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Hydrogeologické problémy pH präzkumu a provozu hydraulických odkališť elektrá

renských popílku 

(1 tab. v texte) 

JIŔÍ VAGNER 

Plynulý chod neustále se rozvíjejícího prúmyslu, dopravy a jiných složek národní hohospodáŕství 
každé zeme vyžaduje dostatečnou energetickou základnú. 

V ČSSR je ze všech druhú elektráreň a tepláreň (tepelné, jaderné, vodní aj.) co do počtu a výkonu 
daleko nejsilnčji zastoupena složka tepelná, kde se pŕedevším k získaní elektrické a tepelné energie 
využíva méné hodnotných druhú tuhých paliv. Celkový pŕehled vývoje produkce popela v posled
ních letech v ČSSR ukazuje následující tabulka, obsahující vedie skutečnosti období 1967—1971 
i výhled v letech 1975 a 1980 (podlé projektu). 

Využívaní popela pro potrebu ostatních resortú, zejména stavebnictví, zemédelství a banských 
provozú, je i pŕes jejich silný vývoj prozatím malé, a proto prevažná vétšina, tj. cca 80 % celkové 
produkce popela v ČSSR se deponuje na skládkach. Z toho velká vétšina se ukladá hydraulicky 
malá část tvorí suché skládky. V posledních letech se stále vice dáva (pŕedevším z hlediska technické
ho a ekonomického) pŕednost hydraulické doprave a mokrému deponovaní popela. Pri tomto zpú
sobu ukladaní dochází však k nepŕíznivému ovlivnéní životního prostredí v okolí odkališté. Rúst 
hydraulického deponovaní popela si vyžaduje neustále vyhledávání nových vhodných prostoru 
pro odkališté. 

Podstata hydraulického odpopelfiování spočíva v tom, že struskopopílkové odpady vznikající 
pri horení tuhých paliv se po nékolikanásobném ŕedéní (1 : 10—15) vodou dopravují čerpadly 
tlakovým potrubím (kalovody) na odkališté. Odkališté je prírodné či umele ohraničený prostor, 
kam se ukladá hydrosmés a kde také probíhá sedimentační proces, tj. oddelení struskopopílkové 
smési od dopravní vody. Odsazená voda se pak systémem odberných zaŕízení a vratného potrubí 
(odpadových kanálu) vrací z odkališté k elektrárne k dalšímu použití, poprípade odteká do nej
bližší vodoteče. 

Odkališté lze rozdélit do tŕí základních typu: První typ využíva prirazených terénních prohlibni 
nebo umele vyhloubených prostoru. Jde vétšinou o zaplavovaní téchto prohlubenin do úrovne te
rénu, pouze ojedinelé je spojeno s dalším zvétšením úložného prostoru zvyšovacími hrázkami. Pro 
odkališté tohoto typu se využíva opustených pískoven, ^hlinišť, kameňolomu, vyťéžených lomú 
apod. 

Druhým typem je údolní odkališté s jednou nebo vice hrázemi, které ve svém prvnim stupni 
(tzn. základní hráz) dosahují pomerné značných výsek (40—50 m). Ďalší potrebný prostor se vy
tváŕí pomoci menších zvyšovacích hrázek. 

Tretím typem je rovinné odkališté s hrázemi po celém obvodu v prvním stupni maximálni výšky 
10—15 m. Dalším budovaním zvyšovacích hrází pak celková výška popelové skládky mnohonásobné 
prevýši základní hráz. 

V rámci stavebnégeologického prúzkumu pro projekci téchto typu odkališť se vedie otázek in
ženýrskogeologických (geologická stavba podloží hráze a další h objektu — prepadové veže, čerpací 
stanice; zásoby nerastných surovín, vlastnosti materiálu uvažovaného pro stavbu hráze apod.) 
ŕeší otázky hydrogeologické (režim podzemních vod, a to jak v prostoru uvažované hráze a zátopné 
oblasti, tak v okolí budoucího složišté; zjišténí propustnosti polôh v podzákladí a pŕedpolí uvažo
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Produkce popela v tunách pfipadající na jednotlivé resort y 

resort 

energetika 
N V Praha 
téžký prúmysl 
hornictví 
chémie 
celkem 

1967 

5 621 147 
67 393 

1 156 096 
121 223 
971 420 

7 937 279 

1969 

7 924 213 
177 577 

1 248 492 
251 812 

1 274 744 
10 876 838 

1971 

9 358 009 
128 748 

1 205 528 
571 437 

1 199 327 
12 663 049 

1975 

10 859 638 
127 530 

1 265 963 
647 716 

1 250 645 
14 149 490 

1980 

13 614449 
115000 

1 183 378 
685 716 

1 271 199 
16 869 742 

vaného odkališté; propustnost materiálu, z kterých búdou hráze stavený; hydraulické vlastnosti 
popílkového sedimentu apod.), související pŕedevším s otázkou vlivu hydraulického odkališté na 
okolí ak stanovení prúsakú kalových vod. Výsledky hydrogeologického prúzkumumusí vedie základ
nich údaju potrebných pro projektanta poskytnout jasný obraz o hydrogeologických pomérech 
v zájmové oblasti pred uvedením struskopopílkového odkališté do provozu. Jde hlavné o takové 
údaje, které slouží k vyhodnocení míry vlivu na okolí, zejména na režim povrchových a podzemních 
vod. Tyto údaje jsou velmi závažné, neboťjsou pak podkladem pro prípadné ocenení nepŕíznivých 
vlivu provozu struskopopílkového odkališté a jeho hospodárskeho dúsledku. 

I pri vlastním provozu hydraulických odkališť elektrárenských popílkú je hydrogeolog často 
vyzván projektantem, provozovatelem či jinou organizací ke spolupráci na ŕešení mnohá problé
mu. 

Najčastéji jde o rešení otázky: 
a) podmáčení základu staveb či pozemku zvýšením hladiny podzemní vody v okolí odkališté 

prúsaky kalových vod, 
b) nepŕíznivého ovlivnéní jakosti podzemní vody, poprípade znehodnocení vodních zdroju v okolí 

odkališté (po chemické stránce jsou hlavním indikátorem znečistení sírany, chloridy, uhličitany, 
ale i arzén, železo a další látky), 

c) správneho prúbéhu hladiny prusakových vod ve vlastní hrázi odkališté (ŕeší se jako propustné 
hráze), 

d) snížení či odstránení vztlakové složky pod základní hrází odkališté a v jejím pŕedpolí. 
Tyto otázky jsou závislé na: 
1. celkové hydrogeologické stavbe v podloží složišté a jeho okolí, propustnosti materiálu, na 

spádových pomérech a na kvalite podzemní vody v prostoru odkališté a jeho okolí, 
2. fyzikálních vlastnostech materiálu užitého pro výstavbu hrází složišté, 
3. jakosti, teplote a množství vody užité pro hydraulickou dopravu, 
4. druhu, chemičkám složení, zrnitosti i stáŕí spalovaného uhlí i získané strusky a popílku, 
5. kvalite a množství povrchové odebírané a podzemím prosakující odpadni vody, 
6. místních klimatických pomérech, 
7. mistních hydrologických pomérech, 
8. zpúsobu naplavovaní a provozu na složišti, 
9. prašnosti odkališté. 
Základním typem sanačních prací je obvodové odvodnení odkališť, k jejímuž zajišténí slouží: 

— povrchové odvodňovací pŕíkopy 
— obvodové drenáže 
— odvodňovací studny 

Tyto odvodňovací prvky odstraňují podmáčení stavebních i zemédélských pozemku v okolí 
odkališté a zamezuji znečistení podzemní vody dotacemi z prúsakú kalových vod. Prúsaky kalových 
vod často zpúsobují zmenu prirazeného smeru proudéní podzemní vody. 

Doručené 18. 3. 1974 
Odporučila K. Hyánková 
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