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Anotace

Předložená závěrečná  práce se zabývá využitím popílku po spalování  tuhých paliv  pro 
sorpci fosforu. V první části teoretické části  práce je rozebírána součastná problematika 
fosforu ve vodách, především vznikem  a důsledky eutrofizace.  V další části  je popsán 
popílek  především jeho  chemické  složení,  fyzikální  a  chemické  vlastnosti  a  součastné 
využití.  V následující části jsou zařazeny formy výskytu fosforu ve vodách a legislativa 
zabývající se nakládáním s vodami  a ochranou vod. V další části  jsou zahrnuty součastné 
způsoby odstraňování fosforu z vod a možná řešení problematiky eutrofizace. V praktické 
části  se  práce  zabývá  modifikací  sorbetu,  zjišťováním  účinnosti  sorpce,chemickým 
složením  popílku  a  měřením  pH  vzorků  (popílku  v roztoku  KH2PO4 o  různých 
koncentracích).  
Klíčová slova: Nutriety, eutrofizace, popílek, sorpce, odstraňování nutrietů 

Summary

This final work employs oneself applications fly ash after incineration firmly fuels  for 
sorption phosphor. In first theoretical part is out of print present problematic phosphor in 
watter.above all conseption and entail eutrofization. In next part is describe fly ash above 
all  its  chemical  composition,  phyzical  and  chemical  properties  and  its  currently 
aplycations. In next part are calsses   appearance  phosphor and legislative which  describe 
manipulating with water and guarding water. In next part are implicates in present methods 
disposal phosphor from water and chances of disposal solving eutrofization. In praktical 



part  work   solving  modification  sorbents  and  recognitions  sorption  efect,  chemical 
properties  fly  ash  and  measure  pH  samples  (fly  ash  in  solution  about  different 
concentrations).

Keywords: nutrients, eutrophyzation, fly ash, sorption , sources of nutrients
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FAN- (fly ash normal)- popílek který nebyl modifikován
FAM1-(fly ash modification)-popílek modifikovaný jednomolárním roztokem NaOH
FAM3-(fly ash modification) popílek modifikován tří molárním roztokem NaOH
FAM6-(fly ash modification) popílek modifikován šesti molárním roztokem NaOH
FAN1-(fly ash normal)-popílek proměřován spektrofotometricky pro první variantu ředění 
vzorku 
FAN2-(fly ash normal) -popílek proměřován spektrofotometricky pro druhou variantu 
ředění.
WD-XRF- rentgeno-flluorescenční  analytická metoda
Původní roztoky- Roztoky vzorku (před adsorpcí) připravené z destilované vody a 
KH2PO4 o koncentracích 0,500,1000,1500,3000,6000 mg/l.
OKEČ-odvětvová klasifikaci ekonomických činností vydaná Českým statistickým úřadem
Pcelk.-celkový fosfor
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Úvod 

Eutrofizace  je  závažný  celosvětový  problém,  do  značné  míry  způsoben  zvýšeným 
množstvím fosforu ve vodách. Stejně tak je celosvětový problém likvidace popílku jako 
odpadu po spalování tuhých paliv.      
Cílem teoretické  části  práce  je  popsat  součastnou  problematiku  fosforu  v povrchových 
vodách, především zdroje fosforu a vznik eutrofizace..Cílem teoretické části práce je také 
popsat  problematiku  vysoké  produkce  popílků   a  jejich  možné  využití..  Dalším cílem 
teoretické  části  práce  je  popsat  legislativu  zabývající  se  problematikou  vod  (převážně 
problematikou  fosforu  ve  vodách).  Cílem praktické  části  práce  je  zjistit  zda  je  možno 
využívat popílek po spalování tuhých paliv jako sorbent pro odstraňování fosforu z vod, 
popsat vliv modifikace roztokem NaOH o  různých koncentracích  na průběh sorpce. Dále 
vyhodnotit účinnost sorpce a zjistit  pH v roztocích vzorků složených s destilované vody 
dyhydrogen  fosforečnanu  draselného  o  různých  koncentracích  a  popílku  (a  také 
modifikovaného popílku).
K naplnění  cílů  směřovaly  jednotlivé  kapitoly,  které  se  věnovaly:  První  kapitola  se 
věnovala  zdrojům fosforu vzniku  a  důsledkům eutrofizace.  Druhá kapitola  se  zabývala 
popisem  popílku  po  spalování  tuhých  paliv,  především  jeho  vlastnostmi,  chemickým 
složením a součastným využitím. Třetí kapitola se v první části věnuje formami výskytu 
fosforu ve vodě a v druhé části příslušnou legislativou .Je zde zmíněn zákon o vodách a 
popsáno  nařízení  vlády  č.  61z  29.  ledna  2003  zabývající  se  určením  a  dodržováním 
emisních a imisních standardů  a norma ČSN 757221 která slouží k porovnání kvality vod 
v různém místě a čase.  Čtvrtá kapitola se věnovala součastným metodám odstraňování 
fosforu z povrchových vod a vod odpadních. Jedná se především o biologické a chemické 
odstraňování  fosforu z vod a sorpci .Pátá část  se zabývala popisem metodiky,  jsou zde 
zmíněny metody WD-XRF a spektrofotometrie a popisy jednotlivých sorpčních pokusů a 
přípravy vzorků. Následující části se zabývají výsledky,zpracováním výsledků a popisem 
výsledků.
Významem  práce  je  popis  sorpce  fosforu  na  popílku  po  spalování  tuhých  paliv  a 
vyhodnocení účinnosti sorpce. Dále také popis vlivu modifikace na účinnost sorpce. Na 
základě popisu je možno určit oblasti uplatnění. 

1. Problematika fosforu v odpadních a povrchových vodách 

Rozbor problému:
Fosfor je biogenní prvek(obsažen v tělech rostlin a živočichů), avšak zvýšené koncentrace 
tohoto  prvku  ve  vodách  mohou   mít  vliv  na  zhoršení  kvality  vody  jak  z hlediska 
estetického tak například z hlediska zdravotní nezávadnosti.  
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1.1. Použití Fosforu v průmyslu:

Sloučeniny  fosforu  se  ve  velkém  množství  používají  jako  průmyslová  hnojiva  (např. 
superfosfát) a jedná se o jejich nejvýznamnější použití. Jako další použití fosforu a jeho 
sloučenin lze jmenovat:

a)  výroba pracích prostředků a dalších detergentů
b)  výroba speciálních skel pro sodíkové lampy 
c)  fosforečnan vápenatý- výroba porcelánu, složka prášku do pečiva
d)  využití v hutnictví (výroba fosforové bronze a další) 
e)  využití jako změkčovadla vody a inhibitory koroze
f)  vojenské využití (zápalné či kouřové pumy)
g)  výroba zápalek, signálních raket a pyrotechniky 
h)  v menší míře výroba polovodičů, pesticidů či zubních past [12]

1.2. Zdroje fosforu: 

Fosfor se do vody dostává z přírodních nebo antropogenních zdrojů. Přírodním zdrojem 
fosforečnanů  je   minerál  apatit  Ca5(PO4)3(F,Cl,OH).  Do  vodního  prostředí  se  rovněž 
dostává  z biologické  hmoty.  Antropogenním  zdrojem  fosforečnanů  jsou  odpadní  vody 
z prádelen a textilního průmyslu, komunální odpadní vody a aplikace fosforečných hnojiv 
v zemědělství [2].
Podle charakteru můžeme zdroje rozdělit na bodové, plošné nebo difúzní. Bodové zdroje 
znečištění  jsou  vody použité  v  sídlištích,  obcích  domech,  závodech  ve  zdravotnických 
zařízeních a jiných objektech či zařízeních pokud po použití mají změněnou jakost (složení 
nebo teplotu) jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových 
nebo  podzemních  vod.  Do  kategorie  difúzních  zdrojů  obvykle  zahrnujeme  drobné 
rozptýlené  bodové  zdroje  ať  již  komunální  zemědělské  nebo  průmyslové  znečištění 
pocházející  z  dopravy výluhy ze skládek apod.  Mezi  plošné zdroje  znečištění  můžeme 
zahrnout:  znečištění  ze  zemědělského  hospodaření,  atmosférickou  depozici  a  erozní 
splachy  z terénu.  Hlavním  zdrojem  jsou  chemikálie  používané  v zemědělství 
například:aplikovaná hnojiva.

1.3. Podíl jednotlivých zdrojů jednotlivých zdrojů celkového fosforu na zatížení toků 
v České republice (v roce 1996)

I  když  odborné  odhady  mohou  být  zatíženy  začnou  chybou,  celkový  trend  původu je 
jednoznačný: sloučeniny fosforu pochází především z komunálních zdrojů [1] .. 
Komunální zdroje (bez pracích prostředků) se podílejí na zatížení toků asi ze 40,6%,plošné 
a difúzní zdroje )bez komunálních difúzních zdrojů 31,2%, průmyslové zdroje znečištění 
se podílí asi 9,4%. Významnou roli hrají také čistící a prací prostředky, které se podílejí 
18,8%
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Graf č.1 podíl zdrojů fosforu v letech 2000-2002 na nádrži Lipno

Graf č.2 podíl jednotlivých zdrojů celkového fosforu na zatížení toků v ČR v roce 1996. [1]

polšné a difuzní zdroje bez
komunálních difuzních
zdrojů 31,2 %
komunální zdroje bez
pracích prostředků 40,6 %

průmyslové zdroje
znečištění 9,4 %

čistící a prací prostředky
18,8 %
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1.4. Problémy spojované s výskytem fosforu ve vodách

Hlavním  problémem  spojovávaným  se  zvýšenou  koncentrací  fosforu  ve  vodách  je 
eutrofizace.  Eutrofizace  závisí  na mnoha faktorech,  výrazně  však  na množství  nutrietů 
obsažených ve vodě, zejména dusíku a fosforu.
Obecně  se  předpokládá  že  klíčovým   faktorem  eutrofizace  je  fosfor  a  proto  byla  od 
šedesátých let věnována pozornost jeho genezi. Podrobněji uvedeno v literatuře [1] . 

1.5. Rozdělení vodstva podle trofie (množství nutrientů)

Podle trofie (úživnosti) můžeme vody rozdělit na: 
a) -oligorofní,             c(P) <10  μg.l-1

b) -oligo-mesotrofní,  c(P)  10-20 μg.l-1

c) -mesotrofní,            c(P)  20-50 μg.l-1

d) - eutrofní                c(P)  50-100 μg.l-1

e) -hypertrofní.           c(P) >100 μg.l-1 

1.5.1. Charakteristika vod podle trofie:

Oligotrofní – málo úživné –vodní plochy obsahují nutrientů málo, proto je zde poměrně 
méně  rostlinných a živočišných druhů. Vody které jsou a nutriety bohatší , obsahují větší 
množství  druhově  rozmanitých  organizmů.  Nutričně  velmi  bohaté  prostředí  (eutrofní 
hypertrofií) je však ideální pouze  pro některé druhy organismů, jež se pak nelimitovány 
jinými faktory nadměrně množí. [2]

1.6. Eutrofizace:
    
Eutrofizace  je  soubor  přírodních  a  uměle  vyvolaných  procesů vedoucích  ke  zvyšování 
obsahu anorganických živin stojatých a tekoucích vod. Eutrofizace je přírodní děj, jenž 
v důsledku  lidské  činnosti  přesáhl  přirozené  meze.  Přírodní  eutrofizace  je  způsobena 
uvolňováním  dusíku  a  fosforu,  popřípadě  silikátů,  z půdy,  sedimentů  a  odumřelých 
vodních  organismů.  Umělá  eutrofizace  je  způsobena  intenzivní  zemědělskou  výrobou, 
některými druhy průmyslových odpadních vod, používáním polyfosforečnanů v pracích a 
čistících prostředcích a zvýšenou produkcí komunálních odpadních vod a odpadů fekálního 
charakteru [2].
Klíčovými prvky pro rozvoj eutrofizace jsou dusík (N) a fosfor (P). Oba tyto prvky mohou 
být  limitním  (omezujícím)  faktorem  eutrofizace.  Fosfor  se  stává  limitujícím  faktorem 
tehdy,  je  li  ve  vodě  překročen  poměr  dusíku  k fosforu  16:1,  (v opačném  případě  je 
limitním faktorem dusík). Na většině vodstva nacházejícího se na území ČR je poměr 16:1 
(dusíku k fosforu) mnohonásobně překročen a fosfor se stává limitním. Proto je výhodné 
soustředit  se  při  snaze  o  zabránění  vzniku  eutrofizace  právě  na  snižování  koncentrace 
fosforu.
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1.7. Dopady eutrofizace

Dopadem eutrofizace je nadměrný rozvoj vodního květu a sinic, případně i makrovegetace, 
které  vede  k dalším  nežádoucím  vlivům.  Jedním  z nich  může  být  například  zarůstání 
vodních toků, což může mít negativní vliv na splavnost toku, nebo narušení průtokového 
režimu.  U  stojatých  vod  může  dojít  ke  snížení   retenčních  schopností  nádrží.  Nebo 
například při odběru vody pro průmysl a následné zarůstání nádrží a chladících věží.
Dalším  negativním  faktorem  zvýšeného  výskytu  řas  a  sinic  je  narušení  kyslíkového 
režimu. Při hladině se fotosyntetickou činností vytvářejí podmínky přesycení kyslíkem a 
narůstá pH. Během dne sice autotrofní fytoplankton kyslík produkuje, v nočních hodinách 
však v důsledku jeho  respirační  aktivity dochází k úbytku rozpuštěného kyslíku ve vodě 
pak  zejména  v ranních  hodinách  vzniká  anoxické  prostředí  nepřijatelné  pro  další 
organizmy. K dalšímu úbytku kyslíku dochází mikrobiálním rozkladem velkého množství 
odumřelých řas a sinic. Zvýšený obsah fosforečnanů působí komplikace vodárnám, protože 
zhoršuje upravitelnost vody. [2]. 
Většina  sinic  tvoří  husté  vodní  květy,  inhibuje  stíněním ostatní  fytoplankton  v nižších 
partiích  vodních  sloupce  a  redukuje  tak  přísun  světla  nezbytného  pro  jejich  životní 
procesy. Zabránění průniku světla, společně s narušením kyslíkového režimu může vést ke 
snížení  druhového  zastoupení  (biodiverzity)  biotopu.  Další  způsob,  kterým jsou  sinice 
schopny potlačovat své konkurenty je produkce inhibičních látek s alopatickými efekty jak 
na řasy tak na vodní makrofyta. Eutrofní vody pak mají vysokou produktivitu a úživnost, 
avšak nízkou druhovou rozmanitost.  Eutrofizace  také může vést  ke snížení  samočisticí 
schopnosti toku. V silně eutrofizované vodě platí zákaz koupání a voda je znehodnocena i 
z estetického hlediska, což může mít vliv na snížení turistického ruchu.
Mnohé druhy sinic produkují celou řadu toxických látek. Při jejich vyšší koncentraci se 
mohou u koupajících se osob, zvláště u dětí a citlivějších jedinců, projevit kožní vyrážky 
otoky  a  záněty  očních  spojivek.  Sleduje  se  toxické  a  karcinogenní  působení  toxinů 
produkovaných  řasami a zejména sinicemi [2]
Předmětem  výzkumu  je  i  to,  jak  působí  škodlivé  látky,  které  se  z  vody  dostávají  do 
ovzduší,  na  okolí.  Zkoumá  se  vliv  na  zdraví  rybářů  a  lidí  žijících  v blízkosti 
eutrofizovaných vod.  

1.8. Příklady dopadů eutrofizace ve světě:

Eutrofizovány jsou téměř  všechny velké evropské  řeky – Seina,  Dunaj  ,Labe,  či  Tajo. 
V Anglii vykazuje 84% sledovaných vodních ploch příznaky eutrofizace k neevropským 
příkladům patří floridské jezero Apopka, jež bylo do začátku padesátých let čisté s bujnou 
makrofytickou vegetací a rybím oživením. Vlivem lidské činnosti se změnilo v zakalenou 
vodní plochu s nadměrným nárůstem řas a minimem ryb. [2]
Díky globálnímu koloběhu fosforu (uvedenému níže) se problém eutrofizace  netýká pouze 
sladkých vod ale  i  vod slaných.Mezi  příklady eutrofizovaných  slaných  vod patří:např. 
Finský záliv,řecká část Egejského moře  či polsko – lotyšské pobřeží. 
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1.9. Vývoj Situace v České republice a ve světě:

Otázka eutrofizace  není nikterak lokální a netýká se pouze středoevropského regionu či 
snad jen naší republiky. Dnes se jedná doslova o světový problém. Nadměrná eutrofizace 
povrchových vod začala  zhruba v padesátých  letech  dvacátého století,  kdy se započalo 
s intentivním  a  velkoplošným  hnojením  zemědělských  ploch,  a  kdy  množství  lidské 
populace  začalo  exponenciálně  narůstat  [2].  Zhruba  od počátku  sedmdesátých  let  bylo 
v celosvětovém  měřítku  zřejmé,  že  zatížení  toků  fosforem  je  příčinou  vzrůstající 
eutrofizace toků. Koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let pak byla pozornost 
zaměřena  na  redukci  tripolyfosfátů  v pracích  prostředcích  a  na  eliminaci  fosforu  na 
komunálních čistírnách odpadních vod. Tlak na snižování polyfosfátů se uplatňoval buď 
pomocí  dobrovolných  dohod,  nebo  prostřednictvím  legislativy.  Aby  byla  v členských 
zemích  EU  zajištěna  eliminace  fosforu,  byla  v roce  1991  přijata  směrnice  Rady 
91/271/EHS o čištění  komunálních  vod,  která  stanoví  emisní  standardy pro komunální 
čistírny nad 10 000 ekvivalentních obyvatel , nebo minimální sumární účinnost odstranění 
fosforu ve všech komunálních čistírnách v citlivé oblasti. Celé území České republiky bylo 
nařízením vlády č. 61/2003Sb. Stanoveno citlivou oblastí . [3]

2. Vedlejší energetické produkty, popílky po spalování uhlí (vznik, 
vlastnosti, použití)

2.1. Vznik popílku:

Popílek vzniká jako odpad po spalování fosilních paliv
Popílek je nejjemnější  frakce ze spalování uhlí  o zrnitosti  0-1 mm který je zachytáván 
v odlučovačích.  Z celkového objemu energetického odpadu ze spalování  fosilních  paliv 
tvoří cca 75-85%. Fosilní paliva se používají v moderních elektrárnách pro výrobu tepelné 
a  elektrické  energie  po celém světě.  Objem produkovaných popelů a popílků dosahuje 
závratných hodnot a představuje v oblasti odpadů celosvětově velmi závažný problém.[4]
Klasický popílek:
Popílky z „klasického“ způsobu spalování paliva při teplotách cca 1400 až 1600oC .
Fluidní popílek:
Některé z elektráren a tepláren používají technologii fluidního spalování za atmosférického 
tlaku. Mleté palivo s přísadou vápence příp. dolomitu se spaluje v cirkulující vrstvě při 
teplotě  8500C.  V  průběhu  disociačního  procesu  se  váže  z  paliva  uvolňovaný  SO2 na 
CaSO4,  což  má  značný  význam z  ekologického  hlediska,  neboť  v opačném případě  v 
důsledku oxidu siřičitého v atmosféře vznikají velmi škodlivé tzv. kyselé deště. V těchto 
zmodernizovaných provozech vznikají pevné odpady v podobě ložového popele a popílků 
z  elektrofiltrů  (odlučovačů).  Výsledným  produktem  je  pak  směs  popela  z  původního 
paliva, nezreagovaného odsiřovacího činidla (CaO s případnými zbytky CaCO3), síranu 
vápenatého, produktů reakce popelovin s CaO a nespáleného paliva. [17]
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2.2. Odběry a doprava popílků

Běžný způsob odběru popílků využívaný v České republice firmou ČEZ:
Popílek,  který  se  shromažduje  ve  výsypkách  elektro  odlučovačů,  se  přes  turniketové 
podavače  dávkuje  do fluidních  žlabů ,  které  dopravují  popílek  z  několika  výsypek  do 
systému  pneumatické  dopravy.  Ta  může  být  kontinuální  nebo  častěji  diskontinuální  s 
použitím tzv. komorových podavačů. Tak se popílek dopraví do mezizásobníku popílku, ze 
které  ho  již  lze  odebírat  popílek  k  využití.Uspořádáním  fluidních  žlabů,  pneumatické 
dopravy  a  mezizásobníků  lze  shromaždovat  popílek  různé  velikosti  zrn  podle  potřeb 
následného  způsobu  využití.Z  mezizásobníku  se  popílek  dávkuje  do  komorového 
podavače,  odkud  se  dopravuje  do  zásobního  sila  na  popílek.  Silo  je  vybaveno 
pneumatickým  vyprazdňovacím  zařízením,  čeřením  a  výstupním  filtrem  dopravního  a 
čeřicího  vzduchu.  Zásobník  popílku  může  obecně  být  ocelový  nebo  betonový.  Při 
skladování  popílku  ve  velkokapacitních  silech  záleží  velmi  na  systému vyprazdňování, 
neboť  popílek,  ve  spodních  partiích  vystavený  vysokým  tlakům,  má  sklon  k  silnému 
zhutnění  a  snížení  tekutosti.  Nežádoucí  hutnění  popílku v sile  je eliminováno instalací 
vyprazdňovacího  kuželu  nade  dnem  sila,  vyprazdňování  je  zajišťováno  systémem 
pneumatických  žlabů  na  dně  sila.  Ze  sila  se  popílek  systémem  podavačů  a  vážícího 
podavače dávkuje do mixéru,  kde se připravuje  stabilizát,  deponát nebo  aglomerát.  Do 
mixéru se přivádí voda; může být přiváděna bud čerstvá technologická voda, nebo některý 
druh  odpadní  vody,  zvláště  odpadní  voda  z  odsíření,  která  zlepšuje  některé  vlastnosti 
stabilizátů. Dále může být do mixéru přiváděna struska a energosádrovec z odsíření nebo 
produkt polosuché metody odsíření. Mixér sloužící k přípravě stabilizátu, deponátu nebo 
aglomerátu  obecně  zajišťuje  rovnoměrné  provlhčení  míchaných  složek  a  homogenizaci 
vlhké  směsi.  Jsou  užívány  dva  základní  principy  míchání:míchání  v  jedno  nebo 
dvojhřídelovém horizontálním mísiči a míchání v nádrži opatřené míchadlem na vertikální 
ose. Je-li cílem výroba materiálu s definovanými vlastnostmi (těsnicí hmota, stabilizát s 
limitovanými  výluhy apod.),  je  velmi  důležité,  aby docházelo  k dobrému provlhčení  a 
homogenizaci a eliminoval se vznik neprovlhčených jader, jejichž dodatečná hydratace na 
složišti by mohla způsobit pokles pevnosti a zvýšení propustnosti zatvrdlé hmoty.Doprava 
stabilizátu,  aglomerátu  nebo  deponátu  je  zajišťována  ve  většině  případů  pryžovými 
pásovými dopravníky. Pásová doprava může být nahrazena tzv. čerpáním husté suspenze 
nebo dopravou nákladními automobily. [16]

2.3. Mineralogické složení popílků.

Popílky obsahují tyto hlavní skupiny minerálních látek:
Vodnaté  silikáty  a  alumosilikáty,  minerály  železa  (magnetit,  maghemit,  hematit, 
novotvary,  jejihž  chemické  složení  je  ve  škále  FeO,  Fe2O3,  Fe3O4 až  po  kovové  Fe), 
karbonátové  skupiny(např.  kalcit  CaCO3,  Siderit  Fe  CO3),  akcesorické  minerály,  např. 
křemen  a  cristobalit  (SiO2),  skelnou  fázi,  jejíž  obsah  závisí  na  podmínkách  spalování, 
zbytky nespáleného uhlí, které sestávají  z celé škály minerálních novotvarů od původního 
uhlí až po koks. [4]
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2.4. Chemické složení popílků.

Popílek  j  heterogenní  materiál  z částic  a  rozdílným  chemickým  složením.  Různorodé 
chemické  složení  vyplývá  z toho,  že  při  vlastním spalování  jemně  mletého paliva  jsou 
všechny mineralogické složky vystaveny  různě dlouhou dobu vysokým teplotám a mohou 
navíc procházet oxidačním nebo redukčním prostředím a dochází k tavícím aglomeračním, 
kondenzačním a sublimačním procesům. [4]
  

Tabulka č.1 Chemické složení popílků[4]

Chem. 
Složka

SiO2 Al2O3 FeO TiO2 CaO MgO K2O Na2O SO3

Černé uhlí
%

50-57 25-30 3,5-8,0 0-1 2-4 1,5-3,0 2,5-
5,0

0,2-
2,0

0,5-
1,2

Hnědé uhlí 
%

43-60 19-34 3,0-6,0 1-7 4-6 0-2 0-2 0,5-
1,0

0-5

2.5. Vlastnosti popílků :

Popílek je heterogenní směs částic, jenž se liší tvarem, velikostí a chemickým složením. 
Tyto parametry jsou dány kvalitou spalovaného uhlí a typem spalovacího zařízení. Popílky 
jsou charakterizovány fyzikálními chemickými, morfologickými vlastnostmi a chemickým 
a  mineralogickým  složením,  z kterých  mezi  nejdůležitější  parametry  patří  obsah 
nespalitelného podílu,  granulometrie,  obsah cenosfér a pleosfér,  hustota,  měrný povrch, 
zastoupení krystalické a amorfní fáze, obsah magnetických minerálů, povlaky na povrchu 
částic, zastoupení majoritních a minoritních prvků. [4]. Pro sorpci je důležitou vlastností 
vysoký specifický měrný povrch popílků, který lze vhodnou úpravou ještě zvýšit. Dále je 
pak důležité chemické a mineralogické složení a zrnitostní složení. 
  
2.6. Využití popílků.

Materiály, které jsou v průběhu technologického procesu zachycovány a shromažďovány, 
nejsou vždy využity  nebo uloženy na složiště  v té  formě,  ve které  vznikly,  ale  bývají 
přepracovány,  aby  se  zlepšily  jejich  vlastnosti  a  aby  se  omezil  nebo  eliminoval  jejich 
možný vliv na životní prostředí. [16]
Po  přepracování jsou odpady uloženy, nebo využity,především jako aglomerát, deponát 
nebo stabilizát. Aglomerát - vzniká přídavkem asi 25 % vody a zamícháním popílku nebo 
popele ve speciálním zařízení. Takto připravený aglomerát je sypký až granulovaný, při 
transportu ani po uložení nepráší a díky chemickým změnám na povrchu zrn se z něj při 
styku  s  vodou uvolňuje  (vyluhuje)  jen  velmi  málo  škodlivin.Deponát -  směs  popele  a 
energosádrovce zvlhčená  asi  25  %  vody.  Takto  zpracovaná  hmota  má  pouze  mírně 
sníženou  vyluhovatelnost  škodlivin  oproti  původním  složkám  Stabilizát -  je  ve  světě 
nejrozšířenější formou ukládání energetických odpadů. Jedná se o směs popele a produktů 
odsíření nebo popele z fluidních kotlů, která se zamíchá s vodou za případného přídavku 
aditiva (vápna, cementu) s cílem využít tzv. pucolánových vlastností, tj. schopnosti popílku 
tuhnout a tvrdnout jako např. cement [16]
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Šajer Martin: Vliv alkalické modifikace popílků na jejich sorpční vlastnosti.

2.6.1. Výroba sorbetů na bázi popílků

Energetické  popílky  jsou  v určitém směru  syntetickou  paralelou  přírodních  popelů  jak 
strukturou tak i složením. [4] Z popílků je možné připravit syntetické zeolity. Příprava se 
provádí  tří  až  pětihodinovým hydrotermálním  kontaktem popílků  s roztokem NaOH,  a 
KOH, za teploty 1300C. Měrný specifický povrch zeplitů může dosahovat až 1000 m2g-1.
Zvýšení  výměnné  kapacity  hydrotermálně  alternovaného  popílku  je  možné  dosáhnout 
kvalitní úpravou, ve které se nebohatí amorfní vitrickoalumosilikátové složky popílku do 
lehkého produktu, čímž se dosáhne zvýšení výměnné kapacity z cca 0,112 na 1,46 mol kg-

1. se zvyšující se dobou hydrotermální alternace je možné dosáhnout zvýšenou výměnnou 
kapacitu syntetického sorbetu až na 1,60 mol kg-1. další zvýšení z výměnné kapacity z 1,60 
na 2,40 mol kg-1 je možné dosáhnout vhodnou zrnitostní úpravou popílku. [4]. Adsorpční 
schopnosti  popílků byly využity pro čištění  odpadních vod. K často k čištění obvzláště 
znečištěných vod  (hlavně fenoly) Možné je rovněž použití popílků při čištění odpadních 
vod  jako  lapačů  olejů.  Bylo  také  zkoumáno  využití  popílků  pro  k redukci  toxicity  a 
těžkých kovů z vytékajících odpadních vod. [4]
Další možnosti využití popílků:

2.6.2. Využití ve stavebnictví.

Materiály  odebírají  stavební  firmy  a  využívají  je  při  přípravě  betonů  a  malt,  přičemž 
popílek  může  působit  jako aktivní  i  neaktivní  složka (přispívá  či  nepřispívá  k procesu 
tvrdnutí).

2.6.3. Využití pro výrobu sádry a sádrokartonových desek

Využití v cementárnách jako přísada pro regulaci tuhnutí cementu. Energosádrovec je pro 
tyto  účely  plnohodnotnou  náhradou  přírodního  sádrovce  těženého  u  nás  pouze  v 
Kobeřicích u Opavy. Energosádrovec se po odvodnění zahřeje na teplotu kolem 100 °C 
(tzv.  kalcinace),  přičemž  vzniká  běžná  sádra,.  (-sádra,  která  může  být  samostatně 
expedována nebo bývá využita bezprostředně při výrobě sádrokartonových desek. [16]

2.6.4. Využití pro úpravu krajiny

Využití popílků jako těsnící vrstvy skládek  pro zahlazování důlní činnosti, pro rekultivaci 
a krajinotvorbu
Úpravou  receptury  stabilizátu  a  jeho  ukládáním  za  určitých  podmínek  (hutnění)  lze 
připravit vrstvu, která splňuje všechny požadavky na těsnicí materiál pro skládky. Vrstva 
stabilizátu upravená pro těsnicí účely dosahuje propustnosti vůči vodě řádu 10-9-10-11 m/s. 
Vytvořenými  chemickými  vazbami,  zhutněním  vrstvy  a  nízkou  propustností  téměř 
nedochází  k  uvolňování  případných  škodlivin  z  vrstvy  do  životního  prostředí.  Je  však 
nutno vytvořit vrstvu dostatečně silnou a pevnou, aby po zatížení vrstvou odpadu nedošlo k 
jejímu popraskání. [16]
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Šajer Martin: Vliv alkalické modifikace popílků na jejich sorpční vlastnosti.

2.7. Ukládání a využívání popele v minulosti

V minulosti se téměř veškerá produkce popílku a strusky v ČR (dále popele) ukládala ve 
formě hydrosměsi na odkalištích tzv. plavením. Jen velmi malá část produkce popele se 
ukládala  suchým  způsobem  nebo  byla  využívána.  Produkty  odsíření  ani  produkty 
spalování ve fluidních kotlích se v ČR nevyskytovaly. [16]

3.  Fosfor ve vodách (formy výskytu, vliv na kvalitu, limity, (legislativní 
rámec)

3.1. Formy výskytu

Fosfor se v přírodě nikdy nevyskytuje volný, ale vázaný ve sloučeninách. Tyto sloučeniny 
mohou  být  buď  anorganického   (fosforečnany),  nebo  organického  původu  (nukleové 
kyseliny, fosfoprotejny)  a mohou být rozpustné, nebo nerozpustné ve vodě.
Fosfor tvoří s kyslíkem fosforečnany,  které jsou přítomné v litosféře, biosféře, hydrosféře 
či atmosféře.  Rozpuštěný anorganicky vázaný fosfor se může vyskytovat  ve vodách ve 
formě jednotlivých nebo komplexních orthofosforečnanů nebo polyfosforečnanů v iontové 
nebo neiontové formě.  Polyfosforečnany vyskytující  se ve vodách mohou mít  strukturu 
buď  řetězcovou  (katena  polyfosforečnany)  nebo  cyklickou  (  cyklo  polyfosforečnany). 
Mezi  formy  organicky  vázaného  rozpuštěného  fosforu  patří  například  fosfáty  hexos, 
fosfolipidy, fosfoproteidy, koenzymy ADP a ATP, nukleové kyseliny aj. Z biologického 
hlediska  je  významná  ta  část  rozpuštěného  fosforu,  která  je  využitelná  řasami  jde  o 
biologicky  využitelný,  dostupný  fosfor.  Autotrofní  organizmy  jsou  schopny  asimilovat 
fosfor  ve  formě  orthofosforečnanů.  Extrakční  enzymy  dokáží  hydrolyzovat  organicky 
vázaný fosfor do formy fosforečnanů [2]
Celkový fosfor obsažený ve vodě můžeme rozdělit podle následujícího schématu:

Obrázek č.1 zobrazení forem výskytu fosforu ve vodách [5]
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Šajer Martin: Vliv alkalické modifikace popílků na jejich sorpční vlastnosti.

3.1.1. Příklady forem fosforu obsažených ve vodě:

a) Rozpuštěný anorganický fosfor:

Příklad  běžně obsažených orthofosforečnanů:
PO4

—3, HPO4
—2, H2PO4

—2, [CaHPO4)]0, [MgHPO4)]0, [FHePO4)]+, [CaPO4)]-,[5]
Příklad  běžně obsažených polyfosforečnanů (di, tri fosforečnany)
H2P2O7

-2, HP2O7
-3, [CaP2O7)]-2, [CaH2P2O7)]-2, [CaP3O10)]-3, [FeP2O7)]-, 

Polyfosforečnany přicházející  v úvahu ve vodách mohou mít  buď řetězcovou (katena –
polyfosforečnany) nebo cyklickou strukturu (cyklo-polyfosforečnany)
Katena –polyfosforečnany vyskytující se ve vodách jsou odvozeny především od kyseliny 
difosforečné  H4P2O7 a trifosforečné  H5P5O10

Polyfosforečnany  s  cyklickou  strukturou  –  tzv.  cyklo-polyfosforečnany  –  mají  obecný 
vzorec (HPO4)n

Příkladem mohou být. P3O9
3-, nebo cyklo tetra fosforečnany P4O12

4- [5]

b) Nerozpuštěný anorganicky vázáný fosfor:

Málo rozpustné fosforečnany Ca, Mg, Fe, Al apod., které mohou být volně dispergované 
nebo chemicky či sorpčně vázané na jiných anorganických a organických nerozpuštěných 
látkách nebo sedimentech.
Sraženiny těchto fosforečnanů nemívají v souvislosti se sorpčními procesy stechiometrické 
složení.  S  Fe  a  Al  mohou  vznikat  hydroxid-fosforečnany  obecného  složení 
[Alx(OH)y(PO4)z]
Příklady málo rozpustných sloučenin fosforu (sloučeniny fosforečnanu s kovem)
AlPO4, CaHPO4, Ca3(PO4)2, Ca5(PO4)3OH, Ca4(PO4)3OH, Ca5(PO4)3F, Cd3(PO4)2, Cu3(PO4)2, 

Fe3(PO4)2,  FeNH4PO4, FePO4, Mg3(PO4)2,  MgNH4PO4, PbHPO4, Pb3(PO4)2, Zn3(PO4)2,[5]

c) Nerozpuštěný organicky vázaný fosfor:

Nerozpuštěný  organicky  vázaný  fosfor  je  přítomen  v různých  organismech  jako 
fosfolipidy, fosfoproteidy, nukleové kyseliny fosforylované polysacharidy, volutám aj. [5]
Běžně se analyticky odlišuje celkový fosfor, orthofosforečnanový fosfor a fosfor vázaný 
v hydrolyzovatelných  fosforečnanech   (polyfosforečnany  a  některé  organofosforečné 
sloučeniny [5]. Dále se ukázalo, že fytoplankton je schopen využívat nejenom rozpuštěný 
orthofosforečnanový  fosfor,  ale  rovněž  orthofosforečnany  adsorbované  na  povrchu 
nerozpuštěných látek. Proto byl zaveden další termín tzv. biologicky dostupný (využitelný) 
fosfor,  který  zahrnuje  jak  rozpuštěné  orthofosforečnany,  tak  i  orthofosforečnany volně 
vázané na nerozpuštěných látkách. [5]

d) Rozpuštěný organicky vázaný fosfor:

Příklady :
fosfáty hexos, fosfolipidy, fosfoproteidy, koenzymy ADP a ATP [2]
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Šajer Martin: Vliv alkalické modifikace popílků na jejich sorpční vlastnosti.

3.1.2. Stratifikace fosforu

V důsledku chemických, biochemických a sorpčních procesů dochází ve stojatých vodách 
ke  stratifikaci  fosforu  s periodickými  změnami  během  roku.  Fosforečnany  se  výrazně 
sorbují  na  dnových  sedimentech,  avšak  za  určitých  podmínek  může  naopak  dojít 
k uvolnění sloučenin fosforu zpět do kapalné fáze. [5]
Dnové sedimenty tvoří různé anorganické a organické látky a organizmy.Dnové sedimenty 
můžeme rozdělit do čtyř skupin:Tuhé látky pocházející ze splachů  z okolní půdy (jílové 
minerály, erodované horniny). Tuhé látky vznikající antropogenní činností ( suspendované 
látky z městských a průmyslových odpadních vod, tuhé odpady ze zemědělství)Tuhé látky 
vznikající  sekundárně  chemickými  reakcemi)  hydratován  oxidy  Fe,  mn,  Al,  aj.  málo 
rozpustné  fosforečnany,  uhličitany  a  sulfidy  různých  kovů).  Organický  detritu  (zbytky 
odumřelých organizmů, živočišných a rostlinných usazující se na dně jako jemný kal ). 
Sedimentech  probíhají  biochemické,  chemické,  a  fyzikálně  chemické  procesy (  srážení 
rozpouštění kovů, oxidace redukce tvorba komplexů, adsorpce, desorpce, difůze a aerobní i 
anaerobní biochemické procesy).Velké množství sedimentů v nádržích má nepříznivý vliv 
na kvalitu vody. Z hlediska eutrofizace účinkují sedimenty jako zásobárny fosforu. [6] 

3.1.3. Závislost formy výskytu fosforu na pH, 

 Obrázek č.2 Distribuční diagram kyseliny fosforečné a jejich iontových forem[5]
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Šajer Martin: Vliv alkalické modifikace popílků na jejich sorpční vlastnosti.

3.1.4. Koloběh fosforu 

Fosfor  se  do  prostředí  dostává  buď  přírodní  nebo  antropogenní  cestou,  (podrobněji 
uvedeno výše). V prostředí  většinou formy fosforu nezůstávají stálé a neustále se mění, 
v důsledku  chemických  a  biochemických  procesů  způsobených  okolním  prostředím  a 
v něm žijícími organizmy. Fosfor prodělává tzv. koloběh (cyklus).
Fosfor prodělává obdobně jako dusík vnitřní ekosystémý cyklus, který ve zjednodušené 
podobě vypadá následovně: Rostliny přijmou rozpuštěné fosforečnanové ionty a zabudují 
je ve svém těle do organických sloučenin, organicky vázaný fosfor putuje tradiční cestou 
potravního řetězce až k poslednímu masožravému článku, který nakonec uhyne. O rozklad 
jeho těla se postarají bakterie a další půdní organismy, které tak zpřístupní anorganický 
fosfor  pro  rostliny.  Část  fosforu  zůstane  vázána  v  nerozpustných  sedimentech.  Hlavní 
měrou  se  však  na  koloběhu  fosforu  v  ekosystémech  podílí  látkový  metabolismus 
organismů. S jejich výkaly se fosfor vrací do prostředí v rozpuštěné formě, kterou jsou 
rostliny schopny čerpat. [15]

Obrázek č.3 Schéma koloběhu  fosforu ve stratifikované nádrži[14]

3.1.5. Globální koloběh fosforu

Prvek koluje v suchozemských ekosystémech, dokud jej podzemní voda nebo povrchové 
splachy neodplaví do vodního prostředí. Po vstupu do vodního toku je odnášen do oceánu, 
kde se usazuje do sedimentů dna oceánu. Fosfor zabudovaný v oceánských sedimentech se 
může  za  sto  miliónů  let  vrátit  do  koloběhu  při  nadzdvižení  dna  moří  a  následujícím 
zvětrávání hornin. Do přirozeného koloběhu fosforu rušivě zasahuje člověk svou činností. 
Dvě třetiny množství fosforu, které řeky každoročně odnesou do moří, pochází z lidských 
aktivit.. [15]
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Šajer Martin: Vliv alkalické modifikace popílků na jejich sorpční vlastnosti.

3.2. Legislativa

Vodami  obecně  se  zabývá  Zákon  254/2001sb.o  vodách  který  byl  naposledy  změněn 
20/2004sb.
Účelem  tohoto  zákona  je  chránit  povrchové  a  podzemní  vody,stanovit  podmínky  pro 
hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování a zlepšení kvality povrchových a 
podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a 
zajistit  bezpečnost  vodních  děl  v souladu  s právem  evropských  společenství.  Účelem 
tohoto zákona je též přispívat k ochraně vodních ekosystémů a  na nich přímo závisejících 
suchozemských systémů [8]

3.2.1. Emisní a imisní standardy

Stanovením a dodržováním emisních a imisních standardů se zabývá nařízení vlády číslo 
61  ze  dne  29.  ledna  2003.Toto  nařízení  v souladu  s právem  evropských  společenství 
stanoví:

a) ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku,

b) ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod,

c) ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod,

d) ukazatele  a  hodnoty přípustného znečištění  odpadních vod pro citlivé  oblasti  a  pro 
vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých 
oblastech,

e) ukazatele  a hodnoty přípustného znečištění  pro zdroje  povrchových vod, které  jsou 
využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody,

f) ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro 
život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů,

g) ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou využívány ke 
koupání osob,

h) náležitosti a podmínky povolení k vypouštění odpadních vod,

h2) v souladu s právem Evropských společenství2) vymezuje citlivé oblasti. [9]

2
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Šajer Martin: Vliv alkalické modifikace popílků na jejich sorpční vlastnosti.

3.2.2. Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění 
odpadních vod

Pro tuto práci byly vybrány pouze informace týkající se fosforu ve vodách.
Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)

Tabulka č.2 (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)
Kategorie  ČOV 
(EO) 1) 7) Pcelk.

 9)

průměr  5) m 4)

< 500 11) - -
500 - 2 000 - -
2 001 – 10 000 3 10) 8 10)

10 001 – 100 000 2 6
> 100 000 1 3

přípustné  hodnoty  (p) 3),  maximální  hodnoty  (m) 4) a  hodnoty  průměru 5)  koncentrace 
ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/l.  

a) Rozumí  se  kategorie  čistírny  odpadních  vod  vyjádřená  v počtu  ekvivalentních 
obyvatel. Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 
za den. Počet ekvivalentních obyvatel se pro účel zařazení čistírny odpadních vod 
do velikostní kategorie vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení 
na přítoku do čistírny odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, 
přívalových dešťů a povodní.

b) U kategorií ČOV pod 2000 EO lze použít pro účel zařazení čistírny do velikostní 
kategorie  (v tabulce č.2  nebo  č.4)  výpočet  z  bilance  v ukazateli  BSK5 v kg  za 
kalendářní rok  na přítoku do čistírny vydělený hodnotou 21,9.      

c) Uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a 
mohou být  překročeny v povolené  míře  podle  hodnot  uvedených v příloze  č. 5 
k tomuto nařízení. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C 

d) Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. 
e) Při  stanovení  limitů  pro  dusík  a  fosfor  vezme  vodoprávní  úřad  v úvahu 

harmonogram  výstavby  a  rekonstrukce  technologických  stupňů  odstraňování 
dusíku a fosforu pro konkrétní aglomerace České republiky schválený vládou, na 
základě dohody ČR s EU, maximálně však do 31.prosince 2010.

f) Tento emisní limit(tabulka č.3) stanoví vodoprávní úřad pro čistírnu odpadních vod 
vybavenou technologickým stupněm pro odstraňování fosforu. U ostatních čistíren 
odpadních vod stanoví tento limit s platností od 31. prosince 2010 v případě, že to 
tak vyplyne ze stanovení emisních limitů kombinovaným přístupem.
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Tabulka č.3 Limit pro ČOV vybaveno technologickým stupněm odstraňování fosforu

Kategorie ČOV (EO)
Pcelk

průměr m
10 001 – 100 000 3 6

> 100 000 1,5 3

-Tento  emisní  limit  stanoví  vodoprávní  úřad  pro  čistírnu  odpadních  vod  vybavenou 
technologickým stupněm pro  odstraňování  fosforu.  U ostatních  čistíren  odpadních  vod 
stanoví  tento  limit  s platností  od  31.  prosince  2010  v případě,  že  to  tak  vyplyne  ze 
stanovení emisních limitů kombinovaným přístupem.

3.2.3. Minimální přípustná účinnost čištění odpadních vod

Tabulka č.4 Minimální přípustná účinnost čištění odpadních vod

Kategorie ČOV (EO) Pcelk

< 500 4) -
500 - 2 000 -

2 001 – 10 000 705)

10 001 – 100 000 80
> 100 000 80

-přípustná minimální účinnost čištění vypouštěných odpadních vod (minimální procento 
úbytku) 1), 2) v procentech 
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3.2.4. Průmyslové odpadní vody

Tabulka  č.5:  Emisní  standardy: přípustné  hodnoty  znečištění  pro  odpadní  vody 

vypouštěné z vybraných průmyslových a zemědělských odvětví

OKEČ Průmyslový obor/ukazatel Jednotka
Přípustné 
hodnoty 
"p" a)

010000 Zemědělství, myslivost a související činnosti   
012400 Chov drůbeže
 Pcelk. mg/l 10
151000 Výroba, zpracování a konzervování masa a masných výrobků
 Pcelk. mg/l 10
152000 Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků
 Pcelk. mg/l 2
153000 Zpracování a konzervování ovoce, zeleniny a brambor
 Pcelk. mg/l 10
155000 Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a zmrzliny
 Pcelk. mg/l 5
156200 Výroba škrobárenských výrobků
 Pcelk. mg/l 10
157000 Výroba krmiv
 Pcelk. mg/l 10
158300 Výroba cukru (přírodního)
 Pcelk. mg/l 10
159600
159700 Výroba piva a sladu

 Pcelk. mg/l 5
159800 Stáčení minerální a pitné vody do lahví a výroba nealkoholických nápojů
 Pcelk. mg/l 2
241500 Výroba průmyslových hnojiv a dusíkatých sloučenin
 Výroba hnojiv (kromě draselných): 8)

 Pcelk. mg/l 10
245000 Výroba mýdla a saponátů, čisticích a lešticích prostředků a kosmetických přípravků
 Tenzidy aniontové mg/l 10

Pcelk. mg/l 3
246200 Výroba klihů a želatiny   
 Pcelk. mg/l 3
285100 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
 Povrchová úprava kovů včetně plastů: 11)   
 Pcelk. mg/l 3
285200 Všeobecné strojírenské činnosti
 Pcelk. mg/l 3
310000 Výroba elektrických strojů a zařízení (elektrotechnická výroba) 12)

 Pcelk. mg/l 3
852000 Veterinární činnosti

Pcelk. mg/l 10
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3.2.5. Požadovaný a cílový stav jakosti vody ve vodním toku

a) Neporušená samočisticí schopnost.

b) Stav bez přítomnosti organismů s potenciálně patogenními a toxickými vlastnostmi.

c) Stav,  při  němž  nedochází  k  nadměrnému  rozvoji  autotrofních  organismů  a  ke 
zvýšení  produktivity  vodního  ekosystému  ani  k  závažné  změně  druhové 
rozmanitosti vodních organizmů. 

d) Stav,  při  němž  nedochází  v důsledku  škodlivého  působení  látek  ke  změně 
produktivity vodního ekosystému, ani k závažnému omezení druhové rozmanitosti 
vodních organizmů nebo překročení pro ně nejvýše přípustných hodnot dávky nebo 
objemové aktivity radionuklidů.

e) Dosažení dobrého stavu vodních útvarů povrchových vod podle Rámcové směrnice 
2000/60/ES o vodní politice Společenství do 22. 12. 2015. [9]

3.2.6. Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění 
povrchových vod

Imisní standardy pro užívání vody pro vodárenské účely, pro koupání osob a pro lososové 
a kaprové vody se vztahují k místu odběru vody pro úpravu na pitnou, místu provozování 
koupání, respektive k úseku vodního toku stanoveného jako lososová nebo kaprová voda.

Tabulka č.6:Imisní standardy: ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových 

vod

Ukazatel
Značka 
nebo 
zkratka

jednotka

Požadavky pro užívání vody
(celoroční průměr)xi)

Obecné 
požadavky
(C90)x)

vodárenské 
účely
(§31 
zákona)

koupání 
(§34 
zákona)

lososové 
vody
(§35 
zákona)

kaprové 
vody
(§35 
zákona)

Všeobecné ukazatele

2. Celkový fosfor Pcelk. mg/l 0,1xiii) 0,05
xiii)

0,07 xii)
0,20

3. Tenzidy aniontové MBAS mg/l 0,1 0,6

Popisky k tabulce 6: 
i  Přírůstek teploty vody v toku na konci mísící zóny vlivem vypouštěných oteplených vod 
nesmí být vyšší než 3°C. Konec mísící zóny je místo, kde se teploty vody u obou břehů 
vyrovnají.
x Hodnota,  která  je  dodržena,  nebude-li  roční  počet  vzorků  nevyhovujících  tomuto 
standardu větší než 10% (hodnota s pravděpodobností nepřekročení 90%).
xi  Celoroční aritmetický průměr.
xii Indikativní hodnota, při jejímž překročení se zjišťuje příčina respektive zdroj znečištění.
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xiii Zpřísněný imisní standard platí pro povodí nad nádrží využívanou jako zdroj pitné vody 
nebo ke koupání.

3.2.7. Minimální roční četnosti odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod 
pro sledování jejich znečištění

Tabulka č.7: Minimální roční četnosti odběrů vypouštěných městských odpadních vod

Velikost zdroje (EO) 1) Typ vzorku 2) Pcelk

< 500 4) A 3) -

500 – 2 000  A 3) -

2 001 – 10 000 B 3) 12

10 001 – 100 000 C 26

> 100 000 C 52

Typ vzorku stanoví vodoprávní úřad takto:
a) typ A - dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného 

objemu v intervalu 15 minut, 
b) typ B  -  24 hodinový  směsný  vzorek,  získaný  sléváním  12 objemově  stejných 

dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin,
c) typ  C  –  24  hodinový  směsný  vzorek  získaný  sléváním  12  dílčích  vzorků 

odebíraných  v intervalu  2  hodin  o  objemu  úměrném  aktuální  hodnotě  průtoku 
v době odběru dílčího vzorku. 

d) Pro čistírny odpadních vod s diskontinuálním vypouštěním odpadních vod stanoví 
vodoprávní úřad způsob odběru vzorku individuálně.

e) V kategorii zdrojů do 50 EO může vodoprávní úřad stanovit menší četnost odběrů 
než je uvedeno pro kategorii do 500 EO.

Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Odběry by neměly být 
prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních.[9]

3.2.8. Norma ČSN 75 7221

Pro jednotné určení třídy jakosti tekoucích povrchových vod – (klasifikaci) platí norma 
ČSN 75 7221, která slouží k porovnání jejich jakosti na různých místech a v různém čase. 
Rozděluje vody podle šesti ukazatelů (jedním z nich je celkový fosfor) do pěti tříd podle 
znečištění. 
Způsob hodnocení jakosti vody povrchových toků, (klasifikace jakosti) znamená zařazení 
vod, podle jejich jakosti, s použitím soustavy mezních hodnot tříd jakosti vody. Výsledky 
klasifikace jsou součástí hodnocení jakosti vod z ekologického hlediska. [10]
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Základní  klasifikace  jakosti  vod  musí  být  založena  na  klasifikaci  všech  vybraných 
ukazatelů jakosti vod. Vybranými ukazateli jakosti vod jsou:

a) Saproobní index makrozoobentosu
b) biochemická spotřeba kyslíku,
c) chemická spotřeba kyslíku dichromanem,
d) dusičnanový dusík, 
e) amoniakální dusík, 
f) celkový fosfor 

Povrchové vody jsou dle ČSN 75 7221 zařazeny do pěti jakostních tříd:

a) Velmi čistá voda,
b) Čistá voda
c) Znečištěná voda
d) Silně znečištěná voda
e) Velmi silně znečištěná voda [10]

4. Způsoby odstraňování fosforu z  vod

Eutrofizace  povrchových  vod  je  komplexní  problém  a  jeho  řešení  není 
jednoduché.Dostatečně odstraňovat fosfor a jiné nutriety z odpadních vod je sice nutné ale 
je reálné pouze na velkých ČOV. U lokálních zdrojů znečištění s ním lze jen těžko počítat 
[2]
Řešení problematiky fosforu by se dalo rozdělit na metody omezování přísunu fosforu do 
povrchových vod ať již plošných, bodových, nebo difuzních a na  metody řešení již vzniklé 
eutrofizace. 
Je jistě správné řešit problém eutrofizace především snížením přísunu celkového fosforu a 
pokud možno i  dusíku ze všech zdrojů znečištění.  Avšak reálnou naději  na úspěch má 
pouze orientace na prací,  čistící,  mycí  prostředky.  Pokud se týká městských odpadních 
vod, o pak jde o uplatnění  chemické  nebo biologické  defosfatace  odpadních vod tak i 
omezení používání bezfosforečnanových pracích čistících i mycích prostředků  [1]

4.1. Způsoby omezování přísunu fosforu do povrchových vod 

4.1.1. Bezfosfátové prací prášky

Jedním ze způsobů snížení koncentrace ve vodách je použití bezfosfátových pracích prášků 
V současnosti je na trhu již dostatek pracích prášků, které fosfáty neobsahují. Fosfáty jsou 
v  nich  nahrazeny  tzv.  zeolity,  což  jsou  látky  podobné  přírodním  jílům  -  pro  životní 
prostředí víceméně neškodné. Na druhou stranu se na českém trhu stále ještě objevuje řada 
pracích prášků, které fosfáty obsahují v nemalém množství a proto jsou fosfáty z pracích 
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prášků v České republice stále významným zdrojem fosforu, který uniká do povrchových 
vod.  Prakticky žádný prostředek  na  ruční  mytí  nádobí  neobsahuje  fosfor.  Problém ale 
nastává u prostředků do myček, protože jsou práškové a ve vodě se nejprve musí rozpustit. 
Navíc je zde mechanická práce rukou nahrazena převážně chemickým účinkem. Všechny 
prostředky do myčky zatím fosfor obsahují, ale některé méně a některé více.V roce 1995 
vešla v platnost "Dobrovolná dohoda o snižování dopadu pracích prostředků na životní 
prostředí" uzavřená mezi MŽP a Českým sdružením výrobců mýdla,  čistících a pracích 
prostředků  dne  22.3.1995.  Stanovila  limit  pro  celkový  obsah  fosforu  5,5  % hmotnosti 
pracího prostředku. Tento limit však již ani tehdy nebyl v prášcích překračován. Důležitější 
je Dodatek č.2 k této dohodě, který byl přijat dne 23.7.2001, ve kterém se výrobci mýdla, 
čistících a pracích prostředků zavazují zavést všechny výrobky jako bezfosfátové (tedy s 
obsahem fosforu do 0,1% hmotnosti) od začátku roku 2005. [11]

4.1.2. odstraňování fosforu na čistírnách odpadních vod

Redukce obsahu P v konvenčních biologických ČOV někde nedostačuje k tomu, aby byl 
zamezen  nežádoucí  rozvoj  a  růst  organických  organismů.  Je  proto  třeba  zavést  čistící 
operaci zaměřenou speciálně na fosfor.. [13]
Z odpadních  vod lze  fosfor  odstranit  metodami  fyzikálně  chemickými  a  biologickými. 
Fyzikálně  chemické  metody  jsou  založeny  na  tvorbě  nerozpustných  fosforečnanů 
vápenatých,  hlinitých  a  železitých.  Biologické  odstraňování  fosforu  je  založeno  na 
schopnosti  některých  mikroorganizmů    aktivovaného  kalu  akumulovat  za  určitých 
podmínek fosfor ve formě polyfosfátů. [7]

Technologická  linka velkých a středních čistíren odpadních vod

Obrázek č.4 schéma čistírny odpadních vod [7]
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Popis obrázku č.4
SV-surová  voda  ,  VV-Vyčištěná  voda  ,  OK-odvodněný  kal  .  PČ  předčištění,  MČ- 
mechanické čištění BČ- biologické čištění, TČ terciální čištění, KH- kalové hospodářství, 
SH- shrabky, BP- bioplyn,1- lapák štěrku, 2- česle, 3- lapák písku, 4- usazovací nádrž, 5- 
aktivační  nádrž  nebo  biofiltr,  6-  dosazovací  nádrž,  7-  jednotky  terciálního  čištění 
(dočišťovací rybník, pískový filtr, kolony s aktivním uhlím apod., 8- recirkulace )vrácení 
aktivovaného kalu ), 9-odtahování přebytečného aktivovaného kalu,10-odtahování směsi 
primárního  a  přebytečného  aktivovaného  kalu  1-zahušťovací  a  sklad  nádrž,12-
methanizační nádrž, 13- mechanické odvodnění anaerobně stabilizovaného kalu, 14- odvod 
kalové vody na začátek čištění, 15- plynojem pro bioplyn.

Technologická  linka malých čistíren ( do 5000 EO)

Technologocká linka malých čistíren se liší od technologické linky velkých čistíren v tom, 
že je vynechána primární sedimentace a a anaerobní stabilizace kalu. [7]

V předčištění  dochází  k  odstranění  hrubých  nečistot.V  usazovacích   a  zahušťovacích 
nádržích  dochází  k sedimentaci  suspendovaných  částic  prostou  sedimentací,  v aktivaci 
dochází k biologickému čištění. Fosfor je odbouráván především v aktivaci (biologicky) a 
při srážení (chemicky).

Zvýšené odstraňování fosforu na ČOV

Za vhodných podmínek je aktivovaný kal schopen odstranit více fosforu, než je nutné pro 
jeho normální růst. Jev se nazývá luxury uptake.
Při  konvenčním aktivačním procesu je fosfor odstraňován y odpadních vod hlavně pro 
syntéyu adenintrifosfátu (ATP). Za podmínek, kdz neprobíhá mechanizmus luxury uptake, 
je  syntetiyovaný   ATP vzužíván  jako ydroj  energie  pro  syntézu  buněčného  materiálu. 
Kromě  této  běžné  produkce  ATP  může  dojít  i  k  jeho  nadprodukci,  za  následujících 
podmínek:

a) V buňce je uložena jako rezervní  látka  polybeta-  hydromáselná.  Za přítomnosti 
kyslíku  jsou  buňky schopny oxidovat  PHB vyšší  rychlostí  než  ostatní  rezervní 
látky.  Energie  produkovaná  při  oxidaci  převyšuje  běžné  potřeby  buňky  a  je 
transformována  do  polyfosfátů,  které  jsou  ukládány  v  buňkách  jako  rezerva 
energie.

b) Buňka musí mít k dispozici specifické uhlíkaté sloučeniny, hlavně však kyselinu 
octovou.  Pokud  tato  není  v  odpadní  vodě  přítomna  musí  být  aktivovaný  kal 
kultivován následujícím způsobem:Aktivovaný kal po smíchání s odpadní vodou 
musí být ponechán určitou dobu v anaerobních podmínkách a po anaerobní fázi 
musí být směstná kultura kultivována po dostatečnou dobu v podmínkách oxických 
nebo anoxických. [7]
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Obrázek č. 5 schémata zvýšeného odstraňování fosforu na ČOV [7]

Popis obrázku:
a-reaktor se zvýšeným odstraňováním fosforu
b,c,d- reaktor se zvýšeným odstraňováním fosforu a simultánním odstraňováním dusíku 
v hlavním proudu
AN- anoxické prostředí, OX- oxiské prostředí, AN- anaerobní prostředí

4.2. Způsoby čištění odpadních vod

4.2.1. Chemické srážení (fosforu)

Při chemických metodách se využívá srážení rozpuštěného P jako ortofosfátů ve formě
Nízko rozpustných kovových solí. Polyfosfáty takto odstranit nelze. Odstraní se přitom i 
část 
organicky vázaného P, neboť je při srážení odstraněna i suspendovaná hmota. [13]
Při srážení fosforečnanů Al a Fe přicházejí v úvahu individua uvedené v tabulce č8Srážení 
je zpravidla účinné ve slabě kyselém prostředí. Optimální hodnota pH závisí však také na 
látkovém poměru P:Al a P:Fe. V alkalickém prostředí je srážení fosforečnanů málo účinné. 
Srážení  hlinitými  solemi  je  účinnější  než železitými.  Pro dosažení  nízkých zbytkových 
koncentrací musí být hlinité nebo železité soli ve značném nadbytku. Srážení železnatými 
solemi může probíhat v antických nebo anaerobních podmínkách, například a hypolimniu, 
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v dnových  sedimentech  nebo  anaerobních  reaktorech.  V závislosti  na  pH  prostředí  a 
počátečním  poměru  P.Al,  resp.  P:Fe  má  vznikající  sraženina  různé  složení  zpravidla 
neodpovídající přesně individuím uvedeným v tabulce  č.8. Při srážení fosforečnanů Ca a 
Mg přicházejí v úvahu individua uvedené v tabulce č.8. Srážení je účinné v neutrální nebo 
alkalické oblasti. Zejména v případě vápníku je chemie srážení poměrně komplikovaná. V 
literatuře  je popsáno několik  tuhých fází  které  mohou vznikat  při  srážení  fosforečnanů 
vápenatými solemi: Ca5(PO4)3OH, Ca3(PO4)2, CaHPO4, Ca4H(PO4)3. vznik těchto sloučenin 
závisí na hodnotě pH, počátečním poměru P:Ca, reakční době a teplotě.  Pokud se týká 
hořčíku pak chemie sráženi fosforečnanů je jednodušší než u vápníku. V úvahu přichází 
buď  trifosforečnan  hořečnatý  [Mg3(PO4)2],  nebo  za  přítomnosti  větších  koncentrací 
amoniakálního dusíku a fosforečnanů a hodnota pH se pohybuje v alkalické oblasti. [5]
Tabulka č.8 Možné individua vzniklé při chemickém srážení [5]

Sloučenina Log Ks

AlPO4 -21
CaHPO4 -6,6
Ca3(PO4)2 -25
Ca5(PO4)3OH -57
Ca4H(PO4)3 -47
Ca5(PO4)3F -60
Cd3(PO4)2 -32
Cu3(PO4)2 -37
Fe3(PO4)2 -33
FeNH4PO4 -13
FePO4 -22
Mg3(PO4)2 -13
MgNH4PO4 -12,6
PbHPO4 -11,4
Pb3(PO4)2 -41,2
Zn3(PO4)2 -32

4.2.2. Biologický postup

Biologické odstraňování fosforu spočívá ve schopnosti akumulace (zvýšení obsahu) P (ve 
formě  polyfosfátů)  v  některých  mikroorganismech.  Toho  se  dosáhne 
zavedením„přepínání“ prostředí mikroorganismů mezi aerobním a anaerobním režimem, 
tedy zvláštní kultivací. Anaerobní zóna musí předcházet aerobnímu aerovanému stupni. Za 
anaerobních  podmínek  vznikají  činností  fermentativních  bakterií  z  organických  látek 
přítomných  v  odpadní  vodě  mastné  kyseliny,  zejména  kyselina  octová.  Tyto  vzniklé 
mastné  kyseliny  jsou  využívány  jako  substrát  bakteriemi  schopnými  akumulovat 
polyfosfáty  (ozn.  PP),  přičemž  energie  potřebná  pro  aktivní  membránový  transport 
substrátu do buněk se získává hydrolýzou již dříve akumulovaných, energeticky bohatých 
polyfosfátů. Ortofosfáty vznikající při této hydrolýze jsou vylučovány do okolní kapaliny. 
Uvnitř  buněk  je  z  nižších  mastných  kyselin  syntetizována  zásobní  kyselina  poly-beta-
hydroxymáselná  (z  hlediska  popisované  problematiky je  její  důležitou  vlastností  to,  že 
může  být  snadno  oxidována).  Když  mikroorganismy  vstoupí  do  aerobní  zóny,  znovu 
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ukládají  P ve formě energetickybohatých polyfosfátů.  Za přítomnosti  kyslíku jsou totiž 
buňky schopny oxidovat kyselinu poly-beta-hydroxymáselnou vyšší rychlostí než ostatní 
rezervní látky a ta proto slouží jako zdroj uhlíku pro syntézu buněčné hmoty PP – bakterií. 
Energie produkovaná při této oxidaci převyšuje běžné potřeby buňky a je proto ukládána 
do  polyfosfátů  prostřednictvím  polyfosfátové  kinázy.  K  tomu  jsou  využívány 
(spotřebovávány)  jak fosfáty uvolněné v anaerobních podmínkách,  tak i  další  fosfáty z 
odpadní vody. Polyfosfáty jsou pak ukládány v polyfosfátových pólech buněk a slouží jako 
rezerva energie pro membránový transport  specifických uhlíkatých sloučenin do buněk. 
Tento děj je označován jako „přebytkováabsorpce“ (luxury uptake nebo luxury absorption) 
fosforu. Po tomto procesu může aktivovanýkal obsahovat až 8 % P oproti běžné hodnotě 2 
% v sušině. Pro skutečně efektivní odstraňování P se proto doporučuje doplnit biologické 
odstraňování P i chemickým.[13]

4.2.3. Kombinované postupy 

I když každá z výše popsaných metod je používána samostatn , je v literatu e popsána adaě ř ř  
r zných variant kombinace chemických a biologických metod. Smyslem je vždy zlepšitů  
účinnost odstranění fosforu. V obecné rovině je chemický čistící proces zahájen v mísícím 
stupni,  ve kterém je přidávaný reagent  smíšen s vodou. Následuje zrací  stupeň,  kde se 
vytvoří oddělitelné vločky vzniklého fosfátu, ty jsou v konečné fázi separovány, nejčastěji 
sedimentací. Tento chemický proces bývá v různých variantách zařazen před biologický 
čistící  proces,  za  něj,  nebo  jsou  oba  realizovány  současně.  Jako  příklad  může  sloužit 
kombinovaný  proces  označovaný  jako  PHO-STRIP  –  fosfor  je  uvolňován  z  fosforem 
bohatého kalu v anaerobním usazováku, kde dojde k depolymeraci (hydrolýze) polyfosfátů 
a vyloučení fosfátů do vody. Z kalové vody obsahující až 40 mg P/l je P srážen vápnem. 
Výstupní koncentrace P ve vodě činí cca 1 mg/l. [13]

4.3. Adsorpce a výměna iontů

Jednou z možností  čištění  a úpravy vod je adsorpce.  Sorpce obecně je zachycení  látky 
(sorbátu)  tuhým tělesem (sorbetem). Látka se může zachytit na povrchu (adsorpce) nebo 
uvnitř (absorpce) sorbetu.
V  Jako  adsorpci  chápeme  zachycení  látky  obsažené  ve  vodě  (adsorbátu)  na  povrchu 
tuhého tělesa (adsorbentu). 
Adsorpce a výměna iontů probíhající na povrchu tuhé fáze mohou významně ovlivńovat 
tvorbu chemického složení přírodních vod a uplatňují se i v procesech úpravy a čištění 
vod.Rozlišujeme různé typy adsorpce a to především: Fyzikální adsorpce Chemisorpce, 
Elektrostatická adsorpce[6]

4.3.1. Fyzikální adsorpce

Fyzikální  adsorpce  není  specifická  a  její  podstatou  jsou  Van  der  Waalseovy 
mezimolekulární síly. Na tuhé fázi se může vytvořit i několik vrstev adsorbátu a může být 
dosaženo  značné adsorpční kapacity. [5] Jedná se o vratný děj, jelikož mezi adsorbentem a 
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adsorbátem nevzniká pevná chemická vazba, u které by byla potřebná velká energie pro 
rozrušení vazby. 

4.3.2. Chemisorpce

Chemisorpce, je specifická a její podstatou je elektronová vazba. Na povrchu fáze se může 
vytvořit  jen jedna vrstva adsorbátu  na aktivních centrech.  Adsorpční kapacita  je proto 
poměrně malá. [5] Chemická adsorpce (Chemisorpce) bývá označována jako nevratný děj, 
jelikož  mezi  adsorbentem  a  adsorbátem  dochází  ke  sdílení  elektronů  a  vzniku  pevné 
chemické vazby,  k jejímuž rozrušení je potřebná značná energie.  Vazba může být  buď 
kovalentní polární nepolární, popřípadě iontová.

4.3.3. Elektrostatická adsorpce:

Elektrostatická  adsorpce  (uplatňují  se  coulombovské  síly)  Adsorpce  roztoků  může  být 
molekulová  nebo  iontová.  Z vodohospodářského  hlediska  je  velmi  významná  adsorpce 
iontová,  která  se  dělí  na  prostou  a  výměnnou  adsorpci.  Přednostně  se  sorbují  ionty 
s vyšším nábojovým číslem,  menším hydratačním poloměrem,  ionty které jsou součástí 
krystalové mřížky adsorbentu nebo jsou chemicky podobné některému iontu krystalové 
mřížky nebo tvoří  s některým iontem mřížky málo rozpustnou nebo málo disociovanou 
sloučeninu. [6]
Pří  molekulové  adsorpci  neadsorbuje  celá  molekula.  Při  iontové  adsorpci  se  sorbují 
převážně buď kationy nebo aniony, a to v závislosti na náboji povrchu tuhé fáze. Kladně 
nabité povrchy adsorbují převážně aniony a záporně nabité povrchy přednostně kationy. 
Rozlišuje se prostá iontová adsorpce a výměnná adsorpce. [5] Při prosté adsorpci sorbent 
pouze naváže ionty z roztoku, při výměnné adsorpci jsou adsorbované ionty nahrazovány 
disociovanými funkčními skupinami adsorbentu (protionty).
Typickým příkladem iontové adsorpce je adsorpce iontů na elektroneutrální povrch nebo 
částici čímž vytvoří nabytou vnitřní vrstvu, která adsorbuje opačně nabyté ionty (vnější 
vrstva) a vytvoří tak elektrickou dvojvrstvu. [6]
Vnitřní část dvojvrstvy může být i součástí tuhé fáze, vznikne li disociací  povrchových 
skupin. Náboj vnitřní části dvojvrstvy je vyrovnán adsorpcí opačně nabitých iontů, které 
tvoří  vnější  (sekundární)  část  elektrické  dvojvrstvy.  Názor  na  uspořádání  elektrické 
dvojvrstvy se postupně vyvíjel.  Zkušenosti  vyhovuje nejvíce Sternova dvojvrstva. Stern 
předpokládal že vnější vrstva má dvě části. Při pohybu částice zůstává část vnější vrstvy u 
tuhé fáze a nepohybuje se, kineticky náleží k tuhé fázi druhá část je vrstvou difuzní. Náboj 
tuhé fáze je z kinetického hlediska dán rozdílem náboje vnitřní vrstvy a náboje té části 
vnější vrstvy která lne k tuhé fázi. Potenciálem rozhodujícím o průběhu elektrokinetických 
jevů není teda celkový potenciál  povrchu tuhé fáze vůči kapalné (povrchový potenciál, 
potenciál)  nýbrž  potenciál  rozhraní  mezi  lnoucí  vrstvou  a  ostatní  kapalinou.  Jde  o 
elektrokinetický potenciál ( potenciál), který závisí na uspořádání fázového rozhraní   [5]
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Obrázek č.6 model Steinovy dvojvrstvy. [5]

4.3.4. Iontová výměna

Při  výměnné  adsorpci  dochází  k výměně  mezi  ionty  kapalné  fáze  a  ionty  krystalové 
mřížky.  Látky s velkou výměnnou kapacitou se nazývají  měniče  iontů [6] Iontoměniče 
které  mění  aniony  se  nazývají  anexy  a  iontoměniče  které  vyměňují  kationy  katexy. 
Iontoměniče jsou makromolekulární látky, které na mají na svém skeletu funkční slupiny, 
které jsou disociovatelné. Při disociaci se uvolní jednoduché ionty tzv. protionty. Ionexy 
pracují ve třech cyklech: ionex nejprve vyměňuje ionty z roztoku za protionty, až dojde k 
rovnovážnému stavu. Po dosažení rovnovážného stavu .se ionex propláchne vodou a přejde 
do  cyklu  regenerace,  kdy  dojde  k desorpci  iontů,  které  ionex  adsorboval  z roztoku  a 
navázání   disociovatelných skupin,  (které  obsahoval původně).  Katexy mohou být buď 
slabě kyselé, nebo silně kyselé a mohou pracovat buď v H-cyklu (protiont H+) nebo Na 
cyklu (protinot Na+). Slabě kyselé katexy jsou účinné pouze v alkalických oblastech, silně 
kyselé  jsou účinné  v celé  oblasti  pH. Anexy mohou být  buď slabě zásadité  nebo silně 
zásadité  a  pracovat  v OH  cyklu  (protiont  OH-)  nebo  v Cl  cyklu  (protiont  Cl-).  Slabě 
zásadité anexy jsou účinné pouze v kyselé oblasti, silně zásadité ve všech oblastech pH. 
Afinita iontů v iontoměniči je tím větší, čím je větší nábojové číslo iontu a roste s větším 
poloměrem  iontu při stejném náboji. 
Regenerace:Katexy pracující v H cyklu se regenerují pomocí HCl,  H2SO4  (10%roztok). U 
katexů  pracujících  v Na  cyklu  se  provádí  regenerace  roztokem NaCl.  Anexy  pracující 
v OH cyklu se regenerují pomocí  3-5 % roztoku NaOH a anexy pracující v Cl cyklu Nacl 
5-10%  roztok.  Jako  makromolekula  iontoměniče  se  obvykle  používají:  polystyrén, 
fenolové pryskyřice, polyakryláty,
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4.3.5. Závislost adsorpce na koncentraci 

Vliv koncentrace na adsorpci popisují adsorpční isotermy. Pro adsorpci z roztoků obvykle 
vyhovuje buď Langmayerova, nebo Freundlichova isoterma. Langmayerova isoterma platí 
obvykle pro chemisorpci či elektrostatickou adsorpci, kdy se tvoří pouze monomolekulární 
vrstva  na  povrchu  adsorbentu  a  všechna  aktivní  místa  na  povrchu  jsou  rovnocenná. 
Freundlichova isoterma platí obvykle pro adsorpci na heterogenních površích s různými 
aktivními místy[5]. Hodnoty konstant určíme linearizací experimentálních výsledků [7]
Langmayerova izoterma je dána vztahem :

r

r

bc
bcaa
+

=
1max   kde a je adsorpční kapacita v ml g-1, resp. G g-1, amax maximální adsorpční 

kapacita ve stejných jednotkách, cr je rovnovážná koncentrace adsorbované látky v mol g-1, 
resp.v g l-1 a b je konstanta.
Freundlichova isoterma  je dána vztahem:

n
rcka ⋅=  nebo  tímtéž  vztahem  v linearizované  formě  lpgkcna r +⋅= loglog kde  n  a 

k jsou konstanty, a a crmají stejný význam jako v rovnici pro Langmayerovu isotermu [5]

4.3.6. Adsorbenty 

Jako adsorbenty se používají látky které mají vysoký specifický měrný povrch (stovky až 
tisíce m2  na gram sorbentu)   Ve vodohospodářství to být například: (hydratované oxidy 
silikagel, hlinitokřemičitany nebo aktivní uhlí.
Pokud s týká adsorbentů rozlišují se buď podle polarity, nebo podle kyselosti. Z hlediska 
molekulové  adsorpce  se  rozlišují  polární  adsorbenty  (silikagel,  hydratované  oxidy, 
hlinitokřemičitany) a nepolární adsorbenty (aktivní uhlí). Polární adsorbenty lépe sorbují 
polární  sloučeniny  a  naopak.  Z hlediska  iontové  adsorpce  se  někdy  rozlišují  zásadité 
adsorbenty (např.hydratované oxidy) a kyselé adsorbenty (silikagel, křemičitany). [5] Pro 
dočištění  některých  druhů odpadních  vod se uplatňují  i  další  látky jako antracit,  koks, 
polokoks,  aktivované  hnědé  uhlí,  rašelina  popílky  a  škvára.Výhodou  těchto  látek  je 
zpravidla cena, a proto se po vyčerpání adsorpční kapacity neregenerují, ale spalují nebo 
likvidují jinak.  [7]
Předmětem výzkumu a obsahem této práce je možnost využití modifikovaných popílků ze 
spalování uhlí jako sorbenu pro adsorpci fosforečnanů a adsorpci obecně.
K nejrozšířenějším přírodním sorbetům patří  zeolity.  Mnohá ložiska  přírodních  zeolitů 
vznikla  ze  sopečného  popela  –amfoterního  vitrického  (sklovitého),  alumosilikátového 
materiálu vyvrhnutého do vodního prostředí v procesu diageneze. Zeolity alkalických kovů 
jsou  tedy  krystalické  hydratované  alumosilikáty.  Zeolity  ve  vulkanicko-sedimentárních 
horninách vznikají  jako výsledek reakce  vody v pórech  s pevnými  aluminosilikátovými 
výchozími  materiály,  kterými  jsou  nejčastěji  vulkanické  sklo  a  vulkanický  popel. 
Energetické  popílky  jsou  v určitém směru  syntetickou  paralelou  přírodních  popelů  jak 
strukturou tak i složením.[4]
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4.3.7. Adsorpce na hydratovaných oxidech.

Pro vysvětlení mechanizmu adsorpce na hydratovaných oxidech bylo vypracováno několik 
sorpčních  modelů.  Adsorpci  nelze  vždy vysvětlit  jen podle jednoho sorpčního modelu. 
Často je však aplikován jednoduchý model iontové výměny. Tomto modelu se adsorpce 
kationů  vysvětluje  jejich  výměnou  za  proton  hydroxidové  skupiny  výměny  anionů  se 
předpokládá že buď v kyselém prostředí přijmou hydroxydové skupiny vodíkový ion za 
tvorby  M-OH  a  součastně  se  váže  ekvivalentní  množství  anionu  jako  protiionu,  nebo 
dochází  k přímé  výměně  skupiny  OH  za  anion  v roztoku  podle  následujících 
schematických rovnic, kde m znamená kov, K kation a A anion: [5]

Obrázek č.7 model iontové výměny  [5]

Často  se  taky  aplikuje  model  povrchových  komplexů,  které  tvoří  povrchové  skupiny 
hydratovaného oxidu s jednoduchými  ionty.  Jde o koordinační  reakce s elektrostatickou 
interakcí což lze stechiometricky znázornit asi takto: [5]

 Př:model povrchových komplexů

FeO(OH)(s) + HPO4
2-=FeO(HPO4)-+OH-

+++ +=+⋅ HOZnOHMnOZnOHMnO )(2
22  -

4.3.8. Adsorpce na hlinitokřemičitanech

Jílové  minerály  mají  koloidní  charakter.  Nositelem  výměnných  vlastností  těchto 
hlinitokřemičitanů jsou povrchové hydroxylové skupiny. V přírodních vodách s hodnotami 
pH  obvykle v rozmezí 6 až 8 se jílové minerály chovají převážně jako měniče kationů, 
protože náboj jejich povrchu je většinou záporný.
Adsorpce  anionů  na  površích  hydratovaných  oxidů  a  hlinitokřemičitanů  je  účinná 
především v kyselém prostředí. [5]
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4.3.9. Adsorpce na aktivním uhlí

Aktivní  uhlí  jako  nepolární  adsorbent  sorbuje  podle  předpokladů  především  nepolární 
organické  látky a  neelektrolyty.  Aktivní  uhlí  mívá  velmi  rozdílné  adsorpční  vlastnosti, 
které jsou závislé na způsobu jeho přípravy. [5]
Přítomnost kyslíku a vysoké teploty (kolem 10000C) při aktivaci (výrobě) vedou ke vzniku 
tzv.H- uhlí a přítomnost kyslíku při aktivaci probíhající za nízkých teplot (200-3000C) vede 
ke vzniku tzv L-uhlí.
Kyselá aktivní uhlí (L-uhlí) mívají hodnotu pH asi 3 až 4, zásaditá aktivní uhlí (H- uhlí) 
asi  7  až  8.  Kyselá(L-uhlí)  jsou  vhodná  pro  adsorpci  kationů  a  zásaditá  (H-  uhlí)  pro 
adsorpci anionů. [5]

4.3.10. Ovlivnění adsorpce

Adsorpce je ovlivňována těmito faktory:
-vlastnosti adsorbentu a polarita adsorbované látky a rozpouštědla
Při adsorpci dochází k soutěži o obsazení adsorpčních center mezi adsorbovanou látkou a 
rozpouštědlem.  Uplatňuje  se  pravidlo  o  vzájemné  afinitě  (příbuznosti  látek)  podobné 
polarity. Proto na nepolárních sorbentech například aktivní uhlí probíhá nejlépe adsorpce 
nepolárních nebo málo polárních  látek z polárních rozpouštědel ( voda, ethylalkohol) [7]

4.3.11. Vliv pH

Vliv pH se uplatňuje u sloučenin schopných disociace. S rostoucí disociací adsorbce klesá. 
Pro organické kyseliny se proto jako optimální uvádí pH pro adsorpci pk-3, pro organické 
báze  pk + 3. U amfolitů je maximální adsorpce dosaženo při takovém pH, kdy kyselé i 
zásadité části jsou disociovány do stejného stupně a molekula má proto nulový náboj. [7]

Vliv teploty
Vliv teploty je v běžném rozmezí, které připadá pro odpadní vody poměrně malý. Obecně 
platí že se zvyšováním teploty adsorpce klesá. [7]
 

4.3.12. Použití adsorpce ve vodním hospodářství

Při úpravě a čištění  vod se část  setkáváme a adsorpcí kovů, nekovů a radionuklidů na 
hydratované oxidy. Adsorpce se výrazně uplatňuje rovněž při odstraňování As a Se z vody, 
ale i radioaktivních složek jako Ra a U. [6]Dále se adsorpce používá pro dočišťování vody 
při úpravě vody (adsorbent aktivní uhlí). Pro odstraňování těžkých kovů z vody se obvykle 
využívá iontové výměny. 
Vedle systémů zvýšeného odstraňování fosforu z odpadních vod na ČOV jsou hledány i 
chemicko-fyzikální postupy. Mezi moderní patří užití polymerních iontoměničů. Některé 
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přípravky  jsou  již  i  komerčně  dostupné,  například  australský   PHOSLOCK přípravek, 
který je vstřikován do vodních ploch [2]

4.4. Možnosti řešení již vzniklé eutrofizace

Mezi možnosti  řešení  již  vzniklé  eutrofizace  patří:  vyplavení  biomasy z nádrží  pomocí 
vhodného  zařízení  (hrozí  však  zhoršení  kvality  vody  níže  na  toku),  nebo  mechanické 
odstranění biomasy, kdy jako zařízení mohou posloužit husté sítě nebo řídké textilie. Další 
možností je odstranění biomasy sinic pomocí býložravých ryb, (zatím ve stádiu pokusů). 
Rybami  které  byly  pro  tento  účel  nejčastěji  testovány  jsou:  tolstolobik  bílý 
(Hipophthalmichtys  molithrix)  a  tolstolobec  pestrý  (Aristichthys  nobilis).  K odstranění 
vnitřního zdroje zatížení (sedimentů) se používají asanační opatření. Můžou to být např. 
odtěžení  sedimentů,  nebo  zablokování  (imobilizace)  živin  v sedimentech.  Imobilizace 
fosforu se provádí oxidací a následným rozkladem organických látek a navázáním fosforu 
na trojmocné železo. Omezení masového rozvoje vodních rostlin a sinic je také dosažitelné 
pomocí chemických prostředků jako algicity, flokulanty a koagulanty popřípadě herbicidů, 
které však mohou mít toxické účinky na ostatní (žádoucí) vodní živočichy a rostliny. 
Jediná  účinná  cesta  jak  se  bránit  hromadnému  nárůstu  sinic  a  řas  v našich  vodách  je 
prevence. Je nutné předcházet znečišťování vod látkami podporujícími bujení sinic a řas. 
[2]  .

5.  Metodika 

Předmětem této  práce  je  zjistit,  zda  je  možné  využití  popílků,  (popřípadě  upravených 
popílků)  jako  sorbetu  pro  odstraňování  fosforu  z vod..  Popílek  má  sice  vysoký  měrný 
povrch a dobré adsorpční schopnosti, ale jistými vhodnými úpravami můžeme jeho měrný 
povrch  a  adsorpční  vlastnosti  výrazně  zvýšit.  Obvykle  se  používá  loužení  s roztokem 
NaOH nebo  KOH a třídění pro dosažení optimální zrnitosti  V této práci bylo jako úprava 
použito reakce s roztokem NaOH.

5.1. Složení popílku (před sorpcí)

Analýza  vzorku  byla  provedena  pomocí  rentgeno-fluorescenční  metody  (WD-XRF) 
Pomůcky: 
Analytické váhy,lžička, přístroj spectroscan MAKC-GV, raznice XRF-DIE a příslušný lis 
(od firmy Massen), achátová třecí miska s tloučkem
Chemikálie:
Postup:
 Vzorek  popílku  byl  smíchán  s voskem  (4g  popílku  a  0,9g  vosku).  Směs  byla 
homogenizována mícháním, třením a drcením ve třecí misce. Pomocí raznice a lisu byly za 
tluku 15 tun cm-2 vylisovány pelety  směsi popílku s voskem  průměru 32 mm. Pelety byly 
analyzovány na přístroji spectroscan MAKC-GV za použití software QAV.
(vypočtené hodnoty uvedeny ve výsledcích –tabulka- tabulka 12)

2009                                                                                                                              31



Šajer Martin: Vliv alkalické modifikace popílků na jejich sorpční vlastnosti.

5.2. Modifikace popílku:

Na základě  literatury  bylo  jako  modifikace  použito  reakce  popílku  s roztoky NaOH o 
koncentracích: 1M, 3M, 6M ( M-molární roztoky), 

Pomůcky: 
analytické  váhy,  lžička,  odměrná  baňka  1000ml  (3ks),  kádinka 150ml  (3 ks),  sušárny- 
memmert
Chemikálie: 
pevný NaOH
Princip: 
Postup: Do odměrných baněk 1000ml byly připraveny roztoky NaOH o koncentracích 1M, 
3M, 6M roztoky. Vzorky popílku byly smíchány s roztoky NaOH v poměru 1:10 (100mg 
popílku na litr roztoku). Vzorky byly ponechány v inkubaci po dobu 24 hod při teplotě 
550C. Po ukončení inkubace byly vzorky popílku promyty destilovanou vodou a vysušeny 
při teplotě 750 C.

5.3. Pokus zjištění sorpční schopnosti popílku

Princip:
Pro zjištění sorpční schopnosti bylo použito pokusu, při kterém je známé množství popílku 
vloženo do roztoku dyhydrogen fosforečnanu draselného (KH2PO4) o známé koncentraci, 
Doba  trvání  pokusu  byla  24  hodin.  Během pokusu  byl  vzorek  neustále  promícháván. 
Během pokusu dojde k sorpci PO4

-3 na popílek, sorbované množství fosforu je vypočteno 
odečtením koncentrace fosforu ve vzorku naměřené po adsorpci od koncentrace původní a 
také změřeno pomocí  rentgeno-fluorescenční metody(WD-XRF).
Postup: 
Vzorky  prostého  a  modifikovaného  popílku  byly  ponechány  na  24  hodin,  za  stálého 
míchání, na přístroji GFL 3031 s roztokem dyhydrogen fosforečnanu draselného (KH2PO4) 
o koncentracích:0,5,1,1,5,3,6. Otáčky  na přístroji  byly nastaveny na 195 otáček za minutu 
a teplota byla po celou dobu pokusu 25 0C. 
Roztok  byl  zfiltrován  a  následně  byla  provedena  analýza  jak  filtrátu  tak  vysušeného 
pevného  podílu  (popílku)  zachyceného  na   filtrační  přepážce.  Analýza  filtrátu  byla 
prováděna  dvěma  metodami  a  výsledky  byly  porovnávány.  Jednou  z  metod  je 
spektrofotometrie, druhou rentgeno-fluorescenční metoda (WD-XRF). Analýza pevné části 
zachycené na filtru (popílku) byla prováděna pouze rentgeno-fluorescenční metoda(WD-
XRF).

5.4. Filtrace:

Pomůcky: 
filtrační papír velikost pórů -100pcs, (množství 6 ks), analytické nálevky (množství-6ks), 
stojan pro analytické nálevky, plastové nádoby se vzorky (množství-6ks), plastové kádinky 
100ml (množství-6ks)

Princip. 
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Jedná se o prostou filtraci, jako filtr byl použit filtrační papír(100pps).

Postup: 
Filtrace byla prováděna v analytické nálevce, jako filtrační přepážka byl použit filtrační 
papír, po ukončení nebylo provedeno promývání vzorku, (aby nebyla změněna koncentrace 
filtrátu) 
5.5. Sušení:
Pomůcky: 
sušárna (memmert),hodinové sklo(6ks), exikátor
Postup: Vzorek byl sušen do konstantního úbytku hmotnosti při teplotě 1050C, po sušení 
byl umístěn do exsikátoru.

5.6. Analýza filtrátu:

5.6.1. Analýza filtrátu metodou absorpční spektrofotometrie

Pomůcky: 
odměrná baňka objem 50 ml (množství 6 ks), odměrná baňka objem 1000 ml (množství 6 
ks) erlenmayerova baňka objem 100ml (množství 6 ks), 
Chemikálie.
směsné činidlo složené z: (140ml H2SO4), molybdenanu amonného- 3% roztok,  kyseliny 
askorbové  –roztok  2,16g  askorbové  kyseliny  ve  100ml  vody,  vinanu  antimonylo  –
draselného- roztok- 0,68 g K(SbO)C4H4O6.O,5H2O rozp. ve 500ml destilované H2O)  
Princip:
Orthofosforečnany reagují v prostředí H2SO4 za katalytického účinku antimonitých iontů 
s molybdenanem  amonným  při  vzniku  heteropolykyseliny-kyseliny  molybdafosforečné. 
Redukcí kyselinou askorbovou přechází žlutý komplex kyseliny molybdatofosforečné na 
roztok  fosfomolybdenové  modři,  který  je  vhodný  pro  stanovení  adsorpční 
spektrofotometrií:
PO4

-3+ (NH4)2MoO4 = H4P(Mo12O40)=fosfomolybdenová modř
Postup: 
K 50 ml zfiltrovaného vzorku (popř. zředěného) bylo přidáno  5 ml směsného činidla. Po 
promíchání se roztok nechal 15 min stát a pak byla změřena  absorbance při vlnové délce 
690 nm. Od její hodnoty pak byla  odečtena hodnota slepého stanovení, provedeného podle 
stejného postupu s redestilovanou vodou. 
Příprava zásobních roztoků:
Zásobní  roztok  byl  připraven  odpipetováním  1  ml  vzorku  a  doplněním  po  rysku 
destilovanou  do 1000 ml odměrné baňky. Ze zásobních roztoků byly odpipetovány podíly 
tak  aby   koncentrace  vzorku  odpovídala  rozsahu  přístroje.  Odpipetované  podíly  byly 
doplněny po rysku destilovanou vodou v odměrné baňce 50 ml.Postup byl proveden pro 
dvě varianty naředění vzorku

2009                                                                                                                              33



Šajer Martin: Vliv alkalické modifikace popílků na jejich sorpční vlastnosti.

Naměřené a vypočtené hodnoty:

První varianta naředění. Sorbent -FAN1
Zásobní roztok naředěn (1:1000), hodnoty naředění vzorku:

Tabulka  č.9  Naměřené  hodnoty  koncentrace  P  ve  filtrátu  změřeny  pomocí 

spektrofotometrické metody pro FAN 1

Číslo 
vzorku

Odpipetovaný  podíl   ze 
zásobního roztoku [ml]

Faktor  naředění 
vzorku

Slepé stan.
0 25 (odběr přímo ze vzorku) 1: 2 
1 25 1: 2 000
2 10 1: 5 000
3 10 1: 5 000
4 5 1: 10 000
5 2,5 1. 20 000
Číslo 
vzorku

 C0

[mg/l]
Naměřená 
hodnota 
PO4

-3

[mg/l]

PO4
-3

odečteo 
sl.stan
[mg/l]

Cr
(PO4

3-)
 
[mg/l]

Cr
(P)
 [mg/l]

Slepé stan. 0 0,008 0 0 0,00
0 0 0,05 0,05 0,094 0,03
1 500 0,02 0,01 20 6,52
2 1000 0,13 0,12 620 202,18
3 1500 0,28 0,27 1365 445,13
4 3000 0,42 0,41 4120 1343,54
5 6000 0,55 0,54 10820 3528,43

Popis tabulky:

co …. počáteční koncentrace prvku v roztoku před sorpcí [mg.l-1]

cr …. konečná koncentrace prvku v roztoku po sorpci [mg.l-1]
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FAN2-Druhá varianta naředění 

Zásobní roztok naředěn (1:1000), hodnoty naředění vzorku:

Tabulka  č.10  Naměřené  hodnoty  koncentrace  P  ve  filtrátu  změřeny  pomocí 

spektrofotometrické metody pro FAN2

Číslo 
vzorku

Odpipetovaný  podíl   ze 
zásobního roztoku [ml]

Faktor  naředění 
vzorku

Slepé 
stanovení
0 25 (odběr přímo ze vzorku) 1: 2 
1 25 1: 2 000
2 10 1: 5 000
3 10 1: 5 000
4 5 1: 10 000
5 2,5 1. 20 000
Číslo 
vzorku

 C0

[mg/l]
Naměřená 
hodnota 
PO4

-3

[mg/l]

PO4
-3

odečteo 
sl.stan
[mg/l]

Cr
(PO4

-3)
 
[mg/l]

Cr
(P)
 [mg/l]

Slepé stan. 0 0,008 0 0 0,00
Slepé stan. Sl.stan 0,01 0 0  0
0 0 0,02 0,01 0,018 0,01
1 500 0,05 0,04 83 27,07
2 1000 0,01 0 0 0,00
3 1500 0,01 0 0 0
4 3000 0,11 0,10 990 322,84
5 6000 0,28 0,27 5460 1780,52

Výpočty:
Přístrojem byla naměřena přímo koncentrace PO4

-3 ve vzorku, od naměřené hodnoty byla 
odečtena  hodnota  slepého  stanovení  a  byl  proveden  přepočet  na   koncentraci  PO4

-3. 
v původním  vzorku  před  ředěním.  Nakonec  byl  proveden přepočet  pro  obsah  fosforu 
fosforu jako prvku (obsah P) ve fosforečnanu (PO4

-3).

Příklad výpočtu:
Odečet slepého stanovení:

slnam CCPOC −=− )( 3
4

008,0055,0)( 3
4 −=−POC

047,0)( 3
4 =−POC  mg l -1

(Cnam- naměřená koncentrace, Csl- naměřená koncentrace slepého stanovení)
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Přepočet množství PO4
-3 ve vzorku pro vzorek o původní koncentraci (před ředěním).

Ft
POC

POC nam
p

)(
)(

3
4)(3

4)(

−
− =

002,0
047,0)( 3

4)( =−POC p

094,0)( 3
4)( =−POC p mg l -1

 (CP-koncentrace v původním vzorku (před ředěním), Cnam- naměřená koncentrace í) 
Výpočet množství fosforu (P) ve fosforečnanu (PO4

-3)

)(
)()()( 3
4

3
4 −
− ⋅=

POM
PMPOCPC

97,78
16094,0)( ⋅=PC

03,0)( =PC  mg l -1

( M- molární hmotnost, C-  koncentrace)

5.6.2. Analýza filtrátu  pomocí metody WD-XRF

Pomůcky:
přístroj spectroscan MAKC-GV, 
Chemikálie: 
destilovaná voda,
Postup: 
Vzorek  (filtrát)  byl  umístěn  do  kyvety  o  průměru  1,5cm  a  byl  překryt  Mylarovou 
fólií.Potom byl vzorek analyzován na přístroji spectroscan MAKC-GV, 
Naměřené hodnoty 
(naměřené  hodnoty uvedeny ve výsledcích –tabulka-č.15)

5.7. Analýza množství fosforu zachyceného  sorbetem změřeno pomocí metody WD-
XRF:

Analýza  vzorku  byla  provedena  pomocí  rentgeno-fluorescenční  metody  (WD-XRF) 
Pomůcky: 
Analytické váhy,lžička, přístroj spectroscan MAKC-GV, raznice XRF-DIE a příslušný lis 
(od firmy Massen), achátová třecí miska s tloučkem
Postup: 
Vzorek  popílku  byl  smíchán  s voskem  (4g  popílku  a  0,9g  vosku).  Směs  byla 
homogenizována mícháním, třením a drcením ve třecí misce. Pomocí raznice a lisu byly za 
tluku 15 tun cm-2 vylisovány pelety  směsi popílku s voskem  průměru 32 mm. Pelety byly 
analyzovány na přístroji spectroscan MAKC-GV za použití software QAV.
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Naměřené hodnoty
Tabulka č.11 Naměřené hodnoty množství fosforu zachyceného  sorbentem

P2O5  % hmotnosti     
 C0[mg/l] 0 500 1000 1500 3000 6000
FAN 0,20 2,42 3,42 4,61 6,82 8,42
P1FAM 0,15 1,77 2,76 3,75 5,51 7,63
P3FAM 0,10 1,62 2,62 3,57 5,69 9,44
P6FAM 0,07 1,75 3,04 3,93 7,40 11,58

Výpočty:
Naměřené hodnoty P2O5 byly přepočteny pro množství fosforu jako prvku 
M (molární hmotnost)
M (molární hmotnost)
mP2O5…….hmotnost 
m P……. ….hmotnost fosforu 

52
52

OmP
OMP

MPmP ⋅=

 (vypočtené hodnoty uvedeny ve výsledcích –tabulka-č.13)

5.8. Měření Ph

Pomůcky: 
Ph metr (WTW PH 340i)
Chemikálie.
Destilovaná voda
Postup: 
pH  vzorku bylo změřeno pomocí pH-metru a byla zapsána teplota. Poté byl umístěn na 24 
hodin v inkubaci, za stálého míchání. Po uplynutí inkubace bylo opět změřeno pH.
(naměřené  hodnoty uvedeny ve výsledcích –tabulka-č.20)
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6. Výsledky

6.1. Složení popílků před sorpcí 

Tabulka č.12 Složení popílků před sorpcí 

 

 

Grafické zobrazení původního složení popílků

Graf č.3 Grafické vyjádření složení popílku před sorpcí (uvedeny pouze majoritní  složky) 
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hlavní FAN FAM1 FAM3 FAM6

  složky
hmot 
%

hmot 
%

hmot 
%

hmot 
%

Na2O 0,44 0,66 0,81 1,22
MgO 2,50 2,17 2,02 2,17
Al2O3 20,46 19,23 18,47 20,05
SiO2 43,57 40,78 37,15 36,51
P2O5 0,15 0,13 0,10 0,07
SO3 0,51 0,26 0,27 0,25
K2O 2,65 1,82 1,33 0,96
CaO 4,04 5,78 6,10 6,40
TiO2 0,82 1,01 0,84 0,87
Fe2O3 9,74 8,60 8,75 9,12

vedlejší FAN FAM 1 FAM 3 FAM 6
složky [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]
Mn  1128,9 1126,8 1153,2
Cr 177,0 111,63 127,1 126,9
Co 40,8 39,5 41,2 41,7
Ni 66,4 82,6 73 75,6
Zn 683,8 133,7 138,2 135,6
Sr 262,3 448,3 452,3 463,6
Ba 729,7 826,1 865,2 987,5
As 43,9 30,6 26,3 24,8
Pb 68,1 32,4 30,2 20,6
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6.2. Množství fosforu ve filtrátu po sorpci

6.2.1. Množství fosforu ve filtrátu po sorpci změřeno pomocí WD-XRF
 
Tabulka č.13 množství fosforu ve filtrátu změřeno pomocí WD-XRF

 Cr -obsah fosforu [mg/l]
 C0[mg/l] 0 0,5 1 1,5 3 6
FAN 9,00 15,83 266,94 511,67 1585,33 4064,00
1FAM 5,02 126,38 400,01 677,59 1841,60 4333,80
3FAM 8,65 147,40 379,88 723,60 1751,00 3637,20
6FAM 10,06 135,08 351,36 660,27 1400,10 3508,60

co …. počáteční koncentrace prvku v roztoku před sorpcí [mg.l-1]

cr …. konečná koncentrace prvku v roztoku po sorpci [mg.l-1]

Graf č.4 vliv modifikace na sorpci (změřeno pomocí WD-XRF
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6.2.2. Množství fosforu ve filtrátu po sorpci, změřeno pomocí 
spektofotometrické metody

Zásobní roztok naředěn (1:1000), hodnoty naředění vzorku:

Tabulka č.14 hodnoty původní a konečné koncentrace fosforu ve filtrátu (změřeny pomocí 

spektrofotometrcké metody)

 FAN1 FAN2

C0[mg/l] Cr [mg/l] Cr [mg/l]
Sl. stan 0 0
0 0,03 0
500 6,52 6,95
1000 202,18 210,99
1500 445,13 453,28
3000 1343,54 1379,42
6000 3528,43 Nad rozsah

co …. počáteční koncentrace prvku v roztoku před sorpcí [mg.l-1]

cr …. konečná koncentrace prvku v roztoku po sorpci [mg.l-1]

Graf č.5 vliv modifikace na sorpci (změřeno pomocí spektrofotometrie)
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6.3. Množství fosforu zachyceno na sorbetu 

Hodnoty naměřeny pomocí metody WD-XRF

Tabulka č.15 Množství fosforu zachyceno na sorbetu 

P Cr-obsah fosforu [hmotnostní procenta]
 C0 0 0,5 1 1,5 3 6
FAN 0,09 1,06 1,49 2,01 2,98 3,68
P1FAM 0,06 0,77 1,20 1,64 2,41 3,33
P3FAM 0,04 0,71 1,14 1,56 2,48 4,12
P6FAM 0,03 0,76 1,33 1,72 3,23 5,05

co …. počáteční koncentrace prvku v roztoku před sorpcí [mg.l-1]

cr …. konečná koncentrace prvku v roztoku po sorpci [% hmotnosti]

Graf č.6 Množství P na sorbetu po sorpci
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6.4. Zpracování výsledků 

Pro výpočet adsorbovaného množství byl použit vztah:         
( )

m
ccVa ro −

=
.

, kde

co …. počáteční koncentrace prvku v roztoku před sorpcí [mg.l-1]

cr …. konečná koncentrace prvku v roztoku po sorpci [mg.l-1]

V …. objem použitého roztoku [l]

 m …. hmotnost prvku použitého k sorpci [g]

 a …. adsorbované množství [mg.g-1]

Pro porovnání sorpčních vlastností jednotlivých typů použitých vzorků popílků byla 

vypočítána účinnost sorpce podle vztahu:            
B
A.100=ξ , kde

A ………. skutečné sorbované množství prvku [mg]

B ………. maximální teoretické množství sorbovaného prvku [mg]

ξ ………. účinnost sorpce [%]

Příklad výpočtu:
 

( )
m

ccV
a ro −

=
.

                                                      
B
A.100=ξ

( ) [ ]gmga /84,4
5

83,15500.05,0 =−=                     ==
500
484.100ξ 96,83%
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6.4.1. Adsorpční isotermy hodnoty změřeny pomocí WD-XRF)

Tabulka  č.16  hodnoty  počáteční  a  konečné  koncentrace  fosforu  ve  filtrátu  (hodnoty 

změřeny pomocí WD-XRF)

V[l] m[g]
0,05 5,00

FAN FAM3
C0[mg/l] Cr[mg/l] a[mg/g] C0[mg/l] Cr[mg/l] a[mg/g]
0,00 9,00 0 0,00 8,65 0
500,00 15,83 4,84 500,00 147,40 3,53
1000 266,94 7,33 1000 379,88 6,20
1500,00 511,67 9,88 1500,00 723,60 7,76
3000,00 1585,33 14,15 3000,00 1751,00 12,49
6000,00 4064,00 19,36 6000,00 3637,20 23,63
FAM1 FAM6
C0[mg/l] Cr[mg/l] a[mg/g] C0[mg/l] Cr[mg/l] a[mg/g]
0,00 5,02 0 0,00 10,06 0
500,00 126,38 3,74 500,00 135,08 3,65
1000 400,01 6,00 1000 351,36 6,49
1500,00 677,59 8,22 1500,00 660,27 8,40
3000,00 1841,60 11,58 3000,00 1400,10 16,00
6000,00 4333,80 16,66 6000,00 3608,60 23,91
   

Graf č.7 Adsorpční isotermy (výsledky naměřeny hodnotou WD-XRF)
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6.4.2. Účinnost adsorpce (hodnoty změřeny pomocí WD-XRF)

Tabulka č.17 Účinnost sorpce  (hodnoty změřeny pomocí WD-XRF)

FAN                                                     FAM3
B [mg] A[mg]  ζ [%] B [mg] A[mg]  ζ [%]
0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
500,00 484,17 96,83 500,00 352,60 70,52
1000 733,06 73,31 1000 620,12 62,01
1500,00 988,33 65,89 1500,00 776,40 51,76
3000,00 1414,67 47,16 3000,00 1249,00 41,63
6000,00 1936,00 32,27 6000,00 2362,80 39,38
FAM1                                                       FAM6
B [mg] A[mg]  ζ [%] B [mg] A[mg]  ζ [%]
0,00 -5,02 0,00 0,00 -10,06 0,00
500,00 373,62 74,72 500,00 364,92 72,98
1000 599,99 60,00 1000 648,64 64,86
1500,00 822,41 54,83 1500,00 839,73 55,98
3000,00 1158,40 38,61 3000,00 1599,90 53,33
6000,00 1666,20 27,77 6000,00 2391,40 39,86
    

Graf č.8 Účinnost sorpce (hodnoty naměřeny pomocí WD-XRF)
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6.4.3. Adsorpční ísotermy (hodnoty změřeny pomocí 
spektrofotometrie)

Tabulka  č.18  hodnoty  počáteční  a  konečné  koncentrace  fosforu  ve  filtrátu  (hodnoty 

změřeny pomocí spektrofotometrie)

V[l] m[g]

0,05 5,00

FAN1                                                           FAN2
C0[mg/l] Cr[mg/l] a[mg/g] C0[mg/l] Cr[mg/l] a[mg/g]

0,00 0,03 0,00 0,00 0 0,00

500,00 6,52 4,93 500,00 6,95 4,73

1000 202,18 7,98 1000 210,99 10,00

1500,00 445,13 10,55 1500,00 453,28 15,00

3000,00 1343,54 16,56 3000,00 1379,42 26,77

6000,00 3528,43 24,72 6000,00 Nad rozsah 42,19

Graf č.9 Adsorpční isotermy (hodnoty naměřeny pomocí spektrofotometre)
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6.4.4. Účinnost sorpce-( hodnoty naměřeny pomocí 
spekrofotometrie)

Tabulka č.19 Účinnost sorpce  (hodnoty změřeny pomocí spektrofotometrie)

FAN1                                               

FAN2
B [mg] A[mg]  ζ [%]

0,00 0,00 0,00

500,00 493,05 98,61

1000 789,01 78,90

1500,00 1046,72 69,78

3000,00 1620,58 54,02

6000,00 Nad rozsah 0,00

Graf č.10 Účinnost sorpce (hodnoty naměřeny pomocí spektrofotometre)
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B [mg] A[mg]  ζ [%]

     0,00 0 0,00

500,00 493,48 98,70

1000 797,82 79,78

1500,00 1054,87 70,32

3000,00 1656,46 55,22

6000,00 2471,57 41,19
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6.5. Vliv modifikace na změnu  pH

Tabulka č.20 Vliv modifikace na změnu  pH

Koncentrace P FAN FAM1 FAM3 FAM6
C [mg/l] Ph Ph Ph Ph
0 10,73 10,49 10,798 10,526
0,5 7,37 7,55 7,917 8,178
1 6,97 7,089 7,125 7,120
1,5 6,69 6,790 6,742 6,845
3 6,23 6,34 6,478 6,449
6 5,85 6,007 6,250 6,146
Po 24 hodinách
0 11,29 11,35 11,526 11,291
0,5 10,21 10,35 10,405 10,83
1 8,34 8,92 9,521 9,665
1,5 7,91 7,86 8,452 8,609
3 7,09 7,03 7,407 7,635
6 6,56 6,59 6,842 6,997

Graf č.11 hodnoty pH
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Graf č.12 hodnoty pH po 24 hodinách
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7. Diskuze k výsledkům:

7.1. Složení popílku:

Pro práci byly vybrány popílky po spalování tuhých paliv. Chemickou analýzou (metoda 
WD-XRF)  bylo  určeno  složení.  Největší  podíl  na  složení  popílku  měl  SiO2 (40,3% 
hmotnosti) a Al2O3 (20,46% hmotnosti). Popílek obsahoval také malé množství fosforu ve 
formě P2O5 a další složky(asi 0,15% hmotnosti). 

7.2. Přírůstek fosforu na sorbetu  po adsorpci 

Po adsorpci se množství fosforu ve vzorku popílku zvyšovalo, se zvyšující se koncentrací 
fosforu ve původním roztoku a také se zvyšující se koncentrací  roztoku NaOH použitého 
pro  modifikaci.  Nejvyšší  hodnoty  byly  naměřeny  pro   vstupní  roztok  o  nejvyšší 
koncentraci fosforu ( 6g/l) a to: pro FAN-3,68 . FAM1- 3,33 FAM3- 4,12 FAM6-5,05.   
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7.3. Množství fosforu ve filtrátu po adsorpci:

Množství fosforu ve filtrátu rostlo se zvyšující se koncentrací vstupního roztoku a klesalo 
se zvyšující se koncentrací roztoku NaOH použitého pro modifikaci sorbetu. 

7.4. Adsorpční isotermy 

Adsorbované množství narůstá až do koncentrace fosforu  původního roztoku  1500 mg/l. 
Pro koncentraci  fosforu  původního roztoku  3000 mg/l  je  adsorbované množství  pro 
sorbent FAM6 výrazně větší než pro ostatní sorbety. Pro koncentraci fosforu  původního 
roztoku  6000 mg/l  bylo adsorbované množství výrazně vyšší pro sorbety FAM3 a FAM6. 
U  sorbetů  FAN  a  FAM1  docházelo  přibližně  rovnoměrnému  přírůstku  sorbovaného 
množství fosforu.

7.5. Účinnost adsorpce: 

Největší účinnost byla zaznamenána pro koncentraci fosforu vstupního roztoku  (500mg/l). 
Pro vyšší koncentrace účinnost  rovnoměrně klesala a pro  nejvyšší koncentraci fosforu 
(6000 mg/l) vstupního roztoku dosáhla minima. 
Vliv modifikace na účinnost adsorpce: 
Největší účinnost pro koncentrace fosforu ve vstupním roztoku  (500,  1000, 1500 mg/l) 
měl  sorbent  FAN(  bez  modifikace  )  a  to   96,83%,  73,31%  a65,89%.  Pro  zvyšování 
koncentrace původního roztoku účinnost pro FAN a FAM1 klesá přibližně lineárně, zato u 
sorbetů FAM3,FAM6 klesá účinnost pozvolněji.
 Pro koncentraci fosforu  v zásobním roztoku 3000 a 6000 mg/l  se jako nejúčinnější jevil 
sorbent FAN6 (modifikovaný 6 molárním roztokem NaOH) a to účinností 53,33 a 39,86 
%.Pro nižší koncentrace se tedy jeví jako účinnější sorbent FAN a pro vyšší koncentrace 
FAM6  .  Sorbety  FAM1  a  FAM3  mají  oba  podobnou  účinnost  a  v žádné  oblasti 
koncentrace původních roztoků nevykazují nejnižší ani nejvyšší hodnoty. 
Pro  porovnání  byly  koncentrace  koncentrace  fosforu  ve  filtrátu  a  množství  fosforu 
sorbované na sorbetu proměřeny pomocí spektrofotometrické metody.  Metodou byl  pro 
srovnání proměřen sorbent FAN. Pomocí spektrofotometrické metody byly získány velice 
podobné výsledky jako u metody WD-XRF. Účinnost sorpce se lišila maximálně o 2 % , 
naměřené hodnoty se liší v průměru o 2 % (maximálně o 6%). Adsorpční isotermy a grafy 
závislosti podobný charakter jako u metody WD-XRF. 

7.6. Naměřené hodnoty pH

Hodnoty pH naměřeného ihned po namíchání roztoku se pro nulovou koncentraci fosforu 
ve  vstupním  roztoku  pohybovaly  v zásadité  oblasti  (okolo  pH-10,5).  Pro  zvyšující  se 
koncentrace  fosforu  ve  vstupním  roztoku  se  pH  postupně   rovnoměrně  měnilo  přes 
neutrální oblast do slabě kyselé oblasti (okolo pH -6). Po inkubaci roztoku 24 hodin za 
stálého míchání  na přístroji  se pH změnilo   přibližně o půl  jednotky až jednotku pro 
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každou koncentraci směrem do zásadité oblasti. Tato změna je zřejmě způsobena fyzikální 
sorpcí hydrogen fosforečnanových iontů z roztoku a chemisorpcí disociovaných hydrogen 
fosforečnanových  anionů  z roztoku  na  sorbent  za  uvolnění  OH-iontů  do  roztoku 
Nejzásaditější pH bylo naměřeno opět u roztoku s nulovou koncentrací fosforu (pH-11,2-
11,5)  a  nejkyselejší  (pH-6,8-7)pro  roztok  o  koncentraci  fosforu   (6000  mg/l).  V celé 
naměřené oblasti pH se fosfor nachází  ve  formě hydrogen fosforečnanů. V zásaditých 
oblastech  našeho  měření   je  typický  výskyt  fosforu  ve  formě  hydrogen  fosforečnanů, 
v kyselých  oblastech  ve  formě  dyhydrogen  fosforečnanů.  Sorpce  je  zřejmě  způsobena 
především  působením  Wan  der  Walseových  sil,  jedná  se  tedy  především  o  fyzikální 
adsorpci, kdy je fosfor vázán nepříliš pevnou mezimolekulovou vazbou. Ale z naměřeného 
vzestupu pH směrem do zásadité oblasti po adsorpci, lze usuzovat že část fosforu je vázána 
pevně-chemicky na hydratovaných oxidech popílku (sorbetu) za vzniku kovalentní vazby . 

8. Závěr:

Cílem této práce bylo zjistit zda je možné použít popílek po  spalování tuhých paliv pro 
sorpci  fosforu.  Laboratorní  testy  prokázaly že  ve  zkoumaném roztoku (KH2PO4)  došlo 
k určitému snížení koncentrace fosforu. Na účinnost sorpce měla výrazný vliv modifikace 
roztokem  NaOH  a  původní  koncentrace  zkoumaných  roztoků.  Za  koncentrací  fosforu 
původního roztoku 500,1000,1500,3000,6000 mg/l a modifikací sorbetu roztokem NaOH o 
koncentracích  1.3.6.mol/l   byla  minimální  účinnost  naměřena  27,77%  a  maximální 
96,83%.. Využitelnost  metody však nelze jednoznačně potvrdit  ani  vyloučit  a vyžaduje 
další výzkum. Především je nutno prozkoumat účinnost sorpce za přítomnosti dalších látek 
ve vodě, sorpční kapacitu, popřípadě možnosti regenerace nebo uskladnění vyčerpaného 
sorbetu. Mezi potenciální výhody metody v praxi by mohla patřit ekonomická nenáročnost 
metody a likvidace-využití odpadů. 
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