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Abstrakt 
Bakalářská práce se vztahuje k problematice neobnovitelného přírodního zdroje – fosforu. 
Fosfor nachází své uplatnění zejména v podobě solí svých kyselin. Využití sloučenin fosforu 
je velice pestré od pojiv pro žáromateriály přes čistící prostředky, hnojiva až k potravinám. 
Protože je relativně velké množství lidské činnosti spojeno s fosforem a jeho sloučeninami, lze 
předpokládat, že v časové ose se bude množství zásob fosforu, potažmo jeho sloučenin snižovat 
a s tím poroste i jejich cena. Vzhledem k širokému použití těchto látek lze předpokládat, že by 
se mohly koncentrovat např. v čistírenských kalech. Z toho důvodu, budou objektem zkoumaní 
v této práci čistírenské kaly, kdy budou hledány metody, jak separovat sloučeniny fosforu. 
Cílem bakalářské práce je ověřit, zda je možno použít čistírenské kaly jako alternativní zdroj 
fosforu.  
 

Abstract 
This bachelor work deals with the issue of non-renewable natural resource – phosphorus. 
Phosphorus finds its application especially in the form of the salts of phosphorous acid. The use 
of phosphorus compounds is very varied from binders for refractory materials, 
fertilizer to foodstuffs. Due to the fact, that relatively large amount of human activity 
is bounded with phosphorus and its compounds, it can be assumed that over the time, 
the amount of phosphorus respectively its compounds will decrease, so the cost will increase. 
Owing to widespread use of this stuffs, it can be supposed that these substances could 
be concentrated for example in sewage sludge. Therefore, the object of this study will be the 
treatment of sewage sludge, where methods for separating phosphorus compounds will be 
sought. The aim of this bachelor work is to verify, whether sewage sludge can be used as an 
alternative source of phosphorus.  
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1 ÚVOD 
 
V dnešní době se neustále řeší problém neobnovitelného, nenahraditelného přírodního zdroje, 
bez kterého by lidstvo nemohlo existovat a to fosforu. Řešení problému nedostatku fosforu 
je považováno jako jedna z největších globálních výzev 21. století. Cyklus fosforu lze 
představit následujícím způsobem: z půdy je fosfor absorbován rostlinami, zvířata pak jedí 
rostliny a po jejich smrti nebo vylučování se fosfor vrací do půdy. Změna množství lesů vede 
ke změnám v cyklu fosforu v přírodě, tím pádem pokles lesní vegetace zpomalí návrat fosforu 
ze země do biosféry. 
 Lze předpokládat, že dnes hospodaření fosfátových hnojiv spotřebovává podstatně více, než 
může obnovit příroda. A vzhledem k tomu, že populace planety neustále roste, přidává se větší 
množství využitých fosforečných hnojiv. Fosforečná hnojiva jsou odváděna dešťovou vodou, 
a to vede k znečistění vodních nádrží hnojivy a k nevratné dopravě fosforu do moří a oceánů. 
V tomto ohledu se začínají rozvíjet projekty obnovy fosforu z odpadních vod. Zpracování je 
pro Evropskou unii velice aktuální, jelikož Evropa nemá dostatek zdrojů fosforečných rud a 
rudy jsou zakoupené z ciziny. (např. Maroka) 
 Dodávka fosfátové rudy je také ovlivněna růstem vertikální integrace těžebního 
a chemického průmyslu, tj. od jednoduchého prodeje rud se postupně snaží přesunout na prodej 
hotových fosfátových hnojiv, které jsou čtyřikrát dražší než původní surovina. 
 Z výše uvedených úvah výstava otázka: Kolik fosforečné rudy je dostatečné pro normální 
rozvoj zemědělství a lidstva. Časem fosfor může dosáhnout svého vrcholu, kdy narůst objemu 
těžící fosforečné rudy nedokáže nasytit trh což povede k výraznému zvýšení ceny rudy. 
 Závislost na anorganických fosfátových hnojivech pocházejících z omezených 
geologických zdrojů fosforu vytváří naléhavou potřebu regenerace fosforu z alternativních 
zdrojů. Takovým zdrojem je právě odpad z úpravy odpadních vod – čistírenské kaly. 
 Tato práce se bude zabývat vyzkoušením několika způsobů separace sloučenin fosforu 
z těchto kalů a následným výběrem nejvhodnějšího z nich.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 

FOSFOR A JEHO SLOUČENINY 

2.1 Chemie fosforu 
Fosfor je jedním ze základních prvků nezbytných pro existenci člověka. Sloučeniny fosforu 
mají široké pole působnosti. Používají se jak v potravinářském průmyslu, tak i ve vojenském 
průmyslu (letecké pumy). V následujících odstavcích bude představena charakteristika fosforu 
a jeho sloučenin, a také využití tohoto prvku potřebného pro život na Zemi. 

2.2 Základní fyzikální a chemické vlastnosti 
Fosfor P je druhý nekovový prvek v 15. (dříve 5. skupině hlavní podskupiny) skupině patři tedy 
mezi pniktogeny. Je jedním z nejrozšířenějších prvků Zemské kůry: jeho obsah se pohybuje 
v rozmezí 0,08 – 0,09 % hmotnosti Země. Koncentrace v mořské vodě je 0,07 mg/l. Poprvé 
fosfor izoloval H. Brandt v roce 1669 rozkladem, zahuštěním a vysokoteplotní destilací moči 
jako voskovitou látku, jejíž páry na vzduchu ve tmě světélkují.  Tato vlastnost dala jeho název 
(phos = světlo, phoros = nesoucí). Fosfor tvoří větší počet alotropických modifikací: bílý, 
červený, fialový, černý, kovový, některé z nich jsou uvedené na Obrázek 1. [1][2] 

 
Obrázek 1: Krystalická struktura bílého fosforu [3] 

Bílý fosfor má molekulovou krystalickou mřížku, vzorec této molekuly je P4, krystalická 
struktura je uvedena od obrázku 1, přičemž molekuly se nacházejí ve vrcholech tetraedru. Bílý 
fosfor je bílá voskovitá, vysoce jedovatá samozápalná látka s charakteristickým zápachem, 
známá ve dvou modifikacích: kubické α-, hexagonální β-. Termodynamicky je bílý fosfor 
nejméně stálý ze všech alotropů tohoto prvku, je vysoce reaktivní, snadno se slučuje s kyslíkem, 
halogeny, sírou a některými kovy. Bílý fosfor je málo rozpustný ve vodě, ale dobře se rozpouští 
v organických rozpouštědlech. Rozpustnost bílého fosforu v sirouhlíku se v průmyslu využívá 
k odstranění z něho nečistot. Vlivem světla, zahříváním na mírně vysoké teploty v bezvzdušné 
atmosféře a také působením ionizujícího záření bílý fosfor může přejít na červený fosfor. [3]  
Červený fosfor je více termodynamický stabilní modifikace elementárního fosforu, představuje 
polymer Pn, se složitou strukturou, uvedenou na Obrázek 2. 

 

Obrázek 2: Struktura červeného fosforu [3] 
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 V závislosti od způsobu výroby a stupně jemnosti, červený fosfor muže mít purpurově 
červenou až fialovou barvu, ve slitině je tmavě fialový s měděným odstínem, má metalický 
lesk. Chemická reaktivita červeného fosforu je podstatně nižší než bílého. Červený fosfor 
se charakterizuje jen malou rozpustnosti. Červený fosfor lze rozpustit pouze v některých 
žhavých kovech (olovo a bismut). Je jeho aplikace daleko širší, kvůli významně nižší 
jedovatosti červeného fosforu, například ve výrobě zápalek. [2][4] 
 Další ještě více termodynamicky stabilní a nejmíň chemicky reaktivní modifikaci fosforu je 
černý fosfor, jehož struktura je znázorněna na Obrázek 3. 

 

Obrázek 3: Struktura černého fosforu [3] 

 Černý fosfor představuje černou látku s metalickým leskem, na dotek připomíná grafit, zcela 
nerozpustný jak ve vodě, tak v organických rozpouštědlech, má vlastností polovodiče. Nejvíce 
inertní formou je kovový fosfor, který má dobré vodivé vlastnosti. [5]  
 Modifikace fosforu jsou uvedená na Obrázek 4. 
 

 

Obrázek 4: Modifikace fosforu, zleva: voskově bílý, červený, černý a kovový fosfor [3] 

2.3 Výskyt fosforu v přírodě 
Fosfor je v zemské kůře jedenáctým nejrozšířenějším, pro rostliny i živočichy důležitým 
biogenním prvkem. Přírodní fosfor je monoizotropický P$%

&$  s jaderným spinem 1 2) . Fosfor 
se pro svou reaktivnost vyskytuje na Zemi pouze v podobě minerálů, které představují 
orthofosforečnany, redukovaný fosfidový materiál schriebersit (Re, Ni)3P se objevuje 
ve většině železných meteoritů. Větší množství fosforu se vyskytuje pouze v jediné minerální 
skupině, v apatitech. Apatity jsou jediné sloučeniny, které mají velký technický význam, např. 
apatit Ca5(OH, F, Cl)(PO4)3 , který obsahuje kolem 40 % chemicky vázaného P2O5 a také 
minerál fosforit Ca3(PO4)2. Nerost lithiofosfat Li3PO4 má největsí obsah fosforu, kolem 27 %. 
Celkem bylo popsáno přes 600 nerostů, většinou se jedna o fosforečnany: farringtonit Mg3PO4, 
berlinit AlPO4, olympit LiNa5(PO4)2, nalipoit NaLi2PO4, buchwaldit NaCaPO4. V některých 
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minerálech se fosfor může vyskytovat ve formě difosforečnánu, např. pyrocoproit MgNa2P2O7, 
pyrofosfát K2CaP2O7, amhemit (K,Na)2Mg2P2O7. 
 Biologicky významnou formou fosforu je hydroxilfosforečnán vápenatý Ca5(PO4)3(OH), 
který se vyskytuje v kostech obratlovců. Světové zásoby fosfátu činí okolo 65 mld. t. Nejvíc 
fosfátů se těží v Čině (100 mil. t), druhé místo má Maroko (30 mil. t), následuje USA (27,4 mil. 
t), Rusko (12,5 mil. t). [1][2][5][8] 

2.4 Koloběh fosforu v přírodě 
Fosfor se vyskytuje ve všem živém a cyklus fosforečnanů je ovlivněn širokým využitím 
fosforečných hnojiv. V mateřské surovině najdeme fosfor vázaný ve formě fosfátů.  Na rozdíl 
od biogeochemických cyklů např. dusíku, síry, uhlíku, vody, fosfor netvoři žádné těkavé 
sloučeniny, což znamená, že plynné sloučeniny fosforu nehrají žádnou roli v koloběhu fosforu. 
Cyklus fosforu lze proto rozdělit na dvě části: vodní a suchozemskou, které jsou znázorněny 
na Obrázku 2.  
 Ve vodní části je fosfor vstřebáván fytoplanktony. Fosfor ve fytoplanktonu putuje 
potravními řetězci až do konzumentů 3. řádu. Jejich exkrementy se pak znovu vrací do moře 
a účastní se cyklu znovu. Z odumřelých mořských živočichů se fosfor hromadí v moři a cyklus 
se opakuje.  
 Na suchozemské části se fosfáty uvolňují do půdy díky erozím a tam mohou být rostlinami 
vstřebávány. Rostliny v kombinaci fosforu a jiných látek vytvářejí živou hmotu, která se 
potravním řetězcem přenáší na býložravce a dále na masožravce. Zpět do půdy vracejí fosfor 
mikroorganismy, které rozkládají odumřelé organismy a exkrementy. Poté se cyklus opakuje. 
Cyklus fosforu je zobrazen na Obrázek 5. [9] 

 

Obrázek 5: Cyklus fosforu v přírodě [9] 

2.5 Sloučeniny fosforu 
S vodíkem fosfor tvoří plynný hydrid fosforu se vzorcem PH3 (fosfan). Fosfan je bezbarvý, 
velice jedovatý, po česneku páchnoucí plyn. PH3 je málo rozpustný ve vodě, patři mezi silná 
redukční činidla, hoří na vzduchu a oxiduje se působením kyseliny dusičné (HNO3).   
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 Fosfor tvoří sloučeniny se všemi halogeny, nejvýznamnějšími sloučeninami však jsou 
chloridy. Fosfor tvoří dva chloridy: chlorid fosforitý PCl3 a chlorid fosforečný PCl5. Chlorid 
fosforitý je bezbarvá kapalina, která má toxické účinky, reakcí s vodou podléhá hydrolýze 
za tvorby kyseliny chlorovodíkové a kyseliny fosforité, podle rovnice (1). [6] 
 PCl&	(.) + 3H3O(5) = H&PO7	(5) + 3HCl(5) (1) 

 Chlorid fosforečný je krystalická látka nažloutlé barvy, bouřlivě reaguje s vodou za vzniku 
kyseliny fosforečné a kyseliny chlorovodíkové, podle rovnice (2). [6] 
 

 PCl%	(.) + 4H3O(5) = H&PO7	(5) + 5HCl(5) (2) 

 

Mezi nejdůležitější oxidy fosforu patří oxid fosforitý (P4O6) a fosforečný (P2O5). Oxid fosforitý 
je bílá krystalická látka, vzniká spalováním bílého fosforu při nedostatku kyslíku, 
dle rovnice (3). [6] 
 
 
 P7	(.) + 3O3(:) = P7O;(.) (3) 

 Oxid fosforečný je za běžných podmínek bílá krystalická látka, která je termicky stabilní 
(existuje také ve formě dimeru P4O10). Dimerní forma vzniká spalováním bílého fosforu 
v přebytku kyslíku, dle rovnice (4). [6] 
 
 
 P7	(.) + 5O3	(:) = P7O$<	(.) (4) 

 Aby se zabránilo samovolnému průběhu těchto reakcí, je bílý fosfor uchováván pod vodou. 
P4O10 se při vyšších teplotách monomerizuje na P2O5. Oxid fosforečný má sklovitou polymerní 
formu (P2O5)n, je velice hygroskopický, reaguje s vodou a se zásadami. Využívá se k sušení 
plynů, kapalin a pevných látek. Produktem reakce P2O5 s vodou je kyselina orthofosforečná 
(H3PO4).  
 Fosfor tvoří řadu kyselin obsahujících kyslík. Kyselina fosforná (dihydrogen-
dioxofosforečná) H[PH2O2] tvoří bezbarvé krystalky s b.t. 26,5 °C, které jsou snadno rozpustné 
ve vodě a vznikají reakcí, podle rovnice (5). [6]  
 

 

 PH& + 2I3 + 2H3O = H&PO7 + 4HI (5) 

 Kyselina fosforná je silnou jednosytnou kyselinou, záhřevem se rozkládá za vzniku kyseliny 
fosforečné a fosfanu.  
 Další důležitou kyselinou je kyselina trihydrogen fosforečná (orthofosforečná) H3PO4. Je 
středně silná trojsytná kyselina, bezbarvá krystalická látka, ve vodě se neomezeně rozpouští. 
H3PO4 tvoří tři řady solí: středně kyselé a kyselé s jedním či dvěma atomy vodíku v kyselém 
zbytku. Střední soli kyseliny fosforečné se nazývají orthofosforečnany nebo fosforečnany, 
kyselé soli – hydrogenfosforečnany. Příkladem jsou dihydrogenfosforečnan sodný NaH2PO4, 
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hydrogenfosforečnan disodný Na2HPO4 a fosforečnan trisodný Na3PO4. V laboratoři se tato 
kyselina připravuje oxidací 30 % kyseliny dusičné (HNO3) podle rovnice (6): 
 
 

 3P + 5HNO& + 2H3O = 3H&PO7 + 5NO (6) 

 V průmyslu se H3PO4 vyrábí dvěma metodami: extrakční a termickou. Termická metoda 
spočívá v tom, že přírodní fosforečnany se zpracovávají kyselinou sírovou dle rovnice (7): 
 
 Ca&(PO7)3 + H3SO7 = 3CaSO7 + 2H&PO7 (7) 

 V dalším kroku je nutné kyselinu fosforečnou odfiltrovat od síranu vápenatého (síran 
vápenatý nerozpustný ve vodě) a poté je potřeba ji zkoncentrovat odpařováním vody. Termická 
metoda je založena na redukci přírodních fosforečnanů na volný fosfor s následným spalováním 
a rozpuštěním získaného anhydridu ve vodě. Kyselina fosforečná získaná touto metodou 
je charakterizovaná vysokou čistotou a koncentrací. 
 Kyselina trihydrogenfosforečná a její vápenatá sůl mají velký význam ve výrobě strojených 
hnojiv. Mimo produkci hnojiv se H3PO4 používá k výrobě reagentů, mnoha organických látek 
a ochranných vrstev na kovové materiály. [1][7] 

2.6 Proces čištění odpadních vod  

2.6.1  Odpadní vody 
Odpadní voda je definována jako voda, jejíž kvalita byla znehodnocena lidskou činností. 
Znečištění vody je změna fyzikálních, chemických a biologických vlastností vody, která 
omezuje nebo znemožňuje její použití k danému účelu. Náklady s odpadní vodou je silně 
závislé na charakteru znečišťujících látek. [11] 
 Látky se dají rozdělit na rozpuštěné a nerozpuštěné. Mezi rozpuštěné organické látky patři 
například monosacharidy, které mohou být biologicky rozložitelné, na rozdíl od azobarviv, 
které jsou biologicky nerozložitelné. Nerozpuštěné organické látky jsou například škrob nebo 
bakterie, které jsou biologicky rozložitelné, naopak plasty se řadí mezi biologicky 
nerozložitelné.  
 Látky se dají také rozdělit na usaditelné a neusaditelné. Mezi anorganické nerozpuštěné 
usaditelné látky patři například písek. Neusaditelné jsou většinou různé koloidní částice, 
například hydratované oxidy železa.  
 Znečištění vod je jedním z největších problémů současnosti, které omezuje přístup části 
lidské populace k pitné vodě. Odpadní vodu lze rozdělit na 4 skupiny podle původu: splaškové, 
průmyslové, srážkové, balastní. 
 Splaškové odpadní vody jsou vody vypouštěné lidmi z bytů a obytných domů do veřejné 
kanalizace. Řadíme mezi ně vody z městské vybavenosti, jako jsou hotely, školy, restaurace 
a jiné. Ty mají podobný charakter jako odpadní vody od obyvatel.  
 Další skupinou jsou odpadní průmyslové vody, kam můžeme zařadit vody vypuštěné do 
veřejné kanalizace z průmyslových podniků. Tyto vody mohou být předčištěné podnikem, 
zbavené toxických látek pro provoz jak veřejné kanalizace, tak i čistírny odpadních vod (ČOV). 
Průmyslově předčištěné odpadní vody mohou být vypuštěné jak samostatně, tak i spolu se 
splaškovými vodami. Tyto smíšené odpadní vody se nazývají městskými.  
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 Třetí skupinou jsou srážkové odpadní vody, které jsou odváděné z intravilánu obce 
jednotnou veřejnou kanalizaci.  
 Poslední skupinou jsou vody balastní, mezi které patří podzemní a povrchové vody, jež se 
mohou dostat do veřejné kanalizace. Tyto vody sice v pravém slova smyslu nejsou odpadními, 
ale tvoři svým objemovým množstvím značný podíl. [10][12] 

2.6.2 Hlavní složky odpadních vod 
Látky způsobující znečištění odpadních vod lze rozdělit podle jejich fyzikálních vlastností 
na několika skupin: 
a) nerozpustné příměsi ve tvaru velkých plovoucích částic o průměru více než desetina 
milimetru, ve formě suspenze, emulze nebo pěny; 
b) koloidní částice (o průměru 0,1 – 0,001 µm); 
c) rozpustné částice, které se nacházejí ve formě jednofázového roztoku. Z biochemického 
hlediska se znečisťující látky dělí na anorganické, organické a biologické.  
 Anorganické látky se vyskytují ve formě rozpustných solí, písku, jílů, anorganických 
kyselin, zásad apod. Tyto látky tvoři přibližně 30 % celkového objemu odpadních vod. Mezi 
anorganické látky znečisťující vody také patři produkty rozkladu potravin (např. amoniak), 
chemické odpady ze závodů, hnojivá ze zemědělského průmyslu, mající značný podíl 
dusičnanu a fosforečnanů, zbytky kyselin, používaných při stavbě. 
 Další skupinou znečisťující odpadni vody jsou organické látky. Mezi ně patři organické 
kyseliny, soli, tuky, bílkoviny, sacharidy, maziva, zbytky syntetických organických polymerů, 
čisticí a dezinfekční prostředky, ropné deriváty, paliva, těkavé organické sloučeniny, 
chlorovaná rozpouštědla. Organická fáze v odpadní vodě činí přibližně 60–70  %.  
 Poslední skupinou jsou látky a mikroorganizmy biologického původu, které se živí látkami 
organického původu a tím se pomalu v odpadních vodách množí. Mezi tyto biologické 
mikroorganismy patří bakterie, houby, viry. I přesto, že jejích podíl v odpadních vodách 
je nejmenší, představují největší ohrožení. [13] [14]  

2.6.3 Fosfor v odpadních vodách 
Vypouštění fosforu do vodního prostředí odpadních vod může vést k znečišťovaní vody. 
Vysoký podíl fosforu může urychlit eutrofizaci s negativními důsledky pro vodní život, domácí 
a průmyslové zásobovaní vodou. Fosfor je klíčovou složkou hnojiva v současném systému 
výroby a spotřeby potravin. Hlavním zdrojem fosforu je fosfátová (PO4)3- hornina, která se 
rychle vyčerpává v důsledku rostoucího využívaní (PO4)3- a sedimentaci přirozeným cyklem 
fosforu. Navíc většina ložisek fosforu se nachází v několika zemích (především v Maroku, Čině 
a USA) a mnoho další zemí musí importovat veškerý fosfor který potřebují. Dohody o obchodu 
s fosforem mezi zeměmi jsou vystaveny politickým otázkám.  
 Fosfor se může také vyskytovat ve formě kyseliny orthofosforečné a jejích iontů (H3PO4, 
H3PO7A, HPO73A, PO43-) ve formě metha-, ortho- a polyfosfátů. Zdrojem rozpustných složek 
jsou především mycí prostředky, syntetické povrchově aktivní látky, které se využívají lidmi 
pro zabránění tvorby vodního kamene. [14] 
 Celosvětové zvýšení počtu obyvatel má za následek rostoucí poptávku po produkci potravin 
a následnou spotřebu P na podporu zemědělské činnosti. Vzhledem k tomu, že nejkvalitnější 
horniny fosfátů jsou vyčerpány, častěji využívaný nízkokvalitní minerály s vysokou úrovní 
nečistot, s nízkým obsahem P a špatnou dostupností z hlediska poměru nákladů a přínosů. 
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Výsledkem jsou vyšší náklady na těžbu a výrobu ve srovnaní s použitím vysoce kvalitních 
minerálů. 
 Vzniká naléhavá potřeba alternativních a obnovitelných zdrojů P. Odpadní voda obsahující 
velké množství P je jedním z takových potenciálních zdrojů. [15][16] 

2.6.4 Čistírny odpadních vod 
Ve vyspělých zemích je povinnost odpadní vody čistit, je to jednou ze základních podmínek 
trvalé udržitelnosti kvality života a životního prostředí. Čištění vod před vypuštěním 
do vodního toku se provádí v čistírnách odpadních vod (ČOV). Čistírny mohou být mnoha 
typů. ČOV se rozdělují podle velikosti a typu čistírenského procesu. Nejpoužívanějším typem 
ČOV v České republice je mechanicko-biologická čistírna. Existují také i zvláštní případy, 
například čistírna určena pro čištění radioaktivního odpadu. Ve velkých čistírnách se většinou 
kombinují všechny dostupné procesy čištění: mechanické, biologické a chemické. 
ČOV má funkci předčištění vody, dočištění probíhá v recipientu, jímž je přirozený vodní tok. 
Proces čistění je rozdělen do několika kroků: mechanické (primární), biologické a terciární 
čištění odpadních vod. 
 Mechanické čištění slouží pro odstraňování hrubých předmětů nerozpustných ve vodě.  
Před přímým čistěním je odpadní voda podrobena hrubému předčištění, kdy se odstraňují velké 
předměty. Tyto látky by mohly způsobovat porušení čistícího zařízení a narušit celý proces 
čištění. Pro tyto účely se využívají česle. Předměty (shrabky) zachycené česly obsahují hadry, 
papír, plast, zbytky jídla, nerozpadlé fekálie. Shrabky jsou nebezpečným odpadem a obsahují 
velké množství patogenů, proto podléhají likvidaci a to tak, že se nejdřív lisují a poté spalují 
či skládkují, občas se uplatňuje kompostování.  
 Dalším zařízením, kterým prochází odpadní voda je lapač písku. Odpadní vody obsahují 
velké množství minerálních nerozpustných složek, zejména se jedná o písek. Odstranění písku 
je nezbytné z důvodu, že by mohl způsobovat ucpávání potrubí a také poškodit pohyblivé části 
zařízení. 
 Odpadní vody rovněž obsahují značný podíl organických nerozpustných složek, olejů a tuků. 
Pro odstranění těchto složek slouží lapač olejů a tuků. Oddělují se tuky a oleje na základě 
rozdílu hustot, a zachycují se na povrchu nádrže. 
 Posledním krokem mechanického procesu je usazovací nadrž, kde probíhá odstranění 
usazených jemných nerozpustných látek a materiálů plovoucích na povrchu. Tento proces 
probíhá pomocí stíracích zařízení jak na dně nádrže, tak i na hladině. Výsledkem tohoto kroku 
je vznik primárního kalu, který se pak zpracovává v kalovém hospodářství.  
 Dále následuje biologické čištění, které probíhá v biologickém reaktoru. Biologické čištění 
odpadních vod se dělí na aerobní a anaerobní stupně. Do aerobního stupně voda vstupuje přímo 
po mechanickém čištění.  
 Aerobní čištění probíhá v aktivační nádrži, přitom se využívají aerobní bakterie 
v přítomností kyslíku, které odbourávají 99 % organického znečištění vody. Výsledkem 
aerobního zpracování odpadní vody je aktivovaný kal (vzniká ve formě vloček), čistá voda, 
která opouští čistírnu a oxid uhličitý. Také probíhá oxidace a nitrifikace (přeměna NH7C	na	NO3A 
a NO3).  
 V anaerobním stupni se odpadní voda zpracovává taky bakteriemi, ale bez přístupu kyslíku. 
Zdrojem živin pro bakterie slouží přebytečný aktivovaný kal z aerobního stupně. Produktem 
zpracování jsou různé plyny, např. metan. Přeměna jednotlivých prvku je uvedena na Obrázek 
6. 



 15 

 
Obrázek 6: Biochemické reakce během biologického stupně zpracováni odpadní vody. [17] 

 Finálním krokem čištění odpadní vody je dočišťování. V poslední době četnost 
tohoto využití stoupá z důvodu prokázaní negativního vlivu na životní prostředí řady látek. 
Pomoci dočišťování se odstraňují anorganické iony: hořčík, vápník, sírany a komplexní 
organické sloučeniny, někdy se také odstraňuje fosfor a dusík. Pro dočištění se nejčastěji 
používají metody jako: filtrace (přes aktivní uhlí, membránová, písková), sražení a koagulace, 
ozonizace, výměna iontů, reverzní osmóza. [17] 

2.7 Čistírenské kaly 
Čistírenské kaly jsou definované jako tuhá nebo polotuhá hmota, zbývající po zpracování 
městských a průmyslových odpadních vod. V literatuře také mohou být definované 
jako vedlejší produkt (tento produkt je považován za odpad) procesu zpracování odpadních 
vod. Upraveným čistírenským kalem se rozumí kal, který byl podroben chemické, tepelné 
nebo biologické úpravě. Zmíněné úpravy mají za následek významné snížení obsahu 
patogenních a nežádoucích látek.  
 Čistírenské kaly se dají využít jako zdroj energie. Lze je zpracovat a využít jako hnojivo a 
obnovovací půdní agent, také jsou zdrojem cenných sloučenin např. sloučenin fosforu. Hodně 
se využívají v zemědělství, díky velkému obsahu organických látek pro udržení a zvýšení 
plodnosti půd. Nicméně podle zprávy Evropské Komise v roce 2010, pouze 39 % čistírenských 
kalů je vhodných pro recyklaci a následné využití v zemědělství v rámci Evropské unie kvůli 
rostoucím extrakcím kontaminantů do vody a půdy.  
 Více než deset let se důsledně monitoruje několik těžkých kovů a patogenních bakterií jako 
např. Salmonella a Escherichia coli. Direktiva 86/278/EEC reguluje maximální povolenou 
koncentraci zinku, mědi, niklu, olova, kadmia, chromu, rtuti a také patogenů, a umožňuje 
aplikaci kalů na půdě za definovaných hygienických a ekologických podmínek.  
 V současné době existuje mnoho dalších studií zaměřených na výskyt nebezpečných látek 
v čistírenských kalech, které mohou ohrožovat lidský život a ekologii. Jsou to například: 
toxické stopové prvky (selen, stříbro, titan), nanočástice, polyaromatické uhlovodíky, 
polychlorované bifenyly, pesticidy, fenoly, farmaceutické produkty) a také biologické 
organizmy (Legionella, Yersinia, Escherichia coli). [10] 
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2.7.1 Složení kalů 
Čistírenské kaly jsou složitou heterogenní směsí anorganického a organického původu, 
vzniklou při technologických procesech čištění odpadních vod. Kaly obsahují velké množství 
organických látek, základních živin i stopových prvků.  Dusík a fosfor jsou nejvýznamnějšími 
z živin zastoupené v čistírenských kalech. Reakce kalů je většinou neutrální až alkalická. 
Na druhou stranu kaly obsahují i nežádoucí kontaminanty, konkrétně toxické, patogenní, 
kovové stopové prvky.  
 Kontaminace anorganickými látkami není biodegradabilní, navíc se může kumulovat 
v půdě, po potravním řetězci vstoupit do potravinářských výrobků a postupně se jejich 
koncentrace zvyšovat. Nejdůležitějšími z nich jsou těžké prvky, které jsou definované svojí 
specifickou hustotou větší než 4,5 g/cm3. Nejběžnějšími těžkými kovy jsou chrom, mangan, 
železo, kobalt, nikl, měď, zinek, rtuť, olovo, cín, molybden, vanad. Je důležité zmínit 
i nekovové prvky jako arsen, selen a hliník. Hlavním zdrojem těžkých kovů v čistírenských 
kalech jsou průmyslové odpadní vody a povrchové vody. 
 Co se týče kontaminace organickými látkami, bylo již zaregistrováno přes 1,5 tisíce 
organických sloučenin. Velká část se nachází v odpadní vodě a pak přechází do čistírenského 
kalu. Během procesu čištění odpadní vody přechází organické sloučeniny do formy 
meziproduktu a tyto meziprodukty jsou více toxické než výchozí látky. Mezi organické 
produkty znečišťující jak odpadní vodu, tak i čistírenské kaly patří: farmaceutické přípravky, 
prostředky osobní hygieny, pesticidy a metabolity. Nejvíce nebezpečnými látkami jsou 
polychlorované bisfenyly (PBC), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) 
a adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX). [10] 

2.7.2 Fosfor v čistírenském kalu 
Čistírenský kal je bohatým zdrojem fosforu. Během zpracovaní odpadních vod, rozpustné 
sloučeniny fosforu se vysráží, tím pádem obsah fosforu v kalové sušině se pohybuje 2–4 %. 
Samozřejmě obsah fosforu závisí na zdroji odpadních vod a aplikovaných metodách ošetření.   
Obsah fosforu lze stanovit z popelu čistírenských kalů. Během spalování čistírenských kalů 
zůstává v popelu 75–98 % P. Množství P2O5 ve spálených kalech se pohybuje v rozmezí 10,0–
25,7 %. Tento obsah je srovnatelný s obsahem P v komerčně využívaných fosfátových 
minerálech (5–40 % P2O5). Fosfor, vázaný v popelu se vyskytuje hlavně ve formě whitlockitu 
(Ca3(PO4)2) a také síranu hlinitého nebo železitého podle použitého koagulantu. Poptávka 
po fosforných hnojivech se zvyšuje a očekává se, že ekonomicky vyčerpatelné zásoby 
obsahující P budou vyčerpané během 50–100 let. Je proto důležité bud obnovit P z odpadních 
toků nebo rozvíjet alternativní zdroje.  [19][20][21][22] 

2.7.3 Produkce čistírenských kalů 
Množství kalů z čistíren odpadních vod se většinou udává v litrech na jednoho obyvatele za den 
(l/obyv./den). Někdy se množství udává v gramech na jednoho obyvatele za den (g/obyv./den). 
Celkové množství kalů za rok se udává v tunách za rok. Množství produkci čistírenského kalů 
v České Republice od roku 2010 do 2016 je uvedena na Obrázek 7. 
V Evropské unii se vyrábí více než 10 mil. t. sušiny čistírenského kalu ročně. [21] 
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Obrázek 7: Produkce čistírenských kalů v České republice v období 2010–2016 [21] 

2.7.4 Zpracování čistírenských kalů 
Kaly z městských ČOV obsahují průměrně 0,5–7 % sušiny. Obsah organických látek v sušině 
je 60–70 % a 30–40 % anorganických látek. Podíl anorganických a organických látek je uveden 
v Tabulka 1. Obsah suspendovaných částic v tuhé fázi kalu se pohybuje okolo 80 %, velikost 
těchto částic je větší než 0,1 mm. Ostatní suspendované částice mají velikost pod 0,1 mm. 
Jednotlivé částice čistírenských kalů mají velký specifický povrch. Organický podíl sušiny 
má většinou kapilární tvar povrchu a zadržuje se v ní značné množství vody. Tím pádem 
odvodňování kalů není možné uskutečnit prostou. 
 Množství sedimentovaných kalů je závislé na několika kritériích: na volbě druhu a typu 
napojeného kanalizačního systému (oddělená či jednotná kanalizační sít‘), na úrovni rozvoje 
obyvatelstva a na druhu a na kvantitě průmyslových odpadních vod, napojených na komunální 
čistírnu. Také je kvalita a množství kalů závislá na míře zatížení čisticích zařízeni, na jejich 
druhu a stupni čištění. Nicméně až dosud neexistuje univerzální postup pro úpravu, využití, 
případně likvidaci čistírenských kalů, proto je velký rozdíl přístupu k zacházení s čistírenskými 
kaly.  
 Čistírenské kaly se v ČOV usazují jednak ve formě primárního kalu. Ten se poté 
v usazovacích nádržích odděluje sedimentací ze surové vody. Primární kal má zrnitou strukturu 
a je tvořen nerozpuštěnými látkami, které prošly lapákem písku a česlem. Také kal muže být 
ve formě sekundárního (aktivovaného) kalu. Ten vzniká během biologického stupně čištění 
odpadních vod a odděluje se v dosazovacích nádržích od vyčištěné vody. Aktivovány kal má 
vločkovitou strukturu. Struktura je především ovlivněna čistícím zařízením, ve kterém kal 
vznikl. Obsah sušiny v obou fázích kalů je uveden v Tabulka 2. Oba druhy kalů se spojují 
a společně nebo separátně se zahušťují před dalším zpracováním. Takto spojený kal se nazývá 
surový kal. [24] 
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Tabulka 1: Základní složení kalů [24] 
Složka % složek 

 Primární Aktivovaný Vyhnilý 

Organická hmota 60 - 80 60 - 75 45 - 60 

Inertní látky 20 - 40 25 - 40 40 - 45 

  

Tabulka 2: Přehled o množství sušiny v různých fázích kalů [24] 
Typ kalu % sušiny 

Primární kal 2,5 – 5 

Aktivovaný kal 0,5 – 1,5 

 
 Pro další zpracování kalu, je nutné kal stabilizovat, z důvodu přítomnosti organických látek, 
které podléhají rozkladu. Stabilizací je proces, během kterého probíhá biologické odbourávaní 
až do doby, než zůstanou obtížně odbouratelné.  
 Mezi nejstarší způsob stabilizace patří anaerobní vyhnívaní, které probíhá bez přítomnosti 
kyslíku. Tento proces je často řazen mezi biologické způsoby čistění odpadních vod. Anaerobní 
vyhnívání lze provést v kyselém prostředí, kdy produktem rozkladu jsou oxid uhličitý a vodík, 
a také alkalickém prostředí, kdy se uvolňuje methan (methanové vyhnívání). Oba procesy 
lze uskutečnit za mezofilních (při teplotě 37 °C) anebo za termofilních podmínek 
(při teplotě 55 °C). Anaerobní vyhnívání probíhá v uzavřených vyhnívacích komorách 
z důvodu nepříjemného zápachu.   
 Jiným způsobem stabilizace kalu – aerobní odbouraní látek biologickou cestou 
za přítomností kyslíku. Poté následuje odvodnění kalu, jíž pak neměl byt mikrobiologický 
závadný. 
 Mezí další způsoby zpracování, jíž stabilizovaného a odvodněného kalu patří 
termochemické zpracování. Termochemické zpracování čistírenského kalů snižuje objem o 80–
90 %. V současné době se spaluje zhruba 30 % kalů. Spalování čistírenských kalů má několik 
výhod, ale taky i nevýhod a má negativní veřejný obraz. Rychlá pyrolýza je alternativním 
procesem zpracování čistírenských kalů a může být vhodnější než přímé spalování. Během 
pyrolýzy se uvolňují plynné, kapalné a pevné produkty, které mohou být nadále použity jako 
alternativní palivo nebo zdroj chemikálií. [25][26]  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 
Pro určení složení a obsahu sloučenin fosforu v čistírenských kalech bylo použito několik 
analytických metod, které nám poskytly údaje o fázovém a prvkovém složení. Bylo použito 
několik metod z důvodu komplexní analýzy vstupního kalu a kalu po výpalu (Obrázek 8). 
Dalších metod bylo použito pro analýzy, pomocí kterých byly vyhodnoceny provedené 
experimenty. 
 
 

 
Obrázek 8: Vysušený čistírenský kal (vlevo), čistírenský kal po výpalu (vpravo) 

3.1 Použité suroviny a chemikálie 
Čistírenský kal, sušina; Brno ČOV Modřice, 

Kyselina sírová 96%; p.a. Lachner, 

Kyselina fosforečná 85%; p.a. Lachner, 

Chlorid měďnatý, práškový; p.a. Lachner, 

Destilovaná voda.  
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3.2 Rentgenová prášková difrakce  
Rentgenová prášková difrakce (X-ray powder difraction, XRD) je rychlou analytickou 
metodou, umožňující stanovit struktury fázi v práškovém materiálu. Každá látka je 
charakterizovaná svým unikátním difraktogramem, který jsme schopni identifikovat. 
Tato metoda je založena na konstruktivní interferenci monochromatického rentgenového záření 
se vzorkem. Rentgenové záření je generováno katodovou trubici, filtrováno za vzniku 
monochromatického záření, zkoncentrováno a namířeno přímo na vzorek. Interakce náhodných 
paprsků se zkoumaných vzorkem produkuje konstruktivní interference a také difrakční 
paprsky, při splnění Braggova zákona podle rovnici (8)  
 

 
 𝑛 ∙ 𝜆 = 2 ∙ 𝑑 ∙ 𝑠𝑖𝑛	𝜃, (8) 

Kde n je řád difrakce; 

𝜆 – je vlnová délka rentgenového záření; 

𝑑 – je mřížková konstanta; 

𝜃 – je úhel dopadu. 

Tento zákon je vztažen na vlnovou délku elektromagnetického záření k difrakčnímu úhlu 
a ke krystalické mřížce zkoumaného vzorku. Difrakční záření je pak zaznamenáno detektorem 
a celý proces se opakuje. [27][28][29] 
 Schéma XRD je uvedeno na Obrázek 9. 
 

 

Obrázek 9: Schéma XRD [25] 
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3.3 Diferenční termická analýza 
Diferenční termická analýza (DTA) je termickou metodou, která měří teplotní rozdíly mezi 
měřeným vzorkem a inertním standardem. Standardem je většinou oxid hlinitý, vyžíhaný 
na 1000 až 1500 °C, případně další standardy jako chromid draselný, nitrid draselný, karbonid 
baria, křemen atd. Během měření probíhá řízené zahříváni nebo ochlazovaní obou látek. 
Na rozdíl od měřeného vzorku, referenční vzorek v daném teplotním rozsahu experimentu, 
nevykazuje žádné fázové změny. 
 Podstatou DTA je sledování teplotních pochodů, spojených s fyzikálními nebo chemickými 
změnami během řízeného zahřívání nebo ochlazování vzorku. Metoda DTA zaznamenává 
změnu entalpie, která je ukazatelem vnitřní energie systému. Zatímco v referenčním vzorku 
neprobíhají žádné změny, u zkoumaného vzorku dochází k exotermním či endotermním 
reakcím, což znamená že v průběhu každé reakce dochází k uvolnění nebo pohlcení energie. 
V praxi exotermní změny na křivkách DTA znamenají, že teplota zkoumaného vzorku 
překročila teplotu referenčního, což může znamenat probíhající degradaci vazeb, rozklad a také 
polymerovou krystalizaci či vytvrzování za uvolnění energie. 
 Při endotermním procesu teplota vzorku klesá pod hodnotu srovnávacího standardu, což 
v praxi může být zapříčiněno dehydrataci, tavením či rozkladnou reakci vzorku. Při těchto 
dějích se energie spotřebovává.   
 Výstup z DTA je termogram, uveden na Obrázek 10, na kterém můžeme nalézt píky (lokální 
extrémy), odpovídající proběhlém reakcím. [30] 

 

Obrázek 10: Výstup z měření TG - DTA 
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3.4 Atomová spektrometrie i indukčně vázaném plazmatem (ICP-OES) 
Atomová spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) je velmi přesnou a zároveň 
poměrně jednoduchou analytickou technikou stanovení prvkového složení zkoumaného 
vzorku. Velkou výhodou této metody je to, že lze stanovit i stopové prvky. Technika je založena 
na spontánní emisi fotonů z atomů a iontů, které jsou excitovány vysokofrekvenčním zářením. 
Technika kombinuje ICP, které pomocí plazmového výboje ionizuje částice a OES, které 
pak tyto ionty vyhodnocuje.  
 Vzorky kapaliny a plynu mohou být vstřikovány přímo do přístroje, zatímco pevné vzorky 
vyžadují extrakci požadované látky, aby analyt byl přítomný v roztoku. Roztok vzorku se 
převede na aerosol a směruje do centrálního kanálu plazmy. Nejčastěji se používá plazma 
argonu. Pro generování plazmy je argonový plyn nejprve převeden do hořáku 
a vysokofrekvenční elektrický proud je aplikován na pracovní cívku na špičce hořáku. Použitím 
elektromagnetického pole vytvořeného v trubce hořáku vysokofrekvenčním proudem je 
argonový plyn ionizován a je generováno plazma. Toto plazma má vysokou hustotu elektronů 
a teplotu (10000 K). Energie plazmatu se využívá na buzení emisi atomů vzorku. Vzorky 
roztoku se zavádějí do plazmatu v atomizovaném stavu, kde se působením energie ionizují 
a excitují. Atomy v excitovaném stavu jsou nestabilní, a proto dochází k deexcitaci na původní 
energetickou hladinu, což vede k uvolnění fotonu. Emitované záření odpovídá vlnové délce 
fotonu. Uvolněné fotony prochází monochromátorem a dopadají na detektor, který poskytuje 
čarové spektrum. Poloha píků paprsků určuje, o který prvek se jedná, a intenzita píků (výška) 
odpovídá koncentraci. [31][32]  
 Použitý přistroj je uveden na Obrázek 11. 

 
Obrázek 11: Optický emisní ́ spektrometr s indukčně̌ vázaným plazmatem 

3.5 Rastrovací elektronová mikroskopie 
Rastrovací elektronový mikroskop (SEM) je zařízení, které umožňuje získat velice kvalitní 
představu o zkoumaném vzorku. Výstupem jsou trojrozměrné snímky, které jsou vhodné 
pro následující studium povrchu při vysokém zvětšení. 
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 Principem pozorování v rastrovacím elektronovém mikroskopu je interakce primárních 
elektronů s povrchem vzorku za uvolnění sekundárních elektronů, které jsou snímány 
detektorem. Detekovány jsou sekundární elektrony, což jsou primárním svazkem excitované 
elektrony z vnějších slupek atomů a odražené elektrony, které jsou ovlivněny atomovým 
jádrem. Detekce sekundárních elektronů nám přináší informaci o reliéfu vzorku s velkým 
rozlišením a se značně velkou hloubkou ostrosti nedosažitelnou optickými mikroskopy. [34] 
 Schéma elektronového mikroskopu je uvedeno na Obrázek 12. 
 

 

Obrázek 12: Schéma SEM [35] 
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3.6 Rentgenová fluorescenční spektrometrie 
Rentgenová fluorescenční spektroskopie (XRF) je jednoduchou metodou, umožňující určit 
prvkové složení zkoumaného vzorku.  Tato technika má široké spektrum využití: v oblasti 
ochrany životního prostředí, mineralogie, chemickém průmyslu, zemědělství, potravinářském 
průmyslu, archeologii, umění atd. Metoda XRF je založena na sběru a následné analýze spektra, 
vznikajícího v důsledku ozářením materiálu rentgenovým zářením.   
 Principem metody je interakce rentgenového záření se vzorkem za následného uvolnění 
sekundárního (fluorescenčního) záření. Jako zdroj záření se používá rentgenová trubice 
s rhodiovou, molybdenovou, stříbrnou či měďnou anodou. Při interakci vzorku se zářením 
dochází k excitaci elektronu z nižší energetické hladiny na vyšší, a to vede k vyzáření 
sekundárního rentgenového záření, které je charakteristické pro každý prvek. 
 Metoda XRF je schopna detekovat prvky od Be až po U. Meze detekce této metody 
se pohybují v rozmezí koncentraci 10–10-4 % s přesností do 5 %. Výhodou XRF je, že se jedná 
o nedestruktivní metodu, kterou lze využit ke zkoumání povrchu vzorku, aniž bychom museli 
separovat stanovený prvek. 
 Fluorescenční spektrometry se dělí na dva typy. Prvním typem je vlnově disperzní, 
kde disperzním prvkem je krystal, na kterém dochází k rozkladu sekundárního rentgenového 
záření na základě vlnových délek. Druhým typem se označují energiově disperzní, které 
detekují sekundární rentgenové záření na základě různých energií uvolněných fotonů. [35] 

3.7 Laserová difrakce 
Laserová difrakce je jednou z nejpoužívanějších metod stanovení velikosti částic zkoumaných 
materiálů. Velikost částic je jedním z nejdůležitějších parametrů sypkého materiálu. Měření lze 
provést dvěma způsoby: suchou cestou, i za mokra (kdy vzorek převeden do roztoku).  
 Principem určovaní velikosti částic je interakce laserového paprsku s částicemi měřeného 
materiálu. Vzorek prochází kolimovaným laserovým paprskem a rozptyluje světlo pod různými 
uhly. Větší částice generují vysokou intenzitu v malém rozsahu uhlu, zatímco malé částice jsou 
charakterizovaný nižší intenzitou signálu a podstatně širší škálou úhlů. 
 Výhodou této metody je, že se jedná o hromadné měření v celém rozsahu vzorku, místo 
rozvoje distribuce měření jednotlivých částic. [37] 
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3.8 Pracovní postupy, metody, aparatury 
Vápnem neupravený čistírenský kal byl nejprve vysušen. Sušení probíhalo v sušárně při teplotě 
85 °C až do konstantní hmotnosti. Poté byl vysušený kal vyžíhán v muflové peci při teplotě 
1000 °C. Následující experimenty s čistírenským kalem byly provedeny, s již vysušeným či 
vyžíhaným kalem. 

3.8.1 Stanovení ztráty žíháním 
Byla provedena zkouška ztráty žíháním (LOI) Do třech žíhacích kelímků bylo na analytických 
vahách naváženo 0,5045 g, 1,0037 g a 1,5257 g suchého kalu. Žíhání bylo provedeno 
v muflové peci při teplotě 1000 °C po dobu 60 minut, přičemž se teplota zvyšovala po 10 °C 
od 0°–1000 °C. Výsledky jsou uvedeny v kapitole výsledky a diskuse. Výpočet úbytku 
hmotnosti byl proveden podle rovnici (9): 
 
 LOI =

m$ − m3

m3 − m<
, (9) 

m0 – hmotnost prázdného kelímku, 
m1 – hmotnost kelímku se vzorkem před sušením, 
m2 – hmotnost kelímku se vzorkem po sušení. 
 Výsledky zkoušky ztráty žíháním jsou uvedené v  

Tabulka 3. 
 

Tabulka 3: Výsledky zkoušky ztráty žíháním 

Navážka [g] LOI [%] 
0,5045 55,42 
1,0037 55,47 
1,5257 55,61 

 

3.8.2 Extrakce fosforečných podílů z čistírenských kalů do vody a do kyseliny sírové 
Experiment byl proveden s vysušenými i s vyžíhanými čistírenskými kaly. Jako rozpouštědla 
bylo použito destilované vody a 20 % kyseliny sírové. Celkem byly sestaveny 4 stejné aparatury 
pro destilaci pod refluxem a experimenty probíhaly současně. Aparatura pro provedení refluxu 
je uvedena na Obrázek 13. 
 Do každé baňky bylo naváženo 20,00 g vzorku a přidáno 200 ml rozpouštědla (bud‘ 
destilovaná voda nebo 20% H2SO4). Celý pokus trval 120 minut. Po uplynutí 120 minut se 
každá baňka nechala ochladit, poté následovala filtrace za sníženého tlaku na Büchnerově 
nálevce. Zbylé filtrační koláče byly vysušené, zvážené a uchované pro další měření.  
 Další zacházení s filtráty bylo následující: od každého vzorku bylo odebráno 10 ml a byla 
provedena zkouška na obsah fosforečnanů přidáním 5% roztoku chloridu měďnatého. 
V případě, že by vznikla modrá sraženina, byla by prokázána přítomnost fosforečnanů a 
v experimentech s vyluhováním fosforu do vody či kyseliny sírové by bylo pokračováno. 
Fosforečnany však nebyly detekovány. Z toho důvodu bylo na základě literární rešerše 
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rozhodnuto, že médiem pro extrakci fosforečného podílu z čistírenských kalů bude, kyselina 
fosforečná. 

 
Obrázek 13: Aparatura pro provedení refluxu 

3.8.3 Rozpuštění popelu čistírenského kalu v kyselině fosforečné 
Rozpustnost fosforu byla provedena v kyselině fosforečné o pěti různých koncentracích: 5 %, 
10 %, 20 %, 30 %, 50 %, při třech různých teplotách: laboratorní, 40 °C a 60 °C. Ohřev kádinek 
byl uskutečněn pomocí termostatu. Experiment probíhal za stálého míchání. 
 Do každé kádinky bylo naváženo 25,00 g popela čistírenského kalu a odměřeno 
250 ml H3PO4. Po 10, 20, 30, 60, 120, 240, 480 minutách a 24 hodin bylo odebráno 10 ml 
roztoku, dle potřeby byl roztok přefiltrován nebo odstředěn, aby zůstala pouze čirá kapalina. 
Odebraný roztok byl vždy uchován pro další měření. Po době 24 hodin byly odebrané poslední 
vzorky a experiment byl zastaven, a veškeré roztoky byly zfiltrované a filtrační koláče byly 
vysušené a uchované.  
 Aparatura pro provedení experimentu je uvedena na Obrázek 14.  
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Obrázek 14: Aparatura pro provedení experimentu rozpustnosti popelu čistírenského kalu 
v H3PO4 při teplotě 40 °C 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Analýza vstupních surovin 
Pro nastavení vhodného experimentu bylo nutné stanovit prvkové a fázové složení vstupní 
suroviny – čistírenských kalů. K experimentům byly použity čistírenské kaly, které byly 
odebrány ještě před úpravou vápnem. Toto opatření bylo provedeno s cílem zamezit zkreslení 
analýz a následných experimentů vysokým obsahem vápníku a vysokým vstupním pH. 

4.1.1 Prvkové složení 
Stanovení prvkového složení bylo provedeno metodou rentgenové fluorescence (XRF 
na přístroji Olympus Delta professional. Naměřené výsledky jsou uvedeny v Tabulka 4. 
 

Tabulka 4: Výsledky měření XRF 

Vzorek Al2O3 
(%) 

SiO2 
(%) 

P2O5 
(%) 

SO3 
(%) 

K2O 
(%) 

CaO 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

Cu 
(%) 

Vysušený 
ČK 3,44 13,69 9,42 5,46 0,57 9,68 10,83 0,05 

Vyžíhaný 
ČK 7,85 24,82 18,56 4,53 0,92 17,25 18,70 0,08 

 

 Byly měřeny dva vzorky, jeden z nich byl původní surovina, druhý byl zbytek po ztrátě 
žíháním na vzorku původní suroviny. Cílem bylo zjistit, do jaké míry je možné zkoncentrovat 
podíly s obsahem fosforu (v tabulce je formálně přepočteno na P2O5) vyžíháním původních 
kalů.  
 Z tabulky 3 je patrné, že vyžíhání čistírenských kalů dojde ke zvýšení koncentrace 
cca na dvojnásobek. 
 Výpočtem na samotný fosfor získáme hodnoty uvedené v Tabulka 5. 
 
Tabulka 5: Obsah samotného fosforu, přepočteno z hodnot tab. 3 

Vzorek 
Obsah fosforu 

[%] 

Vysušený ČK 4,1 

Vyžíhaný ČK 8,1 
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4.1.2 Stanovení fázového složení metodou XRD 
Metodou práškové difrakce bylo zjištěno fázové složení vzorku kalů před i po žíhání. Měření 
bylo provedeno na přístroji Panalytycal Empyrean. Výsledky měření obsahu jednotlivých fází 
stanovených semikvantitativní analýzou jsou uvedeny v Tabulka 6, difraktogramy jsou 
uvedeny na Obrázek 15 aObrázek 16. 
 
Tabulka 6: Výsledky semikvantitativní fázové analýzy (XRD) 

Vzorek 
Vysušený 
ČK 

hm % 

Vyžíhaný 
ČK 

hm % 
CaCO3 
Kalcit 15 - 

Fe2O3 
Hematit - 20 

SiO2 
Quartz 41 28 

Fe3(PO4)2(H20)8 
Vivianit 11 - 

Ca18,19Mg1,17Fe0,83H1,62(PO4)14 
Whitlockit - 29 

CaSO4 
Anhydrid síranu vápenatého - 4 

Na(AlSi3O8) 
Albit 14 - 

(K0,82Na0,18)(FeO3Al97)(AlS3)O10(OH)2 
Muskovit 7 - 

(NaO45CaO55)(Al1,5Si2,45O8) 
Anortit sodný - 13 

Al2(Si2O5)(OH)4 
Kaolinit 2 - 

 

 Z tabulky 6 je vidět, že v obou vzorcích se fosfor nachází ve formě fosforečnanů (PO7&A). 
Ve vysušeném čistírenském kalu se je fosfor obsažen jako PO7&A	v minerálu vivianitu. V kalu 
vyžíhaném byl identifikován rovněž v podobě fosforečnanu, avšak v minerálu whitlockitu. Po 
přepočtu na hmotnostní procenta pouze fosforu, jeho obsah ve vysušeném kalu činí 1,36 %, 
v kalu vyžíhaném 5,90 % nárůst je tedy více než trojnásobný. V kapitole 4.1.1 při měření 
metodou XRF bylo zjištěno pouze dvojnásobné zakoncentrování fosforu vyžíháním vzorku. 
Odchylka je způsobena rozdílností použité metody, semikvantitativní vyhodnocení XRD 
analýzy je pouze odhad na základě porovnání maximálních intenzit píků. Difraktogramy 
vstupních surovin jsou zobrazené na Obrázek 15 aObrázek 16. 
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Obrázek 15: Difraktogram kalu po vysušení 

 

 

 

Obrázek 16: Difraktogram kalu po žíhání 
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4.1.3 Stanovení morfologie metodou SEM- EDS 
Pomocí metody SEM-EDS byla stanovena morfologie a sestavená prvková mapa pro vzorky 
vysušeného a vyžíhaného čistírenského kalu. Toto měření bylo provedeno na elektronovém 
mikroskopu ZEISS EVO LS 10. Snímky obou vzorků jsou uvedeny na Obrázek 17. 
 

 

Obrázek 17: Snímky z elektronového mikroskopu: čistírenský kal po sušení (vlevo), po 
žíhání (vpravo). 

 Ze snímku na obrázku 17 je vlevo jsou vidět jednotlivé kompaktní částice vysušeného kalu. 
Na snímku vpravo, kde je kal po žíhání, je vidět sdružené jemné částice, uprostřed snímku 
je pravděpodobně segment křemeliny. 
 Prvkové mapy výchozích látek, kalů po sušení a po žíhání jsou uvedené na Obrázek 18 
a Obrázek 19. 
 

 
Obrázek 18: Prvková mapa vyžíhaného kalu  

 
 Z prvkové mapy je patrné, že přítomný fosfor je rozptýlen téměř po celé ploše, lze však 
konstatovat že převážně se bude fosfor vyskytovat společně s vápníkem, hořčíkem a železem, 
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což by odpovídalo minerálu whitlockit, který byl ve vyžíhaném kalu identifikován metodou 
XRD. 

 
Obrázek 19: Prvková mapa vysušeného kalu  

 Z prvkové mapy je patrné, že přítomný fosfor je rozptýlen téměř po celé ploše a takřka všude 
společně s hliníkem a železem, to by korespondovalo s minerálem vivianit, který byl ve 
vysušeném kalu identifikován metodou XRD. 

4.1.4 Měření velikosti částic 
Pro srovnání byla změřena velikost částic u obou vzorků metodou laserové difrakce na zařízení 
HELOS KR od společnosti Sympatec. Měření každého vzorku bylo provedeno třikrát 
a průměrné hodnoty mezních identifikátorů jsou uvedeny v Tabulka 7 a na Obrázek 20 a 
Obrázek 21. 

Tabulka 7: Statistické veličiny distribuce částic vysušených a vyžíhaných čistírenských kalů 

Vzorek Vysušený ČK 
[µm] 

Vyžíhaný ČK 
[µm] 

D10 3,39 0,48 
D50 68,08 1,67 
D90 352,12 6,02 
D99 531,26 10,58 

modus 310,38 1,84 
průměr 129,71 2,52 
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Obrázek 20: Distribuce velikosti částic vysušeného čistírenského kalu 
 

 

Obrázek 21: Distribuce velikosti částic vyžíhaného čistírenského kalu 
 

 Na Obrázek 20 je vidět, že největší podíl částic ve vysušeném čistírenském kalu se nachází 
v rozmezí od 100–400 µm. V případě vyžíhaného čistírenského kalu (Obrázek 21) největší 
podíl činí částice o velikosti od 0,5–5 µm. Z hodnot tabulky 6 je vidět, že modus a průměr 
vyžíhaného čistírenského kalu činí 1,84 µm 2,52 µm, kdežto medián (D50) odpovídá hodnotě 
1,67 µm. Co se týče vysušeného kalu, tak modus a průměr odpovídají hodnotám 310,38 µm 
a 129,71 µm a medián hodnotě 68,08 µm. Tyto hodnoty ukazují, že vyžíhaný čistírenský kal 
obsahuje pouze jemné částice a ty nepřesahují velikost 15 µm. Oproti tomu byly u kalu pouze 
vysušeného identifikovány i částice o velikosti 500 µm. Lze tedy konstatovat, že žíháním se 
velikost částic čistírenských kalů zjemní, pokud vezmeme v úvahu poměr hodnoty d50 jde 
o čtyřicetinásobné zmenšení velikosti částic. 
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4.1.5 Termická analýza 
Pro lepší pochopení procesů během žíhání vysušených kalů byla provedena TG-DTA analýzy. 
Na zařízení Q600 od společnosti TA Instruments. Měření proběhlo v teplotním intervalu 
od 20 – 1500 °C, sledována byla TG křivka i DTA křivka. Získané výstupy z měření jsou 
uvedeny na Obrázek 22. 

 

Obrázek 22: Grafický záznam TG-DTA analýzy 

 Hodnoty 5,9 %, 46,1 %, 2,0 %, 1,9 % (hodnoty jsou zaokrouhleny) na Tg křivce poskytují 
údaje o úbytku hmotnosti, suma těchto hodnot činí 55,86%, což odpovídá hodnotě, která byla 
získaná po zkoušce ztráty žíháním v kapitole 3.8.1.  
 První hmotnostní schod (úbytek o 5,9 hm %) odpovídá hmotnosti zbytkové vody obsažení 
ve vysušených kalech, tento schod je doprovázen endotermním efektem a probíhá v teplotním 
pásu do 200 °C. Další a největší hmotnostní schod (46,1 hm %) je doprovázen několika 
exotermními píky charakterizuje vyhoření větší části organického podílu a probíhá v teplotním 
pásu 250° – 600 °C. Vyhořívání organiky by bylo možné rozložit do několika schodů (3-4), ale 
uveden je schod pouze jeden pro zjednodušení popisu. Následující hmotnostní schod je 
doprovázen endotermním efektem a probíhá v teplotním pásu 650° – 750 °C, jde rozklad 
kalcitu. Poslední schod doprovázený rovněž endodermem značí rozklad síranu vápenatého 
(anhydritu), který byl ve vzorku po žíhání identifikován. Všechny hmotnostní úbytky 
odpovídají hmotnosti odchozích plynných složek ze vzorku, produkty rozkladu jsou ve vzorku 
obsaženy dále např. CaO z rozkladu kalcitu i anhydritu. 
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4.2 Fázové složení po refluxu v kyselině sírové a destilované vodě 
 
Po loužení jak vysušeného čistírenského kalu (ČK), tak i vyžíhaného, bylo stanoveno fázové 
složení jak látek obsažených ve filtrátu (po odpaření kapalné složky), tak i filtračních koláčů. 
Na základě těchto údajů, lze posoudit, zda tento způsob zpracováni účinný pro následující 
separaci sloučenin fosforu. Fázová analýza byla provedena pomocí metody práškové difrakce 
(XRD). 
 Na základě získaných dat, můžeme usoudit, že fosfor se v měřených vzorcích nevyskytuje, 
jinými slovy do vody a ani do 20 % kyseliny sírové nelze z vysušených a ani vyžíhaných 
čistírenských kalů extrahovat. Výsledky analýzy zde nejsou uvedeny, neboť nabývaly pouze 
nulových hodnot. 
 Dále byla změřená semikvantitativní fázová analýza u pevných podílů po refluxu (filtračních 
koláčů po refluxu), výsledky jsou uvedené v Tabulka 8: 
 
Tabulka 8: Výsledky semikvantitativní fázové analýzy (XRD) čistírenských kalů po loužení 
v H2SO4 a H2O (filtrační koláče). 

Vzorek 
 

Vysušený ČK 
po refluxu 

v H2O 

(filtrační 
koláč) 
hm % 

Vyžíhaný ČK 
po refluxu 

v H2O 

(filtrační 
koláč) 
hm % 

Vysušený ČK 
po refluxu 
v H2SO4 

(filtrační 
koláč) 
hm % 

Vyžíhaný ČK 
po refluxu 
v H2SO4 

(filtrační 
koláč) 
hm % 

SiO2 

Quartz 55 30 26 23 

CaCO3 

Kalcit 17 12 - - 

Fe2O3 

Hematit - 12 - 4 

Ca18,19Mg1,17Fe0,83H1,62(PO4)14 

Whitlockit - 26 - - 

Ca(SO4)(H2O)0,5 

Hydrat síranu vapenatého - 26 25 3 

CaSO4 

Anhydrid síranu vápenatého - - - 59 

KAl2(AlSi3O10)(OH)2 

Muskovit 8 10 20 - 

(Na0,98Ca0,02)(Al1,02Si2,98O8) 
Albit 10 - 11 - 

K(AlSi3O8) 
Ortoklas - 6 12 - 

Al2(Si2O5)(OH)4 

Kaolinit 3 - 4 - 

Ca0,66Na0,34Al0,66Si2,34O6 

Anortit sodný - - - 4 
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 Z Tabulka 8 je vidět, že ve filtračním koláči se fosfor ve formě PO7&A (v minerálu whitlockitu) 
vyskytuje pouze ve vyžíhaném kalu po refluxu v 20% H2SO4 (26 hm. %). Tato hodnota je nižší 
než ve vstupní surovině, což znamená částečné rozpuštění whitlockitu. 
Difraktogramy jsou uvedené v Příloha 1-4. 
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4.3 Prvkové složení čistírenského kalů po loužení v kyselině fosforečné¨ 
 
Roztoky získané v experimentu popsaném v kapitole 3.8.3 byly podrobené prvkové analýze 
pomoci atomové emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem s opticko-emisním 
detektorem (ICP – OES). K tomuto měření byl použit přístroj Horiba Jobin Yvone, typ Ultima 
2. Výsledky jsou uvedené v Graf 1 - Graf 3 . 
 

 
Graf 1: Graf závislosti koncentraci fosforu na čase loužení v kyselině fosforečné při teplotě 

20 °C 

 
Graf 2: Graf závislosti koncentraci fosforu na čase loužení v kyselině fosforečné při teplotě 

40 °C 
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Graf 3: Graf závislosti koncentraci fosforu na čase loužení v kyselině fosforečné při teplotě 

60 °C 
 

 Při výpočtu obsahu fosforu převedeného do roztoku ve formě fosforečnanu, byla vždy 
zohledněna navážka čistírenského kalu, která byla u všech vzorků 25 g. Na základě tohoto faktu 
a naměřených dat byl vypočten obsah celkového fosforu ve vzorku. Od tohoto čísla bylo 
následně odečteno množství fosforu, které bylo do systému vnesenou použitým roztokem 
kyseliny fosforečné (čím koncentrovanější roztok byl použit tím více bylo odečteno). 
V grafech 1 – 3 jsou uvedeny hodnoty už získaného přepočteného fosforu po odečtu fosforu 
vneseného kyselinou. 
 Z výsledků je patrné, že doba vyluhování fosforu je vhodná spíše kratší, při delších dobách 
dochází vlivem rekrystalizace či úbytku rozpouštědla k poklesu fosforu z roztoku. Toto platí 
pro testy při všech teplotách. Lze tedy říci, že vhodná doba pro separaci fosforu z čistírenských 
kalů by neměla přesáhnout 60 minut. Dále můžeme konstatovat, že ideální koncentrací kyseliny 
pro loužení a opět pro všechny testované teploty je 20 % hmot. kyseliny fosforečné. Při 
hodnocení teploty výsledky jasně směřují k nižším teplotám, nejlepší pro vyluhování fosforu 
byla teplota 20°C, rovněž při teplotě 40 °C bylo dosaženo dobrých výsledků. 
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5 ZÁVĚR 
 
Bakalářská práce se zabývá studiem možností využití čistírenských kalů z čistíren odpadních 
vod jako zdroje pro výrobu fosforu. Pro experimenty provedené v rámci této práce bylo použito 
čistírenských kalů před přidáním vápna. 
 Při testech extrakce fosforečných podílů do vody a kyseliny sírové bylo použito aparatury 
pro zpětnou destilaci. Reflux čistírenských kalů byl proveden do 20% kyseliny sírové a 
destilované vody. Pro extrakci bylo použito kalů pouze vysušených a kalů vyžíhaných (popela 
z kalů). Výsledky po refluxu s kyselinou sírovou ani destilovanou vodou nebyly uspokojivé. 
Po refluxu a oddělení pevného podílu, bylo zjištěno, že do roztoku nepřešly prakticky žádné 
sloučeniny, to bylo ověřeno úplným vysušením filtrátu. Nepřítomnost fosforečnanů byla 
ověřena přídavkem roztoku CuCl2. 
 Následně bylo od této metod upuštěno a po úvaze byly provedeny experimenty, kdy byla 
pro extrakci fosforečnanů z čistírenských kalů použita kyselina fosforečná v různě 
koncentrovaných roztocích. K experimentům již nebylo používáno vysušených kalů, ale 
výhradně kalů po žíhání (popela z kalů). 
 Experimentálně bylo zjištěno, že ideální teploto pro extrakci je teplota okolo 20 °C, dobrý 
výsledky byly dosaženy i při teplotě 40 °C, ale vyhřát reakční směs na 40 °C sebou nese 
ekonomickou zátěž a navíc byly výsledky mírně nižší. 
Jako ideální koncentrace použité kyseliny fosforečné byla koncentrace 20 % hmot. Při testech 
s takto koncentrovanou kyselinou bylo dosaženo ve všech případech nejlepších výsledků. 
Při hodnocení reakční doby, doby extrakce byly jako vhodné vytipovány kratší časy, po které 
extrakce probíhala. Jako ideální doba extrakce byla určena doba v rozmezí 30 - 60 minut 
s ohledem na okolní podmínky a použité zařízení. 
 Experimenty byly prováděny s H3PO4 o různých koncentracích (5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 
50 %) koncentrace50 % byla shledána jako zcela nevhodná a z toho důvodu není v grafech 1-3 
uvedena. 
 Celkově lze říci, že využití čistírenských kalů jako zdroje fosforu není nereálné, pomineme-
li potřebu čistírenské kaly spálit a získat tak popel, kde jsou fosforečné podíly ve vyšší 
koncentraci. Následná extrakce probíhá relativně krátkou dobu, při pokojové teplotě. Energii 
na spálení kalů by bylo možné částečně získávat přímo v čistírnách odpadních vod z bioplynu, 
z vyhnívacích nádrží. Navíc extrakty by nebylo nutné dále separovat, ve své podstatě by se 
obohatila kyselina fosforečná o další fosfor a následně by bylo možné přímo z roztoku vyrábět 
kapalná či pevná hnojiva. Získávání fosforu z čistírenských kalů se jeví jako perspektivní a 
v budoucnu doporučuji v tomto výzkumu pokračovat. 
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7 SEZNAMY 

7.1 Seznam použitých zkratek 
 
Zkratka Vysvětlivka 
ČOV Čistírna odpadních vod 
PBC Polychlorovaný bisfenyl 
PAHs Polycyklické aromatické uhlovodíky 
AOX Absorbovatelné organicky vázané halogeny 
XRD Rentgenová prášková difrakce 
DTA Diferenční termická analýza 
ICP-OES Atomová spektrometrie s indukčně vázaným 

plazmatem 
SEM Rastrovací elektronový mikroskop 
XRF Rentgenová fluorescenční spektroskopie 
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Příloha 3: Difraktogram vyžíhaného kalu, koláč po refluxu v H2O 

 
Příloha 4: Difraktogram vyžíhaného kalu, koláč po refluxu v H2SO4 

filtrát po refluxu v H2SO4 


