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Anotace: 

Bakalářská práce se zabývá vyuţitím biomasového popele při úpravě důlní vody. 

V první části práce jsou uvedeny dnes jiţ běţné způsoby vyuţití biomasového popele. Dále 

je bakalářská práce věnována definici pojmu důlní voda a popsání moţných způsobů 

úpravy důlní vody. Poslední část je věnována vyuţití biomasového popele k úpravě důlní 

vody. V této části jsou popsány moţnosti vyuţití biomasového popele při úpravě pH, 

sráţení, koagulaci a adsorpci. Dále jsou v této poslední části experimentálně ověřeny 

alkalizační a adsorpční vlastnosti biomasového popele a také je porovnáno sloţení důlní 

vody po úpravě biomasovým popelem se sloţením důlní vody po úpravě hydroxidem 

vápenatým. 
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Annotation: 

The bachelor thesis deals with the use of biomass ash for the treatment of mine water. 

In the first part of the work are mentioned till now common uses of the biomass ash. 

Furthermore, thesis devoted to the definition of mine water and describes possible ways for 

the treatment of mine water. The last part is devoted to the use of the biomass ash for the 

treatment of mine water. In this section are described uses of the biomass ash for treatment 

of the pH, precipitation, coagulation and adsorption. In this last experimental part are 

confirmed alkalizing and adsorption properties of the biomass ash and also is compared the 

composition of mine water after treatment of the biomass ash with composition of mine 

water after treatment of Ca(OH)2. 
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1. Úvod 

Se vzrůstajícím počtem realizací topenišť na biomasu se jeví jako potřebné řešit 

problematiku nakládání s biomasovým popelem. Tato problematika začala být řešena na 

HGF VŠB - TUO kolektivem pracovníků Institutu environmentálního inţenýrství ve 

spolupráci s DDaxner Technology. 

Popel po spalování biomasy obsahuje vysoké mnoţství vápníku, ţeleza, hliníku, 

křemíku a uhlíku. Tyto látky jsou běţně vyuţívány k čištění a úpravě vod. Kvůli obsahu 

těchto látek v biomasovém popelu byla zkoumána moţnost jeho vyuţití při úpravě důlní 

vody. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována sloţení 

biomasového popele a jeho následného vyuţití v zemědělství, stavebnictví, při rekultivaci 

zdevastovaných oblastí a při stabilizaci zemin. V následující části rozdělené na část 

teoretickou a praktickou je uvedeno moţném vyuţití biomasového popele při úpravě důlní 

vody. 

Teoretická část se zabývá definicí a rozdělením důlních vod a charakteristikou 

biomasových popelů pouţitých ke zkoušení moţných způsobů úpravy důlních vod. Tato 

část se je dále věnována některým procesům, které jsou pouţívány při úpravě důlní vody 

a ke kterým lze vyuţít biomasový popel. Mezi tyto procesy patří úprava pH, sráţení, 

koagulace a adsorpce. 

Praktická část je věnována testování alkalizačních vlastností jak surového tak 

přepáleného popele a jejich srovnání s hydroxidem vápenatým. Dále se tato část zabývá 

stanovením jodového čísla u biomasového popele a jeho srovnání s jodovým číslem 

aktivního uhlí. 

Cílem bakalářské práce je v první části obeznámit s dnes jiţ běţně vyuţívanými 

způsoby vyuţití biomasového popele. V druhé části bakalářské práce je cílem otestovat 

moţné vyuţití biomasového popele při úpravě kyselých důlních vod, především tedy jeho 

moţné vyuţití při úpravě pH, sráţení, koagulaci a adsorpci. 
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2. Využívání popele ze spalování biomasy  

2.1 Biomasový popel 

Popel ze spalování biomasy obsahuje veliké mnoţství alkalických kovů a kovů 

alkalických zemin. Mezi další prvky, které jsou obsaţeny v popelu ve větším mnoţství, 

patří křemík (Si), ţelezo (Fe), hořčík (Mg), síra (S) a fosfor (P). [1] 

V roce 2008 byl ve Ţluticích v centrální výtopně na spalování biomasy proveden 

rozbor prvkového sloţení popele. Popel určený k rozboru byl odebrán z několika různých 

kotlových zón. Výsledky rozboru prvkového sloţení jsou uvedeny v tabulce 2.1.1 

a 2.1.2.[1] 

Oxid/prvek Rozmezí hodnot 

SiO2 19,11 - 37,97 

CaO 12,31 - 44,00 

MgO 2,21 - 6,19 

Na2O 0,17 - 1,24 

K2O 7,14 - 25,59 

Al2O3 2,04 - 9,47 

Fe2O3 0,49 - 16,59 

P2O5 1,48 - 4,51 

MnO 0,13 - 3,37 

BaO 0,09 - 0,29 

ZnO 0,11 - 0,19 

CuO 0,01 - 0,04 

SO3 0,03 - 12,21 

Tab. 2.1.1 Prvkové sloţení (hodnoty jsou uvedeny jako hmot. % oxidu 

příslušného prvku v sušině). Zdroj:
1
 

Za majoritní oxidy prvků lze označit oxidy křemíku, vápníku, draslíku, hliníku, 

ţeleza a fosforu. 

                                                 
1
 VOLÁKOVÁ, P. Biomasový popel – prvkové složení a možnosti jeho využití. [online]. 2010, [cit. 2011-01-23]. 

Dostupný z WWW: 
<http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasovy-popel-prvkove-slozeni-a-moznosti-jeho-vyuziti> 
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Rizikové prvky Rozmezí hodnot [mg/kg] 

  As 0,002 - 5,00 

Cd 0,1 - 2,00 

Cr 0,5 17,00 

Cu 13,7 - 1100,00 

Hg 0,03 - 2,00 

Ni 0,5 - 41,00 

Pb 0,5 - 100,00 

Zn 23,6 - 950,00 

Mo x 

Tab. 2.1.2 Rizikové prvky. Zdroj:
2
 

Z rizikových prvků jsou v biomasovém popelu nejvíce zastoupeny měď a zinek. 

2.2 Využití popele v zemědělství 

Pouţívání popele ze spalování biomasy jako hnojiva je v současné době 

nejrozšířenějším způsobem jeho vyuţití. Popel je v zemědělství vyuţíván jako zdroj 

fosforu, draslíku, hořčíku a vápníku, avšak ne vţdy je jeho vyuţití zcela bezproblémové. 

Při spalování rostlinné biomasy zůstávají v popelu obsaţeny některé těţké kovy, jako 

například arzén, kadmium, olovo, rtuť a chrom. Mezi další látky, které mohou být 

obsaţeny v popelu patří polyaromatické uhlovodíky (PAU), tyto látky mohou narušit 

biologický ţivot v půdě. Z výše uvedených důvodů musí hnojivo na bázi popele splňovat 

poţadavky dané vyhláškou č. 271/2009 (viz tab. 2.2.1). [2] 

mg/kg vysušeného vzorku hnojiva 

kadmium olovo arsen rtuť chrom 

1,5 30 10 0,5 50 

Tab. 2.2.1 Limitní hodnoty rizikových prvků. Zdroj: Vyhláška č. 271/2009 

Hnojivo na bázi popele je prašného charakteru a proto se musí okamţitě po aplikaci 

zapracovat do půdy. Samotná aplikace hnojiva je omezena povětrnostními podmínkami. 

Při rychlosti větru nad 5 m/s je pouţití hnojiva omezeno. Je-li obsah těţkých kovů 

podlimitní, tak je moţné dávkovat popel smíchaný s kejdou. Suspenze vzniklá smícháním 

popelu a kejdy je tvořena 10-20% hmotnosti popele z biomasy a 80-90% hmotnosti 

kejdy.[2], [3] 

                                                 
2
 VOLÁKOVÁ, P. Biomasový popel – prvkové složení a možnosti jeho využití. [online]. 2010, [cit. 2011-01-23]. 

Dostupný z WWW: 
<http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasovy-popel-prvkove-slozeni-a-moznosti-jeho-vyuziti> 
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Vzhledem k vysokému obsahu vápníku má popel silně alkalické účinky a tudíţ je 

nevhodný k hnojení kyselomilných rostlin, jako jsou například rododendrony, azalky, 

vřesy a vřesovce. 

2.3 Využití popele ve stavebnictví 

Druhým nejvíce vyuţívaným způsobem zpracování popele je jeho pouţití ve 

stavebnictví. Veškerý popel vyuţívaný v tomto odvětví musí být certifikován dle 

evropských norem. 

Jedním ze způsobu jeho vyuţití je výroba umělého kameniva, která je rozšířena 

především v Holandsku, kde je takto zpracováno aţ 20% produkce popele. V praxi existují 

dva způsoby výroby umělého kameniva: 

a) Výroba za studena – takto je připravován např. Ardelite jehoţ výroba je zaloţena 

na reakci hydroxidu vápenatého ve formě vápenné kaše s SiO2, Al2O3, Fe2O3 

a dalšími oxidy obsaţenými v popelu, coţ je podobné tvrdnutí betonu. Samotný 

proces probíhá takto: do mísiče se nadávkuje popel, vápno, voda, popř. další 

přísady, vše se důkladně promíchá a vzniklá hmota se umístí do peletizátoru, kde 

vznikají pelety (granule), které působením teploty 70 - 90°C vytvrdnou. Takto 

vzniklé umělé kamenivo má měrnou hmotnost 1140 – 1750 kg/m
3
 a pevnost 

granulí v tlaku je 2,5 – 8,4 MPa. U nás se takto vyrábí kamenivo např. 

v elektrárně Mělník.[4] 

b) Výroba za horka - tímto způsobem je připravováno např. kamenivo s názvem 

Lytag, u něhoţ je výroba zaloţena na zpracování granulovaného popele při 

teplotách 1100°C, kdy ţár způsobí mírné natavení a částečné spojení (tzv. slinutí 

popelkových zrn). Výrobní linka je tvořena šnekovým dávkovačem a mísičem, 

kde je připravena optimální směs smícháním popele, vody a malého mnoţství 

uhlí. Tato směs je odvedena do granulátoru. Vytvořené granule jsou rozprostřeny 

na granulační pás, kde jsou zpracovávány hořákem. Při tomto procesu dochází 

k slinutí. Kamenivo vytvořené za horka má vlastnosti srovnatelné s přírodním 

kamenivem s výjimkou měrné hmotnosti, která je u umělého kameniva poměrně 

niţší (750 – 1400 kg/m
3
). Díky této vlastnosti je Lytag vhodný pro stavbu 

mostních konstrukcí, masivních těţkých konstrukcí apod., kde je snaha sníţit 

celkovou hmotnost stavby.[4] 
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Dalším způsobem vyuţití popele ve stavebnictví je příprava stavebních hmot, jedná 

se především o beton, maltu a cement. U přípravy cementu se vyuţívá popel jako zdroj 

SiO2, Al2O3, Fe2O3 a CaO. Popel se můţe přidávat k jiţ hotovému cementu, přičemţ jsou 

takto vyuţívány jeho pucolánové vlastnosti. Při výrobě betonu nebo malty popel působit 

jako aktivní nebo neaktivní sloţka (účastní se nebo neúčastní se procesu tvrdnutí). Přidání 

popelu do betonu se pouţívá např. při stavbě cementobetonových vozovek. Nahrazení 

určitého mnoţství cementu s jiţ zmíněným popelem zlepšuje výsledné vlastnosti betonové 

směsi, sniţuje mnoţství vody nutné pro přípravu směsi, zlepšuje reologické vlastnosti, 

sniţuje odlučování vody z betonu (tzv. pocení betonu) a prodluţuje dobu tuhnutí. Betonová 

směs s přídavkem popele má niţší okamţitou pevnost neţ běţné směsi, ale v pozdějších 

fázích můţe mít pevnost vyšší neţ klasické směsi.[4] 

2.4 Využití popele při rekultivaci zdevastovaných oblastí 

Rekultivace je proces, při kterém se snaţíme obnovit přírodní prostředí a odstranit 

následky nevhodných lidských činností. Technologie rekultivace se liší podle způsobu 

následného uţívání rekultivované oblasti (zemědělská činnost, lesnictví, rekreace…).[5] 

Popel se pouţívá, jako rekultivační vylehčující substrát při rekultivaci důlních 

výsypek, které jsou tvořeny těţkou jílovitou zeminou s 90 % obsahem jílových částic. [5] 

Dále se popel můţe pouţívat k likvidaci jam vzniklých důlní činností. Likvidované 

jámy se vyplní zpevněným nebo nezpevněným zásypovým materiálem. Popel v kombinaci 

s pojivem a vodou patří mezi zpevněné zásypové materiály, které dosahují pevnosti po 

28 dnech od 2 do 5 MPa. Výhodou zpevněných zásypových materiálů je jednoduchá 

doprava z povrchu do jámy, dokonalé vyplnění celého likvidovaného prostoru a velká 

stabilita. [6] 

2.5 Využití popele ke stabilizaci zemin 

Stabilizace zeminy je proces, při kterém se snaţíme zlepšit její geotechnické 

vlastnosti. V praxi se stabilizace zeminy provádí uţitím vápna, cementu nebo jiných pojiv, 

mezi které patří také popel, ten je vhodný především ke stabilizaci jílovitých zemin. 

Zahraniční odborný měsíčník Journal of materials in civil engineering publikoval 

článek hodnotící účinky popele při stabilizaci zemin. Srovnáním geotechnických vlastností 
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jílovité půdy v jejím přirozeném stavu a jílovité půdy sloučené s různým mnoţstvím 

popele bylo zjištěno, ţe právě půda obsahující popel dosahuje lepších výsledků neţ půda 

v přirozeném stavu. Při testu byly posuzovány tyto ukazatele: Atterbergovy meze (vlhkost 

wp na mezi plasticity, vlhkost ws na mezi smrštění a vlhkost wl na mezi tekutosti), sesedání 

zeminy, pevnost v tlaku a CBR (jedná se o stanovení odolnosti podloţí, na kterém je 

postavena silnice, proti deformaci způsobenou tíhou kol vozidel). U zeminy kombinované 

s popelem se zlepšila pevnost v tlaku o 49 – 67% a CBR o 23 – 50%, plasticita zeminy se 

sníţila o 35%. Nejlepší výsledky vykazovala zemina s 10 % podílem popelu. Nevýhodou 

tohoto způsobu stabilizace, podle měsíčníku Journal of materials in civil engineering, je ţe 

některé geotechnické vlastnosti jsou zlepšeny pouze dočasně a to na dobu 7 - 14 dní.[7],[8] 
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3. Využití popele ze spalování biomasy k úpravě důlní vody 

3.1 Důlní vody 

Dolování uhlí a rud ovlivňuje přirozenou recirkulaci vod v přírodě a způsobuje 

průsaky podzemní vody a stékání vody povrchové včetně vody dešťové do důlních těles. 

Vody, které se takto dostanou do důlních objektů, a také vody které jsou součástí těţené 

suroviny, případně slouţí jako transportní medium v dole, jsou nazývány důlní vody. Tyto 

vody jsou z dolů odčerpávány a odváděny do recipientů. Před vypuštěním důlních vod do 

recipientu je nutné tyto vody vhodně upravit a zabezpečit tak jejich nezávadnost.[9], [10] 

Důlní vody se vyznačují značnou kyselostí, zejména pak důlní vody z povrchové 

těţby hnědého uhlí. Kyselost je u těchto vod způsobena oxidací pyritu kyslíkem (viz níţe 

uvedená rovnice), při které vzniká kyselina sírová, která sniţuje hodnotu pH důlní vody. 

  HSOFeOHOFeS 4842154 2

4

3

222  

Dále se důlní vody vyznačují vysokými koncentracemi ţeleza, manganu a síranů. 

Ţelezo se do důlní vody uvolňuje při jiţ zmíněné oxidaci pyritu. Ve vodách je ţelezo 

neţádoucí především protoţe způsobuje technické závady (zabarvuje materiály se kterými 

přijde do styku), negativně ovlivňuje chuť a nadměrná koncentrace ţeleza ve vodě 

umoţňuje růst ţelezitých bakterií. Ţelezo se z důlní vody v praxi nejčastěji odstraňuje 

těmito způsoby: 

a) odţelezování provzdušňováním; 

b) odţelezování alkalizací; 

c) odţelezování oxidačními činidly.[11] 

Zvýšená koncentrace ţeleza ve vodách bývá doprovázena také zvýšenou koncentrací 

manganu. Mangan ve větších koncentracích můţe negativně ovlivňovat organoleptické 

vlastnosti vody, umoţňuje růst manganových bakterií a stejně jako ţelezo zabarvuje 

materiály se kterými přijde do styku. Mangan se z důlní vody odstraňuje převáţně 

následujícími způsoby: 

a) odmanganování alkalizací; 

b) odmanganování oxidačními činidly; 



Roman Mazur: Alternativní způsob úpravy důlní vody 

2011 8 

c) kontaktní odmanganování filtrací preparovaným pískem.[11] 

Vysoká koncentrace síranů v důlních vodách je způsobená oxidací sulfidických rud 

(především pyritu). Sírany ve vyšších koncentracích negativně ovlivňují chuť vody 

a mohou mít laxativní účinky. Metody odstraňování síranů z vody můţeme rozdělit na 

fyzikální (např. membránové procesy), chemické (sráţení) a biologické (pomocí bakterií). 

Vzhledem k finanční nákladovosti těchto metod se odstraňování síranů u důlních vod 

neprovádí.[11] 

3.1.1 Odželezování a odmanganování alkalizací 

Pří zvýšení pH vody dochází ke snadnější oxidaci iontů Fe
2+

 a Mn
2+

 a také 

k vylučování nerozpustných forem dvojvalentního ţeleza a manganu (vylučují e ve formě 

uhličitanu a hydroxidu).[15] 

Na alkalizaci vody se nejčastěji pouţívá oxid vápenatý, hydroxid vápenatý nebo 

uhličitan sodný. Všechny tyto činidla jsou velice účinné a zároveň nejsou ekonomicky 

náročné.[15] 

3.1.2 Odželezování a odmanganování oxidačními činidly 

Princip odţelezování a odmanganování oxidačními činidly spočívá v oxidaci ţeleza a 

manganu do vyšších nerozpustných forem, které se z vody následně separují sedimentací 

nebo filtrací. Rychlost oxidace je závislá na pH a sloţení vody.[15] 

Jako oxidační činidla se pouţívají např. manganistan draselný, chlor a ozon. 

Manganistan draselný je velice silné oxidační činidlo a oxiduje ţelezo s manganem velice 

rychle i při neutrálním pH. Při pouţití chloru jako oxidačního činidla probíhají oxidační 

reakce jinak u ţeleza a jinak u manganu. Zatímco se při pouţití manganistanu draselného 

ţelezo a mangan oxidovali při pH 7, tak u chloru probíhá oxidační reakce ţeleza i při 

pH<7. U manganu je při oxidaci chlorem potřebná doba zdrţení 2 hodiny, a to v prostředí 

které má pH<8.[15] 

V současné době je nejsilnějším oxidačním činidlem ozon, který oxiduje ţelezo 

a mangan téměř bez ohledu na pH. Rozšíření tohoto způsobu oxidace je však omezeno 

vysokými provozními a investičními náklady.[15] 
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3.2 Charakteristika popelů použitých k úpravě důlní vody 

Při zjišťování způsobů moţného vyuţití popele ze spalování biomasy k úpravě důlní 

vody bylo pouţito šesti rozdílných typů popelů (viz tab. 3.2.1). 

Označení popele 1 2 3 4 5 6 

  
popel dřevěné 

uhlí 

popel 

dřevo 

popel 

brikety 

popel 

pelety 

popel 

štěpka 

popel 

sláma 

Tab. 3.2.1 Označení vzorků popele. Zdroj: vlastní zpracování. 

Jednotlivé typy popelů se mezi sebou liší:  

a) typem spalované biomasy – u vzorků č. 1 aţ č. 5 se jedná o dřevo a u vzorku 

č. 6 o slámu (jedná se o vysušené stonky a stébla polních plodin); 

b) formou v jaké je biomasa dávkována do spalovacího zařízení – vzorek č. 1 je 

dávkován ve formě dřevěného uhlí, vzorek č. 2 ve formě surového dřeva, 

vzorek č. 3 ve formě briket, vzorek č. 4 ve formě pelet, vzorek č. 5 ve formě 

odřezků, které vznikly při zpracování dřeva a vzorek č. 6 jako neupravená 

sláma; 

c) typem spalovacího zařízení – vzorky č. 1 aţ č. 3 byly spáleny v domácím 

krbu, vzorek č. 4 v domácím kotli na pelety a vzorky č. 5 a č. 6 byly spáleny 

v průmyslových kotlích. 

Z hlediska vyuţití popele k úpravě vody budou pro praxi nejdůleţitější vlastnosti 

popelů č. 5 a č. 6, tyto popely jsou odpadem po spalování biomasy v průmyslových kotlích 

a proto jich bude mnoţstevně daleko více a tudíţ budou dostupnější neţ ostatní typy 

popelů. 

3.2.1 Možné způsoby úpravy důlní vody pomocí popele ze spalování biomasy 

K neutralizaci nebo alkalizaci kyselých vod se ve vodárenství běţně pouţívá 

hydroxid vápenatý nebo oxid vápenatý. Podle tabulky 2.1.1 (prvkové sloţení biomasového 

popele) má biomasový popel velký obsah oxidu vápenatého, proto je moţné tento popel 

vyuţívat k úpravě pH a ke sráţení těţkých kovů alkalizací. Právě díky přítomnosti CaO 

(který jak jiţ bylo řečeno zvyšuje pH vody), ţeleza a hliníku v popelu je moţné 

předpokládat i koagulační vlastnosti popele (jejich míra však bude závislá na obsahu ţeleza 

a hliníku v popelu). Vzhledem k charakteru materiálu se také od popelu dají očekávat 

určité adsorpční vlastnosti.[19] 
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3.3 Úprava pH 

Jedním z nejdůleţitějších faktorů ovlivňující biologické, biochemické a chemické 

procesy probíhající ve vodách je hodnota pH. Nejčastěji bývá pH definováno jako záporný 

dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů, coţ je moţné vyjádřit níţe uvedeným 

vzorcem: 

))(log( 3

 OHapH  

pH u vodných roztoků nabývá hodnot od 0 do 14, přičemţ toto rozmezí dále 

rozdělujeme do tří oblastí: 

a) kyselá oblast (hodnota pH je v rozmezí od 0 do 7); 

b) neutrální oblast (tato oblast platí pro hodnotu pH = 7); 

c) zásaditá oblast (hodnota pH je v rozmezí od 7 do 14). 

Nízká hodnota pH (tzn. pH je v kyselé oblasti) se velice často vyskytuje u vod 

důlních a také u vod odpadních. Kyselá důlní voda musí být před vypuštěním do recipientu 

neutralizována, protoţe by mohla také sníţit pH ve vodním toku a negativně tak ovlivnit 

biologické procesy v něm probíhající. Také při čištění odpadních vod nebo při úpravě vody 

na vodu pitnou musí být voda alkalizována (pH musí být zvýšeno), aby mohly být pouţity 

některé technologické procesy jako např. odstranění ţeleza nebo manganu (pro 

odstraňování ţeleza je potřebná hodnota pH alespoň 7. Při odstraňovaní manganu je lepší 

ještě vyšší hodnota pH neţ u zmiňovaného ţeleza). Z výše uvedených důvodů se v praxi 

kyselé vody alkalizují přidáním vhodného alkalizačního činidla. Jako alkalizační činidlo 

bývá nejčastěji pouţíván hydroxid vápenatý Ca(OH)2 (nazývaný také jako hašené vápno), 

který se po nadávkování (dávkuje se v podobě vápeného mléka) do vody disociuje na Ca
2+ 

a
 
OH

-
, a tím zvyšuje koncentraci hydroxylových aniontů ve vodě. S rostoucí koncentrací 

hydroxylových iontů roste hodnota pH. Do vody lze také jako alkalizační činidlo dávkovat 

oxid vápenatý (CaO), který při kontaktu s vodou reaguje podle níţe uvedené rovnice: 

22 )(OHCaOHCaO   

Podle uvedené rovnice je tedy zřejmé, ţe při kontaktu oxidu vápenatého s vodou 

vzniká právě hydroxid vápenatý, jehoţ chování ve vodě je popsáno v předchozím odstavci. 
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3.3.1 Biomasový popel jako alkalizační činidlo 

Biomasový popel lze vyuţívat jako alkalizační činidlo dík velkému obsahu vápníku, 

který je v popelu obsaţen ve formách Ca(OH)2, CaO a CaCO3. 

3.4 Srážení 

Sráţení je proces, při kterém převádíme látky rozpuštěné na látky nerozpuštěné, které 

je pak moţno z roztoku separovat pomoci filtrace nebo sedimentace. K vysráţení látky 

z roztoku dochází z různých příčin. U anorganických sloučenin je nejčastější příčinou 

jejich vysráţení překročení tzv. součinu rozpustnosti. Součin rozpustnosti je v podstatě 

násobek molárních koncentrací v roztoku přítomných iontů, tvořících sloučeninu. Určitá 

látka, která sama o sobě můţe být přítomna v roztoku ve vysoké koncentraci, se sráţí 

přídavkem jiné látky, je-li docíleno součinu rozpustnosti mezi některými z iontů, 

přítomnými v uvedené směsi.[12] 

Příkladem můţe být roztok dusičnanu stříbrného a chloridu sodného, které jsou ve 

vodě dobře rozpustné. Smícháním roztoků těchto disociovaných solí dochází k reakci: 

  33 NONaAgClClNaNOAg  

Z roztoku se vyloučí málo rozpustná sraţenina chloridu stříbrného a NaNO3 zůstane 

v disociovaném stavu rozpuštěn. Reakce je podmíněna tím ţe pro Ag
+ 

a
 
Cl

-
 ve vodném 

roztoku platí: 

25,910)()(   AgClPClcAgc  

PAgCl je jiţ výše zmíněný součin rozpustnosti iontů stříbra a chloru.[12] 

3.4.1 Využití popele ze spalování biomasy ke srážení těžkých kovů 

V dnešní době se nejběţněji pro sráţení těţkých kovů pouţívá NaOH a Ca(OH)2. Po 

nadávkování hydroxidu sodného nebo vápenatého do roztoku se těţké kovy vysráţí 

především ve formě hydroxidu (tato forma bývá vesměs ve vodě málo rozpustná). Sráţení 

různých druhů kovů nastává v různých oblastech pH, kaţdý kov totiţ potřebuje jinou 

koncentraci OH
-
, aby bylo dosaţeno součinu rozpustnosti.[12] 
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Vzhledem k tomu, ţe v biomasovém popelu je vápník obsaţený také ve formě 

Ca(OH)2 je pravděpodobné, ţe při pouţití popele bude docházet ke sráţení a bude tedy 

moţné ho pouţít jako sráţecí činidlo. 

3.5 Koagulace 

Ve vodárenství se koagulace vyuţívá především v technologickém procesu číření 

a to při úpravě uţitkové vody na vodu pitnou nebo v některých případech při čištění 

odpadních vod. Z vody se pomocí koagulace odstraňují dva typy znečišťujících látek: 

rozpuštěné vysokomolekulární organické látky (jedná se o látky huminového charakteru) 

a nerozpuštěné koloidní látky (jedná se o koloidní zákalotvorné hlinitokřemičitany a jíly). 

Oba dva typy znečišťujících látek jsou z vody přímo mechanickými procesy (sedimentace, 

filtrace) neodstranitelné. Pomocí koagulace tyto neţádoucí látky převedeme do takové 

podoby, ve které je bude moţné z vody odstranit např. sedimentací nebo filtrací.[13] 

Princip číření tedy spočívá v nadávkování soli ţeleza nebo hliníku do vody, kde se 

hydrolýzou tvoří hydroxidy příslušných kovu. Tyto hydroxidy se tvoří dle rovnic: 

  HOHFeOHFe 3)(3 32

3  

  HOHAlOHAl 3)(3 32

3  

  HOHFeOHFe 2)(2 22

2  

Hydrolýzou soli ţeleza nebo hliníku se do vody uvolňují ionty vodíku a klesá 

hodnota pH. Pokles hodnoty pH je závislý na koncentraci hydrogenuhličitanů. Čím větší je 

koncentrace hydrogenuhličitanů, tím je pokles pH menší. Jestli je však dávka koagulantu 

(soli ţeleza nebo hliníku) příliš vysoká nebo koncentrace hydrogenuhličitanů příliš nízká, 

tak se voda musí alkalizovat přídavkem Ca(OH)2.[13] 

Hydroxidy vzniklé hydrolýzou jsou příkladem hydrofobních koloidních disperzí 

neboli tzv. koloidních solů. Na povrchu hydroxidu ţeleza nebo hliníku se sorbují ionty 

příslušného kovu a udělují tak těmto částicím kladný elektrický náboj, který brání 

následnému spojení těchto částic. Tato vrstva iontů se nazývá vnitřní a z roztoku k sobě 

přitahuje částice nabité opačným nábojem, které tvoří vnější vrstvu. Vnitřní a vnější vrstva 

tedy tvoří tzv. elektrickou dvojvrstvu. Ionty z vnitřní vrstvy a některé ionty z vnější vrstvy 

pevně ulpívají na koloidní částici, se kterou se také pohybují, a tvoří tak adsorpční vrstvu. 

Zbylé ionty vnější vrstvy, které nejsou součástí adsorpční vrstvy, nejsou pevně zachyceny 
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na koloidní částici, tvoří tzv. difuzní vrstvu, která se pohybuje s kapalinou. Elektrické 

náboje vnitřní vrstvy nejsou plně kompenzovány opačně nabitými náboji iontů vnější 

vrstvy a na pohybovém rozhraní mezi adsorpční a difuzní vrstvou vzniká potenciální 

rozdíl, nazývaný potenciál zeta – ζ.[13] 

 

Obr. 3.5.1. Elektrická dvojvrstva. Zdroj:
3
 

Potenciál ζ má obvykle hodnoty pohybující se v rozmezí od 50 mV do 100 mV. Při 

hodnotě potenciálu ζ vyšší neţ 40 mV je koloidní částice stabilní a není schopna se 

shlukovat (agregovat). Chceme-li tedy dosáhnout koagulace, musíme koloidní částice 

destabilizovat. Destabilizace těchto koloidních solů se provádí: 

a) pomocí solů nabitých opačným nábojem; 

b) pomocí hydrofilních koloidů; 

c) pomocí elektrolytu.[13] 

Celkový proces koagulace můţeme z hlediska jeho transportních mechanismů (ty 

jsou důleţité, aby se částice přiváděli do vzájemného kontaktu a shlukovaly se) rozdělit do 

dvou fází: perikinetické koagulace a orthokinetické koagulace.[15] 

3.5.1 Perikinetická koagulace 

Při perikinetické koagulaci je dominantním transportním mechanismem Brownův 

pohyb - ţádný směr není preferován a směr pohybu je zcela náhodný. Tato fáze nastává 

bezprostředně po destabilizaci částic, které se začínají shlukovat do malých celků.[15] 

                                                 

3
 MALA J., MALÝ J., Chemie a technologie vody, 1. vyd., Ardec s.r.o., Brno 1996, 200 s., ISBN 80-86020-13-4 
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Pro perikinetickou koagulaci byl zaveden pojem tzv. Akční poloměr (Ra), pro který 

platí: Ra= 2r aţ 3r (r je poloměr částice). Jestliţe se dvě částice dostanou k sobě na 

vzdálenost menší neţ je akční poloměr tak je moţné, ţe dojde k jejich spojení (není však 

jisté, ţe ke spojení dojde).[15] 

3.5.2 Orthokinetická koagulace 

Orthokinetická koagulace se začíná uplatňovat tehdy, jestliţe částice dosáhli příliš 

velké velikosti na to, aby se ještě dále uplatňoval jako transportní mechanismus Brownův 

pohyb. Podle povahy transportního děje, který je zodpovědný za přenos částic aţ do 

akčního poloměru, můţeme orthokinetickou koagulaci rozdělit na vertikální 

a horizontální.[15] 

U vertikální orthokinetické koagulace se jako transportní mechanismus uplatňuje 

především tíhové pole země. V této fázi jsou částice uţ tak velké, ţe mají měřitelnou 

sedimentační rychlost. Vzhledem k tomu, ţe všechny částice nemají stejnou velikost, tak 

větší částice s větší sedimentační rychlostí dohánějí částice menší s menší sedimentační 

rychlostí a při vzájemném dotyku dochází k agregaci částic. Při vertikální orthokinetické 

koagulaci je akční poloměr definován vztahem: 21 rrRa   (r1 a r2 jsou poloměry částic, 

které agregují). Akční poloměr se tedy rovná součtu poloměrů obou částic.[15] 

Horizontální orthokinetická koagulace můţe probíhat např. ve vodorovně poloţeném 

potrubí nebo v korytě. Z teorie laminárního proudění vyplývá, ţe rychlost proudění 

kapaliny není v celém průtočném profilu stejná. Největší rychlost je dosahována ve středu 

průtočného profilu a naopak nejniţší rychlost je u stěn. Z toho vyplývá, ţe částice blíţe 

u stěny má niţší rychlost neţ částice ve středu průtočného profilu, tedy částice u středu 

dohání částici u stěny a dochází ke kontaktu a následné agregaci částic.[15] 

3.5.3 Koagulanty 

V dnešní době se běţně jako koagulanty pouţívají síran hlinitý nebo síra ţelezitý. 

V posledních letech se v ČR objevily i směsné koagulatny, které obsahují hliník i ţelezo. 

Tyto směsné koagulanty se pouţívají pro speciálnější účely, jako je např. koagulace 

minerálních vod. Dalším v poslední době pouţívaným koagulantem je předpolymerovaný 

hlinitý koagulant. Tento koagulant se dá vyrobit přidáním alkálie do zásobního roztoku 

obyčejného hlinitého koagulantu. V zásobním roztoku proběhnou rychleji hydrolytické 
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reakce hliníku, vnikají zde jiţ polyhydroxikomplexy (jsou meziproduktem hydrolýzy 

hliníku a podílí se na destabilizaci částic ve vodě) a koagulační proces je pak účinnější.[15] 

3.5.4 Biomasový popel jako koagulant a zatěžkávadlo 

Jak jiţ bylo řečeno v kapitole 3.3.1, biomasový popel se dá pouţít jako alkalizační 

činidlo a dávkuje se tedy do kyselé vody. V kyselé vodě se z biomasového popele uvolňují 

ionty hliníku a ţeleza, přičemţ v průběhu zvyšování pH z těchto iontů vznikají hydrolýzou 

hydroxidy příslušného kovu. Podle výše zmíněného principu koagulace (kapitola 3.5) je 

zřejmé, ze tyto hydroxidy jsou podstatnou součástí koagulačního procesu. 

Proces číření lze intenzifikovat pomocnými koagulačními prostředky, například 

zatěţkávadly na bázi hlinitokřemičitanů a křemičitanů. Tyto jsou rovněţ v biomasovém 

popelu obsaţeny a zlepšují sedimentační vlastnosti vzniklého kalu. 

3.6 Adsorpce 

Adsorpce je jev, ke kterému dochází na mezifázovém rozhraní. Látka, která se 

adsorbuje se nazývá adsorbát a látka, na které probíhá adsorpce, se nazývá adsorbent. 

Podle způsobu přichycení adsorbátu na povrchu adsorbent rozlišujeme tři základní typy 

adsorpce: 

a) Fyzikální adsorpce – její podstatou jsou van der Waalsovy mezimolekulové 

síly. Na tuhé fázi se můţe vytvořit několik vrstev adsorbátu, a můţe být proto 

dosaţeno značné adsorpční kapacity. 

b) Chemisorpce – její podstatou je elektronová vazba. Na tuhé fázi se můţe 

vytvořit pouze jedna vrstva adsorbátu na aktivních centrech, dosaţená 

adsorpční kapacita je tedy poměrně malá. 

c) Elektrostatická adsorpce – při této adsorpci se uplatňují coulombovské 

síly.[11] 

Adsorpce z roztoku můţe být molekulová (na povrch adsorbentu se adsorbuje celá 

molekula) nebo iontová, při které se na povrch adsorbentu sorbují kationty nebo anionty 

a to v závislosti na náboji povrchu tuhé fáze. Anionty se adsorbují především na kladně 

nabité povrchy a kationty se adsorbují především na záporně nabité povrchy. Dalším 

typem adsorpce, vedle jiţ výše zmíněné molekulové a iontové adsorpce, je koloidní 

adsorpce (jedná se o sorpci tzv. stopových koloidů).[11] 
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Adsorbenty se rozlišují podle polarity nebo podle kyselosti. U molekulové adsorpce 

rozlišuje adsorbenty na polární (silikagel, hydratované oxidy, hlinitokřemičitany) 

a nepolární (aktivní uhlí). Polární sorbetny lépe sorbují polární sloučeniny a nepolární 

sorbety sorbují lépe nepolární sloučeniny. Z hlediska iontové adsorpce se rozlišují zásadité 

adsorbenty (hydratované oxidy) a kyselé adsorbenty (silikagely, křemičitany).[11] 

Při úpravě a čištění vod má největší význam iontová adsorpce. Iontovou adsorpci 

můţeme dělit na prostou iontovou adsorpci a výměnou adsorpci. U prosté iontové adsorpce 

se přednostně sorbuje jeden druh iontů, tím povrch adsorbentu získává příslušný náboj 

a tvoří se vnitřní část elektrické dvojvrstvy. Přednostně se sorbují ionty, které: 

a) mají vyšší nábojové číslo; 

b) mají menší hydratační poloměr (větší hustotu náboje); 

c) jsou součástí krystalové mříţky adsorbentu; 

d) jsou chemicky podobné některému iontu krystalové mříţky; 

e) tvoří s některým iontem krystalové mříţky málo rozpustnou nebo málo 

disociovanou sloučeninu.[11] 

Vnitřní část dvojvrstvy můţe být i součástí tuhé fáze, vznikne li disociací 

povrchových skupin (toto se děje např. u hydratovaných oxidů a hlinitokřemičitanů). 

Náboj vnitřní části dvojvrstvy je vyrovnán adsorpcí opačně nabitých iontů, které 

tvoří vnější část elektrické dvojvrstvy.[11] 

Dnes nejvíce vyhovující názor na uspořádání dvojvrstvy je Sternova teorie 

dvojvrstvy (obr. 3.6.1). Stern předpokládá, ţe vnější vrstva má dvě částí. Při pohybu 

částic zůstává část vnější vrstvy v tuhé fázi a nepohybuje se, kineticky patří k tuhé 

fázi. Druhou částí vnější vrstvy je vrstva difuzní. Náboj tuhé fáze je z kinetického 

hlediska dán rozdílem náboje vnitřní vrstvy a náboje té části vnější vrstvy, která lne 

k tuhé fázi.[11] 



Roman Mazur: Alternativní způsob úpravy důlní vody 

2011 17 

 

Obr. 3.6.1 Model Sternovy dvojvrstvy: a – tuhá fáze; B – pohybové rozhraní; C – 

difuzní část dvojvrstvy; ψ – povrchový potenciál; ζ – elektrokinetický potenciál. 

Zdroj:
4
 

U druhého typu iontové adsorpce, coţ je výměnná adsorpce, dochází k výměně mezi 

ionty kapalné fáze a ionty krystalové mříţky nebo mezi ionty vnitřní a vnější elektrické 

dvojvrstvy.[11] 

3.6.1 Závislost adsorpce na koncentraci adsorbátu 

Vliv koncentrace adsorbátu na adsorpci je dán adsorpční izotermou. V praxi jsou 

známy především dva typy adsorpční izotermy. První typ adsorpční izotermy je 

Langmuirova izoterma, která obvykle platí pro chemisorpci nebo elektrostatickou adsorpci, 

kdy se tvoří pouze monomolekulární vrstva na povrchu adsorbentu, a všechna aktivní 

místa na povrchu jsou rovnocenná. Langmuirova adsorpční izoterma je dána rovnicí: 

r

r

cb

cb
aa





1

max  

Ve výše uvedené rovnici je a adsorpční kapacita (v 1 kgmmol  nebo 1 kgmg ), b 

konstanta, amax je maximální adsorpce dosaţena pro dostatečně vysokou koncentraci cr. 

                                                 

4
 PITTER P. Hydrochemie. 4. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2009. 592 s. ISBN 978-80-7080-701-9 
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(hodnoty cr jsou uváděny v 1 lmmol  nebo 1 lmg ). Dále platí ţe 1 rcb . Pro malé 

hodnoty cr platí: rr cKcbaa  max , kde K je konstanta.[13] 

Druhý typ adsorpční izotermy je Freundlichova izoterma, která platí obvykle pro 

fyzikální adsorpci a také pro adsorpci na heterogenních površích s různými aktivními 

místy. Freundlichova izoterma je dána vztahem: 

n

rcka   

Ve výše uvedené rovnici jsou k a n konstanty, přičemţ pro n platí: 10  n , a je 

adsorpční kapacita (v 1 kgmmol  nebo 1 kgmg ) a cr je rovnováţná koncentrace 

adsorbované látky (v 1 lmmol  nebo 1 lmg ). 

Průběh obou výše zmíněných izoterem je obecně znázorněn na obrázku č. 3.5.1.1. 

 

Obr. 3.6.1.1 Adsorpční izotermy. Zdroj:
5
 

3.6.2 Jodové číslo 

Jedním ze způsobů stanovení pravděpodobných adsorpčních schopností daného 

materiálu je stanovení jeho jodového čísla (tento způsob stanoví pouze částečné adsorpční 

vlastnosti). Jodové číslo je v podstatě udáváno jako mnoţství jodu v miligramech, které se 

adsorbuje na 1 g tuhé fáze (látky, jejíţ adsorpční vlastnosti zkoumáme) z roztoku jodu 

                                                 

5
 MALIJEVKY A. a kol.; Breviář z fyzikální chemie II, 1. vyd., Praha 1998, VŠCHT, ISBN 80-7080-705-7 
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o definované koncentraci. Tato metoda vyhodnocuje vnitřní povrch uhlíkatých sorbetů. 

Metodika stanovení jodového čísla je normována a pro měření jodového adsorpčního čísla 

platí norma DIN 53582. Jednotlivé třídy sorbentů rozdělené podle jodového čísla jsou 

uvedeny v níţe umístěné tabulce. 

Jodové číslo Název třídy 

aţ 700 mg/g velmi dobře sorbující 

40 aţ 120 mg/g středně sorbující 

pod 3 mg/g spatně srobující 

Tab. 3.6.2.1. Rozdělení sorbentů podle jodového čísla. 

Ve vodárenské praxi se nejčastěji jako adsorbent pouţívá aktivní uhlí, které jako 

nepolární adsorbent sorbuje především nepolární organické látky a neelektrolyty. Za 

určitých okolností v kontaktu s vodou nabývá také polárního charakteru a je schopno 

sorbovat i některé polární látky (např. ionty různých kovů) a to s účinností i nad 90%. 

U tohoto v praxi často pouţívaného sorbetu dosahuje jodové číslo hodnoty cca 1000 mg/g. 

Hodnota uvedeného jodového čísla je pouze orientační a u různých typů aktivního uhlí je 

různá.[11] 

3.6.3 Biomasový popel jako adsorbent 

Biomasový popel lze pouţít jako adsorbent díky obsahu ţelezitých a hlinitých iontů. 

Tyto ionty ve vodném roztoku tvoří hydratované oxidy, které sorbují ionty kovů obsaţené 

ve vodě. Dále jsou adsorpční vlastnosti biomasového popele pozitivně ovlivněny 

přítomností zuhelnatělých a nespálených zbytků organických látek a sloučenin křemíku, 

které zlepšují sorpční účinek biomasového popele.[19] 
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4. Alkalizační vlastnosti popele ze spalování biomasy  

4.1 Složení důlní vody použité k úpravě biomasovým popelem 

Pro zjišťování alkalizačních vlastností biomasového popele byla pouţívána důlní 

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

z čerpací stanice Lomnice. Pouţívaná důlní voda měla tyto vstupní parametry: 

Vstupní parametry pH c(Fe) [mg.l
-1

] c(Mn) [mg.l
-1

] c(SO4
2-

) [mg.l
-1

] 

  2,33 30 8 1380 

Tab. 4.1.1 Vstupní parametry důlní vody. 

Hodnota pH byla stanovena pomoci pH metru IM WTW pH 300 

4.1.1 Stanovení koncentrace železa rychlotestem MERCK Test Fer 

Iron test 1. 14 759 – 0001 

Metoda: colorinutric, Ferrospectral 

Měřící rozsah přístroje: 0,1 aţ 5 mg/l 

Chemikálie pouţité při stanovení koncentrace ţeleza v důlní vodě nejsou uvedeny 

z důvodu výrobního tajemství. 

4.1.2 Stanovení koncentrace manganu rychlotestem MERCK 14 765 

Výrobce:  E – Merk, D – 6100 Darnstadt, Germany, F.R. 

Microquat Mn 

Měřící rozsah přístroje: 0,1 aţ 10 mg/l 

Chemikálie pouţité při stanovení koncentrace manganu v důlní vodě nejsou uvedeny 

z důvodu výrobního tajemství. 

4.1.3 Stanovení koncentrace síranů pomoci spektrofotometru HACH DR/2000 

Koncentrace síranů v důlní vodě byla stanovena absorpční spektrofotometrií na 

spektrofotometru HACH DR/2000. Pro stanovení koncentrace síranů byl pouţit reagent 

Sulfa Ver 4, který obsahuje kyselinu citrónovou a chlorid barnatý. 
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4.2 Alkalizace surovým popelem 

Při zkoušení alkalických účinků surového (neupraveného) popele po spalování 

biomasy bylo cílem sledování změny pH důlní vody v závislosti na dávce popele. Do důlní 

vody o objemu 500 ml s počátečním pH = 2,33 byly postupně přidávány dávky popele a po 

kaţdém přidání určité dávky byla důlní voda promíchána na mechanickém míchadle po 

dobu 10 minut při rychlosti 150 ot/min. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.2.1, 

označení vzorků popele je podle tabulky 3.2.1. 

Označení vzorku popele 1 (dřevěné 

uhlí) 

2 (dřevo) 3 (brikety) 4 (pelety) 5 (sláma) 

počáteční pH vody 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

Dávka [g] 1 1 1 1 1 

pH 7,72 8,81 8,2 7,14 6,22 

+ dávka [g] 1 1 1 1 1 

pH 9,15 9,54 9,26 9,57 10,04 

+ dávka [g] 1 1 1 1 1 

pH 9,4 10,42 10,14 10,16 10,54 

+ dávka [g] 2 2 2 2 2 

pH 10,4 10,8 10,6 10,6 11,26 

+ dávka [g] 2 2 2 2 2 

pH 10,4 11,2 10,6 10,7 11,9 

+ dávka [g] 3 3 3 3 3 

pH 10,32 11,78 11,2 11,17 12,31 

Tab. 4.2.1 Alkalizace surovým popelem. Zdroj: vlastní zpracování 

Nejvyšších hodnot (pH = 8,81), po přidání první dávky (1 g) dosáhl vzorek č. 2 coţ 

je popel vzniklý spalováním dřeva v domácím krbu, naopak nejniţší hodnoty (pH = 6,22) 

byly naměřeny u popele č. 5, v tomto případě se jedná o popel ze štěpky spalované 

v průmyslovém kotli. K významnému navýšení pH došlo také po přidání 2. dávky popele 

(tzn. přidání dalšího gramu), kdy se pH dostalo aţ na hodnotu 10,04 a to u vzorku č. 5. Po 

přidaní dalších dávek popele se pH u většiny vzorků uţ nijak výrazně neměnilo, k jediné 

výraznější změně pH došlo právě u vzorku č. 5, u kterého se pH dostalo aţ na hodnotu 

12,31. 

Biomasový popel vykazoval schopnost postupného zvyšování pH – tzn. ţe pH po 

nadávkování popele nezůstává neměnné, ale v průběhu několika hodin aţ dnů pH ještě 

pozvolna roste. Tato vlastnost popele byla vyzkoušena na vzorcích č. 1 a č. 3 (viz tab. 

4.1.2). 
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Po nadávkování 1 g popele do 500 ml důlní vody byla voda promíchávána 

mechanickým míchadlem po dobu 10 min. při rychlosti 150 ot/min., po uplynutí této doby 

bylo pH změřeno poprvé (u vzorku č. 1 bylo pH = 7,41 a u vzorku č. 3 pH = 7,38). 

Podruhé bylo pH měřeno po uplynutí 24 hodin, během kterých byly nádoby s důlní vodou 

ponechány v klidu. Hodnota pH měřeného po uplynutí 24 hodin dosahovala hodnot 8,3 a 

8,21. Naposledy bylo pH měřeno po 5 dnech, kdy jeho hodnota byla u obou vzorků 8,75. 

Označení vzorku popele 1 (dřevěné 

uhlí) 

3 (brikety) 

počáteční pH vody 2,33 2,33 

Dávka [g] 1 1 

pH po10 minutách 7,41 7,38 

pH po 24 hodinách 8,3 8,21 

pH po 5 dnech 8,75 8,75 

Tab. 4.2.2 Alkalizace popelem po 5 dnech. Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledky v tabulce potvrzují jiţ výše zmíněnou vlastnost biomasového popele, a to 

postupné zvyšování pH v průběhu času. 

4.3 Alkalizace popelem přepáleným při 1000°C 

Všechny vzorky surového popele (tzn. vzorek č. 1 aţ č. 6) byly přepáleny při teplotě 

při teplotě 1000°C při čemţ u vzorků č. 2 a č. 6 došlo ke spečení a ostatní vzorky zůstaly 

sypké. Vzorek č. 2 nebyl odolný vůči vzdušné vlhkosti a po šesti dnech se dobře rozdrtil 

v prstech, naopak vzorek č. 6 zůstal i po několika dnech velice pevný. 

Vzorky, které zůstaly v sypkém stavu, byly pouţity pro alkalizaci důlní vody. 

Jednotlivé typy popelů byly nadávkovány v mnoţství 1 g do 500 ml důlní vody a následně 

byly promíchány při rychlosti 150 ot/min po dobu 10 minut. 

Největší alkalizační vlastnosti po 10 minutách (dle tabulky 4.3.1) vykazovaly vzorky 

č. 1 a č. 2 naopak nízkou alkalizační schopnost po 10 minutách měly vzorky č. 4 a č. 5. Po 

uplynutí pěti dnů u vzorku č. 1 a č. 2 uţ nedošlo k výrazné změně pH na rozdíl od vzorků 

č. 4 a č. 5, kde hodnota pH po pěti dnech narostla dvojnásobně. 
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Označení vzorku popele 1 (dřevěné 

uhlí) 

3 (brikety) 4 (pelety) 5 (štěpka) 

počáteční pH vody 2,33 2,33 2,33 2,33 

Dávka [g] 1 1 1 1 

pH po 10 minutách 10,7 11,03 4,82 4,9 

pH po 24 hodinách 10,76 11,06 7,82 7,9 

pH po 5 dnech 10,8 11,1 8,43 8,33 

Tab. 4.3.1 Alkalizace přepáleným popelem při 1000°C. Zdroj: vlastní zpracování  

Při nadávkování 1 g popele bylo dosaţené pH příliš vysoké (dávka byla tedy 

zbytečně vysoká), proto se v dalších zkouškách dávkovalo pouze 0,5 g popele. 

Vzhledem k vysokým hodnotám pH, které byly dosaţeny pouţitím přepáleného 

popele č. 1 a č. 2, byly tyto druhy popelů porovnány s hydroxidem vápenatým, který je 

v praxi běţně pouţívaná jako alkalizační činidlo. Porovnávána byla především hodnota pH 

(v suspenzi a ve filtrátu) a mnoţství vysušeného kalu. 

Tato srovnávací zkouška byla provedena stejným postupem jako zkoušky výše 

uvedené (do 500 ml důlní vody byla přidána dávka vzorku popele nebo hydroxidu a voda 

byla poté promíchána na mechanických míchadlech po dobu 10 min při rychlosti 

150 ot/min.). Po promíchání a následném změření pH nejvyšších hodnot dosahovala voda, 

do které bylo přidáno 0,5 g hydroxidu vápenatého (pH = 12,5), avšak při měření vody po 

5 dnech se hodnoty pH téměř srovnaly. U vzorku č. 1 hodnota pH narostla z 6,51 na 9,1. 

U vzorku č. 2 pH kleslo z 10,36 na 9,3 a u hydroxidu vápenatého pH také pokleslo z 12,5 

na 9,3. Co se týče mnoţství vzniklého kalu, tak objemově nejvíce ho po vysušení bylo 

u hydroxidu vápenatého, kde jeho hmotnost byla 0,5629 g a nejméně kalu bylo vytvořeno 

pouţitím vzorku č. 1 (0,4709 g). Sedimentace kalu byl vizuálně lepší (tzn. kal rychleji 

sedimentoval a byl lépe filtrovatelný) při pouţití popele. 
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Označení vzorku popele 1 (dřevěné 

uhlí) 

2 (dřevo) Ca(OH)2 

počáteční pH vody 2,33 2,33 2,33 

Dávka [g] 0,5 0,5 0,5 

pH po 10 minutách 6,51 10,36 12,5 

pH po 24 hodinách 8,3 9,6 10,6 

pH po 5 dnech ve filtrátu 9,31 9,43 9,43 

pH po 5 dnech v suspenzi 9,1 9,3 9,3 

hmotnost kalu po vysušení [g] 0,4709 0,5229 0,5629 

Tab. 4.3.2 Srovnání přepálených vzorku při 1000°C s Ca(OH)2. Zdroj: vlastní 

zpracování. 

Dosaţené hodnoty pH po pouţití přepáleného biomasového popele jsou téměř stejné 

jako hodnoty pH po pouţití hydroxidu vápenatého. Dobré alkalizační vlastnosti 

přepáleného biomasového popele pravděpodobně způsobují přístupnější formy vápníku 

(CaO, Ca(OH)2). 

4.4 Alkalizace popelem přepáleným při 820°C 

Přepáleny při teplotě 820°C byly vzorky popelů č. 2 aţ č. 5, přičemţ vzorek č. 2 se 

spekl, vzorek č. 3 se spekl minimálně a ostatní vzorky popelů zůstaly sypké. 

Označení vzorku popele 3 (brikety) 4 (pelety) 5 (štěpka) 

počáteční pH vody 2,33 2,33 2,33 

Dávka [g] 0,5 0,5 0,5 

pH po 10 minutách 10,6 4,7 4,7 

pH po 2 hodinách 11 4,8 4,7 

pH po 24 hodinách 10,78 4,7 4,6 

Tab. 4.4.1 Alkalizace přepáleným popelem při 820°C. Zdroj: vlastní zpracování 

U přepálených vzorků č. 4 a č. 5 při alkalizaci důlní vody nedošlo po nadávkování 

0,5 g popele do 500 ml důlní vody k výraznému zvýšení pH. U vzorku č. 3 po dvou 

hodinách od promíchání byla hodnota pH 11 a v průběhu dalších 24 hodin pH nepatrně 

kleslo na hodnotu 10,78. 
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4.5 Alkalizace popelem přepáleným při 700°C 

Zkoušení alkalických účinků přepáleného popele při 700°C bylo provedeno na 

vzorcích č. 1 aţ č.5. Hodnota pH byla měřena po 10 minutách, po 2 hodinách, po 

24 hodinách a po 5 dnech. 

Označení vzorku popele 1 (dřevěné 

uhlí) 

2 (dřevo) 3 (brikety) 4 (pelety) 5 (štěpka) 

počáteční pH vody 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

Dávka [g] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

pH po 10 minutách 4,318 5,104 5,796 3,165 2,978 

pH po 2 hodinách 4,4 5,64 6,31 3,06 2,75 

pH po 24 hodinách 5,069 6,981 7,937 3,955 3,061 

pH po 5 dnech 6,98 7,59 8 5,66 4,13 

Tab. 4.5.1 Alkalizace přepáleným popelem při 700°C. Zdroj: vlastní zpracování 

Po nadávkování 0,5 g přepáleného popele do 500 ml důlní vody zůstala hodnota pH 

u všech vzorků v kyselé oblasti, přičemţ u vzorku č. 5 se téměř nezměnila. V průběhu 

dalších několika hodin se hodnota pH dostala do alkalické oblasti pouze u vzorku č. 3 

a u vzorku č. 2 bylo pH téměř neutrální. Po 5 dnech se do alkalické oblasti dostala také 

voda, kde byl dávkován vzorek č. 2 a téměř neutrální pH po 5 dnech měla voda se vzorkem 

č. 1. Zbylé dva vzorky i po 5 dnech zůstaly v kyselé oblasti. 

4.6 Alkalizace popelem přepáleným při 600°C 

Pro zkoušení alkalických účinků přepáleného popele při 600°C byly pouţity všechny 

typy zkoušených popelů (tzn. vzorky č. 1 aţ č. 6) a všechny zůstaly sypké i po přepálení. 

Dávky popelů o hmotnosti 0,5 g byly opět dávkovány do 500 ml důlní vody a poté byla 

voda promíchávána po dobu 10 minut při rychlosti 150 ot/min. Hodnota pH byla měřena: 

po 10 minutách, po 2 hodinách a po 24 hodinách. Naměřené hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 4.6.1. 
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Označení vzorku 

popele 

1 

(dřevěné 

uhlí) 

2 

(dřevo) 

3 

(brikety) 

4 

(pelety) 

5 

(štěpka) 

6 

(sláma) 

počáteční pH vody 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

Dávka [g] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

pH po 10 minutách 6,15 6,55 6,16 4,41 4,24 2,49 

pH po 2 hodinách 7,3 7,31 7,87 5,09 4,47 2,51 

pH po 24 hodinách 8,26 8,02 8,56 6,47 4,71 2,5 

Tab. 4.6.1 Alkalizace přepáleným popelem při 600°C. Zdroj: vlastní zpracování 

U vzorku č. 6 se pH po nadávkování popele od původní hodnoty pH důlní vody 

téměř nezměnilo. Nejlepší alkalizační vlastnosti přepálených popelů vykazovaly vzorky 

č. 1 aţ č. 3, které po 10 minutách dosahovaly hodnot pH v rozmezí 6,15 aţ 6,55. 

V průběhu dalších 24 hodin vystoupala hodnota pH u těchto tří vzorků nad 8. Nejvyšší 

hodnoty dosáhl vzorek č. 3 (8,56). U vzorků č. 4 a č. 5 ve srovnání se vzorky č. 1 aţ č. 3 

nedošlo po promíchání k tak výraznému zvýšení pH. K výraznější změně došlo po uplynutí 

24 hodin, a to pouze u vzorku č. 4, kde hodnota pH vystoupala na 6,47. 

4.7 Alkalizace popelem přepáleným při 550°C 

Přepalovány při 550°C byly pouze vzorky č. 2 a č. 3. Vzorku č. 2 bylo k přepálení 

naváţeno 3,0054 g a po přepálení zůstalo mnoţství o hmotnosti 2,329 g, ztráta ţíháním 

tedy byla 0,6764 g. Vzorku č. 3 bylo k přepálení naváţeno 3,0768 g a po přepálení zbylo 

2,3227 g, ztráta ţíháním tak činila 0,7541 g. Oba dva typy popelů zůstaly po přepálení 

sypké. U těchto vzorků byla hodnota pH opět měřena po 10 minutách míchání (míchání 

bylo provedeno při rychlosti 150 ot/min.), po 2 hodinách a po 24 hodinách od nadávkování 

0,5 g do 500 ml důlní vody.  

Označení vzorku popele 2 (dřevo) 3 (brikety) 

počáteční pH vody 2,33 2,33 

Dávka [g] 0,5 0,5 

pH po 10 minutách 7,9 8,15 

pH po 2 hodinách 8,1 8,3 

pH po 24 hodinách 8,46 8,73 

Tab. 4.7.1 Alkalizace přepáleným popelem při 550°C. Zdroj: vlastní zpracování 

U vzorků č. 2 a č. 3 došlo k největší nárůstu pH během 10 minut od nadávkování 

popele do důlní vody V průběhu dalších několika hodin se pH uţ výrazněji neměnilo. 
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4.8 Vliv přepáleni biomasového popele na alkalizační vlastnosti 

Z výsledků uvedených v předchozích kapitolách je zřejmé, ţe na alkalizační 

vlastnosti biomasového popele má vliv zda byl znovu přepálen či nikoliv.  

U popelů nepřepálených, nebo přepálených při niţších teplotách, se po nadávkování 

popele do vody pH prudce nezvýšilo, ale postupně rostlo v průběhu několika hodin aţ dnů. 

Tento jev je pravděpodobně způsoben postupným uvolňováním CaO a Ca(OH)2 z popele 

do vody. 

Popely přepálené při 1000°C, 820°C a 700°C vykazovaly stejné vlastnosti jako 

hydroxid vápenatý; tzn. po nadávkování popele do vody hodnota pH prudce vzrostla a 

v průběhu času se uţ výrazně neměnila. Tento prudký nárůst pH je pravděpodobně 

způsoben rychlým uvolněním CaO a Ca(OH)2 z popele do vody. Tyto sloučeniny vápníku 

jsou vlivem přepálení v dostupnější formě a rychleji se tedy uvolňují do vody. 
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5. Stanovení jodového čísla, adsorpční vlastnosti biomasového 

popele 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 3.6.2 je moţno zjistit adsorpční vlastnosti daného 

materiálu stanovením jodového adsorpčního čísla. Této zkoušce byly podrobeny všechny 

základní typy pouţívaných popelů (stejné typy, které byly pouţívány na alkalizaci důlní 

vody). 

5.1 Metodika stanovení jodového čísla 

Jodové číslo bylo stanoveno dle normy DIN 54582. Pro přípravu výchozích roztoků 

jodu, thiosíranu a škrobu, které jsou potřebné pro stanovení jodového čísla, byly pouţity 

následující chemikálie: 

1. jod resublimovaný I2 (čistý Lachema) 

2. jodid draselný KI (p.a., Mach Chemikálie) 

3. thiosíran sodný Na2S2O3 (p.a., Fluka Chemie) 

4. 1-pentanol (čistý, Penta) 

5. škrob rozpustný (p.a., Lachema) 

6. destilovaná voda 

Pří přípravě roztoku jodu a thiosíranu byla jejich koncentrace volena podle 

předpokládaných adsorpčních vlastností zkoušeného materiálu (v našem případě popelu). 

Pro dobře adsorbující vzorky s jodovým číslem kolem 700 mg/g jsou vhodné roztoky 

o koncentraci minimálně 0,0236 mol/l pro jodový roztok a 0,0395 mol/l pro thiosíran. 

U vzorků s jodovým číslem 40-120 mg/g jsou vhodné roztoky 5x zředěnější a pro špatně 

adsorbující vzorky, které mají velmi nízké jodové číslo (kolem 3 mg/g) je třeba pouţít 

roztoky aţ 50x zředěnější, aby byla adsorpce měřitelná.  

5.1.1 Příprava roztoku thiosíranu a škrobu 

Roztok thiosíranu byl připraven rozpuštěním 6,2449 g Na2S2O3 v 500 ml destilované 

vody, která byla umístěna v odměrné baňce o objemu 1000 ml. Po rozpuštění Na2S2O3 

bylo do odměrné baňky přidáno 5 ml 1-pentanolu a baňka byla po rysku doplněna 

destilovanou vodou. 
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Při přípravě roztoku škrobu bylo do 25 ml destilované vody přidáno 2,5 g škrobu 

a takto vzniklá suspenze byla převedena do 1000 ml vroucí destilované vody. 

5.1.2 Příprava roztoku jodu 

Vzhledem k tomu, ţe je jod ve vodě špatně rozpustný tak byl při přípravě roztoku 

rozetřen ve třecí misce na co nejmenší prášek. Poté bylo naváţeno 6 g rozetřeného jodu 

a 57 g jodidu draselného. Tyto naváţky byly rozpuštěny v malém mnoţství destilované 

vody v 1000 ml odměrné baňce. Po rozpuštění jodu byla odměrná baňka po rysku 

doplněna destilovanou vodou a pomocí titrace byla ověřena výsledná koncentrace roztoku 

jodu. Titrováno bylo 20 ml roztoku jodu s přídavkem 5 ml škrobového roztoku a samotná 

titrace probíhala podle rovnice: 

2

64

2

322 22   OSIOSI  

Koncentrace nově připraveného roztoku jodu byla následně vypočtena podle vztahu: 






V

Vc
c

OSNaOSNa

I
2

322322

2
, 

kde je 
322 OSNac  koncentrace roztoku thiosíranu (0,0395 mol/l); 

322 OSNaV  objem roztoku 

thiosíranu spotřebovaného při titraci připraveného roztoku jodu [ml]; V  objem 

titrovaného roztoku [ml]. 

5.1.3 Postup stanovení jodového čísla 

Samotný postup stanovení jodového čísla po připravení výše uvedených roztoku 

probíhal v následujících krocích: 

a) Postačující mnoţství (1 g) zkoušeného materiálu bylo rozdrceno a přesetím 

byly vytříděny částice menší neţ 0,15 mm (tyto částice byly pouţity ke 

stanovení jodového čísla) 

b) Vzorek byl vysoušen v sušárně po dobu jedné hodiny při teplotě 105°C. 

Následně byl vzorek vytemperován v exsikátoru. 

c) Na analytických vahách bylo naváţeno 0,2 g rozdrceného vzorku (u vzorků 

s niţšími adsorpčními vlastnostmi byla naváţka zvýšena, aby bylo jodové 

číslo měřitelné). 
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d) Naváţka byla nasypána do Erlenmayerovy baňky o objemu 250 ml 

a následně bylo do baňky napipetováno 25 ml jodového roztoku. 

Erlenmayerova baňka byla uzavřena gumovou zátkou a byla ručně 

protřepávána po dobu 3 aţ 5 minut (v ideálních případech se baňka umisťuje 

do mechanické horizontální třepačky). 

e) Po promíchání (protřepání) byla tuhá fáze odstředěna. Odstřeďování proběhlo 

na odstředivce po dobu 1 aţ 3 minut. 

f) Po odstředění tuhé fáze bylo odpipetováno 20 ml čistého roztoku do titrační 

baňky, do které bylo následně přidáno 5 ml roztoku škrobu. Tento roztok byl 

titrován roztokem thiosíranu sodného do vymizení modrého zabarvení. Byl 

proveden také slepý pokus, jehoţ postup je totoţný s postupem kontroly 

koncentrace roztoku jodu, který je uveden v kapitole 5.1.2.[16],[17],[18] 

Po provedení výše uvedených kroků bylo vypočteno jodové číslo podle vzorce: 

E3

I231

mV

Mc)V(VV
I 2




 , 

kde je I jodové číslo [mg/g]; V1 objem roztoku jodu, který byl v aktivaci s naváţkou 

vzorku [ml]; V2 objem roztoku thiosíranu sodného spotřebovaného při titraci roztoku jodu, 

který byl v aktivaci s naváţkou [ml]; V3 objem roztoku thiosíranu sodného spotřebovaného 

při slepém pokusu [ml]; 
2I
c látková koncentrace roztoku jodu [mol/l]; mE naváţka suchého 

vzorku [g]; M molární hmotnost jodu (253,809 g/mol). 

5.2 Jodové číslo u surových a dopálených vzorků popele 

Jak jiţ bylo zmíněno na začátku této kapitoly, jodové číslo se stanovovalo celkem u osmi 

typů biomasového popele. Zkoušce adsorpčních vlastností biomasového popele 

stanovením jodového adsorpčního čísla byly podrobeny vzorky surové (nijak neupravené) 

a vzorky dopálené. Hodnoty jodového čísla dosaţené u jednotlivých typů surového popele 

jsou uvedeny v tabulce 5.2.1. 
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Označení vzorku 

popele 

1 

(dřevěné 

uhlí) 

2  

(dřevo) 

3 

(brikety) 

4 

(pelety) 

5 

(štěpka) 

6  

(sláma) 

Jodové číslo [mg/g] 84,9 143,91 68,39 59,57 140,85 27,86 

Tab. 5.2.1 Jodové číslo surového popele Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je moţno vidět v tabulce 5.2.1 poměrně dobré hodnoty jodového čísla dosáhly 

vzorky č. 2 a č. 5.  

Hodnoty jodového čísla dosaţené u dopálených vzorků jsou uvedeny v tabulce 5.2.2. 

Označení vzorku 

popele 

1 

(dřevěné 

uhlí) 

2 

(dřevo) 

3 

(brikety) 

4 

(pelety) 

5 

(štěpka) 

6  

(sláma) 

Jodové číslo [mg/g] 531,01 675,65 49,01 100 79,46 21,72 

Tab. 5.2.2 Jodové číslo dopáleného popele Zdroj: vlastní zpracování 

U dopálených popelů byly naměřené výsledky u jodového čísla podstatně vyšší neţ 

u vzorku surových. Konkrétně u vzorků č. 1 a č. 2 byly naměřeny vysoké hodnoty. 

U vzorku č. 2, kde byla hodnota jodového čísla naměřena ve výši 675,65 mg/g, lze 

předpokládat vysoké adsorpční vlastnosti (podle tabulky 3.6.2.1 se tento druh popele blíţí 

adsorbentu s velmi dobrými adsorpčními vlastnostmi). 
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6. Složení důlní vody po úpravě biomasovým popelem 

Vzhledem k procesům (úprava pH, sráţení, koagulace, adsorpce), které v důlní vodě 

probíhají po nadávkování biomasového popele, byla důlní voda po nadávkování 

biomasového popele a následném přefiltrování podrobena chemickému rozboru. Sloţení 

důlní vody upravené biomasovým popele bylo porovnáno se sloţením důlní vody upravené 

hydroxidem vápenatým 

K chemickému rozboru byly tedy pouţity dva vzorky filtrátu, které byly získány 

následujícím způsobem: 

a) do dvou kádin o objemu 1000 ml bylo nalito 500 ml důlní vody; 

b) do první kádiny bylo nadávkováno 0,6 g biomasového popele (nepřepáleného 

vzorku č. 2, tzn. popele ze dřeva) a do druhé kádiny bylo nadávkováno 0,3 g 

hydroxidu vápenatého; 

c) oba dva vzorky důlní vody byly promíchávány na míchací koloně po dobu 

10 min. při rychlosti 150 ot/min.; 

d) po promíchání byly suspenze ponechány 30 minut v klidu a následně byly 

přefiltrovány. 

Rozbor obou filtrátů byl proveden centrem nanotechnologií na Vysoké škole 

báňské – Technické univerzitě  Ostrava. Stanoveny byly tyto prvky: Al, Ca, Fe, K, Mg, 

Mn, Pcelk, Si, SO4, Ti, Ba, Ce, Cr, Ni, Sr, V, Zn. Stanoveno bylo také pH u obou filtrátů 

Výsledky zjištěné po provedení rozboru jsou uvedeny v tabulce 6.1. 
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vzorek   

Filtrát při pouţití 

popele (vzorek č. 2 –

 dřevo) 

Filtrát při pouţití 

Ca(OH)2 

parametr jednotka výsledek nejistota výsledek nejistota 

pH  8,13  8,20  

vodivost mS/m 272 22 295 24 

Al mg/l 0,15 0,02 0,07 0,01 

Ca mg/l 374 23 346 21 

Fe mg/l 0,04   0,04   

K mg/l 25 2 117 6 

Mg mg/l 76 9 85 10 

Mn mg/l 2,68 0,17 4,35 0,27 

Pcelk mg/l 0,01   0,01   

Si mg/l 4,18 0,46 8,47 0,94 

SO4 mg/l 1285 232 1358 245 

Ti mg/l       

Ba mg/l 0,039 0,002 0,093 0,004 

Ce mg/l       

Cr mg/l 0,03      

Ni mg/l 0,11 0,01 0,23 0,02 

Sr mg/l 0,6 0,06 0,35 0,04 

V mg/l 0,03   0,03   

Zn mg/l 0,08   0,17 0,01 

Tab. 6.1. Prvkové sloţení upravené důlní vody. Zdroj: VŠB-TUO - centrum 

nanotechnologií 

Podle výsledků uvedených v tabulce 6.1. Voda upravená biomasovým popelem 

dosáhla u většiny zjišťovaných parametrů lepších hodnot neţ voda upravená hydroxidem 

vápenatým. 

Srovnání rozdílů mezi naměřenými hodnotami u vody upravené hydroxidem 

vápenatým a vody upravené biomasovým popelem je moţno pozorovat na obrázku 6.1. 
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Obr. 6.1 Srovnání prvků v upravené vodě. Zdroj: vlastní zpracování 

Důlní voda upravená biomasovým popelem dosáhla niţších koncentrací (oproti důlní 

vodě upravené hydroxidem vápenatým) u draslíku, manganu, křemíku, barya a niklu. Také 

hodnota vodivosti (viz tab. 6.1), která znázorňuje mnoţství iontů obsaţených ve vodě, je 

u vody upravené biomasovým popele niţší neţ při pouţití hydroxidu vápenatého. 
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7. Závěr 

Z předloţené bakalářské práce vyplývá, ţe biomasový popel lze díky jeho 

vlastnostem vyuţít k úpravě kyselé důlní vody (při úpravě pH, sráţení, koagulaci a 

adsorpci). Nespornou výhodou vyuţití biomasového popele při úpravě důlní vody je vedle 

úspory nákladů skutečnost, ţe se tímto vyuţívá odpad, který se v současné době převáţně 

skládkuje. 

Jedním z cílů práce bylo vyzkoušet alkalizační vlastnosti biomasového popele a 

ověřit tím moţnost jeho vyuţití při úpravě důlní vody. Celkově bylo zkoušeno šest typů 

biomasového popele, které byly před nadávkováním tepelně upravovány. Do důlní vody 

byly dávkovány vzorky surové a přepálené (při 1000°C, 820°C, 700°C, 600°C a 550°C). 

Vzorky popele přepálené při 1000°C a 820°C vykazují stejné alkalizační vlastnosti 

jako hydroxid vápenatý; po nadávkovaní popele do důlní vody dochází k prudkému 

nárůstu pH. Tato vlastnost biomasového popele přepáleného při vysokých teplotách je 

pravděpodobně způsobena lepší dostupností vápenatých iontů, která má za následek 

rychlejší reakci v důlní vodě. 

Surové vzorky popele a vzorky, které byly přepáleny při niţších teplotách (700°C, 

600°C a 550°C) vykazují rozdílné alkalizační vlastnosti neţ vzorky přepálené při vyšších 

teplotách (1000°C a 820°C); po nadávkování do důlní vody nezvyšují pH okamţitě, ale 

postupně v průběhu několika hodin aţ dnů. Tato vlastnost biomasového popele je 

pravděpodobně způsobena menší dostupností vápenatých iontů, coţ má za následek 

postupné zvyšování pH. 

Jako doprovodný jev výše zmíněné alkalizace probíhá také koagulace, která je 

způsobena obsahem hlinitých a ţelezitých iontů v biomasovém popele. Míra koagulačních 

vlastnosti biomasového popele je ovlivněna koncentrací jiţ zmíněných hlinitých a 

ţelezitých iontů v biomasovém popelu. 

Dalším cílem této práce bylo ověřit adsorpční schopnosti biomasového popele a to 

pomocí stanovení jodového čísla u jednotlivých vzorků. Naměřené hodnoty jodového čísla 

určily, ţe biomasový popele je sorbent s velmi dobrými adsorpčními vlastnostmi. 
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Tato bakalářská práce je prvotní studie pouţití tohoto typu odpadu pro úpravu 

kyselých důlních vod. V rámci dalšího výzkumu bude testováno více vzorků popele ze 

spaloven biomasy pro úpravu kyselých důlních vod, bude sledováno sloţení popelů po 

spalování biomasy rostlinného původu a dále kalů vznikajících pouţitím popelů k úpravě 

důlních vod, přičemţ bude porovnáváno sloţení jejich výluhů. 
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