
Abstrakt 

 
Požáry se podílejí na globálních emisích stopových prvků. Tato doktorská práce se zabývá 

oblastmi Afriky, které jsou silně znečištěné těžbou a hutnictvím kovů, a navíc jsou často 

vystavené požárům. Experimentální vzorky svrchních půd bohatých na biomasu i travních 

porostů byly charakterizovány pomocí mineralogických/geochemických metod. Následně byly 

prováděny experimenty simulující požáry, a to pomocí termodesorpčních technik (75-670 °C; 

v případě Hg) a nově navržených experimentálních aparatur (250-850 °C), které umožňují 

online detekci uvolňovaných kontaminantů a vzorkování uvolňovaných aerosolů i popela. 

Současně byly zkoumány mineralogické/chemické transformace, které jsou stěžejní pro 

správné pochopení uvolňování kontaminantů během simulovaných požárů.  

 

Z termodesorpčních experimentů vyplývá, že více než 90 % Hg je remobilizováno již při 

teplotách okolo 340 °C. Porovnáním získaných termodesorpčních křivek vzorků s křivkami 

referenčních materiálů bylo zjištěno, že Hg se ve svrchních půdách vyskytuje zejména vázaná 

na organickou hmotu, případně ve formě nanokrystalického metacinabaritu (HgS), který byl 

detekován i ve vzorcích popílku z huti. Uvolňování ostatních (polo)kovů (As, Cd, Cu, Pb, Zn) 

je silně závislé na jejich speciaci v pevné fázi, která byla zkoumána pomocí automatické 

mineralogie. Kovy (Cd, Cu, Pb, Zn) byly převážně koncentrovány v popelu a k jejich 

částečnému uvolňování docházelo až za teplot přesahujících 550 °C. Oproti tomu As byl 

uvolňován v několika teplotních intervalech: ~275 °C, ~370–410 °C a ~580 °C, což souvisí s 

velmi pestrou minerální/fázovou asociací ve studovaných materiálech. Pomocí těchto 

experimentů bylo možné kvantifikovat emise kontaminantů během nejintenzivnějších požárů. 

Při požáru dosahujícího teploty 850 °C by se z celkového množství v znečištěných svrchních 

půdách uvolnilo 5–14 % As, 2–12 % Cu, 3–17 % Pb, 2–20 % Zn a 27–79 % Cd. Z těchto 

zjištění je zřejmé, že těžbou znečištěné oblasti je třeba chránit před požáry zejména proto, 

aby se zabránilo emisím kontaminantů. Z výsledků této práce je patrné, že tyto experimentální 

přístupy jsou vhodné ke studiu chování (polo)kovů během požárů v kontaminovaných 

oblastech, zvláště v kombinaci s ostatními geochemickými/mineralogickými metodami. Další 

výzkumy zabývajícími se těmito procesy by v budoucnosti měly být doplněny také 

experimentálními požáry přímo v terénu. 

 


