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Anotace 
 

Problémem stojatých vod v letních měsících je velké množství sinic. Tento stav je 

zapříčiněn eutrofizací vod. Jedna z hlavních příčin eutrofizace je vysoký obsah fosforu 

ve vodě. 

Cílem této bakalářské práce je ověřit možné využití vedlejších energetických 

produktů, konkrétně popílků, při odstraňování fosforu z vody sorpcí.  

V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky sorpce v závislosti na vstupních 

koncentracích fosforu ve vodě. Je zde také porovnána účinnost sorpce při použití různých 

vzorků popílků. 

 

Klíčová slova: vedlejší energetické produkty, popílek, fosfor, sorpce 

 

Summary 
 

The major problem of stagnant water in summer months is a large amount of 

cyanophytes. This situation is caused by water eutrophication. One of the main causes of 

eutrophication is high phosphorus content in water. 

The aim of this bachelor thesis is to examine possible use of industrial by-

products, particularly fly-ashes, during the removal of phosphorus from water using 

sorption. 

The final part of the thesis focuses on the results of sorption, depending on the 

initial concentration of phosphorus in water. It also compares the efficiency of sorption 

using different samples of fly-ashes. 
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1. ÚVOD 
 

Problémem množství vodních nádrží v letních měsících je přemnožení 

fytoplanktonu, zejména sinic a řas. K tomuto jevu dochází díky eutrofizaci. Eutrofizace je 

růst obsahu minerálních látek, především fosforu a dusíku, ve vodách. V podmínkách 

České republiky je za klíčový faktor eutrofizace považován fosfor. Hromaděním tohoto 

prvku ve vodě, a následnou zvýšenou produkcí fytoplanktonu, dochází k sekundárnímu 

znečištění vody organickými látkami v nádrži. 

Jednou z možností, jak snížit obsah fosforu v povrchových vodách je snížení jeho 

obsahu ve vypouštěných odpadních vodách. Na tento problém pamatuje česká legislativa. 

V této práci jsou shrnuty základní poznatky o výskytu fosforu ve vodách. Jsou zde 

také popsány některé chemické a biologické metody odstraňování fosforu z odpadních vod. 

Dále jsou zmíněny i legislativní normy zabývající se touto problematikou. 

Je zde také zmíněn problém vedlejších energetických produktů, jak z hlediska 

vzniku, tak z hlediska použití. Věnována je také pozornost legislativě týkající se odpadů, 

konkrétně popílků. 

Praktická část se věnuje sorpci fosforu na vedlejších energetických odpadech, 

konkrétně popílcích. Při použití různých druhů popílků je zajímavé sledovat jejich odlišné 

výsledky. 
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2. VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY, 
POPÍLKY PO SPALOVÁNÍ UHLÍ 

 

Po celém světě se při výrobě tepelné a elektrické energie spaluje velké množství 

fosilního paliva. Objem vyprodukovaných vedlejších energetických produktů (VEP) 

dosahuje závratných hodnot. V oblasti odpadů představují VEP velmi závažný problém. 

[1] 

Například Elektrárna Dětmarovice, patřící do společnosti ČEZ a spalující černé 

uhlí (asi 6400 t za den), vyrobí ročně přibližně 2,5 TWh elektrické energie, 800TJ tepla, 

ale také ročně vyprodukuje přibližně 400 000 t VEP. Z toho je 90 % popelovin a 10 % 

energosádrovce (z odsíření). [2] 

  

2.1. Popílek 

 

Tuhý zbytek po spalování fosilního paliva je tvořen struskou, škvárou, popelem, 

popílkem a úletem. [3] 

Popílek je nejjemnější frakcí energetického odpadu po spalování uhlí. Je to 

heterogenní materiál tvořený částicemi o zrnitosti do jednoho milimetru. Tyto částice mají 

různé fyzikální chemické a mineralogické vlastnosti. Tvoří asi 75-85% z celkového 

objemu energetického odpadu. Jeho vlastnosti ovlivňují kvalita fosilního paliva a 

technologie spalovacího procesu.  

Nejstarším uhlím je antracit (obsah uhlíku 90-95%), následuje černé uhlí (obsah 

uhlíku 80-90% uhlíku), hnědé uhlí (obsah uhlíku okolo 70%), lignit (obsah uhlíku okolo 

60%) a rašelina (obsah uhlíku 50%). Uhlí posuzujeme podle obsahu hořlaviny, popeloviny 

a vody. Frakci hořlaviny tvoří organická složka uhlí. Popeloviny představují jemně 

dispergovanou příměs, částečně vázanou i na hořlavinu. Popeloviny proto nelze 

stoprocentně oddělit od uhelné hmoty žádnou úpravnickou technologií. V uhlí se vyskytují 

jílovité materiály, sulfidy, uhličitany, halogenní minerály, křemeny, sádrovce, ortoklas,  
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biotit a další. Obsah těchto složek ovlivňuje zejména chemické a mineralogické 

složení popílku. 

Na vlastnosti popílku má také vliv volba technologie spalování uhlí. Spalovací 

procesy probíhají v různých ohništích. Ty se dělí na: 

 roštová ohniště 

 prášková ohniště 

 fluidní ohniště 

Roštová ohniště slouží ke spalování kusových tuhých paliv na vrstvě roštu. 

U práškového ohniště se uhelný prášek vhání do spalovacího prostoru, kde shoří 

v horkém vzduchu. 

Fluidní ohniště slouží ke spalování drceného paliva vyzdviženého do prostoru 

proudem spalovacího vzduchu a vznikajících spalin. Zrna paliva se postupným 

vyhoříváním zmenšují. [1] 

 

2.2. Fyzikální a chemické vlastnosti popílku 

 

Jednou ze základních fyzikálních vlastností popílku je jeho zrnitost, resp. jemnost. 

Ovlivňuje totiž jeho povrchovou aktivitu. S tím souvisí i další fyzikální vlastnost – měrný 

povrch. Velikost měrného povrchu je ovlivněna množstvím nespáleného uhlí v popílku. 

Tyto zbytky jsou vysoce pórovité. Hustota popílku se pohybuje v rozmezí 1,9 – 2,6 g.cm-3 

a závisí na druhu a jemnosti paliva i způsobu spalování a odlučování. Barva popílku bývá 

od světle šedé až po černou v závislosti na příměsích paliva. Nasákavost se mění podle 

toho, z jakých ohnišť popílek pochází. [3] 

Z chemického hlediska je popílek heterogenní materiál z částic s rozdílným 

chemickým složením. Při spalování paliva jsou mineralogické složky uhlí vystaveny 

vysokým teplotám po různou dobu. Přitom dochází k tavným, kondenzačním, sublimačním 

a aglomeračním procesům. Dochází také k oxidaci, nebo redukci. Určitá část popílku je 

vázaná na organickou hmotu. [1] 
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Anorganická část obsahuje hlavně oxidy. Procentuálně v popílku z černého uhlí to 

jsou: 

 oxid křemičitý (SiO2).......................................50-57 % 

 oxid hlinitý (Al2O3)..........................................25-30 % 

 oxid železnatý (FeO)........................................3-11 % 

 oxid titaničitý (TiO2)........................................0-1 % 

 oxid vápenatý (CaO)........................................2-4 % 

 oxid hořečnatý (MgO) .....................................1,5-3 % 

 oxid draselný (K2O) .........................................2,5-5 % 

 oxid sodný (Na2O) ...........................................0-2 % 

 oxid sírový (SO2) .............................................0,5-1 % 

 

Popílek obsahuje ve stopovém množství také další prvky, jako jsou zinek (Zn), 

měď (Cu), nikl (Ni), olovo (Pb), arsen (As), cesium (Cs), antimon (Sb), chrom (Cr), 

vanad (V), mangan (Mn), molybden (Mo) a kadmium (Cd).[3] 

 

2.3. Využití popílku 

 

Z ekonomického hlediska a z hlediska ochrany životního prostředí se na popílky 

pohlíží jako na surovinu. Odvětvím průmyslu, které je schopno velkou měrou využít 

popílek, je stavební výroba. [1] 

Díky tomu, že řada producentů popílků již má na tyto odpady výrobkové 

certifikáty, je využívání těchto materiálů jednodušší. Příkladem může být společnost 

Energetické produkty patřící do skupiny ČEZ. Ta vlastní na významnou část popílků 

produkovaných elektrárnami skupiny ČEZ certifikáty vydané Technickým a zkušebním 

ústavem stavebním s. p. [4] 
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Ve výrobě stavebních hmot se popílek využívá: 

 při výrobě cementu  

  při výrobě maltovin 

  při výrobě betonu 

  při výrobě stavební keramiky 

  při výrobě izolačních materiálů 

  při výrobě umělého kameniva 

  při výrobě cihel 

 

V dopravním stavitelství se popílek využívá: 

 v betonech 

 v náspech a zásypech mostních podpěr 

 jako náhrada nevhodné podložní zeminy 

 jako plnivo v živičných směsích 

 

Již proběhlo několik pokusů o využití popílku v zemědělství. Ať již to bylo 

k lehčení půdy, výrobě hnojiv či k přípravě osiva. 

Významným spotřebitelem popílků je hornictví. Zejména při hlubinném 

dobývání. V dolech se směs popílků a flotační hlušiny využívá při protizáparové prevenci, 

nebo pro sanaci opuštěných důlních děl (jako výplň, nebo při vytváření izolačních hrází). 

Dalším odvětvím využívajícím popílky je hutnictví. Popílků se zde využívá při 

výrobě zásypových směsí, izolačních vložek a exotermických směsí. [1] 

Z popílků je také možné získat neželezné kovy (např. germanium), různé oxidy 

železa, oxidy uranu, oxid hlinitý.[3] 
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Popílky nacházejí uplatnění také v oblasti čištění odpadních vod. Používají se jako 

náplně filtrů. V odpadní vodě je tímto způsobem redukováno CHSK, BSK, patogenní 

bakterie, těžké kovy a PCB. [5] 

 

2.4. Související legislativa 

 

Z pohledu vedlejších energetických produktů a jejich využití je hlavní právní 

normou Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a o změně některých dalších zákonů (poslední 

změna: zákon č.383/2008 Sb.) 

Tento zákon stanoví:  

 pravidla pro předcházení vzniku odpadu a pro nakládání s ním 

 práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 

 působnost orgánů veřejné správy 

 

Zákon také vymezuje svou působnost a to tím způsobem, že vyjmenovává 

odpady, na které se nevztahuje. Jsou to: 

 odpadní vody 

 odpady z hornické činnosti 

 odpady drahých kovů 

 radioaktivní odpady 

 mrtvé těla a ostatky lidí 

 konfiskáty živočišného původu 

 znečišťující emise v ovzduší 

 odpad trhavin a výbušnin 
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§ 4 a § 6 tohoto zákona vymezují pojem odpad. §5 a § 6 hovoří o zařazení 

katalogu, § 9 osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu. § 11 řeší 

přednostní využívání odpadu a § 19 povinnosti při využívání odpadu. 

Další důležitou právní normou je Vyhláška č.381/2001 Sb. (374/2008 Sb.), kterou 

se stanoví Katalog odpadů. Tato vyhláška přesně určuje postup při zařazení odpadu podle 

katalogu odpadů. 

Odpadům jsou přiřazena šestimístná katalogová čísla. Prvé dvojčíslí označuje 

skupinu odpadů (podle odvětví, oboru, technologického procesu, při kterém vznikl), druhé 

dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí druh odpadu. Hvězdička za šestičíslím označuje 

nebezpečné odpady. Skupina odpadů 10 jsou odpady z tepelných procesů, podskupina 01 

jsou odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení. 

Konkrétní příklady šestimístných katalogových čísel: 

 10 01 02 Popílek ze spalování uhlí 

 10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin 

Další související legislativa je: 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb. (351/2008 Sb.) o podrobnostech nakládání 

s odpady 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. [6] 
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3. FOSFOR VE VODÁCH 
 

3.1. Fosfor 

 

Fosfor (P), prvek s protonovým číslem 15 a molární hmotností 30,97376 g.mol-1, 

téměř nevytváří vazby násobné a má velký sklon k řetězení. Vytváří sloučeniny 

s otevřenými nebo uzavřenými řetězci až do pěti atomů fosforu. Projevuje se to již na 

molekule elementárního fosforu, která je čtyřatomová. Fosfor existuje v mnoha 

alotropických modifikacích. Existence d-orbitů ve valenční sféře atomu fosforu zajišťuje 

až pět sigma-vazeb. Fosfor tvoří sloučeniny v oxidačních číslech III, -III, nejčastěji však 

V.[7] 

Fosfor se svým obsahem v horninách řadí na jedenáctou pozici výskytu prvků 

v zemské kůře. Většina fosforu vyskytujícího se v přírodě v minerálech představují 

orthofosforečnany. Je známo mnoho krystalických fosfátových minerálů, avšak většina 

fosforu se vyskytuje v jediné skupině a to v apatitech. Ty jsou z hlediska těžby a 

průmyslového zpracování nejvýznamnější. Mezi běžné apatity patří fluoroapatit 

Ca5(PO4)3F, chloroapatit Ca5(PO4)3Cl a hydroxoapatit Ca5(PO4)3OH. Ve větším množství 

je v přírodě zastoupena také amorfní fosfátová hornina fosforit, která se svým chemickým 

složením podobá fluoroapatitu.[8] 

Fosfor se vyskytuje také ve všem živém. Fosforečnany a zvláště organofosfáty 

hrají klíčovou úlohu ve všech procesech života. Jsou součástí DNA a RNA, zúčastňují se 

mnoha metabolických dějů a přenosu energie jako ATP, ADP a AMP. Vápenaté 

fosforečnany jsou součástí struktury kostí a zubů.[8] 

 Cyklus fosforu v prostředí se velmi liší od ostatních biogenních prvků. Netvoří 

totiž žádné těkavé sloučeniny, a tudíž se neuvolňuje přirozenou cestou do atmosféry. 

Cirkuluje ve dvou rychlých biologických cyklech (týdny a roky) a v mnohem pomalejším 

primárním anorganickém cyklu, který trvá milióny let. V tomto cyklu se fosforečnany 

pomalu vyluhují z vyvřelých a usazených hornin do vody, následně jsou řekami 

transportovány do jezer a moří. Zde jsou vysráženy v podobě nerozpustných fosforečnanů 
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 kovů a sedimentují. Sedimenty pak mohou hromaděním v geologickém časovém 

měřítku vytvářet pevniny.[8] 

Biologické cykly fosforu se dělí na koloběh na pevnině a ve vodě. Tyto dva cykly 

jsou propojeny řekami a kanály. Přirozený koloběh fosforu na pevnině začíná spotřebou 

dostupných půdních fosforečnanů rostlinami a půdními mikroorganismy. Část rostlin 

rozloží mikroorganismy na organické zbytky. Část rostlin spotřebují lidé a ostatní 

živočichové, kteří jako odpad metabolismu vyloučí fosfor v podobě organických zbytků. 

Veškeré organické zbytky s fosforem se dostávají zpět do půdy. Půda obsahuje také 

fixované fosforečnany, které se koloběhu mohou zúčastnit jen za určitých podmínek.  

Obsah fosforečnanů v půdě je obvykle nízký a do jisté míry stálý, neboť se vyskytují 

převážně ve formě nerozpustných solí vápenatých, železitých a hlinitých. Kořeny rostlin 

jsou schopny zachycovat H2PO4
- aniony. I když kyselé prostředí v půdě napomáhá absorpci 

fosforečnanů, potřeba fosforu jako živiny je tak velká, že se musí ve většině případů 

doplňovat do půdy formou hnojiv. Erozí se fosfor z koloběhu na pevnině dostává do 

koloběhu ve vodě. Koloběh ve vodě je ze všech cyklů fosforu nejrychlejší. Může být 

ukončen během týdnů, dokonce i dnů. Prvními členy potravního řetězce jsou řasy a jiný 

fytoplankton. Řasy a bakterie jsou schopny anorganické fosforečnany vstupující do 

vodního prostředí rychle absorbovat (až 80 % během 3 minut). Řasy jsou potravou 

zooplanktonu a býložravců, ti pak masožravců. [8] 

Po úhynu fytoplanktonu, zooplanktonu, rostlin a živočichů a mineralizací 

protoplazmy jejich těl se fosfor zčásti vrací do vody ve formě fosfátů. Z části je vázán (v 

aerobních podmínkách a alkalické reakci vody) v sedimentech nádrží ve formě 

nerozpustného FePO4. Při letních a zimních stagnacích v nádrži a při anaerobních 

podmínkách se v sedimentech redukuje trojmocná forma železa ve formu dvojmocnou. 

Rozpustné fosforečnany se uvolní nad sedimenty. Při jarní a podzimní cirkulaci vody 

v nádrži se fosforečnany dostanou do celého sloupce vody. Převažuje však sedimentace 

nad zpětným uvolňováním do vody. Cykly fosforu jsou však ve skutečnosti daleko 

složitější, neboť jsou velmi ovlivněny antropogenními vlivy. [9]  
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3.2. Orthofosforečnany 

 

Velké množství fosforu je vázáno v orthofosforečnanech. Kyselina 

trihydrogenfosforečná (H3PO4) tvoří několik řad solí, z nichž jsou H+ ionty postupně 

nahrazovány kationy sodíku, draslíku, lithia a dalšími. U sodné soli je známo nejméně 10 

krystalických hydratovaných nebo bezvodých orthofosforečnanů, dále je známo asi 10 

orthofosforečnanů draselných, několik amonných a dalších. Mnoho z nich má značný 

průmyslový význam. Nacházejí velmi rozmanité využití jak v domácnostech, tak 

v průmyslu.[8] 

Na3PO4 tvoří s vodou silně alkalický roztok a proto je součástí prášků na praní, 

nátěrů a zmáselňovačů. Jeho adukt (Na3PO4 * 11H2O)4 *NaClO je silně alkalický a 

uvolňuje chlor. Proto má antibakteriální a bělící účinky a je používán v přípravcích do 

myček na nádobí. Na2HPO4 je používán v potravinářském průmyslu při výrobě sýrů, 

zvyšuje schopnost škrobu tvořit stabilní gely i ve studené vodě. NaH2PO4 je využíván při 

úpravě pH kotelní vody, při úpravě ocelových povrchů i do základních nátěrů. K3PO4 je 

hojně využíván v chemickém průmyslu umělých hmot. KH2PO4 je využíván v chladících 

soustavách automobilů. Orthofosforečnany amonné jsou využívány jako samozhášecí látky 

a hlavně jako hnojiva, vápenaté se objevují v zubní pastě, jako protihrudkující látka v jedlé 

soli a práškovém cukru. Velká část těchto solí nakonec skončí ve vodách.[8] 

 

3.3. Polyfosforečnany 

 

Polyfosforečnany jsou zejména soli kyseliny difosforečné a kyseliny 

trifosforečné. Mohou mít jednoduchou nebo komplexní formu, mohou mít řetězovou 

(katena-polyfosforečnany) i cyklickou (cyklo-polyfosforečnany) strukturu. 

V hydrochemii mají největší význam katena-polyfosforečnany. Mají protikorozní 

a protiinkrustační účinky. Vážou do komplexů kationty kovů a tím je udržují v rozpuštěné 

formě a to i za přítomnosti aniontů, se kterými kationy kovů vytvářejí málo rozpustné 

soli.[10] 
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3.4. Výskyt fosforu ve vodách 

 

Přírodním zdrojem fosforu ve vodách je rozpuštění a vyluhování některých 

minerálů (apatit, variscit, strengit a vivianit) a zvětralých hornin (vyvřelých i 

metamorfovaných). 

Antropogenním zdrojem anorganického fosforu jsou fosforečná hnojiva, 

používána v zemědělství. Anorganický fosfor se také nachází v odpadních vodách. Jeho 

zdrojem jsou odpadní vody z prádelen, některých průmyslových odvětví, ale i 

z domácností díky používání některých čisticích prostředků. Organický fosfor je obsažen 

v živočišných odpadech. Do vod přichází spolu s odpadní vodou z živočišné zemědělské 

výroby a se splaškovými vodami z domácností. Člověk vylučuje přibližně 1.5 g fosforu za 

den. Přičteme-li obsah fosforu v čistících a pracích prostředcích je specifická produkce 

fosforu 2 až 3 g na obyvatele a den. Dalším zdrojem fosforu organického původu je 

rozkládající se biomasa (zooplankton a fytoplankton).[10] 

Celkový fosfor (Pcelk) ve vodách se dělí na rozpuštěný fosfor (Prozp) a 

nerozpuštěný fosfor (Pnerozp). Prozp i Pnerozp se dělí na fosfor organicky (Porg) a anorganicky 

(Panorg) vázaný. Rozpuštěný anorganicky vázaný fosfor se dělí na orthofosforečnanový 

(Portho) a polyfosforečnanový (Ppoly). Běžně se ve vodách rozlišuje celkový fosfor, 

orthofosforečnanový fosfor a fosfor vázaný v hydrolyzovatelných fosforečnanech. Při 

stanovení orthofosforečnanového fosforu molybdenanovou metodou je ve výsledcích 

zahrnuta i část fosforu vázaného labilními vazbami v některých organických a 

anorganických sloučeninách. Proto přesněji hovoříme o rozpuštěném reaktivním fosforu 

(PRRP). Rozpuštěný organicky vázaný fosfor a polyfosforečnany zahrnujeme pod 

rozpuštěný nereaktivní fosfor (PRNP). Z hlediska trofizace vod je důležitý další pojem – 

biologicky dostupný (využitelný) fosfor. Ten obsahuje jak rozpuštěné orthofosforečnany, 

tak i fosforečnany volně vázané (adsorbované) na nerozpuštěných látkách. Nerozpuštěný 

anorganicky vázaný fosfor – to jsou fosforečnany Ca, Mg, Fe, Al aj., které jsou sorpčně 

vázány na nerozpuštěných látkách (organických i anorganických), nebo jsou volně 

dispergovány v roztoku. Rozpuštěný anorganicky vázaný fosfor, to jsou jednoduché nebo 

komplexní orthofosforečnany nebo polyfosforečnany v iontové či neiontové formě. 
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 Ve vodách jsou zejména zastoupeny di- a trifosforečnany a to buď s cyklickou 

strukturou (cyklo-polyfosforečnany), nebo se strukturou řetězovou (katena-

polyfosforečnany). Při stanovení Pcelk  se všechny formy fosforu převádějí mineralizací na 

orthofosforečnany, jež se stanoví spektrofotometrickou metodou s molybdenanem 

amonným.[10] 

 

3.5. Legislativa a limitní hodnoty fosforu ve vodách 

 

Hlavní právní normou v oblasti vodního hospodářství je Zákon o vodách č..254/2001 Sb. 

Jeho účelem je chránit povrchové a podzemní vody a stanovit podmínky pro jejich 

hospodárné využívání. Dále se zabývá zachováním i zlepšením jakosti podzemních a 

povrchových vod a bezpečností vodních děl. § 39 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. 

definuje závadné látky jako látky, které nejsou odpadními nebo důlními vodami a současně 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odstavec tři tohoto paragrafu se 

odvolává na přílohu č. 1 zákona, kde jsou vyjmenovány nebezpečné závadné látky i zvlášť 

nebezpečné závadné látky. Mezi nebezpečné závadné látky jsou zařazeny mimo jiné 

anorganické sloučeniny fosforu a elementární fosfor. V odstavcích 4 a 5 § 39 jsou shrnuty 

základní povinnosti preventivního charakteru pro ty, kteří s nebezpečnými závadnými 

látkami nakládají. §38 tohoto zákona definuje pojem odpadní voda v odstavci 1 a 2, 

v odstavci 5 zákon vymezuje rámec závazný pro vodoprávní úřad při povolování 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových. O ukazatelích a hodnotách přípustného 

stupně znečištění vod hovoří příslušné nařízení vlády. Podle § 90 odst. 1 je znečišťovatel 

povinen platit za znečištění jím vypouštěných odpadních vod, jestliže tyto odpadní vody 

obsahují znečišťující látky, jejichž ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona. Pro Pcelk 

je hmotností limit zpoplatnění 3 000 kg/rok a koncentrační limit zpoplatnění 3mg/l. § 31 

ukládá vládě nařízením stanovit ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových 

vod využívaných nebo využitelných jako zdroje pitné vody. § 34 hovoří o povrchových 

vodách využívaných ke koupání a § 35 o podpoře života ryb. V obou případech jsou 

ukazatele a hodnoty přípustného znečištění těchto vod uvedené v nařízení vlády.[www] 

Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 
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 vod povrchových a o citlivých oblastech – doplňuje Zákon o vodách mimo jiné o 

ukazatele a hodnoty přípustného znečištění. Z hlediska obsahu fosforu jsou limitní hodnoty 

znečistění průmyslových odpadních vod shrnuty v  Tabulka č. 1. [6] 

 

Průmyslový obor Přípustné hodnoty
Pcelk   [mg/l] 

Chov drůbeže 10 
Výroba, zpracování a konzervování masa a masných výrobků 10 
Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků 2 
Zpracování a konzervování ovoce, zeleniny a brambor 10 
Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a zmrzliny 5 
Výroba škrobárenských výrobků 10 
Výroba krmiv 10 
Výroba cukru (přírodního) 10 
Výroba piva a sladu 5 
Stáčení minerální a pitné vody do lahví a výroba 
nealkoholických nápojů 2 

Výroba hnojiv (kromě draselných): 10 
Výroba klihů a želatiny 3 
Povrchová úprava kovů včetně plastů 3 
Tepelná úprava kovů 3 
Smaltování 3 
Lakování 3 
Všeobecné strojírenské činnosti, obrábění 3 
Výroba elektrických strojů a zařízení (elektrotechnická 
výroba) 3 

Veterinární činnosti, kafilérie: 10 
 

Tabulka č. 1: Přípustné hodnoty znečištění odpadní vody vypouštěné z vybraných 
průmyslových a zemědělských odvětví 

 

Z hlediska odstraňování fosforu toto nařízení vlády stanoví jak emisní limity 

městských odpadních vod (Tabulka č. 2), tak i účinnost čistíren odpadních vod  

(Tabulka č. 3). [6] 
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Kategorie ČOV (EO) Pcelk  průměr 
[mg/l] 

Pcelk max 
[mg/l] 

2 001 – 10 000  3 8 
10 001 – 100 000 2 6 

     > 100 000 1 3 
 

Tabulka č. 2: Emisní limity městských odpadních vod - fosfor 
 

Kategorie ČOV (EO) Pcelk [%] 

2 001 – 10 000 70 

10 001 – 100 000 80 

> 100 000 80 

 

Tabulka č. 3: Přípustná minimální účinnost ČOV při odstraňování fosforu 
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4. ZPŮSOBY ODSTRAŇOVÁNÍ FOSFORU 
Z ODPADNÍCH VOD 

 

4.1. Chemické srážení fosforu 

 

 Málo rozpustné fosforečnany kovů, zejména vápníku, hořčíku, železa a hliníku, 

ovlivňují zbytkové koncentrace fosforu ve vodách. Hlavně však nacházejí využití 

v odstraňování některých kovů a fosforečnanů z vod (Tabulka č. 4). [10] 

 

Sloučenina Součin rozpustnosti [log Ks] 

AlPO4 -21,0 

CaHPO4 -6,6 

Ca3(PO4)2 -25,0 

Ca5(PO4)3OH -57,0 

Ca4H(PO4)3 -47,0 

Ca5(PO4)3F -60,0 

Ca3(PO4)2 -32,6 

Cu3(PO4)2 -37,0 

Fe3(PO4)2 -33,0 

FeNH4PO4 -13,0 

FePO4 -22,0 

Mg3(PO4)2 -13,0 

MgNH4PO4 -12,6 

PbHPO4 -11,4 

Pb3(PO4)2 -41,2 

Zn3(PO4)2 -32,0 

 

Tabulka č. 4: Součiny rozpustnosti málo rozpustných fosforečnanů 
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Chemie srážení fosforečnanů je poměrně komplikovaná, jelikož nevznikají jen 

chemická individua, ale díky uplatnění procesů sorpce a koprecipiace též sraženiny, které 

nemají stechiometrické složení. Odlišit pouhou sorpci od tvorby různých hydroxid-

fosforečnanů je velmi obtížné. [10] 

 

4.1.1. Srážení Al a Fe solemi 

 

Při srážení fosforečnanů sloučeninami hliníku nebo železa se nejčastěji používají 

síran hlinitý /Al2(SO4)3 . 14H2O/, chlorid hlinitý /AlCl3/ , hlinitan sodný /Na2Al2O4/, síran 

hlinito-amonný /Al2(SO4)3(NH4)2SO4 . 12H2O/, chlorid železitý /FeCl3/, chlorid železnatý 

/FeCl2/, síran železitý /Fe2(SO4)3/, síran železnatý /FeSO4/. [10] 

Vzniklé sraženiny obsahují příslušné sloučeniny obsažené v tabulce č.4. 

Důležitým faktorem vzniku těchto sraženin je pH prostředí v závislosti na látkovém 

poměru P:Al respektive P:Fe. V alkalickém prostředí je srážení fosforečnanů málo účinné, 

protože dochází k jejich hydrolýze na hydroxidy. Srážení je tudíž účinné ve slabě kyselém 

prostředí. Optimální hodnota pH pro vznik FePO4(s) a dosažení minimální koncentrace 

fosforu je 4 až 5, pro AlPO4(s) 5 až 7, pro Fe3(PO4)2(s) kolem 8. Se vzrůstajícím poměrem 

P:Al (P:Fe) se optimální hodnota pH posunuje do kyselejší oblasti. Srážení hlinitými 

solemi je účinnější než srážení železitými. Pro dosažení nízkých zbytkových koncentrací 

fosforu musí být Fe a Al soli ve značném nadbytku. [10] 

V závislosti na pH prostředí a počátečním poměru P:Al (P:Fe) má vznikající 

sraženina různé složení, zpravidla neodpovídající přesně individuím uvedeným 

v tabulce.č. 4. Kromě nich jsou ve sraženině obsaženy různé hydroxid-fosforečnany 

/Alx(OH)y(PO4)z/ a v reakčním produktu se vyskytují řetězce Al-OH-Al a Al-PO4-Al. 

Probíhá také sorpce fosforečnanů na povrchu vznikajících částic. Při srážení fosforečnanů 

hlinitými solemi se v kyselém a neutrálním prostředí při malém poměru P:Al vylučují 

různé hydroxid-fosforečnany a při větším poměru P:Al sloučenina taranakit 

/Na3Al5H6(PO4)8/. V neutrálním a slabě kyselém prostředí při vyšším poměru P:Al 

převládá variscit /AlPO4.2H2O/. V alkalickém prostředí dochází k transformaci málo 

rozpustných  
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fosforečnanů na hydroxidy a probíhá sorpce fosforečnanů na povrchu těchto tuhých fází. 

[10] 

 

4.1.2. Srážení Ca a Mg solemi 

 

Při srážení fosforečnanů sloučeninami vápníku, používá se obvykle uhličitan 

vápenatý, závisí vznik nerozpustných fosforečnanů na hodnotě pH (neutrální nebo 

alkalická oblast), počátečním poměru P:Ca, reakční době a teplotě prostředí. Výsledná 

sraženina je směsí CaHPO4 a Ca5(PO4)3. CaHPO4 se postupně hydrolyzuje. 

 

5CaHPO4(s) + H2O = Ca5(PO4)3OH(s) + H+ + 2H2PO4
-     

 

Reakce však probíhá velmi pomalu a rovnováha se ustavuje poměrně dlouze. 

V závislosti na koncentraci forem oxidu uhličitého ve vodě může srážecí reakce probíhat 

podle rovnice: 

 

5CaCO3(s) + H+ + 3HPO4
2- + H2O = Ca5(PO4)3OH(s) + 5HCO3

- 

 

Chemie srážení fosforečnanů sloučeninami vápníku je složitá. Fosforečnany se za 

určitých podmínek mohou uvolňovat zpátky do vody. 

  Při použití Mg sloučenin vznikají trifosforečnan hořečnatý /Mg3(PO4)2/, za 

přítomnosti větších koncentrací amoniakálního dusíku fosforečnan amonohořečnatý 

/MgNH4PO4/, zvláště při anaerobních procesech. [10] 
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4.1.3. Srážení fosforu na ČOV 

 

V praxi se na ČOV používá ke srážení fosforu železitých, železnatých a hlinitých 

solí, popřípadě vápna. Vápno nelze většinou aplikovat v hlavní lince čištění bez následné 

neutralizace, protože by způsobilo příliš vysoké pH aktivační směsi. Samotný srážecí 

proces se skládá ze čtyř částí: 

 dávkování srážecího činidla spojené s potřebou intenzivního rozmíchání 

 srážení fosfátů a vznik malých vliček 

 koagulace a flokulace vloček do větších agregátů 

 separace vloček (sedimentace, filtrace popřípadě flotace) [11] 

 

Obecně se probíhající srážecí reakce dají popsat rovnicí: 

 

Me3+ + PO4
3- = MePO4   

 

Me v tomto případě značí obecný kov. Současně s touto reakcí probíhá tvorba 

hydroxidů (koloidních částic), které se shlukují s ostatními koloidními a suspendovanými 

částicemi obsaženými ve vodě a vznikají hrubě dispergované částice, které lze odstranit 

sedimentací a filtrací. Vznik hydroxidů lze popsat obecnou rovnicí: [11] 

 

Me3+ +  3H2O = Me(OH)3 + 3H+ 

 

Srážení může být aplikováno v každém stupni technologie čištění. 

U primárního čištění - předřazené srážení - se činidlo dávkuje do lapáku písku 

nebo do přítoku na usazovací nádrž. 
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Při sekundárním čištění – simultánní srážení – se činidlo dávkuje do aktivovaného 

kalu před dosazovací nádrž (do vraceného kalu nebo přítoku na aktivační nádrž) a 

vysrážený fosfor sedimentuje v dosazovací nádrži. 

Při terciálním čištění – zařazené srážení – se činidlo dávkuje za dosazovací nádrž. 

Míchání, následná flokulace, poté separace vyžadují samostatné technologické zařízení. 

Tato technologická zařízení můžeme rozdělit na 4 základní typy:  

 míchací nádrž + filtr se zrnitým materiálem 

 míchací a flokulační nádrž + klasická nebo lamelová usazovací nádrž 

 míchací a flokulační nádrž + lamelová usazovací nádrž + mikrocezení 

 míchací a flokulační nádrž + lamelová usazovací nádrž + filtr se zrnitým 

materiálem 

 

Kombinací dvou způsobů srážení (např. předřazené a zařazené) nazýváme 

dvojbodové srážení. To umožňuje snížení spotřeby činidla. [11] 

 

Chemikálie používané v praxi: [11] 

Síran hlinitý  /Al2(SO4)3 . 14H2O/  (i bezvodý) 

Chlorid hlinitý /AlCl3/ 

Hlinitan sodný /Na2Al2O4/   

Síran hlinito-amonný /Al2(SO4)3(NH4)2SO4 . 12H2O/ 

Chlorid železitý /FeCl3/ 

Chlorid železnatý /FeCl2/ 

Síran železitý /Fe2(SO4)3/  

Síran železnatý /FeSO4/  
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4.2. Biologické odstraňování fosforu 
 

Biologické odstraňování fosforu z odpadních vod je založeno na schopnosti 

některých mikroorganismů aktivovaného kalu (je známo asi 20 druhů) akumulovat za 

určitých podmínek fosfor ve formě polyfosfátů. Výhodou biologického odstraňování proti 

chemickému srážení je, že není potřeba chemických činidel a nevzniká anorganický kal, 

který je nutno zpracovat. [12] 

 Za vhodných podmínek je aktivovaný kal schopen odstranit více fosforu, než je 

nutné pro jeho růst a to díky bakteriím schopným zvýšené akumulace fosforu do buněk. 

Tyto organismy jsou nazývány poly-P bakterie. Základním předpokladem pro 

mechanismus zvýšené akumulace fosforu je střídání anaerobních a aerobních podmínek. 

V anaerobních podmínkách nedochází k oxidativnímu využití organických látek Avšak 

poly-P bakterie jsou schopny je ukládat ve formě zásobních látek jako je poly-β-

hydromáselná kyselina (PHB). Energie potřebná k tomuto procesu je uvolňována 

depolymerizací buněčných polyfosforečnanů při uvolňování vzniklých  ortofosforečnanů 

do kapalné fáze. Za aerobních podmínek jsou organické látky v buňkách poly-P bakterií 

oxidovány. Uvolněná energie je v přebytku k potřebám buňky, a proto je zpětně ukládána 

do buněčných polyfosforečnanů. Buňky poly-P bakterií akumulují v aerobních 

podmínkách jak fosforečnany uvolněné v anaerobní fázi, tak fosforečnany přinesené 

odpadní vodou. Fosfor se ze systému odstraňuje vázán v tzv. volutinových granulích 

v přebytečném aktivovaném kalu, který se odebírá v oxickém stavu. Fosfor však není 

v granulích vázán pevně. Snadno se z nich uvolňuje, jakmile je kal vystaven anaerobním 

podmínkám. Proto musí být zabráněno příliš dlouhému pobytu zahušťovaného kalu 

v dosazovací nádrži (mohlo by dojít k zpětnému uvolňování fosforečnanů do finálního 

odtoku) a vystavení kalu anaerobním podmínkám (nežádoucí návrat fosforu kalovou vodou 

do hlavní technologické linky). Dosazovacím nádržím a kalovému hospodářství musí být 

věnována odpovídající pozornost. V praxi na ČOV dochází při biologickém odstraňování 

fosforu paralelně i k chemickému srážení. [11] 
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4.3. Sorpce 

 

Při odstraňování organických i anorganických látek z vody hraje významnou roli 

adsorpce a výměna iontů probíhající na povrchu tuhých fází. Iontová adsorpce se 

významně uplatňuje při číření vody, kdy dochází k odstraňování arsenu, selenu, olova, rtuti 

a dalších kovů, fluoridů, fosforečnanů a jiných anionů adsorpcí na hydratovaných oxidech 

železa a hliníku. Pokud je absorbovatelná látka přítomna již při srážení málo rozpustných 

sloučenin a zadržuje se na sraženině, ačkoliv roztok není touto látkou nasycen, hovoří se 

obecně o koprecipitaci (spolusrážení). [10] 

 

    

4.3.1. Typy sorpce 

 

Rozlišuje se fyzikální adsorpce, chemisorpce a elektrostatická adsorpce (výměna 

iontů.  

Podstatou fyzikální adsorpce jsou van der Waalsovy mezimolekulární síly. Na 

tuhé fázi se může vytvořit i několik vrstev adsorbátu, a může proto být dosaženo značné 

adsorpční kapacity. 

Podstatou chemisorpce je elektronová vazba. Na povrchu tuhé fáze se může 

vytvořit jen jedna vrstva adsorbátu  na aktivních centrech. Adsorpční kapacita je proto 

poměrně malá. 

Při elektrostatické adsorpci se uplatňují coulombovské síly. 

Adsorpce v roztoku je buď molekulová, nebo iontová. Při molekulové se sorbuje 

molekula, při iontové se sorbují převážně kationy nebo aniony (závisí na náboji povrchu 

tuhé fáze). 

Adsorbenty dělíme podle polarity na polární a nepolární (molekulová adsorpce), 

nebo podle kyselosti na zásadité (např. hydratované oxidy) a kyselé při iontové adsorpci. 

Největší význam pro technologii čištění i úpravy vod má iontová adsorpce. [10] 
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4.3.2. Iontová adsorpce 

 

Rozlišujeme prostou iontovou adsorpci a výměnnou adsorpci. 

Při prosté iontové adsorpci se přednostně sorbuje jeden druh iontu a povrch 

adsorbentu získává příslušný náboj (vnitřní-primární-část elektrické dvojvrstvy).  

Přednostně se sorbují ionty, které: 

 mají větší náboj 

 mají menší hydratační poměr (větší hustotu náboje) 

 jsou součástí krystalové mřížky absorbentu 

 jsou chemicky podobné některému z iontu krystalové mřížky 

 tvoří s některým z iontu krystalové mřížky málo rozpustnou sloučeninu 

 tvoří s některým z iontu krystalové mřížky málo disociovanou sloučeninu 

[10] 

 

Splňuje-li více iontů tyto podmínky, sorbuje se přednostně iont přítomen ve vyšší 

koncentraci. Vnitřní část dvojvrstvy může být i součástí tuhé fáze, vznikne li disociací 

povrchových skupin (např. hydratované oxidy, hlinitokřemičitany). 

Vnější-sekundární-část elektrické dvojvrstvy tvoří opačně nabité ionty, které 

vyrovnávají náboj vnitřní části. Přednostně se sorbují ionty, které mají větší náboj, nebo 

které tvoří s ionty vnitřní vrstvy málo rozpustné sloučeniny. 

Při výměnné adsorpci dochází k výměně mezi ionty kapalné fáze a ionty 

krystalové mřížky nebo mezi ionty vnější a vnitřní části elektrické dvojvrstvy. U látek 

s kompaktní krystalovou strukturou probíhá výměna iontů jen na povrchu částice. Pokud 

mohou ionty pronikat do nitra částice, může se výměny zúčastnit většina iontů tvořících 

krystalovou mřížku, a to vně i uvnitř částice. Takovéto látky s mimořádně velkou 

výměnnou kapacitou se nazývají měniče iontů. Vyměňují-li aniony, nazýváme je anexy, 

vyměňují li kationy, pak jsou to katexy. [10] 
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Závislost adsorpce na koncentraci iontů v roztoku popisují adsorpční izotermy. Při 

adsorpci z roztoků je to obvykle Langmuirova izoterma, nebo Freundlichova izoterma. 

Langmuirova izoterma platí pro chemisorpci a elektrostatickou sorpci (pouze 

monomolekulární vrstva na povrchu adsorbentu, všechna aktivní místa na povrchu jsou 

rovnocenná). [10] 

Freundlichova izoterma platí pro fyzikální adsorpci a pro adsorpci na 

heterogenních površích (různé aktivní místa). [10] 

 

Langmuirova izoterma [13]: 

 

r

r

bc
bcaa
+

=
1max , kde 

a ......................adsorpční kapacita[mg.g-1] 

amax ...........................maximální adsorpční kapacita[mg.g-1] 

cr.................................rovnovážná koncentrace adsorbované látky[mg.l-1] 

b ......................konstanta [-] 

 

Freundlichova izoterma [13]: 

 

n
rcka ⋅=  

a ......................adsorpční kapacita[mg.g-1] 

cr.................................rovnovážná koncentrace adsorbované látky[mg.l-1] 

k ......................konstanta [-] 

n ......................konstanta [-] 
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5. METODIKA MĚŘENÍ 
 

Principem měření je stanovení adsorbovaného množství fosforu z roztoku o 

známé koncentraci. 

Popílek o známém složení smícháme se základním roztokem v poměru 1 ku 10 

(5g pevného materiálu a 50ml roztoku). Použijeme 6 roztoků o známé koncentraci fosforu 

(0g/l; 0.5g/l; 1g/l; 1.5g/l; 3g/l; 6g/l). Každý vzorek mícháme 24h za stálé teploty 25°C 

konstantními otáčkami 195 ot/min. Poté vzorky filtrujeme přes filtrační papír se střední 

filtrační rychlostí. Jak pevnou, tak kapalnou fázi analyzujeme. 

Pevnou fázi po filtraci vysušíme při 105°C do konstantního úbytku hmotnosti. 

Sušinu utřeme v misce s voskem a vylisujeme peletku o průměru 32mm. Peletku 

analyzujeme pomocí WD-XRF (vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie) 

v softwarovém prostředí QAV (Obrázek č. 1). 

 

 

 

Obrázek č. 1: WD-XRF spektrometr 
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Kapalnou fázi po filtraci analyzujeme jak WD-XRF metodou, tak i standardní 

spektrometrii. 

Při WD-XRF spektrometrii nalijeme vzorek do kyvetky, překryjeme Mylarovou 

fólií a pomoci spektrometru.stanovíme koncentraci fosforu. 

Při standardní spektrometrii vzorky po filtraci naředíme. Do 50 ml naředěného 

vzorku přidáme 5 ml směsného činidla (obsahuje molybdenan amonný) a promícháme. Po 

15 minutách změříme pomocí fotospektrometru HACH DR/2000 (Obrázek č. 2) při vlnové 

délce 690 nm koncentraci PO4
-3 v roztoku. Poté přepočítáme PO4

-3 na fosfor v neředěném 

vzorku. 

Postup opakujeme pro všechny použité vzorky – popílky. 

 

 

Obrázek č. 2: Spektrometr HACH DR/2000 
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6. VÝSLEDKY 
 

Pro měření byly použity tři vzorky popílku o předem zjištěném složení. Vzorek 

Elektrárna Dětmarovice (EĎE), vzorek Olomouc a vzorek Mittal (Tabulka č. 5). 

 

EDĚ OLOMOUC MITTAL chemické 
prvky a oxidy [hmot %] 

MgO 1,46 1,29 1,73 
Al2O3 19,54 26,33 18,95 
SiO2 54,95 42,06 44,18 
P2O5 0,11 0,33 0,15 
SO3 0,17 3,59 0,53 
K2O 2,35 1,00 2,09 
CaO 3,54 14,30 5,18 
TiO2 0,95 1,67 1,04 

Fe2O3 6,37 6,65 8,03 
Sc 24,9 26,6 29,8 
V 197,2 404,0 158,5 
Cr 136,2 172,5 107,2 
Mn 889,6 423,0 1177,3 
Co 27,7 36,3 36,2 
Ni 57,1 127,2 73,2 
Cu 114,9 108,5 59,7 
Zn 107,1 143,7 116,7 
As 12,9 35,5 24,1 
Rb 134,5 59,4 94,6 
Sr 223,8 379,2 429,5 
Ba 658,2 839,0 862,1 
La 51,5 35,5 22,0 
Ce 150,7 182,6 81,9 
Nd 13,3 6,5 0,0 
Pb 21,2 36,3 28,6 

 

Tabulka č. 5: Charakteristika vstupních vzorků (popílků) 
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Pro výpočet adsorbovaného množství byl použit vztah: 

m
ccV

a r )( 0 −⋅
= , kde 

a ......................adsorbované množství [mg.g-1]  

c0 ................................počáteční koncentrace prvku v roztoku před sorpcí[mg.l-1] 

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

V ..................... objem použitého vzorku [l]  

m .....................hmotnost popílku použitého k sorpci [g] 

 

Pro účinnost sorpce byl použit vztah: 

B
A

⋅= 100ξ , kde 

A .....................skutečné sorbované množství fosforu[mg]  

B.................................maximální teoretické množství sorbovaného fosforu[mg] 

ξ ..................................účinnost sorpce [%] 

 

Výsledky po sorpci při použití popílku Elektrárna Dětmarovice jsou shrnuty 

v následujících tabulkách a grafech. 

Po stanovení koncentrace fosforu WD-XRF metodou v kapalné fázi po filtraci, 

jsou výsledky a vypočtené adsorbované množství a účinnost shrnuty v následující tabulce 

(Tabulka č. 6). 
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co [mg/l] 0 500 1000 1500 3000 6000 
cr [mg/l] 0 327,87 776,22 1171,90 2479,60 5323,50 

co-cr [mg/l] 0 172,13 223,78 328,10 520,40 676,50 
adsorbované 

množství 
a [mg/g] 

0 1,7213 2,2378 3,2810 5,2040 6,7650 

účinnost 
adsorpce 

ksí [%] 
- 34,43 22,38 21,87 17,35 11,28 

 

Tabulka č. 6: WD-XRF kapalných vzorků po sorpci; použití popílku EĎE  

 

Závislost adsorbovaného množství fosforu na počáteční koncentraci fosforu 

v roztoku vyjadřuje graf (Obrázek č. 3). 
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Obrázek č. 3 
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Závislost účinnosti adsorpce na počáteční koncentraci fosforu v roztoku je 

vyjádřen grafem (Obrázek č. 4). 
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Obrázek č. 4 

 

Při stanovení fosforu v roztoku po filtraci standardní spektrometrií jsou hodnoty a 

výsledky v následující tabulce (Tabulka č. 7). 

 

co [mg/l] 0 500 1000 1500 3000 6000 
c (fosforečnany) 

[mg/l] 0,026 0,438 0,398 0,610 0,630 0,720 

cr [mg/l] 11,74 287,36 635,70 981,26 2027,72 4642,24
co-cr [mg/l] - 212,64 364,30 518,74 972,28 1357,76

adsorbované 
množství 
a [mg/g] 

- 2,1264 3,6430 5,1874 9,7228 13,5776

účinnost 
adsorpce 

ksí [%] 
- 42,53 36,43 34,58 32,41 22,63 

 

Tabulka č. 7: Standardní spektrometrie kapalných vzorků po sorpci; použití popílku EĎE  
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Následující graf vyjadřuje srovnání obou metod stanovení koncentrace fosforu v 

roztoku (Obrázek č. 5). 
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Obrázek č. 5 
 

 

Výsledky po sorpci při použití vzorku popílek Olomouc. 

Po stanovení koncentrace fosforu WD-XRF metodou v kapalné fázi po filtraci, 

jsou výsledky a vypočtené adsorbované množství a účinnost shrnuty v následující tabulce 

(Tabulka č. 8). 
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co [mg/l] 0 500 1000 1500 3000 6000 
cr [mg/l] 5,99 34,27 0,01 0,00 420,78 2064,80

co-cr [mg/l] - 465,73 999,99 1500,00 2579,22 3935,20
adsorbované 

množství 
a [mg/g] 

- 4,6573 9,9999 15,0000 25,7922 39,3520

účinnost 
adsorpce 

ksí [%] 
- 93,15 100,00 100,00 85,97 65,59 

 

Tabulka č. 8: WD-XRF kapalných vzorků po sorpci; použití popílku Olomouc  

 

 

Závislost adsorbovaného množství fosforu na počáteční koncentraci fosforu 

v roztoku vyjadřuje graf (Obrázek č. 6). 
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Obrázek č. 6 
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Závislost účinnosti adsorpce na počáteční koncentraci fosforu v roztoku je 

vyjádřen grafem (Obrázek č. 7). 
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Obrázek č. 7 

 

Při stanovení fosforu v roztoku po filtraci standardní spektrometrií jsou hodnoty a 

výsledky v následující tabulce (Tabulka č. 9). 

 

co [mg/l] 0 500 1000 1500 3000 6000 
c (fosforečnany) 

[mg/l] 0,017 0,060 0,003 0,001 0,104 0,292 

cr [mg/l] 5,87 33,90 0,00 0,00 312,96 1851,68
co-cr [mg/l] - 466,10 - - 2687,04 4148,32

adsorbované 
množství 
a [mg/g] 

- 4,6610 - - 26,8704 41,4832

účinnost 
adsorpce 

ξ [%] 
- 93,22 - - 89,57 69,14 

 

Tabulka č. 9: Standardní spektrometrie kapalných vzorků po sorpci; použití popílku 
Olomouc 
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Následující graf vyjadřuje srovnání obou metod stanovení koncentrace fosforu v 

roztoku (Obrázek č. 8). 

vzorek Olomouc - srovnání metod

0

500

1000

1500

2000

2500

0 2000 4000 6000 8000

co [mg/l]

cr
[m

g/
l]

spektrometrieVD-XRF
spektrometrie standartní

 
Obrázek č. 8 

 

Výsledky po sorpci při použití vzorku popílek Mittal Po stanovení koncentrace 

fosforu WD-XRF metodou v kapalné fázi po filtraci, jsou výsledky a vypočtené 

adsorbované množství a účinnost shrnuty v následující tabulce (Tabulka č. 10). 

 

co [mg/l] 0 500 1000 1500 3000 6000 
cr1 [mg/l] 9,12 28,44 261,43 508,84 1592,50 4070,20
cr2 [mg/l] 7,05 11,24 270,78 518,02 1589,70 4069,00
cr3 [mg/l] 10,83 7,83 268,62 508,15 1577,80 4052,80
cr [mg/l] 9,00 15,84 266,94 511,67 1586,67 4064,00

co-cr [mg/l] - 484,16 733,06 988,33 1413,33 1936,00
adsorbované 

množství 
a [mg/g] 

- 4,8416 7,3306 9,8833 14,1333 19,3600

účinnost 
adsorpce 

ksí [%] 
- 96,83 73,31 65,89 47,11 32,27 

 

Tabulka č. 10: WD-XRF kapalných vzorků po sorpci; použití popílku Mittal  
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Závislost adsorbovaného množství fosforu na počáteční koncentraci fosforu 

v roztoku vyjadřuje graf (Obrázek č. 9) 
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Obrázek č. 9 

 

Závislost účinnosti adsorpce na počáteční koncentraci fosforu v roztoku je 

vyjádřen grafem (Obrázek č. 10). 

Při stanovení fosforu v roztoku po filtraci standardní spektrometrií jsou hodnoty a 

výsledky zapsány v tabulce (Tabulka č. 11). 
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Obrázek č. 10 
. 

co [mg/l] 0 500 1000 1500 3000 6000 
c 

(fosforečnany) 
[mg/l] 

0,055 0,029 0,132 0,281 0,420 0,549 

cr [mg/l] 30,64 13,69 202,12 444,99 1343,12 3527,32
co-cr [mg/l] - 486,31 797,88 1055,01 1656,88 2472,68

adsorbované 
množství 
a [mg/g] 

- 4,8631 7,9788 10,5501 16,5688 24,7268

účinnost 
adsorpce 

ξ [%] 
- 97,26 79,79 70,33 55,23 41,21 

 

Tabulka č. 11: Standardní spektrometrie kapalných vzorků po sorpci; použití popílku 
Mittal 
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Následující graf vyjadřuje srovnání obou metod stanovení koncentrace fosforu v 

roztoku při použití popílku Mittal.(Obrázek č. 11). 
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Obrázek č. 11 
 

Obsah P2O5 v pevné fázi po filtraci je zapsán do tabulky (Tabulka č. 12). 

 

co [mg/l] 0 500 1000 1500 3000 6000
Mittal 0,20 2,42 3,42 4,61 6,82 8,42

Dětmarovice 0,13 1,41 2,13 3,19 4,75 6,02
P2O5 

[hmot %] 
Olomouc 0,52 3,56 4,54 6,85 11,33 15,87

 

Tabulka č. 12: Obsah P2O5 v pevné fázi po filtraci 
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Následující tabulka vyjadřuje obsah fosforu v pevné fázi po filtraci (Tabulka č. 

13). 

 

co [mg/l] 0 500 1000 1500 3000 6000 před sorpcí
Dětmarovice 0,06 0,61 0,93 1,39 2,07 2,63 0,05

Olomouc 0,22 1,55 1,98 2,99 4,94 6,93 0,14
P 

[hmot 
%] Mittal 0,09 1,06 1,49 2,01 2,98 3,68 0,07

 

Tabulka č. 13: Obsah P v pevné fázi po filtraci 

Srovnání všech třech popílků z hlediska obsahu fosforu po sorpci. (Obrázek č. 

12). 
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Obrázek č. 12 
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7. DISKUZE 
 

Je zřejmé, že k sorpci došlo ve všech třech případech, avšak rozdíly použitých 

popílků existují. 

V prvním případě, kdy byl použit vzorek popílku Elektrárna Dětmarovice. 

Z grafu na obrázku č 3 je zřejmé, že adsorbované množství fosforu roste s počáteční 

koncentrací fosforu v roztoku. Avšak největší účinností tento materiál dosahuje při 

počáteční koncentraci fosforu 500 mg.l-1. Pak účinnost klesá (obr. č. 4). 

Při použití vzorku popílku Olomouc je situace odlišná. Křivka závislosti 

adsorbovaného množství fosforu na počáteční koncentraci fosforu je vyrovnanější (obr. č. 

6). Zde se dá uvažovat o sorpční rovnováze. Účinnost sorpce při různých počátečních 

koncentracích fosforu v roztoku je vyrovnaná a vysoká. Až při počáteční koncentraci 6000 

mg.l-1 se účinnost sorpce snižuje pod 80 % (obr. .č. 7). 

Situace při použití popílku Mittal je podobná prvnímu případu (popílek 

Elektrárna Dětmarovice. Adsorbované množství fosforu roste s jeho počáteční koncentrací 

(obr. č 9), avšak účinnost klesá (obr. č. 10). 

Z grafu (obr. č. 12) je vidět, že popílek Olomouc adsorboval největší množství 

fosforu při všech vstupních koncentracích. Obsahoval sice nejvíce fosforu i před sorpcí, 

avšak vstupní hodnoty jsou pro toto srovnání téměř zanedbatelná. 

Co se týče metod analýzy kapalné fáze po sorpci, jsou v naměřených hodnotách 

rozdíly (obr. č. 5, 8 a 11). Rozhodnout, která z metod je přesnější je složité. V této práci 

jsem vycházel hlavně z metody WD-XRF spektrometrie, protože si myslím, že při použití 

standardní metody je větší prostor k vytvoření chyby (velké ředění vzorku a následný 

přepočet na původní koncentraci). 
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8. ZÁVĚR 
 

Vedlejších energetických produktů se již ve vodním hospodářství v některých 

případech využívá. Větší využití však mají ve stavebnictví. Díky novým legislativním 

normám a certifikaci vedlejších energetických produktů je využití těchto surovin na 

vzestupu. 

Využití popílků k sorpci fosforu je reálná, avšak záleží na použitém druhu. Bude 

třeba se zaměřit na to, jak složení popílků ovlivňuje sorpci fosforu. 

Při snižování koncentrace fosforu v odpadních vodách, se popílek může stát 

ekonomicky výhodným materiálem.  
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