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ANOTACE  

 

Tato diplomová práce se zabývá možností odstraňování vybraných kovů z důlních vod 

pomocí popela po spalování biomasy rostlinného původu.  

Důlní voda pocházela z lokality Zlaté Hory a popel z teplárny Krnov, kde pro zajištění 

tepla a teplé vody používají mimo jiné kotel na spalování rostlinné biomasy. 

Vzorek popela byl sítován na zvolené zrnitostní třídy. Byly specifikovány vlastnosti 

jednotlivých zrnitostních tříd popela stanovením jodového čísla a BET izotermy. Tyto 

zrnitostní třídy byly použity k odstranění vybraných kovů z důlních vod a následně byly 

získané výsledky porovnány s výsledky při použití aktivního uhlí. 

 

Klíčová slova: popel z biomasy, měď, zinek, mangan, těžké kovy. 

 

 

 

SUMMARY 

The Diploma Thesis deals with a potential removal of selected metals from mine water 

by means of ash originating from plant biomass combustion.  

The mine water is from the locality of Zlaté Hory and the ash from the Krnov Heating 

Plant where, apart others, a biomass boiler is used to produce heat and warm water. 

The ash sample was sized into selected grain-size classes. The characteristics of the 

individual ash grain-size classes were specified by means of the iodine values and BET 

isotherms. The grain-size classes were used to eliminate selected metals from mine water and 

consequently, the obtained results were compared with those acquired when activated coal had 

been used. 

 

Keywords: biomass ash, copper, zinc, manganese, heavy metals. 
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1. ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Těžké kovy podléhají přírodnímu koloběhu, jak z přírodních, tak i antropogenních 

zdrojů. Jedná se o rozpouštění a vymývání kovů z půd, hornin, rud a jejich transport do řek, 

jezer a moří, kde dochází ke srážení a tvorbě sedimentů. Dále se tyto kovy akumulují v 

tělech živočichů a rostlinách a díky poravinovému řetězci se dostávají až k člověku [14]. 

 S rozvojem průmyslu a moderní techniky stoupá produkce a spotřeba kovů a 

metaloidů. To přináší i zvyšování jejich koncentrace v životním prostředí člověka. Organické 

látky podléhají činnosti mikroorganismů, ale kovy těmto pochodům odolávají a dokonce 

někdy tyto mikroorganismy zvyšují toxicitu kovů [34]. 

Zdrojem kontaminace životního prostředí kovy je především jejich výroba, zpracování 

a spalování fosilních paliv. Kontaminováno je ovzduší lokalit okolo závodu, těžké kovy se 

prostřednictvím odpadů a odpadních vod dostávají do půdy a pitné vody. Tyto kovy jsou pak 

působením dešťů vymývány z ovzduší a vyplavovány z půdy a dochází tak ke kontaminaci 

povrchových a podzemních vod [34]. 

Infiltrací vody horninovým masivem do důlních děl vzniká důlní voda a touto cestou se 

do ní dostávají i kovy. Charakter důlní vody a množství kovů v důlní vodě jsou ovlivněny 

mnoha faktory, kterými jsou např. intenzita důlních a dobývacích prací, pozice důlních děl, 

druh dolu, okolní geologie atd. [12]. 

 

Cílém této diplomové práce bylo odstranění vybraných kovů z důlní vody pomocí 

popela po spalování biomasy. Vybranými kovy byla měď, zinek a mangan. Pro odstranění byl 

použit popel po spalování rostlinné biomasy z teplárny Krnov. Bylo testováno, jaké má tento 

popel vlastnosti v různých zrnitostních třídách a jak se chová v procesu odstaňování kovů 

z důlních vod.  
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2. PROBLEMATIKA VÝSKYTU KOVŮ V DŮLNÍCH VODÁCH 

2.1 Těžké kovy 

Těžké kovy patří do samostatné, ale ne přesně specifikované skupiny. Jsou to většinou 

kovy a polokovy. Těžké kovy jsou definovány objemovou hmotností větší než 5000 kg.m
-3

. 

Jejich soli se srážejí sulfidem sodným za vzniku málo rozpustných sulfidů. Často se zaměňují 

pojmy těžké kovy a kovy toxické. Ale ne každý těžký kov je toxický a naopak [1]. Mezi těžké 

kovy patří železo, kobalt, mangan, měď, molybden a zinek. Mezi toxické kovy patří olovo, 

rtuť, kadmium, selen, arsen, chrom, nikl, berylium [1,2,4]. 

Těžké kovy se ve vodách vyskytují ve formě rozpuštěné nebo nerozpuštěné. Ve formě 

rozpuštěné převažují anorganické nebo organické komplexy nad jednoduchými ionty. Velká 

část kovů je ve vodách vázána adsorpcí na nerozpuštěné suspendované a koloidní látky. Při 

posuzování chování kovů ve vodách je nezbytné mít bilanci celkové koncentrace kovů (MT) 

[1]. 

c(Mcelk) = c(Mrozp) + c(Mnerozp) = c(Mrozp) + c(Msraž) + c(Mads) + c(Mbiomas) 

 
Rovnice 1 Bilance celkové koncentrace kovů, kde [1]: 

 

c(Mcelk) je celková koncentrace daného kovu 

c(Mrozp) je koncentrace rozpuštěné části celkového obsahu 

c(Mnerozp) je koncentrace nerozpuštěné části celkového obsahu 

c(Msraž) je koncentrace části celkového obsahu ve sraženině 

c(Mads) je koncentrace adsorbované části celkového obsahu 

c(Mbiomas) je koncentrace části celkového obsahu inkorporované do biomasy 

 

Obsah kovů ve vodách ovlivňují kromě koncentrace kovů také fyzikálně chemické 

procesy (adsorpce). Proto koncentrace kovů ve vodách závisí nejen na chemické, ale i na 

adsorpční rovnováze. Dále tuto koncentraci ovlivňují i imobilizační a remobilizační procesy, 

kterými se kovy vážou do tuhých fází, nebo se z nich uvolňují. Mezi imobilizační procesy 
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patří alkalizace vody, oxidace, adsorpce na tuhých fázích, inkorporace do biomasy a mezi 

remobilizační procesy patří redukce, komplexace, desorpce, uvolňování z odumřelé biomasy, 

rozpouštění málo rozpustných sloučenin kovů při poklesu pH [1]. 

Téměř všechny kovy jsou ve vodách přirozeně obsaženy alespoň ve stopovém 

množství. V okolí rudných nalezišť se voda může obohatit o vysoké koncentrace těžkých kovů 

[1]. 

Zdrojem těžkých kovů ve vodách jsou především odpadní vody z těžby a zpracování 

rud, z hutí, válcoven, z povrchové úpravy kovů, textilního průmyslu apod. Dalším zdrojem 

může být zemědělství, spalování fosilních paliv, výfukových plynů motorových vozidel, 

vyluhování kalových deponií, atd. Znečištění může být jak lokální, tak celoplošné. Velké 

množství těchto kovů se do prostředí dostává antropogenní činností. Významnou vlastností 

těchto kovů je jejich akumulační schopnost v sedimentech a v biomase některých vodních 

organismů [1,3,4]. 

Ke stanovení těžkých kovů ve vodách se používá celá řada metod. Mohou se lišit mezí 

detekce, náročností na provedení a přístrojovým vybavením. Běžně se používají metody 

atomové spektometrie, voltametrické metody, metody plynové chromatografie, 

spektrofotometrie VIS, apod. [3]. 

2.1.1  Měď 

Měď patří mezi esenciální prvky pro lidský organismus. Ovlivňuje negativně 

organoleptickou vlastnost vody – chuť. Měď není jedovatá, ale ve velkém množství je toxická 

pro vodní organismy včetně ryb [1].   

Měď se v přírodě nejčastěji vyskytuje ve formě sulfidů, např. chalkopyrit (CuFeS2), 

chalkosin (Cu2S). V povrchových vodách jsou antropogenním zdrojem odpadní vody 

z povrchové úpravy kovů. Z důvodu agresivního působení vody může být zdrojem mědi 

v pitné a užitkové vodě rozpouštění měděného vodovodního potrubí. Dalším zdrojem může 

být atmosférická depozice v okolí hutních závodů, vody odtékající z okapů a měděných střech, 

fungicidy a některé algicidní preparáty [1]. 
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Měď se ve vodách vyskytuje v rozmanitých formách, jelikož má dobrou schopnost 

tvořit komplexy [1]. 

V prostých podzemních a povrchových vodách se koncentrace mědi pohybuje 

v jednotkách až desítkách µg.l
-1

. Koncentrace mědi v nádržích a jezerech bývá v desítkách až 

jednotkách µg.l
-1

. V mořské vodě bývá koncentrace kolem 3 µg.l
-1

. Ve vodě minerální se 

koncentrace pohybuje v jednotkách až desítkách µg.l
-1

. Průměrná koncentrace mědi v pitné 

vodě je 5 µg.l
-1

. Agresivní voda z měděného vodovodního potrubí může obsahovat 

koncentrace mědi i přes 1 mg.l
-1

, jsou i případy této vody s koncentrací vyšší než 10 mg.l
-1

. 

Měď se vyskytuje i v kyselých vodách rudných nalezišť, kde se koncentrace může pohybovat 

od desítek až do stovek mg.l
-1

. Vysoké koncentace mědi se nacházejí i v odpadních vodách 

z galvanoven a velmi vysoké koncentrace jsou v oplachových vodách z moření mědi. Dále se 

měď vyskytuje v dnových sedimentech a čistírenských kalech [1]. 

2.1.2  Zinek 

Zinek patří mezi esenciální prvky, potřebný pro lidi, rostliny a živočichy. Má řadu 

pozitivních biologických a biochemických funkcí a je součástí některých enzymů. Pro lidský 

organismus není zinek nebezpečný, ba naopak, jeho nedostatek může způsobit zdravotní 

problémy. Značně je však zinek toxický pro ryby a ostatní vodní organismy [1]. 

Nejrozšířenější rudy zinku jsou sfalerit (ZnS) a smithsonit (ZnCO3). Zinek je běžnou 

součástí hornin, půd a sedimentů. V přírodních vodách je antropogenním zdrojem zinku 

atmosférický spad. Zinek se do atmosféry dostává spalováním fosilních paliv a při zpracování 

neželezných rud. V průmyslových odpadních vodách jsou antropogenním zdrojem zinku ve 

vodě procesy zpracování zinkových rud, moření mosazi, povrchová úprava kovů a 

elektrotechnická výroba. Dalším zdrojem zinku ve vodě můžou být zinkové či pozinkované 

nádoby, které se dostanou do styku s vodou, některá hnojiva nebo deponované čistírenské kaly 

[1]. 

Průměrná koncentrace zinku v atmosférických vodách může činit desítky µg.l
-1

. 

V prostých podzemních a povrchových vodách bývá koncentrace zinku v rozmezí 5 až  
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200 µg.l
-1

, ale existují tyto vody i s koncentrací přes 1 mg.l
-1

. Koncentrace zinku v minerální 

vodě je v desítkách µg.l
-1

. V kyselých vodách z rudných dolů se koncentrace pohybuje až 

v jednotkách g.l
-1

. Mořská voda obsahuje přibližně 10 µg.l
-1

. Průměrná koncentrace zinku 

v pitné vodě je 300 µg.l
-1

. Dále se zinek vyskytuje i v sedimentovaných naplaveninách [1]. 

2.1.3  Mangan 

Mangan má velkou roli v oxidačně-redukčních procesech ve vodě, jako je srážení a 

rozpouštění tuhých fází. Mangan je esenciální prvek, který je nezbytný pro živočichy a 

rostliny. Ovlivňuje organoleptické vlastnosti vody. Kromě chemické oxidace ve vodách se u 

manganu využívá i jeho biochemická oxidace manganovými bakteriemi [1]. 

 V přírodě mangan doprovází železné rudy. Z manganových rud se vyskytuje burel či 

pyroluzit (MnO2), braunit (Mn2O3), hausmanit (Mn3O4), manganit [MnO(OH)] a dialogit 

(MnCO3). Mangan do vod přechází také ze sedimentů a půd. Obsah manganu se ve dnových 

sedimentech pohybuje v jednotkách gramů na 1 g sušiny. Některé průmyslové odpadní vody 

mohou být antropogenním zdrojem manganu, např. ze zpracování rud, z metalurgických a 

chemických provozů [1]. 

Mangan se ve vodách může vyskytovat ve formě rozpuštěné a nerozpuštěné. Nejčastěji 

v oxidačích stupních II, III a IV a taky organicky vázaný. Za nepřítomnosti rozpuštěného 

kyslíku a jiných oxidačních činidel a při redukčních podmínkách je nejstabilnější forma 

manganu ve vodě Mn
II
 [1]. 

Koncentrace manganu v podzemních vodách se obvykle pohybuje v setinách až 

desetinách mg.l
-1

. U povrchových vod to mohou být mg.l
-1

 i µg.l
-1

. V mořské vodě se pohybují 

koncentrace manganu od 2 µg.l
-1

 až 4 µg.l
-1

. Výjimkou nejsou ani minerální vody, kde se 

koncentrace pohybuje v rozmezí 1 až 2 mg.l
-1

. Velmi vysoké koncentrace manganu lze nalézt 

v kyselých vodách z okolí rudných nalezišť. Vysoké koncentrace manganu lze najít i 

v odpadních vodách. V pitné vodě nalezneme koncentrace manganu kolem 0,02 mg.l
-1

 [1]. 
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2.2 Důlní voda 

˝Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do 

hlubinných nebo povrchových důlních prostorů, bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem 

nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do 

jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami.˝ [8] 

 

Mnoho forem důlních vod je příčinou problémů s vytvořením jednoduché definice, která 

by byla vhodná v báňské, vodohospodářské, odpadové i environmentální legislativě. Problém 

hodnocení důlních vod vzniká díky jejich specifické tvorbě. Hodnocení je odlišné například u 

přírodních věd a technických (báňských) věd. Při nakládání s důlními vodami je potřebné 

vědět různé odborné aspekty, týkající se např. lokalizace a charakteru důlních děl, jejich 

odvodňovacího účinku a vlivu na změny hydrogeologických a hydrochemických poměrů 

ložiskového území. V době aktivní těžby ložiska se kvalita a množství důlních vod často velmi 

liší od stavu po ukončení těžby a opuštění ložiska [12]. Charakter důlní vody závisí na druhu 

dolu, okolní geologii, podmínkách při těžbě, apod. [9,10]. 

 

Důlní vody jsou výsledkem míšení různých poměrů přírodních i antropogenních 

(umělých) zdrojů [12]. Mezi přírodní zdroje důlních vod patří vody ložiskové a 

mimoložiskové. Mezi antropogenní zdroje patří vody provozní a technologické. Zvláštním 

druhem důlních vod jsou vody stařinové [13].  Důlní voda vzniká infiltrací vody horninovým 

masivem do důlních děl. Jsou to převážně vody směsné. Řada faktorů ovlivňuje poměr 

jednotlivých zdrojů v důlních vodách, jako jsou zejména intenzita důlních a dobývacích prací, 

pozice důlních děl vůči hlavním zvodněným horizontům oblasti, mocnost pokryvů a stupeň 

jejich hydroizolační funkce [12]. 

Některé důlní vody čerpané z povrchových nebo hlubinných dolů mohou být také 

kyselé. Vyznačují se zvýšeným obsahem iontů SO4
2-

, Fe
2+

, Fe
3+

, Mn
2+

, RL, NL a kyselým pH. 

Je to především díky oxidaci železa a přechodu jejich rozpustných složek do roztoku [11]. 
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Zdrojem kyselých důlních vod je důlní těžební činnost. Kyselé důlní vody vykazují 

škodlivé účinky, jako jsou kyselost, toxicita kovů, salinita a sedimentace vysráženého železa 

[9]. 

2.2.1  Zdroje důlních vod  

 Ložiskové vody jsou podzemní vody z ložisek nerostných surovin, které jsou 

shromažďovány v ložiskové výplni nebo v nadložních, podložních a bočních horninách. 

Mohou být buď ovlivněné, nebo neovlivněné důlní činností [13]. 

 Mimoložiskové vody jsou vody přírodních zvodní v horninách a přírodní vody infiltrující 

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

ovlivněním horninového prostředí důlní činností (trhliny, pukliny, zlomy apod.). Tyto 

vody jsou izolovány od ložiskových vod hydraulickými bariérami [13]. 

 Technologické a provozní vody jsou antropogenní složkou důlních vod. Tyto vody jsou do 

důlního prostředí sváděny uměle. Používají se jako vody pitné, vody protipožární a 

protiprašné ochrany, užitkové a technologické vody používané zejména pro vrtání s 

vodním výplachem, pro hydraulické mechanismy apod. Většinou jsou to vody prosté [13]. 

 Stařinové vody jsou zvláštním druhem důlních vod. Nejčastěji směsné vody ložiskové, 

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

prostorech, ve vydobytých kavernách, v závalech porubů, produkty zvětrávání, tj. vody se 

silně pozměněným chemizmem [13]. 

2.3 Oblast Zlaté Hory 

Zlatohorský rudní revír o přibližné rozloze 25 km
2 

se rozkládá na severovýchodním 

okraji pohoří Hrubého Jeseníku, mezi městem Zlaté Hory a obcemi Heřmanovice, Dolní Údolí 

a Horní Údolí. Oblast spadá pod území Olomouckého kraje, okres Jeseník, a také na území 

kraje Moravskoslezského, okres Bruntál. Především na svazích Příčné hory můžeme nalézt 

většinu významných důlních děl a v podzemí vytvořila novodobá hornická činnost skutečně 

rozsáhlý důlní komplex [38]. 
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První zmínky o rýžování a mělkém dolování zlata pocházejí ze 13. století. Od 16. 

století začal rozvoj hlubinné těžby zlata, rud Cu, Pb a Ag. Koncem 19. století také těžba rud 

Fe. V roce 1952 byla vrtným průzkumem objevena ložiska mědi. V oblasti byla ložiska Zlaté 

hory - jih, - hornické skály, - východ, - západ.  Na těchto ložiscích se těžily rudy Cu, Pb, Zn, 

Ag, Au, polymetalické [22]. 

Ve Zlatých horách se zabývali hlubinnou těžbou rud barevných kovů a zlata. Používali 

dobývací metodu otevřená komora s plochým dnem. Ruda se zpracovávala v místní flotační 

úpravně na koncentráty a odpad byl dopravován kalovody na odkaliště [22]. 

Těžba monometalických ložisek Cu byla ukončována od roku 1990. Těžba 

polymetalického ložiska Au, Cu a Zn probíhala v letech 1990 až 1993. Vytěženo bylo celkem 

7184,4 kt rud [22].  

V letech 1990 až 2005 byly prováděny likvidační práce monometalického ložiska, 

polymetalického ložiska, likvidace dolu a povrchového areálu a likvidace pomocné a těžní 

jámy. Do roku 2011 měla být dokončena závěrečná etapa zahlazování následků hornické 

činnosti a rekultivace. Provádí se zde dlouhodobý monitoring, dosyp hlavních důlních děl a 

úprava důlních vod [22]. 

 

Obrázek 1 Lokalita Zlaté Hory [39] 
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3. ZPŮSOBY ODSTRAŇOVÁNÍ VYBRANÝCH KOVŮ 

3.1 Způsoby odstraňování kovů z vody 

Pro odstraňování kovů z vod je využívána řada způsobů. Počet, druh a zařazení 

procesů do technologie závisí na jakosti vody při vstupu, na požadované jakosti vyčištěné 

vody a na dalších faktorech. Procesy můžeme jednoduše rozdělit na fyzikální, fyzikálně - 

chemické, chemické a biologické [30]. Obecně je možné pro odstraňování kovů z vod použít 

procesy iontové výměny, membránové procesy, srážecí postupy a adsorpci [21]. 

3.1.1  Sorpce 

   Je to komplexní proces, při němž dochází jak k adsorpci, tak absorpci, popř. i k 

chemické reakci. Dochází k zachycování složky kapalné nebo plynné směsi na povrchu tuhé 

fáze vlivem buď chemických vazeb, nebo sil nevazebné interakce [20]. 

Na povrchu tuhé fáze probíhá sorpce spolu s iontovou výměnou. Sorpce se projevuje 

zejména u koloidně disperzních částic, protože se povrchové vlastnosti uplatňují tím více, čím 

je povrch částic větší. Látka, která se sorbuje, se nazývá adsorbát a látka, na které probílá 

sorpce, se nazývá sorbent [1]. 

Rozlišujeme tři typy sorpce. A to fyzikální sorpci, chemisorpci a elektrostatickou 

sorbci, neboli iontovou výměnu [1]. 

U fyzikální sorpce jsou podstatou van der Waalsovy mezimolekulové síly. Na tuhé fázi 

se tak může vytvořit i několik vrstev adsorbátu, proto může být dosaženo značné sorpční 

kapacity [1]. 

Specifická je chemisorpce, u které je podstatou elektronová vazba. Proto se na povrchu 

tuhé fáze může vytvořit jen jedna vrstva adsorbátu. Z tohoto důvodu je sorpční kapacita 

poměrně malá [1]. 

U elektrostatické sorpce se uplatňují Coulombovské síly. Sorpce může být buď 

molekulová, nebo iontová [1]. 
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Rozlišujeme i typy sorbentů, a to buď podle polarity, nebo podle kyselosti. Z hlediska 

molekulové sorpce, kdy se sorbuje celá molekula, rozlišujeme sorbenty polární (např. 

silikagel, hlinitokřemičitany) a nepolární (např. aktivní uhlí). Polární sorbenty lépe sorbují 

polární sloučeniny a naopak nepolární sorbenty lépe sorbují nepolární sloučeniny. Z hlediska 

iontové sorpce, kdy se sorbují převážně buď kationty, nebo anionty, rozlišujeme sorbenty 

zásadité (např. hydratované oxidy) a kyselé (např. silikagel, křemičitany). Projevy sorbentů 

z hlediska jejich „kyselosti“ a „zásaditosti“ závisí na hodnotách pH prostředí [1]. 

3.1.2  Biosorpce 

Pojem biosorpce popisuje schopnost neživé biomasy mikroorganismů nebo rostlin 

vázat a koncentrovat těžké kovy z vodného prostředí [35]. 

Živé i neživé buňky mají schopnost přijímat a koncentrovat těžké kovy [18]. Biosorpci 

můžeme rozdělit na aktivní nebo pasivní. Aktivní biosorpce spočívá v přechodu přes 

buněčnou membránu, kdy se kovy účastní metabolického cyklu. Pasivní biosorpce způsobuje 

zachycení těžkých kovů v buněčné struktuře, poté dochází k sorpci až k vazebným místům 

buňky na základě fyzikálně-chemických interakcí [18,14]. U živé biomasy probíhá jak aktivní, 

tak pasivní biosorpce. U neživých buněk dochází jen k sorpci pasivní, kdy tento proces je 

velmi rychlý a nezávisí na metabolismu buněk [18,14]. 

Během procesu biosorpce dochází k zachycení kovu na povrchu buňky, jeho následný 

transport přes buněčnou membránu a k akumulaci kovu uvnitř buňky. Přestože je využití živé i 

neživé biomasy založeno na podobném principu, a sice schopnosti vázat kovy reaktivními 

skupinami buněčných stěn, existují však rozdíly v jejich praktickém využití [18]. 

Mnoho biologických materiálů je schopno vázat těžké kovy, ale jen některé z nich je 

možné využít v průmyslových procesech, ve kterých se vyžaduje vysoká kapacita vazeb a 

selektivita. Spektrum biologických materiálů vhodných pro biosorpci těžkých kovů je široké, 

proto je velmi důležitý jejich výběr v širokém fondu biosorbentů [7]. Studují se sorpční 

schopnosti různých bakterií, řas, hub, ale i suchých listů, borovicové kůry, kokosových vláken, 

jablečných odpadů, odpadů ze zpracování cukrové řepy [7], peckovic švestky [14], šišek 



Bc. Lucie Kučerová: Odstraňování kovů z důlních vod pomocí popela z biomasy 

2012 11 

 

borovice lesní [15], ořešáku královského [16], křídlatky japonské [17], šišek smrku stepilého 

[23], fazole zahradní [24], troudnatce pásovaného [25], pomerančové kůry [26] apod. 

Základními parametry, které ovlivňují rovnováhu biosorpce, jsou teplota, hodnota pH, 

koncentrace biomasy, přítomnost jiných iontů [7]. 

3.1.3  Srážení 

Srážením se sloučeniny rozpustné ve vodě přeměňují na málorozpustné sloučeniny 

(sraženiny), které se mohou odstraňovat usazováním, filtrací, odstředěním nebo flotací. 

Disociační rovnováhu mezi nasyceným roztokem a málorozpustnou solí a její tuhou fází 

popisuje a charakterizuje součin rozpustnosti [31]. 

Součin rozpustnosti se odvozuje ze vztahu pro rovnovážné konstanty, které 

charakterizují rovnováhy chemických reakcí v heterogenních soustavách. U srážecích reakcí 

ve vodných roztocích, užívaných v kvalitativní analýze, se ustanovuje rovnováha mezi 

nezreagovanými ionty v roztoku nad sraženinou a tuhou fází sraženiny. Obecně tedy je součin 

rozpustnosti dán součinem rovnovážných koncentrací iontů v roztoku nad sraženinou, 

umocněných na stechiometrické koeficienty dané chemické reakce. Podle součinu rozpustnosti 

můžeme posuzovat i vypočítat rozpustnosti látek za různých podmínek. Závisí na teplotě, pH a 

přítomnosti dalších cizích iontů v roztoku [31]. 

Účinnost srážení kromě jiných faktorů závisí i na celkovém složení vody. Na 

přítomnosti a koncentraci vlastních a cizorodých iontů, průběhu vedlejších chemických reakcí, 

charakteru a stáří sraženiny a probíhajích adsorpčních procesech atd.  Z uvedených důvodů 

nemůžeme zjistit optimální podmínky srážení výpočtem, ale je třeba je zjistit experimentálně 

[30]. 

Při úpravě vod se srážení používá na odstraňování vápníku a hořčíku, při odželezování 

a odmanganování vody a při čiření vody. Při čištění odpadních vod se nejčastěji používá pro 

odstraňování iontů těžkých kovů [30].  

Proces srážení se provádí diskontinuálně nebo kontinuálně. Diskontinuálně pro menší 

množství odpadních vod s vyšší koncentrací. Kontinuálně pro velké množství vody [30]. 

http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Chemik%C3%A1_rovnov%C3%A1ha&action=edit&redlink=1
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3.1.4  Iontová výměna 

Iontová výměna je v přírodě rozšířený jev. První umělé ionexy (měniče iontů) 

používané na změkčování vody byly vyrobeny v roce 1906. Ionexy se v současnosti 

v převážné většině případů používají na úpravu vody pro energetické využití [30]. 

Při iontové výměně se využívá schopnost určitých látek vyměnit ionty z vlastních 

molekul za ionty z roztoků [30]. 

Ionexy jsou nerozpustné vysokomolekulární látky, které obsahují ionizovatelné 

funkční skupiny. Chemické složení ionexů může být typu anorganického (např. zeolit, 

glaukonit atd.) nebo organického (např. fenolformaldehydové polykondenzáty). Podle původu 

je můžeme rozdělit na přírodní nebo synteticky připravené. Dle funkční schopnosti je 

rozdělujeme na měniče kationtů – katexy a na měniče aniontů – anexy. Podle disociační 

schopnosti dělíme katexy (anexy) na silně, středně nebo slabě kyselé (zásadité) [30]. 

Katexy jsou v podstatě polyvalentní nerozpustné kyseliny, které mají kyselé funkční 

skupiny se záporným elektrickým nábojem. Anexy jsou organické polyvalentní zásady, které 

mají zásadité funkční skupiny s kladným elektrickým nábojem [30]. 

Iontová výměna se uskutečňuje převážně kolonovým způsobem tak, že roztok protéká 

kolonou naplněnou zrnitým ionexem. Pracovní cyklus ionexu se skládá ze čtyř operací, které 

se opakují [30]. 

1. Sorpční fáze – v této fázi se uskutečňuje vlastní iontová výměna. 

2. Praní ionexu – slouží na zkypření vrstvy. Praním se vyplaví případné zachycené 

kaly. 

3. Regenerace – při regeneraci se obnovuje vyčerpaná výměnná schopnost ionexu. 

4. Vymývání – promýváním kolony vodou se odstraňuje regenerační činidlo. 
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3.1.5  Membránové separační procesy 

Membránové separační procesy patří do skupiny difuzních operací, kde se oddělování 

složek uskutečňuje na základě selektivní propustnosti membrány. Separační účinek se zakládá 

na rozdílném mechanismu elementárních dějů, jako jsou filtrace na úrovni molekul, 

rozpouštění nebo reakce jedné složky separované směsi v membráně, která potom difunduje 

do druhé fáze, přitahování a odpuzování některých složek membránou atd. [30]. 

Z různých membránových procesů se v technologii úpravy a čištění vody uplatňuje 

elektrodialýza, reverzní osmóza a ultrafiltrace. Mezi další membránové procesy patří osmóza, 

elektroosmóza, dialýza [30]. 

Pro všechny membránové procesy je velmi důležitá předúprava vody. Cílem je 

odstraňování koloidních a suspendovaných látek, zabránění vzniku sraženin v zařízeních a na 

membránách. Používají se běžné, standardní úpravárenské postupy jako dávkování chemikálií 

pro úpravu pH, filtrace atd. [30]. 

3.1.6  Odkyselování 

Odkyselování je proces, při kterém se z vody odstraňuje agresivní oxid uhličitý. 

Důvodem jsou jeho korozivní účinky na kovové i betonové části vodních staveb a také 

hygienické důvody. Agresivní voda rozpouští železo, měď, zinek a olovo z vodovodních 

potrubí a ty pak mohou být příčinou různých zdravotních potíží [5]. 

Odkyselování se provádí na základě chemického složení vody buď mechanickým, 

nebo chemickým způsobem. Cílem procesu je v obou případech dosažení 

vápenatouhličitanové rovnováhy [6]. 

Základem mechanického odkyselování je snižování koncentrace oxidu uhličitého 

provzdušňováním. Praktické technické řešení mechanického způsobu odkyselování se provádí 

rozstřikem vody do vzduchu, nebo vháněním vzduchu do vody [6]. 

Při chemickém odkyselování podzemních vod se oxid uhličitý váže chemicky. 

Nejběžnější metodou je dávkování vápna, mramoru nebo dolomitu [5,6]. 
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3.1.7  Odželezování a odmanganování 

Železo a mangan se vyskytují v podzemních vodách, vzhledem k nízkým koncentracím 

kyslíku především ve formě hydratovaných kationtů Fe
2+

 a Mn
2+

. Železo zpravidla doprovází 

mangan. Jeho koncentrace bývají nižší. Výskyt samotného manganu není obvyklý, i když i 

takovéto případy se vyskytují [6]. 

Principem odstraňování železa a manganu z vod je jejich převedení z rozpustné formy 

na nerozpustnou. Železo do formy Fe(OH)3 a mangan do formy MnO(OH)2 nebo MnO2 [6]. 

Pro oxidaci se jako oxidační činidlo používá vzdušný kyslík rozpuštěný ve vodě, chlor, 

manganistan draselný nebo ozón. Odželezování a odmanganování probíhá současně při úpravě 

vody do vápenatouhličitanové rovnováhy. Rychlost oxidace závisí na hodnotě pH vody [6]. 

Způsoby odželezování a odmanganování můžeme rozdělit na metody oxidační 

(vzdušný kyslík, chlor, manganistan draselný, ozón), alkalizace hydroxidem vápenatým, 

kontaktní odželezování a odmanganování na písku preparovaném vyššími oxidy manganu, 

odstranění železa a manganu z organických komplexů čiřením a odželezování a 

odmanganování v horninovém prostředí (metoda in-situ) [6]. 

3.2 Popel po zpracování biomasy 

Popel po spalování biomasy je bohatý na obsah alkalických kovů a kovů alkalických 

zemin. Dále obsahuje velké množství křemíku, větší množství železa případně hliníku. 

Nezanedbatelný podíl na celkovém obsahu prvků má též síra a fosfor. Reakce popela je 

zásaditá [19]. 

 Spalováním rostlinné biomasy dochází až k 98 % úbytku organických látek a v 

rostlinném popelu zůstávají rostlinné živiny, zejména vápník jako uhličitan vápenatý a draslík 

jako uhličitan draselný. V rostlinném popelu je přítomný i fosfor a hořčík. Proto se doporučuje 

využití rostlinného popele jako hnojiva [29]. 
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Při spalování rostlinné biomasy se v popelu zakoncentrovávají nejen rostlinné živiny a 

užitečné mikroelementy, ale též i rizikové prvky, jejichž vstup do půdy se snažíme maximálně 

omezit z důvodu ochrany potravinového řetězce. V rostlinném popelu jde zejména o arzén, 

kadmium, chrom a olovo. V některých popelech se mohou nadlimitně vyskytovat 

polyaromatické uhlovodíky, které nám mohou narušit biologický život v půdě [29]. 

Obsah toxických kovů v popelu z biomasy závisí na druhu rostliny. Některé 

energetické rostliny mají schopnost akumulace toxických kovů v biomase (šťovík, konopí, 

vrba). Rostliny rostoucí v kontaminované půdě nebo v emisních podmínkách obsahují v 

popelovinách vyšší obsah toxických prvků. Je statisticky dokázáno, že popel z dřevin 

rostoucích podél komunikací obsahuje více toxických prvků než popel z lesních dřevin. 

Nejvyšší obsah toxických prvků byl zjištěn v popelu ze spalování dřevěných obalů a dřevních 

odpadů [29]. 

Chemické složení popela závisí jednak na původním hořlavém materiálu, teplotě, která 

byla v průběhu hoření dosažena, dále pak na množství kyslíku, který hoření podporoval. Při 

nízkých teplotách nebo při nedostatku kyslíku obsahuje popel značné množství původního 

nespáleného materiálu [40]. 

Chemické a fyzikální vlastnosti popelů z biomasy se odlišují podle typu spalovacího 

zařízení, zda jde o popel roštový nebo o popílek z filtrů. Roštový popel obsahuje kusy škváry. 

Popílek z filtrů obsahuje vyšší koncentraci polyaromatických uhlovodíků a kadmia a vykazuje 

vyšší hodnoty vyluhovatelnosti ve srovnání s roštovým popelem [29]. 

Popel po spalování biomasy je možné v současné době považovat za materiál 

pocházející z organické nekontaminované hmoty. Dle jeho prvkového složení a s ohledem na 

platnou legislativu ho můžeme za určitých podmínek do půdy vrátit a používat ho i jako 

hnojivo. Popel je tedy nutné posuzovat podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 

pozdějších platných právních předpisů, vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na 

hnojiva a vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělskou 

půdu [19]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/185-2001-sb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/474-2000-sb
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/382-2001-sb
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Energetické využití biomasy v České republice každoročně stoupá. V roce 2008 bylo u 

nás energeticky využito cca 6147 tis. tun biomasy s produkcí 123 tis. tun popele [29]. 

3.3 Aktivní uhlí 

Aktivní uhlí (viz obrázek 2) je pórovitá uhlíková látka obvykle biologického původu. 

Význačnou vlastností je jeho mohutná adsorpční schopnost, díky velké pórovitosti [27]. 

Aktivní uhlí se připravuje z různých surovin, jako jsou např. kosti, ořechové skořápky, 

ropné produkty, uhlí apod. Nejčastější surovinou jsou dřevěné odpady. Při výrobě aktivního 

uhlí se tepelně zpracovává organický materiál, zde rozlišujeme dva procesy, a to karbonizaci a 

vlastní aktivaci. Aktivní uhlí můžeme mít granulované, jemně zrnité nebo práškové [28]. 

Karbonizace probíhá bez přístupu vzduchu při teplotách do 600 °C. V plynné formě se 

tepelným rozkladem odstraňují neuhlíkaté prvky a uvolněný uhlík se seskupuje do tzv. 

elementárních grafitických krystalů. Prostor mezi mikrokrystaly je zaplněn amorfním uhlíkem 

a zbytky dehtových látek. Produkt karbonizace obsahuje asi 80 % uhlíku o malé adsorpční 

kapacitě se specifickým povrchem v jednotkách m
2
.g

-1
. Tento produkt se aktivuje v atmosféře 

CO2, CO, O2, vodní parou, vzduchem při teplotě do 1000 °C [28]. 

U fyzikální aktivace se odstraňují dehtové látky a amorfní uhlík. Během procesu 

částečně vyhoří i mikrokrystaly, vzniká tak mikropórovitá struktura s povrchem okolo  

1000 m
2
.g

-1
. Při chemické aktivaci se přidává k rostlinnému materiálu do procesu např. 

ZnCl2, H3PO4, tím se ovlivní průběh pyrolýzy, a tím získáváme velice kvalitní aktivní uhlí 

[28]. 

Póry v aktivním uhlí dělíme podle efektivního poloměru [28]: 

 mikropóry (poloměr < 1,8 – 2 nm), 

 přechodné póry (poloměr 2 - 30 nm), 

 makropóry (poloměr > 30 nm). 
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Na mikropóry připadá 95 % celkové plochy specifického povrchu, tím jsou 

nejvýznamnější pro vlastní adsorpci [28]. 

Na charakter adsorpčních center má vliv teplota. Při nízkých teplotách vznikají 

převážně kyselá centra, při teplotách vyšších centra zásaditá. Toto označení vyplývá ze 

schopnosti uhlí snižovat či zvyšovat pH destilované vody [28]. 

 

Obrázek 2 Vzorek aktivního uhlí (autor: Kučerová Lucie) 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Popel po spalování biomasy Krnov 

Popel po spalování biomasy rostlinného původu pro experimenty pocházel z výtopny 

společnosti Dalkia Česká republika, a.s. v Krnově okres Bruntál (viz obrázky 3 a 4). 

V Krnově se biomasa začala spalovat v roce 2003. V krnovské teplárně jsou v současné 

době v provozu celkem tři kotle - jeden pouze na černé uhlí, jeden kombinovaný a nový 

biokotel, který je největší v České republice, s výkonem 35 t páry/h, 30000 MWh elektřiny 

ročně a spálí 200 t/den biomasy. Spalování biomasy v tomto biokotli bude probíhat bez dodání 

jakéhokoliv jiného paliva a dokáže vyrobit asi 20 % tepla ve městě. Pro spalování se používá 

dřevní štěpka, kůra, byliny, různé druhy šrotu, piliny nebo třeba šťovík. Kotel ročně spálí 

80000 t biomasy [32,33].  

Použitý vzorek popela pocházel ze spodní frakce, tedy z roštu. 

 

Obrázek 3 Vzorek popela „Krnov“ (autor: Kučerová Lucie) 
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Obrázek 4 Rozetřený vzorek popela „Krnov“ (autor: Kučerová Lucie) 

 

4.2 Důlní voda Zlaté Hory 

Důlní vody z lokality Zlaté Hory jsou upravovány na komplexu vodohospodářských 

zařízení. Důlní a průsakové vody jsou odváděny odvodňovací štolou do neutralizační stanice. 

Zde je dávkováno práškové vápno tak, aby se pH z původní hodnoty 3 - 4 zvýšilo na hodnotu 

8,5 - 9,5. Následuje podélná usazovací nádrž, z níž vyčeřená voda (sliv) je samospádem 

dopravována do dalšího stupně úpravy - do klariflokulátoru. Sliv je přiváděn do středního 

flokulačního prostoru klariflokulátoru. Vyvločkovaná sraženina klesá ke dnu. Kal je shrnován 

stíracím zařízením ke středu nádrže do kalové jímky a z ní je přečerpáván do uložiště kalů.  

K odvodnění kalů slouží filtrační stanice. Upravená voda je přiváděna do horní retenční 

nádrže, odtud přes stavidlo do dolní retenční nádrže a z ní přepadem do veřejné vodoteče Zlatý 

potok [37]. 

Zlaté Hory jsou lokalitou s relativně čistou důlní vodou. Na vstupu můžeme pozorovat 

vyšší hodnoty některých ukazatelů, které ale nepřesahují až tolik limitní hodnoty. Zpracování 

této důlní vody by nemuselo být finančně ani technicky náročné. Průměrný roční průtok důlní 

vody zde je Q = 3 589 179 m
3
.rok

-1
 [38]. 
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Důlní voda použitá pro laboratorní experimenty byla odebrána z lokality Zlaté Hory. 

Byla odebrána dne 25. 10. 2011. Celkový rozbor odebrané důlní vody je uveden v tabulce 1. 

Tento rozbor provedla centrální laboratoř Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.  

V tabulce 2 jsou vybrány hodnoty kovů naměřené centrální laboratoří Aqualia 

infraestructuras inženýring, s.r.o. V tabulce 3 jsou uvedeny hodnoty naměřené před 

experimentem. 

Tabulka 1 Celkový rozbor odebrané důlní vody - Zlaté Hory 

Ukazatel Jednotky ÚDV - vstup 

barva mgPt.l
-1

 6,3 

zákal ZF 18,7 

vodivost mS.m
-1

 56 

pH -  5,03 

KNK4,5 mmol.l
-1

 1,4 

ZNK8,3 mmol.l
-1

 1,20 

KNK8,3 mmol.l
-1

 -  

absorbance -  0,016 

CHSKMn mg.l
-1

 2,8 

tvrdost mmol.l
-1

 3,20 

vápník mg.l
-1

 97,39 

hořčík mg.l
-1

 18,71 

chloridy mg.l
-1

 9,7 

sírany mg.l
-1

 321,9 

fluoridy mg.l
-1

 0,34 

dusičnany mg.l
-1

 3,0 

N–NO3 mg.l
-1

 0,68 

amonné ionty mg.l
-1

 0,15 

N–NH4 mg.l
-1

 0,12 

Ncelk. mg.l
-1

 2,0 

celk.fosforečnany mg.l
-1

 0,10 
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Tabulka 2 Hodnota pH a koncentrace Mn, Zn a Cu v testované důlní vodě 

Ukazatel pH Mn (mg.l
-1

) Zn (mg.l
-1

) Cu (mg.l
-1

) 

Hodnoty 5,03 2,549 5,232 2,820 

 

Tabulka 3 Hodnota pH a koncentrace Mn, Zn a Cu v testované důlní vodě před experimentem 

Ukazatel pH Mn (mg.l
-1

) Zn (mg.l
-1

) Cu (mg.l
-1

) 

Hodnoty 4,91 2,31 6,07 2,81 

 

 

 

Pcelk. mg.l
-1

 0,03 

huminové látky mg.l
-1

 < 1,0 

TOC mg.l
-1

 < 1,0 

CHSKCr mg.l
-1

 2 

BSK5 mg.l
-1

 1 

RL 105 °C mg.l
-1

 460 

RAS mg.l
-1

 400 

NL 105 °C mg.l
-1

 7 

NL 550 °C mg.l
-1

 < 2 

železo mg.l
-1

 0,68 

mangan mg.l
-1

 2,549 

hliník mg.l
-1

 0,48 

zinek mg.l
-1

 5,232 

měď mg.l
-1

 2,82 

olovo mg.l
-1

 < 0,010 

arsen mg.l
-1

 0,0026 
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4.3 Jodové číslo 

Jodové číslo je udáváno jako množství jodu v miligramech, které se adsorbuje na 1g 

tuhé fáze z roztoku jodu v jodidu draselném o definované koncentraci [42]. 

Tato metoda vyhodnocuje vnitřní povrch uhlíkatých sorbentů. Metoda je jednoduchá a 

ekonomicky výhodná [42]. 

Metodika stanovení jodového čísla je normovaná. Pro měření jodového adsorpčního 

čísla je použita norma DIN 53582 [42]. 

Pro jednotlivé zrnitostní třídy popela a aktivního uhlí bylo stanoveno jodové číslo 

v rámci bakalářské práce Lenky Volavkové [38]. 

Tabulka 4 Rozdělení sorbentů podle jodového čísla [42] 

až 700 mg.g
-1

 velmi dobře sorbuje 

40 – 120 mg.g
-1

 středně sorbuje 

pod 3 mg.g
-1

 špatně sorbuje 

 

Tabulka 5 Hodnoty jodového čísla a měrného povrchu popela a aktivního uhlí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrnitostní třída (mm) Jodové číslo (mg.g
-1

) Měrný povrch (m
2
.g

-1
) 

0,5 - 1 297 376, 08 

1 – 2 327 304, 66 

2 – 4 331 156, 28 

> 4 271 603, 49 

netříděný 278 315, 61 

aktivní uhlí 441,58 815 - 1005 
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4.4 Izoterma BET 

Tuto izotermu vymysleli roku 1938 Brunauer – Emmett – Teller (BET) rozšířením 

Langmuierovy izotermy [35,36]. 

BET sorpční izotermy představují vícevrstvou fyzikální adsorpci. BET model 

předpokládá tvorbu vrstev na povrchu absorbentu [35]. Je to standardní metoda pro stanovení 

plochy tuhých adsorbentů [36]. 

BET izotermou se stanovují plochy povrchů tuhých adsorbentů, tj. měrný povrch částic 

adsorbentů [36]. Měrný povrch je veličina charakterizující makropórovité, nepórovité a 

práškové látky. Velikost povrchu připadá na 1 g látky. Udává se v jednotkách m
2
.g

-1
 [41]. 

Sorpční izoterma BET je dána vztahem [35]: 

)]/)(1(1)[( SffS

f

CCBCC

BQC
q




 

 

CS – saturační konstanta rozpuštěné látky 

B – konstanta energie interakce s povrchem 

Q - počet molů rozpuštěné látky adsorbovaných na jednotku hmotnosti adsorbentu, při 

formování kompletní jedné vrstvy na povrchu 

 

 

 

 

 

 



Bc. Lucie Kučerová: Odstraňování kovů z důlních vod pomocí popela z biomasy 

2012 24 

 

4.4.1  Popel o zrnitosti 0,5 – 1 mm 

Měrný povrch popela o zrnitosti 0,5 – 1 mm je dle BET izotermy 376, 08 m
2
.g

-1
. 

 

Obrázek 5 Izoterma BET pro popel o zrnitosti 0,5 – 1 mm 

 
4.4.2  Popel o zrnitosti 1 - 2 mm 

Měrný povrch popela o zrnitosti 1 – 2 mm je dle BET izotermy 304, 66 m
2
.g

-1
. 

 

 

Obrázek 6 Izoterma BET pro popel o zrnitosti 1 – 2 mm 
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4.4.3  Popel o zrnitosti 2 - 4 mm 

Měrný povrch popela o zrnitosti 2 – 4 mm je dle BET izotermy 156, 28 m
2
.g

-1
. 

 

Obrázek 7 Izoterma BET pro popel o zrnitosti 2 – 4 mm 

 
4.4.4  Popel o zrnitosti > 4 mm 

Měrný povrch popela o zrnitosti > 4 mm je dle BET izotermy 603, 49 m
2
.g

-1
. 

 

 

Obrázek 8 Izoterma BET pro popel o zrnitosti > 4 mm 
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4.4.5  Popel netříděný 

Měrný povrch popela netříděného je dle BET izotermy 315, 61 m
2
.g

-1
. 

 

Obrázek 9 Izoterma BET popela netříděného 
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4.5 Experiment 

Cílem této práce bylo prokázat schopnost popela po spalování rostlinné biomasy 

„Krnov“ odstraňovat měď, zinek a mangan ze vzorku důlní vody. 

Vzorek popela byl sítován do zrnitostních tříd. Pro pokusy odstraňování těžkých kovů 

byl dále použit netříděný vzorek popela a aktivní uhlí. Každá zrnitostní třída popela (včetně 

netříděného) byla před použitím rozetřena v třecí misce. 

Postup experimentu: 

- objem důlní vody 100 ml, 

- dávkován popel ve všech zrnitostních třídách (včetně netříděného vzorku) a aktivní 

uhlí o zvolené hmotnosti 0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 a 1,1 g,  

- míchání na míchací koloně Lovibond při 30 ot.min
-1

 po dobu 20 minut  

(viz obrázek 10), 

- filtrace vzorků (viz obrázek 11), 

- ve filtrátu stanovena hodnota pH a koncentrace Mn pomocí rychlotestu Microquant 

14768 firmy MERCK. 

 

Obrázek 10 Míchací kolona (autor: Kučerová Lucie) 
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Obrázek 11 Filtrace (autor: Kučerová Lucie)  

Dále byl každý vzorek filtrátu přelit do vzorkovnice a zafixován 5 kapkami 

koncentrované HNO3 (viz obrázek 12). V takto zakonzervovaném vzorku byly dále metodou 

AAS stanoveny koncentrace kovů Mn, Zn, Cu.  

 

Obrázek 12 Vzorkovnice se vzorkem (autor: Kučerová Lucie) 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Pro porovnání míry odstranění jednotlivých vybraných kovů byly výsledky přepočteny 

na účinnost odstranění. 

Podle vztahu [21]:         100



o

ko

C

CC
E  

 

Co – počáteční koncentrace (mg.l
-1

) 

Ck – konečná koncentrace (mg.l
-1

) 

E – účinnost odstranění 

 

V následujících kapitolách jsou uvedeny naměřené hodnoty koncentrace dle 

zrnitostních tříd popela. Dále jsou tyto hodnoty koncentrací přepočteny na účinnost 

odstranění. Hodnoty účinnosti odstranění jednotlivých kovů jsou porovnány graficky. 
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5.1 Výsledky odstraňování popelem o zrnitosti 0,5 – 1 mm 

Tabulka 6 Výsledky odstraňování těžkých kovů použitím popela o zrnitosti 0,5 – 1 mm 

Dávka 

popela (g) 

pH  důlní 

vody 
pH filtrátu 

Mn 

(rychlotest) 
Cu (mg.l

-1
) Zn (mg.l

-1
) Mn (mg.l

-1
) 

vstup 4,91 - - 2,81 6,07 2,31 

0,05 4,91 6,23 2,5 0,89 4,97 2,09 

0,25 4,91 6,68 2,5 < 0,01 1,94 1,76 

0,50 4,91 7,24 1,5 < 0,01 0,34 1,35 

0,75 4,91 7,92 1,3 < 0,01 0,10 1,01 

1,00 4,91 8,89 0,7 < 0,01 0,03 0,63 

1,10 4,91 9,11 0,7 < 0,01 0,02 0,53 

 

 

Tabulka 7 Hodnoty účinnosti při odstranění popelem o zrnitosti 0,5 – 1 mm 

Dávka popela 

(g) 
ECu (%) EZn (%) EMn (%) 

0,05 68,33 18,12 9,52 

0,25 99,64 68,04 23,81 

0,50 99,64 94,40 41,56 

0,75 99,64 98,35 56,28 

1,00 99,64 99,51 72,73 

1,10 99,64 99,67 77,06 
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Z naměřených výsledků vyplývá: 

- Uvedené hodnoty jsou výsledkem použití popela o zrnitosti 0,5 – 1 mm. 

- Při nejnižší dávce popela 0,05 g došlo k odstranění mědi ze vstupní hodnoty  

2,81 mg.l
-1

 na hodnotu 0,89 mg.l
-1

 (68,33 %). K odstranění zinku došlo při nejnižší 

dávce popela 0,05 g ze vstupní hodnoty 6,07 mg.l
-1

 na hodnotu 4,97 mg.l
-1

 (18,12 %). 

K odstranění manganu došlo při nejnižší dávce popela 0,05 g ze vstupní hodnoty  

2,31 mg.l
-1

 na hodnotu 2,09 mg.l
-1

 (9,52 %). 

- K maximálnímu odstranění mědi došlo již při dávce popela 0,25 g z původní hodnoty  

2,81 mg.l
-1

 pod hodnotu 0,01 mg.l
-1

 (99,64 %). K maximálnímu odstranění zinku a 

manganu došlo při dávce popela 1,1 g, a to u zinku z původní hodnoty 6,07 mg.l
-1

 na 

hodnotu 0,02 mg.l
-1

 (99,67 %) a u manganu z původní hodnoty 2,31 mg.l
-1 

na hodnotu 

0,53 mg.l
-1

 (77,06 %). 

- Jako optimální může být stanovena dávka popela 0,75 g, kdy při ještě akceptovatelné 

hodnotě pH 7,92 byla účinnost odstranění mědi 99,64 %, účinnost odstranění zinku 

98,35 % a účinnost odstranění manganu 56,28 %. 

- Při experimentu nebyly překročeny hranice pH pro mobilizaci odstraněných kovů zpět 

do roztoku. 
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5.2 Výsledky odstraňování popelem o zrnitosti 1 - 2 mm 

Tabulka 8 Výsledky odstraňování těžkých kovů použitím popela o zrnitosti 1 - 2 mm 

Dávka 

popela (g) 

pH důlní 

vody 
pH filtrátu 

Mn 

(rychlotest) 
Cu (mg.l

-1
) Zn (mg.l

-1
) Mn (mg.l

-1
) 

vstup 4,91 - - 2,81 6,07 2,31 

0,05 4,91 6,82 2,5 0,03 3,53 1,92 

0,25 4,91 7,10 2,5 < 0,01 1,92 1,69 

0,50 4,91 7,29 1,5 < 0,01 0,63 1,46 

0,75 4,91 7,54 0,7 < 0,01 0,18 1,08 

1,00 4,91 7,96 0,7 < 0,01 0,03 0,69 

1,10 4,91 8,35 0,7 < 0,01 0,03 0,58 

 

 

Tabulka 9 Hodnoty účinnosti při odstranění popelem o zrnitosti 1 - 2 mm 

Dávka 

popela (g) 
ECu (%) EZn (%) EMn (%) 

0,05 98,93 41,85 16,88 

0,25 99,64 68,37 26,84 

0,50 99,64 89,62 36,80 

0,75 99,64 97,03 53,25 

1,00 99,64 99,51 70,13 

1,10 99,64 99,51 74,90 
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Z naměřených výsledků vyplývá: 

- Uvedené hodnoty jsou výsledkem použití popela o zrnitosti 1 - 2 mm. 

- Při nejnižší dávce popela 0,05 g došlo k odstranění mědi ze vstupní hodnoty  

2,81 mg.l
-1

 na hodnotu 0,03 mg.l
-1

 (98,93 %). K odstranění zinku došlo při nejnižší 

dávce popela 0,05 g ze vstupní hodnoty 6,07 mg.l
-1

 na hodnotu 3,53 mg.l
-1

 (41,85 %). 

K odstranění manganu došlo při nejnižší dávce popela 0,05 g ze vstupní hodnoty 2,31 

mg.l
-1

 na hodnotu 1,92 mg.l
-1

 (16,88 %). 

- K maximálnímu odstranění mědi došlo již při dávce popela 0,25 g z původní hodnoty 

2,81 mg.l
-1

 pod hodnotu 0,01 mg.l
-1

 (99,64 %). K  maximálnímu odstranění zinku 

došlo při dávce popela 1,0 g z původní hodnoty 6,07 mg.l
-1

na hodnotu 0,03 mg.l
-1

 

(99,51 %). K  maximálnímu odstranění manganu došlo při dávce popela 1,1 g 

z původní hodnoty 2,31 mg.l
-1

 na hodnotu 0,58 mg.l
-1

 (74,90 %).  

- Jako optimální může být stanovena dávka popela 0,75 g, kdy při ještě akceptovatelné 

hodnotě pH 7,54 byla účinnost odstranění mědi 99,64 %, účinnost odstranění zinku 

97,03 % a účinnost odstranění manganu 53,25 %. Za optimální dávku popela můžeme 

považovat i hodnotu 1,0 g, kdy při pH 7,96 byla účinnost odstranění mědi 99,64 %, 

účinnost odstranění zinku 99,50 % a účinnost odstranění manganu 70,13 %. 

- Při experimentu nebyly překročeny hranice pH pro mobilizaci odstraněných kovů zpět 

do roztoku. 
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5.3 Výsledky odstraňování popelem o zrnitosti 2 - 4 mm 

Tabulka 10 Výsledky odstraňování těžkých kovů použitím popela o zrnitosti 2 - 4 mm 

Dávka 

popela (g) 

pH důlní 

vody 

pH 

filtrátu 

Mn 

(rychlotest) 
Cu (mg.l

-1
) Zn (mg.l

-1
) Mn (mg.l

-1
) 

vstup 4,91 - - 2,81 6,07 2,31 

0,05 4,91 6,46 2,5 0,82 5,22 2,08 

0,25 4,91 6,67 2,0 < 0,01 3,14 1,91 

0,50 4,91 6,86 1,5 < 0,01 1,56 1,73 

0,75 4,91 7,62 1,5 < 0,01 0,32 1,22 

1,00 4,91 7,47 1,3 < 0,01 0,18 1,11 

1,10 4,91 7,68 1,0 < 0,01 0,10 0,97 

 

 

Tabulka 11 Hodnoty účinnosti při odstranění popelem o zrnitosti 2 - 4 mm 

Dávka 

popela (g) 
ECu (%) EZn (%) EMn (%) 

0,05 70,82 14,00 9,96 

0,25 99,64 48,27 17,32 

0,50 99,64 74,30 25,11 

0,75 99,64 94,73 47,19 

1,00 99,64 97,03 51,95 

1,10 99,64 98,35 58,01 
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Z naměřených výsledků vyplývá: 

- Tyto hodnoty jsou výsledkem použití popela o zrnitosti 2 - 4 mm. 

- Při nejnižší dávce popela 0,05 g došlo k odstranění mědi ze vstupní hodnoty  

2,81 mg.l
-1

 na hodnotu 0,82 mg.l
-1

 (70,82 %). K odstranění zinku došlo při nejnižší 

dávce popela 0,05 g ze vstupní hodnoty 6,07 mg.l
-1

 na hodnotu 5,22 mg.l
-1

 (14,00 %). 

K odstranění manganu došlo při nejnižší dávce popela 0,05 g ze vstupní hodnoty  

2,31 mg.l
-1

 na hodnotu 2,08 mg.l
-1

 (9,96 %). 

- K maximálnímu odstranění mědi došlo již při dávce popela 0,25 g z původní hodnoty  

2,81 mg.l
-1

 pod hodnotu 0,01 mg.l
-1

 (99,64 %). K maximálnímu odstranění zinku a 

manganu došlo při dávce popela 1,1 g, a to u zinku z původní hodnoty 6,07 mg.l
-1

 na 

hodnotu 0,10 mg.l
-1

 (98,35 %) a u manganu z původní hodnoty 2,31 mg.l
-1 

na hodnotu 

0,97 mg.l
-1

 (58,01 %).  

- Jako optimální může být stanovena dávka popela 1,1 g, kdy při ještě akceptovatelné 

hodnotě pH 7,68 byla účinnost odstranění mědi 99,64 %, účinnost odstranění zinku 

98,35 % a účinnost odstranění manganu 58,01 %.  

- Při experimentu nebyly překročeny hranice pH pro mobilizaci odstraněných kovů zpět 

do roztoku. 
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5.4 Výsledky odstraňování popelem o zrnitosti > 4 mm 

Tabulka 12 Výsledky odstraňování těžkých kovů použitím popela o zrnitosti > 4 mm 

Dávka 

popela (g) 

pH důlní 

vody 

pH 

filtrátu 

Mn 

(rychlotest) 
Cu (mg.l

-1
) Zn (mg.l

-1
) Mn (mg.l

-1
) 

vstup 4,91 - - 2,81 6,07 2,31 

0,05 4,91 5,77 2,5 1,32 5,28 2,28 

0,25 4,91 6,26 2,5 0,05 3,87 2,06 

0,50 4,91 6,61 2,5 < 0,01 2,50 1,96 

0,75 4,91 6,94 2,5 < 0,01 1,17 1,78 

1,00 4,91 7,40 2,0 < 0,01 0,64 1,61 

1,10 4,91 7,19 2,0 < 0,01 0,57 1,57 

 

 

Tabulka 13 Hodnoty účinnosti při odstranění popelem o zrnitosti > 4 mm 

Dávka popela 

(g) 
ECu (%) EZn (%) EMn (%) 

0,05 53,03 13,02 1,30 

0,25 98,22 36,24 10,82 

0,50 99,64 58,81 15,15 

0,75 99,64 80,73 22,94 

1,00 99,64 89,46 30,30 

1,10 99,64 90,61 32,03 
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Z naměřených výsledků vyplývá: 

- Tyto hodnoty jsou výsledkem použití popela o zrnitosti > 4 mm. 

- Při nejnižší dávce popela 0,05 g došlo k odstranění mědi ze vstupní hodnoty  

2,81 mg.l
-1

 na hodnotu 1,32 mg.l
-1

 (53,03 %). K odstranění zinku došlo při nejnižší 

dávce popela 0,05 g ze vstupní hodnoty 6,07 mg.l
-1

 na hodnotu 5,28 mg.l
-1

 (13,02 %). 

K odstranění manganu došlo při nejnižší dávce popela 0,05 g ze vstupní hodnoty  

2,31 mg.l
-1

 na hodnotu 2,28 mg.l
-1

 (1,30 %). 

- K maximálnímu odstranění mědi došlo již při dávce popela 0,5 g z původní hodnoty 

2,81 mg.l
-1

 pod hodnotu 0,01 mg.l
-1

 (99,64 %). K maximálnímu odstranění zinku a 

manganu došlo při dávce popela 1,1 g, a to u zinku z původní hodnoty 6,07 mg.l
-1

 na 

hodnotu 0,57 mg.l
-1

 (90,61 %) a manganu z původní hodnoty 2,31 mg.l
-1 

na hodnotu 

1,57 mg.l
-1

 (32,03 %).  

- Jako optimální může být stanovena dávka popela 1,1 g, kdy při ještě akceptovatelné 

hodnotě pH 7,19 byla účinnost odstranění mědi 99,64 %, účinnost odstranění zinku 

90,61 % a účinnost odstranění manganu 32,03 %.  

- Při experimentu nebyly překročeny hranice pH pro mobilizaci odstraněných kovů zpět 

do roztoku. 
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5.5 Výsledky odstraňování popelem netříděným 

Tabulka 14 Výsledky odstraňování těžkých kovů použitím popela netříděného 

Dávka 

popela (g) 

pH důlní 

vody 
pH filtrátu 

Mn 

(rychlotest) 
Cu (mg.l

-1
) Zn (mg.l

-1
) Mn (mg.l

-1
) 

vstup 4,91 - - 2,81 6,07 2,31 

0,05 4,91 6,53 2,5 0,20 4,76 1,98 

0,25 4,91 8,12 2,0 < 0,01 0,61 1,46 

0,50 4,91 9,29 0,7 < 0,01 0,02 0,63 

0,75 4,91 9,65 0,3 < 0,01 0,03 0,29 

1,00 4,91 9,81 0,3 < 0,01 0,02 0,17 

1,10 4,91 9,85 0 < 0,01 0,02 0,13 

 

 

Tabulka 15 Hodnoty účinnosti při odstranění popelem netříděným 

Dávka popela 

(g) 
ECu (%) EZn (%) EMn (%) 

0,05 92,88 21,58 14,29 

0,25 99,64 89,95 36,80 

0,50 99,64 99,67 72,73 

0,75 99,64 99,51 87,45 

1,00 99,64 99,67 92,64 

1,10 99,64 99,67 94,37 
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Z naměřených výsledků vyplývá: 

- Tyto hodnoty jsou výsledkem použití popela netříděného. 

- Při nejnižší dávce popela 0,05 g došlo k odstranění mědi ze vstupní hodnoty  

2,81 mg.l
-1

 na hodnotu 0,20 mg.l
-1

 (92,88 %). K odstranění zinku došlo při nejnižší 

dávce popela 0,05 g ze vstupní hodnoty 6,07 mg.l
-1

 na hodnotu 4,76 mg.l
-1

 (21,58 %). 

K odstranění manganu došlo při nejnižší dávce popela 0,05 g ze vstupní hodnoty  

2,31 mg.l
-1

 na hodnotu 1,98 mg.l
-1

 (14,29 %). 

- K maximálnímu odstranění mědi došlo již při dávce popela 0,25 g z původní hodnoty 

2,81 mg.l
-1

 pod hodnotu 0,01 mg.l
-1

 (99,64 %). K  maximálnímu odstranění zinku 

došlo při dávce popela 1,0 g z původní hodnoty 6,07 mg.l
-1

na hodnotu 0,02 mg.l
-1

 

(99,67 %). K  maximálnímu odstranění manganu došlo při dávce popela 1,1 g 

z původní hodnoty 2,31 mg.l
-1

 na hodnotu 0,13 mg.l
-1

 (94,37 %).  

- Jako optimální může být stanovena dávka popela 0,25 g, kdy při ještě akceptovatelné 

hodnotě pH 8,12 byla účinnost odstranění mědi 99,64 %, účinnost odstranění zinku 

89,95 % a účinnost odstranění manganu 36,80 %.  

- Při experimentu nebyly překročeny hranice pH pro mobilizaci odstraněných kovů zpět 

do roztoku. 
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5.6 Výsledky odstraňování aktivním uhlím 

Tabulka 16 Výsledky odstraňování těžkých kovů použitím aktivního uhlí 

Dávka 

popela (g) 

pH důlní 

vody 

pH 

filtrátu 

Mn 

(rychlotest) 
Cu (mg.l

-1
) Zn (mg.l

-1
) Mn (mg.l

-1
) 

vstup 4,91 - - 2,81 6,07 2,31 

0,05 4,91 5,55 2,5 1,97 5,42 2,30 

0,25 4,91 5,59 2,5 1,36 4,97 2,31 

0,50 4,91 5,97 2,5 0,22 4,57 2,22 

0,75 4,91 6,16 2,5 0,03 3,24 2,03 

1,00 4,91 6,36 2,5 0,02 3,03 1,94 

1,10 4,91 6,39 2,5 0,02 2,71 1,96 

 

 

Tabulka 17 Hodnoty účinnosti při odstranění aktivním uhlím 

Dávka popela 

(g) 
ECu (%) EZn (%) EMn (%) 

0,05 29,89 10,71 0,43 

0,25 51,60 18,12 0 

0,50 92,17 24,71 3,90 

0,75 98,93 46,62 12,12 

1,00 99,29 50,08 16,01 

1,10 99,29 55,35 15,15 
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Z naměřených výsledků vyplývá: 

- Uvedené hodnoty jsou výsledkem použití aktivního uhlí. 

- Při nejnižší dávce aktivního uhlí 0,05 g došlo k odstranění mědi ze vstupní hodnoty 

2,81 mg.l
-1

 na hodnotu 1,97 mg.l
-1

 (29,89 %). K odstranění zinku došlo při nejnižší 

dávce aktivního uhlí 0,05 g ze vstupní hodnoty 6,07 mg.l
-1

 na hodnotu 5,42 mg.l
-1

 

(10,71 %). K odstranění manganu došlo při nejnižší dávce aktivního uhlí 0,05 g ze 

vstupní hodnoty 2,31 mg.l
-1

 na hodnotu 2,30 mg.l
-1

 (0,43 %). 

- K maximálnímu odstranění mědi došlo při dávce aktivního uhlí 1,0 g z původní 

hodnoty 2,81 mg.l
-1

 na hodnotu 0,02 mg.l
-1

 (99,29 %). K maximálnímu odstranění 

zinku a manganu došlo při dávce aktivního uhlí 1,1 g, a to u zinku z původní hodnoty 

6,07 mg.l
-1

 na hodnotu 2,71 mg.l
-1

 (55,35 %) a manganu z původní hodnoty 2,31 mg.l
-1 

na hodnotu 1,96 mg.l
-1

 (15,15 %).  

- Jako optimální může být stanovena dávka popela 1,1 g, kdy při hodnotě pH 6,39 byla 

účinnost odstranění mědi 99,29 %, účinnost odstranění zinku 55,35 % a účinnost 

odstranění manganu 15,15 %.  

- Při experimentu nebyly překročeny hranice pH pro mobilizaci odstraněných kovů zpět 

do roztoku. 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Lucie Kučerová: Odstraňování kovů z důlních vod pomocí popela z biomasy 

2012 42 

 

5.7 Grafické vyjádření odstranění vybraných kovů 

5.7.1  Účinnost odstranění mědi 

Tabulka 18 Výsledné hodnoty účinnosti při odstranění mědi 

Dávka 

popela 

(g) 

ECu (%) 

(0,5 – 1 

mm) 

ECu (%) 

(1 - 2 mm) 

ECu (%) 

(2 - 4 mm) 

ECu (%) 

(>4 mm) 

ECu (%) 

(netříděný) 

ECu (%) 

(aktivní 

uhlí) 

0,05 68,33 98,93 70,82 53,03 92,88 29,89 

0,25 99,64 99,64 99,64 98,22 99,64 51,60 

0,50 99,64 99,64 99,64 99,64 99,64 92,17 

0,75 99,64 99,64 99,64 99,64 99,64 98,93 

1,00 99,64 99,64 99,64 99,64 99,64 99,29 

1,10 99,64 99,64 99,64 99,64 99,64 99,29 

 

Graf 1 Závislost účinnosti odstranění mědi na dávkách popela 
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5.7.2  Účinnost odstranění zinku 

Tabulka 19 Výsledné hodnoty účinnosti při odstranění zinku 

Dávka 

popela 

(g) 

EZn (%) 

(0,5 – 1 

mm) 

EZn (%) 

(1 - 2 mm) 

EZn (%) 

(2 - 4 mm) 

EZn (%) 

(>4 mm) 

EZn (%) 

(netříděný) 

EZn (%) 

(aktivní 

uhlí) 

0,05 18,12 41,85 14,00 13,02 21,58 10,71 

0,25 68,04 68,37 48,27 36,24 89,95 18,12 

0,50 94,40 89,62 74,30 58,81 99,67 24,71 

0,75 98,35 97,03 94,73 80,73 99,51 46,62 

1,00 99,51 99,51 97,03 89,46 99,67 50,08 

1,10 99,67 99,51 98,35 90,61 99,67 55,35 

 

Graf 2 Závislost účinnosti odstranění zinku na dávkách popela 



Bc. Lucie Kučerová: Odstraňování kovů z důlních vod pomocí popela z biomasy 

2012 44 

 

5.7.3  Účinnost odstranění manganu 

Tabulka 20 Výsledné hodnoty účinnosti při odstranění manganu 

Dávka 

popela 

(g) 

EMn (%) 

(0,5 – 1 

mm) 

EMn (%) 

(1 - 2 mm) 

EMn (%) 

(2 - 4 mm) 

EMn (%) 

(>4 mm) 

EMn (%) 

(netříděný) 

EMn (%) 

(aktivní 

uhlí) 

0,05 9,52 16,88 9,96 1,30 14,29 0,43 

0,25 23,81 26,84 17,32 10,82 36,80 0 

0,50 41,56 36,80 25,11 15,15 72,73 3,90 

0,75 56,28 53,25 47,19 22,94 87,45 12,12 

1,00 72,73 70,13 51,95 30,30 92,64 16,01 

1,10 77,06 74,90 58,01 32,03 94,37 15,15 

 

Graf 3 Závislost účinnosti odstranění manganu na dávkách popela 
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6. ZÁVĚR 

Cílem a účelem této diplomové práce bylo zjistit, jak se chová a zda je popel po 

spalování biomasy rostlinného původu vhodný k odstraňování mědi, zinku a manganu z důlní 

vody. Popel pocházel z výtopny společnosti Dalkia Česká republika, a.s. v Krnově okres 

Bruntál. Tento popel byl ze spodní frakce, tedy z roštu. 

Pro experiment byl tento popel rozsítován do několika zrnitostních tříd a dávkován 

v různých hmotnostních navážkách do vzorků důlní vody z lokality Zlaté Hory. Na základě 

získaných výsledků bylo provedeno porovnání odstranění vybraných kovů. Pro srovnání 

účinnosti odstranění daných kovů popelem bylo použito i aktivní uhlí. 

Odstranění mědi probíhalo velmi dobře. K maximálnímu odstranění docházelo u každé 

zrnitostní třídy už při malé dávce popela (0,25 g na 100 ml), pod hodnotou koncentrace  

0,01 mg.l
-1

. Účinnost odstranění mědi byla ve všech případech přes 99 %. V případě 

odstraňování mědi pomocí aktivního uhlí byla účinnost okolo 99 % dosažena až při vyšších 

dávkách popela (1,0 g na 100 ml). 

V případě zinku probíhalo odstranění také dobře. Maximálního odstranění bylo 

dosaženo u každé zrnitostní třídy až při větší dávce popela (1,0; 1,1 g na 100 ml). Účinnost 

odstranění zinku se při uvedených dávkách popela pohybovala průměrně okolo 95 %. Při 

použití aktivního uhlí se účinnost odstranění zinku pohybovala maximálně okolo 50 %. 

U manganu odstranění probíhalo o něco hůře. Nejlépe se jeví použití větší dávky 

popela netříděného, kdy se účinnost odstranění pohybovala okolo 90 %. K lepšímu odstranění 

by mohlo vést použití větší dávky popela. Při použití aktivního uhlí k odstranění manganu 

byla účinnost minimální. 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že popel po spalování biomasy rostlinného 

původu je vhodný k odstranění vybraných těžkých kovů, zejména mědi a zinku, z důlní vody. 
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