňované vápenné mléko. 

Z pohledu fyzikálního není rozpustnost vždy stejná. Je to vlastnost jak rozpuštěné 

látky, tak rozpouštědla. Výrazně se na tom podílí teplota, kdy se mění hustota rozpouštědla 

a taktéž schopnost rozpouštět pevné látky. Zvýšení teploty má podle typu rozpuštěné látky 

za následek buďto zvýšení rozpuštěné látky, a tedy i její koncentraci v rozpouštědle, nebo 

opačný efekt, snížení koncentrace dané látky v rozpouštědle a její přeměna do pevného 

skupenství [18]. 

V případě Ca(OH)2 se jedná o látku málo rozpustnou, u které se při zvýšení teploty 

snižuje rozpustnost. Nejlepší rozpustností lze tedy dosáhnout při nejnižších teplotách 

rozpouštědla, jež je v tomto případě voda. Teplotní závislost byla již experimentálně 

stanovena, kdy se ve 100 g vody při teplotě 20 °C rozpustí 1600 mg.l-1 hydroxidu 

vápenatého a při zvýšení teploty na hodnotu 100 °C se jeho rozpustnost sníží na hodnotu 

800 mg.l-1 [19]. 

Druhým faktorem projevující se při změně teploty roztoku vápenného mléka          

je změna jeho pH. V praxi při zvýšení teploty dochází ke snižování pH a naopak. 

6.2 Změna teploty a hlinitan sodný 

Hlinitan sodný je velice dobře rozpustný. Při styku s kapalinou nastává níže 

popsaná reakce, která je s teplotou rozpouštědla neměnná [18]: 

2 NaAlO2 + H2O => Al2O3 + 2 NaOH  (24) 
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7. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části bylo nutno pro posouzení teplotní závislosti tvorby a složení 

ettringitového kalu nejdříve stanovit základní vhodné dávky reagencí, tvořící samotný kal. 

Stanovení optimálních dávek bylo spojeno i s ekonomickým hlediskem, kdy se při 

jejich stanovení přihlíží i k jejich minimálnímu množství, postačujícímu k srážecí reakci. 

Po stanovení vhodných dávek bylo přistoupeno k tvorbě kalů při různých teplotách, 

kdy byly sledovány změny pH, teploty a koncentrace síranů. Pro vyhodnocení byly takto 

vzniklé kaly podrobeny kvantitativní a kvalitativní analýze. 

7.1 Použité přístroje 

V praktické části byly k různým postupům a stanovením použity tyto přístroje: 

pH metr 

Pro měření pH byla použita souprava s pH/mV metrem od firmy WTW pod 

produktovým označením pH 330i. Jednalo se o přenosný vodotěsný měřicí přístroj 

s kombinovanou elektrodou měřící pH, mV a teplotu. 

Váha 

Pro vážení byla použita analytická váha firmy Denver Instrument pod produktovým 

označením SI-234A s přesností vážení na čtyři desetinná místa. 

Míchací kolona 

Pro míchání vzorků byla použita míchací kolona firmy Lovibond pod produktovým 

označením ET 720. Kolona má zabudováno šest vertikálních míchadel, kdy rychlost 

míchání byla ovládána digitálně na panelu. 

Spektrofotometr 

Pro stanovení byl použit spektrofotometr firmy Hach pod produktovým označením 

DR/2000 DIRECT READING SPECTROPHOTOMETER. Jedná se o spektrofotometr 

s předprogramovanými volbami měřených látek. 
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7.2 Použité metody stanovení 

V předložené diplomové práci byly stanoveny koncentrace železa, manganu, síranů 

a hodnoty pH. Pro tato stanovení byly použity následující metody. 

7.2.1 Stanovení pH 

Stanovení pH podléhá normě ČSN ISO 10523 Jakost vod, konkrétně „Stanovení 

pH“. Stanovení probíhá elektrometrickou metodou.  

Ta je založena na měření elektromotorické síly elektrochemického článku, který      

je tvořen vzorkem, skleněnou a srovnávací elektrodou. Měří se zde potenciál na indikační 

skleněné elektrodě proti kombinované argentochloridové elektrodě. Velikost potenciálu     

je závislá na koncentraci vodíkových iontů v roztoku. 

Při stanovení pH se dbalo i na měření aktuální teploty vzorku. Teplotní čidlo bylo 

součástí kombinované elektrody. 

7.2.2 Stanovení koncentrace železa 

Stanovení koncentrace železa bylo provedeno dle normy ČSN 83 0540-15              

za pomocí absorpční spektrofotometrie. 

Rozpuštěné železo oxidované na formu s oxidačním číslem 3 reaguje v kyselém 

prostředí s thiokyanatanem za vzniku červeného zbarvení, které se vyhodnotí                    

na spektrofotometru. Jako oxidační činidlo je nejčastěji používán manganistan draselný. 

Reakce je naznačena zde: 

2 Fe+3 + 6 KSCN = Fe[Fe(SCN)6] + 6 K+   (25) 
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7.2.3 Stanovení koncentrace manganu 

Stanovení koncentrace manganu bylo stanoveno dle normy ČSN 83 0540-16          

za pomocí absorpční spektrofotometrie. 

Vzorek je oxidován v kyselém prostředí za zvýšené teploty peroxosíranem 

amonným a za přítomnosti katalyzátoru tvořeného Ag+ ionty tak vzniká manganistan. 

Koncentrace manganu je následně indikována fialovým zabarvením směsi, které se měří   

na spektrofotometru. Z naměřených hodnot se stanoví výsledná koncentrace. 

7.2.4 Stanovení koncentrace iontů síranů 

Stanovení koncentrace síranu bylo možno stanovit dvěma způsoby. Prvním 

způsoben je stanovení absorpční spektrofotometrii a druhá metoda stanovení na přístroji 

HACH DR/2000. 

Stanovení síranových iontů absorpční spektrofotometrií 

Stanovení začíná povařením vzorku obsahujícího sírany, kdy se docílí vysrážení 

síranu barnatého do pevné formy, vzniká tak žluté zabarvení chromanu sodného, které lze 

posléze stanovit na spektrofotometru. Reakce bývá ovlivněna neutrálními solemi, proto 

k reakčnímu roztoku se přidává přebytek soli ve formě 20 % NaCl s obsahem             

4,9039 g.l-1 koncentrované kyseliny sírové. 

Probíhající reakce je naznačena zde [18]: 

BaCrO4 + Na2SO4 = BaSO4 + Na2CrO4  (26) 

Stanovení síranových iontů za pomocí přístroje HACH DR/2000 

Stanovení plně probíhá na přístroji HACH DR/2000 (Direkt Reading 

Specrophotometer). Tato metoda je přednastavená ve spektrofotometru pod předvolbou 

číslo 955. Vzorek se před stanovením smísí v kyvetě s reagentem SulfaVer4, který            

je složen z kyseliny citrónové a chloridu barnatého. V kyvetě dochází k reakci síranů          

a barnatých iontů za vzniku mléčného zabarvení, které se následně stanovuje při nastavené 

vlnové délce 450 nm. Tato metoda byla díky své celkové nenáročnosti, přesnosti                 

a rychlosti stanovení použita v celé této práci. 
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7.3 Složení upravované důlní vody 

Pro tento pokus byla použita důlní voda z lomu Jiří na Sokolovsku, která byla 

odebrána 2. července 2009 z čerpací stanice Lomnice. Na začátku práce byl proveden 

základní rozbor použitého vzorku této důlní vody. Jednalo se o stanovení pH, c(Fe), c(Mn) 

a c(SO4
2-). 

7.3.1 Stanovení pH 

Stanovení pH podléhalo dle výše popsanému postupu v kapitole 7.2.1. Vstupní 

hodnota pH byla stanovena 2,97 při laboratorní teplotě 22 °C. 

7.3.2 Stanovení vstupní koncentrace celkového železa 

Stanovení bylo stanoveno dle postupů v kapitole 7.2.2. Stanovené hodnoty jsou 

vypsány v tabulce. 

Tabulka č. 1: Naměřené hodnoty železa při vstupní analýze 

Vzorek c(Fe) [ mg.l-1 ] 

1. 5,820 

2. 5,893 

Průměrná koncentrace 5,857 

 

Vstupní koncentrace železa byla ve vzorku důlní vody stanovena na hodnotu    

5,857 mg.l-1. 

7.3.3 Stanovení vstupní koncentrace celkového manganu 

Stanovení bylo stanoveno dle postupů v kapitole 7.2.3. Stanovené hodnoty jsou 

vypsány v tabulce. 
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Tabulka č. 2: Naměřené hodnoty manganu při vstupní analýze 

Vzorek c(Mn) [ mg.l-1 ] 

1. 15,7 

2. 15,9 

Průměrná koncentrace 15,8 

Vstupní koncentrace manganu byla ve vzorku důlní vody stanovena na hodnotu 

15,8 mg.l-1. 

7.3.4 Stanovení vstupní koncentrace síranových iontů 

Stanovení bylo provedeno podle metody v kapitole 7.2.4, konkrétně přístrojem          

HACH DR/2000. 

Tabulka č. 3: Naměřené hodnoty síranových iontů při vstupní analýze 

Vzorek c(SO4
2-) [ mg.l-1 ] 

1. 1860 

2. 1820 

Průměrná koncentrace 1840 

 

7.3.5 Výsledné stanovené vstupní hodnoty důlní vody 

Ze stanovených hodnot vyplývá, že důlní voda vykazuje vysoké hodnoty 

koncentrace železa, manganu a značně překračuje limit síranů. Hodnota pH zařazuje tuto 

důlní vodu do kategorie středně kyselých vod. 

Tabulka č. 4: Výsledné stanovené vstupní hodnoty důlní vody 

 pH c(Fe) c(Mn) c(SO4
2-) 

  [ mg.l-1 ] [ mg.l-1 ] [ mg.l-1 ] 

Vzorek 2,97   ( při 22 °C ) 5,857 15,8 1840 
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7.4 Stanovení optimálních dávek při laboratorní teplotě  

Bylo tedy nutné najít optimální dávku vápenného mléka, která alkalizuje vzorek 

důlní vody z počáteční kyselé oblasti pH na požadovanou hodnotu pH 12,55 ± 0,55. Taktéž 

v dalším kroku dávku NaAlO2, která sníží hodnotu koncentrace síranů na menší než        

300 mg.l-1, vyhovující popsaným předpisům v kapitole 2.5. 

Pro stanovení těchto dávek u vzorku důlní vody byla využita metoda zkoušení 

jednotlivých dávek a porovnávání výsledných hodnot s požadovaným výsledkem. Bylo 

nutno tedy vyzkoušet jednotlivé dávky a po změření a vyhodnocení se tak přibližovat k té 

požadované hledané. 

Pomocí zjištěných dávek se mohlo následně přejít k samotnému cíli pokusu této 

práce. A to při různých teplotách důlní vody nadávkovat reagence, vytvořit tak desulfatační 

kaly a z takto připravených kalů po jejich rozboru vyhodnotit vliv teploty na jeho složení. 

7.4.1 Stanovení vhodné dávky Ca(OH)2 ve formě vápenného mléka 

Dávkování  Ca(OH)2 probíhalo ve formě 20% vápenného mléka. Pro hledání dávky 

bylo vždy použito na dávku 500 ml vzorku důlní vody, kdy následovalo 20 minutové 

míchání na koloně při 200 ot.min-1. Stanovení optimální dávky bylo započato na dávce     

2,9 ml vápenného mléka dávkovaného pipetou do 500 ml vzorku důlní vody. Stanovení 

pokračovalo zvyšováním jednotlivých dávek. 

Postup práce: 

- do 500 ml vzorku důlní vody dávkováno 20 % vápenné mléko, 

- míchání 20 minut na míchací koloně ET 720 při 200 ot.min-1, 

- filtrace suspenze, 

- stanovení pH a teploty ve filtrátu. 

Výsledné naměřené hodnoty jsou zobrazeny v tabulce číslo 5 a graficky viz. graf 1. 
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Graf č. 1: Závislost pH na dávce vápenného mléka 

 

Tabulka č. 5: Dávky vápenného mléka a výsledné pH 

Dávka vápenného 

mléka 

Teplota vzorku 

důlní vody 
Výsledné pH 

[ ml ] [ °C ] 
 

2,9 22,4 12,170 

3,2 22,4 12,219 

3,5 22,3 12,262 

3,8 22,5 12,296 

4,1 22,3 12,350 

4,4 22,4 12,392 

4,6 22,9 12,444 

4,8 22,3 12,498 

5,0 22,2 12,528 

6,0 22,9 12,516 

6,5 22,8 12,535 

7,0 22,5 12,571 

10,0 22,3 12,633 
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7.4.2 Výsledná dávka vápenného mléka 

Při pokusech stanovení hodnot vyplynulo, že zde nastává závislost výsledného     

pH na teplotě vzorku vstupní důlní vody. Při zvyšování teploty má pH tendenci snižovat 

svou hodnotu. Vzhledem k charakteru pH v této alkalické oblasti, lze očekávat i zhoršené 

měřící vlastnosti pH metru. 

Dávky vápenného mléka nelze vždy považovat za totožné, třebaže použijeme 

několikrát stejnou dávku. Rozdíly mohou nastat díky neúplnému rozpuštění vápenného 

mléka a tedy nehomogennímu rozložení ve směsi. Také rozdílné stáří je jedním z faktorů 

ovlivňující výsledné hodnoty při reakci. 

Z grafu a naměřených hodnot lze vyčíst, že optimální podmínky pH 12,55 ± 0,05 

splňovaly dávky v přibližném rozmezí od 5 do 8 ml. Pro další práci se nejlépe osvědčila 

dávka 7 ml vyhovující této podmínce. 

7.4.3 Stanovení vhodné dávky NaAlO2 ve formě prášku  

Předešlá úprava důlní vody měla docílit pH v hodnotě 12,55 ± 0,05. Pro tuto 

hodnotu byla stanovena dávka 7 ml vápenného mléka. S touto dávkou se následně 

pracovalo i pro stanovení vhodné dávky NaAlO2. Hlinité ionty se dávkovaly do vzorku ve 

formě prášku. Postup byl do 500 ml vzorku nadávkovat 7 ml vápenného mléka, nechat 20 

minut míchat na míchací koloně při 200 ot.min-1. Následně nadávkovat NaAlO2 a taktéž 

nechat míchat 30 minut při 250 ot.min-1 na koloně. Veškeré stanovené hodnoty jsou 

znázorněny v tabulce číslo 6 a znázorněny grafem číslo 2. 

Postup práce: 

- do 500 ml vzorku důlní vody dávkováno 7 ml 20 % vápenného mléka, 

- míchání 20 minut na míchací koloně ET 720 při 200 ot.min-1, 

- dávkování hlinitanu sodného ve formě prášku, 

- míchání 30 minut na míchací koloně ET 720 při 250 ot.min-1, 

- filtrace suspenze, 

- stanovení hodnoty pH, teploty a koncentraci síranů ve filtrátu za pomocí 

spektrofotometru HACH DR/2000. 
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Tabulka č. 6: Dávky hlinitanu sodného a výsledná koncentrace síranových iontů 

Dávka  

NaAlO2 

Dávka 

Ca(OH)2 
pH Teplota c(SO4

2-) 

[ g ] [ ml ] 
 

[ °C ] [ mg.l-1 ] 

0,1 7 12,564 22,4 1530 

0,15 7 12,560 22,5 1326 

0,2 7 12,552 22,9 1250 

0,25 7 12,559 22,9 1139 

0,3 7 12,561 22,5 1048 

0,35 7 12,548 23,1 985 

0,4 7 12,553 22,9 894 

0,45 7 12,559 22,9 678 

0,5 7 12,561 22,5 495 

0,55 7 12,549 22,9 357 

0,6 7 12,550 22,8 289 

0,61 7 12,562 22,6 272 

0,62 7 12,563 22,4 260 

0,63 7 12,560 22,4 241 

0,65 7 12,550 22,9 201 

0,7 7 12,561 22,4 120 

0,75 7 12,556 22,8 55 

0,8 7 12,564 22,5 12 
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Graf č. 2: Závislost koncentrace síranů na dávce hlinitanu sodného 

7.4.4 Výsledná dávka NaAlO2 

Z tabulky naměřených hodnot je patrné, že povolené maximální hodnotě 

koncentrace síranů v důlní vodě do 300 mg.l-1 již vyhovují dávky hlinitanu sodného nad 

0,6 g. Lze vidět, že tyto dávky jsou co do hmotnosti velmi malé. Použila-li by se dávka 

hlinitanu sodného dosahující výsledné hodnoty 290 mg.l-1 mohlo by se stát, že při lehce 

nepřesném nadávkování by mohla výsledná hodnota překročit maximální povolenou 

hodnotu koncentrace síranů 300 mg.l-1. Bylo tedy vhodné použít dávku s určitou rezervou, 

kdy by se hodnota síranu pohybovala v rozmezí 250-270 mg.l-1. Této podmínce plně 

vyhovovala dávka 0,62 g NaAlO2. 

7.5 Tvorba desulfatačního kalu při různých teplotách DV 

Po zjištění potřebných dávek byla započata samotná podstata této práce. Kdy bylo 

přistoupeno k tvorbě desulfatačního kalu za nezměněných dávek, ale při rozdílných 

teplotách vzorku důlní vody. Úkolem bylo tedy sledovat průběh této desulfatace a sledovat 

doprovázené změny veličin. Následně takto připravené vzorky desulfatačních kalů pomocí 
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filtrace oddělit od vzorku důlní vody a po vysušení nechat stanovit za pomocí kvantitativní 

a kvalitativní analýzy jejich složení.  

Postup práce byl v této části s předešlým neměnný. Bylo jen nutno si připravit čtyři 

vzorky stejné důlní vody o různých teplotách a aplikovat na ně zjištěné dávky. Jako 

porovnávací teploty byly stanoveny hodnoty zobrazené v tabulce č. 7, jelikož v těchto 

mezích v praxi nejčastěji probíhají samotné úpravy důlních vod.  

Tabulka č. 7: Požadované teploty a použité dávky k tvorbě ettringitových kalů 

 Požadovaná teplota Dávka Ca(OH)2 Dávka NaAlO2 

 [ °C ] [ ml ] [ g ] 

Vzorek č. 1 5 7 0,62 

Vzorek č. 2 10 7 0,62 

Vzorek č. 3 15 7 0,62 

Vzorek č. 4 20 7 0,62 

 

Postup práce: 

- úprava důlní vody na požadovanou teplotu stanovenou v tabulce č. 7, 

- do 500 ml vzorku důlní vody dávkováno 7 ml 20 % vápenného mléka, 

- míchání 20 minut na míchací koloně ET 720 při 200 ot.min-1, 

- dávkování 0,62 g hlinitanu sodného ve formě prášku, 

- míchání 30 minut na míchací koloně ET 720 při 250 ot.min-1, 

- filtrace suspenze, 

- stanovení hodnoty pH, teploty a koncentraci síranů ve filtrátu za pomocí 

spektrofotometru HACH DR/2000, 

- vysušení desulfatačního kalu při 105 °C. 

Při tvorbě desulfatačního kalu byly sledovány počáteční a koncové hodnoty pH          

při příslušných teplotách a výsledné hodnoty koncentrací síranů ve filtrátech jednotlivých 

vzorků. Veškeré stanovené hodnoty jsou znázorněny v tabulce č. 8. 
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Tabulka č. 8: Výsledné stanovené hodnoty pH, c(SO4
2-) při různých teplotách 

 Dávka 

Ca(OH)2 

Dávka 

NaAlO2 

Vstupní 

pH 

Vstupní 

teplota 

pH 

po alk. 

Teplota 

po alk. 
c (SO4

2-) 

Vzorek č. [ ml ] [ g ]  [ °C ] [ - ] [ °C ] [mg.l-1] 

1. 7 0,62 3,26 5,1 13,125 5,3 150 

2. 7 0,62 3,20 9,1 12,951 10,5 186 

3. 7 0,62 3,12 14,9 12,811 15,2 211 

4. 7 0,62 3,01 19,8 12,656 20,1 257 

 

Výsledkem desulfatací vzorků byly čtyři desulfatační kaly, které bylo nutné pro 

další stanovení vysušit. Sušení probíhalo 3h při konstantní teplotě 105 °C. Vysušené 

vzorky byly posléze podrceny a vyhodnoceny kvantitativní a semikvalitativní analýzou. 

7.5.1 Dílčí závěr 

 Při tomto pokusu byly nadávkovány totožné dávky vápenného mléka a hlinitanu 

sodného do stejného vzorku důlních vod o rozdílných teplotách. 

Úkolem bylo tak sledovat výsledné hodnoty pH, koncentrace síranu a následně       

je porovnat. Z naměřených hodnot lze vyčíst, že pH bylo značně závislé na teplotě, kdy při 

nižší teplotě docházelo k zvětšování hodnoty pH. U vzorku číslo jedna dokonce toto pH 

překročilo hodnotu pH 13. Nicméně bylo zpozorováno, že čím nižší teplota, tím                 

se účinnost desulfatace zvětšovala. Vzorek o přibližné teplotě 20 °C vykazoval po úpravě 

konečnou koncentraci síranů 257 mg.l-1. Oproti tomu vzorek upravován při teplotě 5 °C 

dávkami stanovenými pro vyšší teplotu měl konečnou koncentraci síranů 150 mg.l-1. 

Jednalo se tedy o zlepšení účinnosti desulfatace.  
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7.6 Kvalitativní a semikvantitativní vyhodnocení vzorků kalů. 

Vysušené vzorky kalů byly podrceny a tepelně upraveny při teplotě 900 °C. 

Následně byly analyzovány metodou RTG difrakční analýzy. Stanovení složení kalů 

probíhalo na modernizovaném, plně automatizovaném difraktometru URD-6 (Rich. 

Seifert-FPM, SRN) za podmínek záření CoKα/Ni filtr, napětí 40kV, proud 35 mA, krokový 

režim s krokem 0,05° 2Θ, s časem na kroku 3s a s digitálním zpracováním výsledných dat. 

Jak pro měření, tak pro vyhodnocení byl použit program RayfleX (RayfleX ScanX              

a RayfleX Analyze, verze 2.289). Pro kvalitativní vyhodnocení byla dále použita databáze 

difrakčních dat PDF-2, verze 2001 (International Center efor Diffraction Data, 

Pensylvania, USA). Pro semikvantitativní analýzu byl použit program RayfleX Autoquan 

verze 2.6. Výsledné hodnoty byly stanoveny včetně odhadu náhodné chyby obsahu 

jednotlivých fází při pravděpodobnosti > 99 % (tj. trojnásobek směr. odchylky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Peter Ostrák: Vlastnosti desulfatačního kalu v závislosti na teplotě důlní vody.  
 

2010  44 
 

7.6.1 Výsledné složení vzorku kalu číslo 1. 

Vzorek ettringitového kalu číslo 1 byl připravován při teplotě 5 °C. Výsledné 

složení a jednotlivé zastoupení složek jsou znázorněny v grafu číslo 3 a tabulce číslo 9. 

 

Graf č. 3: Grafické znázornění zastoupení jednotlivých složek v kalu č. 1. 

Tabulka č. 9: Složky kalu č. 1 a jejich procentuální zastoupení.  

Obsažené sloučeniny ve 

vzorku 

Podíl ve vzorku Tolerance 

[ % ] [ ± % ] 

Anhydrite 53,57 2,52 

C12A7 Mayenite 6,88 1,53 

CaO Lime 13,24 1,26 

Periclase 4,39 1,29 

Portlandite 5,66 1,11 

yeelimite1 16,26 1,89 
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7.6.2 Výsledné složení vzorku kalu číslo 2. 

Vzorek ettringitového kalu číslo 2 byl připravován při teplotě 10 °C. Výsledné 

složení a jednotlivé zastoupení složek jsou znázorněny v grafu číslo 4 a tabulce číslo 10. 

 

Graf č. 4: Grafické znázornění zastoupení jednotlivých složek v kalu č. 2. 

Tabulka č. 10: Složky kalu č. 2 a jejich procentuální zastoupení 

Obsažené sloučeniny ve 

vzorku 

Podíl ve vzorku Tolerance 

[ % ] [ ± % ] 

Anhydrite 54,54 2,49 

C12A7 Mayenite 6,84 1,53 

CaO Lime 13,32 1,23 

Periclase 4,23 1,68 

Portlandite 5,77 1,17 

yeelimite1 15,30 1,86 
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7.6.3 Výsledné složení vzorku kalu číslo 3. 

Vzorek ettringitového kalu číslo 3 byl připravován při teplotě 15 °C. Výsledné 

složení a jednotlivé zastoupení složek jsou znázorněny v grafu číslo 5 a tabulce číslo 11. 

 

Graf č. 5: Grafické znázornění zastoupení jednotlivých složek v kalu č. 3. 

Tabulka č. 11: Složky kalu č. 3 a jejich procentuální zastoupení 

Obsažené sloučeniny ve 

vzorku 

Podíl ve vzorku Tolerance 

[ % ] [ ± % ] 

Anhydrite 52,98 2,52 

C12A7 Mayenite 5,82 1,59 

CaO Lime 14,94 1,35 

Periclase 4,58 1,32 

Portlandite 5,51 1,20 

yeelimite1 16,17 1,92 
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7.6.4 Výsledné složení vzorku kalu číslo 4. 

Vzorek ettringitového kalu číslo 4 byl připravován při teplotě 20 °C. Výsledné 

složení a jednotlivé zastoupení složek jsou znázorněny v grafu číslo 6 a tabulce číslo 12. 

 

Graf č. 6: Grafické znázornění zastoupení jednotlivých složek v kalu č. 4. 

Tabulka č. 12: Složky kalu č. 4 a jejich procentuální zastoupení 

Obsažené sloučeniny ve 

vzorku 

Podíl ve vzorku Tolerance 

[ % ] [ ± % ] 

Anhydrite 54,67 2,52 

C12A7 Mayenite 11,60 1,62 

CaO Lime 9,56 1,05 

Periclase 3,07 1,14 

Portlandite 7,18 1,14 

yeelimite1 13,93 1,80 
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8. VÝSLEDNÉ SLOŽENÍ ETTRINGITOVÉHO KALU 

Při rozboru kalů kvalitativní a semikvantitativní analýzou bylo nalezeno celkem 

šest složek kalu. Složení a charakteristika jednotlivých složek jsou popsány zde. 

8.1 Složka Anhydrite 

Pod názvem anhydrite, lze nalézt anorganickou sloučeninu síran vápenatý              

se vzorcem CaSO4. Zde je prezentována ve formě anhydridu, což z prvotního řeckého 

významu anhydros znamená bezvodý. Jeho zabarvení bývá bílé až namodralé. 

Krystalickou soustavu má kosočtverečnou s tvrdostí 3,5 [20]. 

Ve vzorcích kalů se zastoupení této složky pohybovalo v hodnotách kolem 54 %      

a jeho zastoupení bylo ve všech vzorcích převažující. 

8.2 Složka C12A7 Mayenite 

Jako C12A7 Mayenit je označována krystalová struktura, která se v přírodě 

vyskytuje. Jedná se o strukturu, která má za základ CaO a Al2O3. Krystalová struktura 

C12A7 patří k prostorové skupině I43d a její elementární buňka krychlové krystalové 

struktury je složena ze čtyř molekul reprezentujících vzorec Ca24Al28O66. P.P. Williams 

oznámil jako přesnější vzorec mayenitu Ca24Al 28O64, jelikož dva chybějící kyslíkové 

atomy se podílí na formování základů halových prvků jejich odvozené struktury. Protože 

struktura mayenitu poskytuje možnosti spojení s H2O, S a halovými prvky, kdy tak může 

tvořit stabilní sloučeniny [21]. 

Ve vzorcích kalů se zastoupení C12A7 pohybovalo kolem hodnoty 6,8 % a jednalo 

se o čtvrtou nejvíce zastoupenou složku v kalech. 
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8.3 Složka CaO Lime 

CaO Lime je jak už název napovídá oxid vápenatý, jinak nazýván jako pálené nebo 

nehašené vápno. Tato sloučenina vzniká kalcinací CaCO3 při teplotě převyšující 825 °C, 

při které vzniká CaO a CO2 [20]. 

Zastoupení této složky v kalech se pohybovalo v hodnotách kolem 13 % a jednalo 

se tak o třetí nejvíce zastoupenou složku v kalech. 

8.4 Složka Periclase 

Složka periclase je česky řečeno oxid hořečnatý se vzorcem MgO. V přírodě         

se vyskytuje jako minerál nesoucí název periklas. V této oxidované formě se jedná o bílou 

krystalickou látku, která v hydratované formě přechází na hydroxid hořečnatý se vzorcem 

Mg(OH)2 [20]. 

Ve vzorcích kalů byl oxid hořečnatý zastoupen průměrným 4 % podílem a jednalo 

se tedy o nejméně zastoupenou látku v kalech. 

8.5 Složka Portlandite 

Pod názvem portlandite se skrývá hydroxid vápenatý se vzorcem Ca(OH)2. Jeho 

vlastnosti jsou již popsány v předešlých kapitolách, jelikož se jednalo o jednu z reagencí. 

Jeho zastoupení v kalech se pohybovalo kolem 5,5 % a jednalo se tedy o pátou 

zastoupenou složku v kalech. 

8.6 Složka yeelimite1 

Poslední složkou kalu je bezbarvý minerál yeelimit, který se v přírodě taktéž 

vyskytuje. Jeho krystalová struktura je krychlová a jeho vzorec byl definován jako 

Ca4Al 6O12SO4. Základní složky tohoto minerálu jsou SO3, Al2O3, CaO a to v průměrném 

poměru 1 : 5 : 4 [22]. 

Tato složka je v kalu nejdůležitější, jelikož bylo již dokázáno, že kalcinaci 

ettringitového kalu při 900 °C vzniká složka yeelimit. Což dokazuje přítomnost ettringitu 
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v nekalcinovaném kalu. V kalech byla tato složka v průměru zastoupena 15 % podílem       

a jednalo se o druhou nejvíce zastoupenou složku [17]. 

8.7 Dílčí závěr 

Z výsledných rozborů kalů lze pozorovat, že složení výsledných kalů bylo 

v závislosti na vstupní teplotě důlní vody přibližně stejné. Bylo identifikováno celkem šest 

složek. Seřazeny podle průměrného zastoupení to byly anhydrit (54 %), yeelimit (15 %), 

CaO Lime (13 %), C12A7 Mayenite (8 %), Portlandite (6 %) a Periclase (4 %). 

Jako dominantní složky byly identifikovány anhydrit (CaSO4) a yeelimit 

(Ca4Al 6O12SO4). Tyto složky potvrzují proces desulfatace. Vzhledem k důvodu časového 

odstupu analýz ettringitových kalů, nebylo možné RTG difrakční analýzou přímo 

identifikovat ettringit, protože ten má podobu kryptokrystalické (amorfní) fáze.                  

Je prokázáno, že po kalcinaci ettringitového kalu při 900 °C lze RTG difrakční analýzou 

identifikovat yeelimit, který dokazuje přítomnost ettringitu v nekalcinovaném kalu. Složka 

yeelimit byla identifikována a srážecí reakce s následnou tvorbou ettringitu byla tím 

potvrzena. 
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9. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo sledovat vliv teploty na vznik ettringitového kalu. Pro vznik 

tohoto ettringitového kalu byla použita reálná důlní voda z lomu Jiří na Sokolovsku, která 

byla odebrána dne 2. července 2009 z jeho čerpací stanice Lomnice. 

Nejprve byla provedena vstupní analýza vzorku této důlní vody. Hodnota pH 

vzorku důlní vody byla stanovena na 2.97 při laboratorní teplotě 22 °C. Jednalo se tedy      

o vodu středně kyselou. Koncentrace železa byla stanovena na hodnotu 5,857 mg.l-1. Tato 

hodnota koncentrace železa se neshoduje s koncentrací v den odběru vzorku důlní vody. 

Vzorek podléhal při transportu a skladování dalším chemickým pochodům, kdy dochází při 

styku se vzdušným kyslíkem k možným oxidacím železa. Koncentrace manganu byla 

stanovena na 15,8 mg.l-1 a hodnota koncentrace síranových iontů na 1840 mg.l-1. 

Jak bylo v této práci poukázáno, platná legislativa připouští limity pro vypouštění 

důlních vod u železa jako maximální koncentraci 2 mg.l-1, u manganu 0,5 mg.l-1                              

a síranů 300 mg.l-1. Z toho bylo jednoznačně dokázáno, že tato důlní voda toto nesplňuje. 

U vzorku důlní vody bylo tedy přistoupeno k srážecí úpravě, za pomocí vápenných            

a hlinitých iontů. Bylo nejprve nutno dosáhnout pH pohybující se v hodnotě 12,55 ± 0,05 

jelikož tato hodnota zaručuje nejlepší podmínky pro tvorbu ettringitového kalu. 

Hodnota pH byla upravována za pomocí 20 % vápenného mléka. Za vhodnou 

dávku byla pokusně stanovena dávka 7 ml 20 % vápenného mléka na 0,5 l vzorku důlní 

vody, kdy bylo docíleno pH 12,571 při laboratorní teplotě 22,5 °C. Následně bylo 

přistoupeno ke stanovení vhodné dávky hlinitanu sodného, která by zaručila dodržení 

podmínky koncentrace síranů v upravované důlní vodě pohybující se pod maximální 

přípustnou hodnotu 300 mg.l-1. Za optimální lze považovat dávku 0,62 g hlinitanu sodného 

na 0,5 l vzorku důlní vody. Tato dávka dokázala snížit koncentraci síranů z hodnoty      

1840 mg.l-1 na konečnou koncentraci 260 mg.l-1. 

Tyto optimální dávky byly stanoveny při laboratorní teplotě kalu cca 22 °C. Poté 

bylo přistoupeno k cíli této práce a to zhodnotit vliv teploty na průběh tvorby 

desulfatačního kalu. Pro tento pokus byl použit stejný vzorek důlní vody a experimenty 

zjištěné optimální dávky činidel. Jen byly pozměněny vstupní teploty vzorků důlní vody. 

Pro stanovení byly použity teploty 5, 10, 15 a 20 °C. 
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Z pokusu vyplynulo, že po nadávkování 20 % vápenného mléka bylo u všech 

vzorků zpozorováno rozdílné pH. Oproti původnímu pH 12,571, docíleného navrhnutou 

optimální dávkou při laboratorní teplotě, bylo u vzorku s nejnižší teplotou číslo 1 při 5 °C 

naměřeno pH v hodnotě 13,125. Což převyšovalo i počátečně navrhované pH 12,55 ± 0,05. 

Zato koncentrace síranů z původně dávkou navrhnutých 260 mg.l-1 byla snížena u vzorku 

číslo 1 až na hodnotu 150 mg.l-1. Bylo tak docíleno snížení koncentrace síranových iontů 

až o hodnotu 110 mg.l-1. 

Jako důkaz úspěšné desulfatace je brána tvorba ettringitu. Ettringit byl popsán, jako 

sloučenina o přibližném složení Ca6Al2[SO4(OH)4]
3.xH2O, kdy lze rozepsat podle složení 

na 3CaO.Al2O3.3CaSO4.30-33H2O. Vzhledem k důvodu časového odstupu analýz 

ettringitových kalů, nebylo možné RTG difrakční analýzou přímo identifikovat ettringit, 

protože ten má podobu kryptokrystalické (amorfní) fáze. Je prokázáno, že kalcinací 

ettringitu při teplotě 900 °C vzniká yeelimit, jehož přítomnost byla potvrzena RTG 

difrakční analýzou. Což tedy dokazuje přítomnost ettringitu v nekalcinovaném kalu. 

Vzorky kalu byly analyzovány kvalitativní a semikvantitativní analýzou, která měla 

za cíl identifikovat jednotlivé složky v ettringitovém kalu a jejich procentuální zastoupení. 

Při té bylo zjištěno, že se v kalech nacházelo celkem šest složek. Podle průměrného 

procentuálního zastoupení to byly anhydrit (54 %), yeelimit (15 %), CaO Lime (13 %), 

C12A7 Mayenite (8 %), Portlandite (6 %) a Periclase (4 %). Zmíněna složka yeelimit tak 

byla úspěšně identifikována a ettringit v nekalcinovaném stavu potvrzen. Jejich 

procentuální zastoupení v kalech bylo u všech čtyř vzorků přibližně stejné. Nebylo tedy 

dokázáno, že by teplota měla nějakou závislost na složení kalu po desulfataci. Při 

porovnání vzorku 1 s nejnižší teplotou 5 °C se vzorkem 4 s nejvyšší teplotou 20 °C, lze 

pozorovat u složky yeelimit, dokazující tvorbu ettringitu, mírný rozdíl v zastoupení. 

Konkrétně u vzoru 1 to bylo 16,26 % a u vzorku číslo 4 podíl 13,93 %. Lze tak usuzovat, 

že ve vzorku číslo 1 byla tvorba ettringitu větší, než u posledního vzorku. Což také 

dokazuje u prvního vzorku snížení koncentrace síranů o 110 mg.l-1 oproti vzorku číslo 4. 
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