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SUMMARY 

 

In this work, I focused on the waste water of starch that can also be processed starch 

as a secondary raw material. Tarch waste water is mostly not used, while a very high-

quality starch. In the first part, I focused on the description of flotation, and its use in the 

treatment of wastewater. In the second part of the possible uses of starch in food, 

construction and manufacturing components for natural biodegradable plastics. In the 

experimental part of the flotation separation of starch from the contaminating substances 

that undermining the starch. The conclusion is that evaluated the use of this technology in 

the processing of starch waste water is advantageous. 

 

KEYWORDS: 

 

Flotation, Foam flotation, Starch, Amylóza, Starch waste water, Refining of starch, 

Modified starch. 

 

 

ANOTACE  

 

V této práci jsem se zaměřil na škrobovou odpadní vodu ze které muže byt zpracován 

škrob jakožto druhotná surovina. Škrobová odpadní voda se převážně nevyužívá a při tom 

obsahuje velmi kvalitní škrob. V první části jsem se zaměřil na popis flotace a jejího 

využití při zpracování odpadních vod. Ve druhé části na možné způsoby využití škrobu v 

potravinářství, stavebnictví a také výrobní složky pro biodegradabilních plasty. 

V experimentální části na využití flotace oddělování škrobu od kontaminačních látek které 

znehodnocují tento škrob. V závěru je zhodnoceno že použití této technologie při 

zpracování škrobové odpadní vody je výhodné. 
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: 

Flotace, Pěnová flotace, Škrob, Amylóza, Škrobová odpadní voda, Rafinace škrobu, 
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1. Úvod 

 

Tuto práci jsem si vybral protože mně zajímalo kde všude je možnost využít škrob 

jako surovinu. Velké množství kvalitního škrobu také vzniká při zpracovávání brambor 

a tento škrob který je v hojném množství obsažen ve škrobových odpadních vodách je 

považován za odpadní produkt. Ty to odpadní vody ale mají nezanedbatelný podíl na 

zvyšené hodnoty CHSK a BSK.. Tyto odpadní vody obsahují značné množství škrobu, 

který je hospodářsky cennou surovinou a používá se například v potravinářství, v 

kvasném průmyslu, ve farmacii, k výrobě lepidel, nátěrů. Proto budu tuto práci směrem 

k využití škrobu. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cíl práce 

 

V této práci se chci v první kapitole zaměřím na popis flotačních pochodu a za 

kterých podmínek probíhá flotace bez jakých ko-li problémů na čem je flotace závislá a 

její vyžívaní při zpracovávání odpadních vod. Ve druhé kapitole se zaměřím na škrob 

jeho vlastnosti, které plodiny jsou nejvhodnější k jeho získávání a jak je ten to získaný 

škrob kvalitní. Dále se zaměřím na vypsání kde v České republice se škrob vyrábí. Dále 

kde všude se se škrobem můžeme setkat a jakým směrem bude do budoucna směřovat 

využívání škrobu. V experimentální časti to bude zaměření na možné využití flotace 

k separaci a čištění škrobu ze škrobových odpadních vod. 
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3. Flotace  

 

Flotace je to proces založený na rozdílných fyzikálně–chemických vlastnostech 

povrchu upravovaných nerostných surovin které jsou od sebe oddělovaný.  

Přesnější definice je podle prof. K. A. RAZUMOVA: „Flotace jako proces 

oddělovaní minerálů je založen na rozdílné schopnosti zrn přichytit a ustálit povrchové 

fázové rozhraní“.  Díky tomu že tato metoda je velmi univerzální a účinná byla 

využívaná už na začátku 20. století při úpravě jemnozrnných nerostných surovin. [1]. 

 

Flotační proces je způsob rozdružování, který je založený na schopnosti jedněch 

minerálů vyplavat na hladinu a druhých klesnout a setrvat v objemu rmutu viz. Obr. 1.  

 

 

Obr. 1. Princip flotace [1]. 

 

Tyto vlastnosti ovlivňuje rozdílná specifická povrchová energie, která je závislá na 

strukturní stavbě krystalické mřížky a na chemickém složení minerálu. Proto má každý 

minerál jinou povrchovou energii. Na fázovém rozhraní kapalina - plyn využijeme 

rozdílů specifické povrchové energie nejvíce, pokud je povrch rozhraní zakřivený, 

nikoliv rovný. Tento případ platí pro v praxi nejpoužívanější flotaci - pěnovou flotaci, 

při níž se flotační rmut sytí bublinkami vzduchu. Zrna, která mají flotovat se přichytí na 

bublinky a jsou vynášena na hladinu, kde se tvoří mineralizovaná pěna. [1]. 
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3.1. Použití flotace 

 

- Rozdružovaní minerálů 

- Odstranění kalů z papíren a textilek 

- Farmacie 

- Čištění odpadních vod 

- Zisk mědí z vyzdívek pecí 

- Oddělovaní bakterií 

- Oddělovaní semen 

 

Flotace je nepoužitelná pro železně rudy protože technologie vyžaduje kusy 

materiálu ale flotace potřebuje podrcený materiál. 

 

 

 

3.2. Základní typy flotace 

 

Flotační rozdružovaní se odehrává na povrchu těchto fázových rozhraní: 

- Kapalina - Plyn 

- Kapalina – Kapalina 

- Kapalina - Tuhá fáze 

- Plyn – Tuhá fáze 

 

Flotační rozdružovaní minerálu na rozhraní: Kapaliny - Plynné fáze 

- Filmová flotace 

- Pěnová flotace 

- Obyčejná 

- Vakuová 

- Iontová 

- Chemická nebo plynná 

- Elektroflotace 

 

Flotační rozdružovaní minerálu na rozhraní: Kapaliny - Kapaliny 

- olejová flotace 
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Flotační rozdružovaní na rozhraní: Kapalina - Tuhá fáze a Plyn – Tuhá fáze 

 

Tyto procesy jsou velmi málo prozkoumané. Výzkumy které proběhli 

v laboratorních podmínkách ukázali, že na povrchu rozhraní voda – skleněná destička 

nebo voda - kovová destička na těchto rozhraních se dokážou zachytit některé minerály 

které se dají oddělit od rmutu spolu s destičkami, na kterých se minerál přichytil. 

Takovíto způsob rozdružovaní se nazývá Flotace na pevné stěně [1]. 

 

 

 

3.3. Flotace průmyslových odpadních vod 

 

Při čištění průmyslových odpadních vod se ve vyspělých zemích se využívá 

zejména flotace. V našich podmínkách se zatím flotace moc nevyužívá, přestože v řadě 

technologických postupů výrazně intenzifikuje proces čištění průmyslový vod. Flotace 

metoda která je hlavně založena na fyzikálně – chemické separaci látekmá 

nezastupitelné postavení v technologii úpravy jemnozrnných nerostných surovin. Nadále 

prochází intenzivním  technologickým rozvojem, který je často velmi náročným 

experimentalním výzkumem. 

 

Výsledkem toho to výzkumu je řada modifikovaných flotačních postupů, které se 

využívají jak v klasickém uplatnění tak jsou použity i v dalších oblastech. V technologii 

čištění odpadních vod se především uplatňuje pěnová flotace a pěnová separace. Pěnové 

flotace se využívá hlavně při odstraňování nerozpustných látek a sraženin, ale i pro 

snížení koncentrací některých rozpuštěných látek (iontová flotace), pěnová separace se 

výhradně využívá pří odstraňovaní látek rozpuštěných. V praxi jsou často využívány obě 

tyto metody. 

 

Specifika flotace ovlivňují konstrukci zařízení a také reagenční režim. 

Nejjednodušší flotací je dodávaní jemných bublinek vzduchu do flotované odpadní 

vody, pote se postupně přechází k náročnějším reagenčním režimům s cílem co nejlepší 

účinnosti. Při flotaci odpadních vod se klade důraz na předběžnou úpravu velikosti 

nejjemnějších kalových částic. Technologicky se nejčastěji tento problém řeší kolagulací 
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nebo flokulací. Proces flotace takto upravený částic se nazívá fotoflokulace nebo 

fotokoagulace. Postupná flokulace a hydrofobizace která probíhá na povrchu tuhých 

částic s následnou flotací ve vhodném flotačním zařízení. Flokulací 

vysokomolekulárnímy polyelektrolyty s různorodými funkčními skupinami, zpočátku 

dochází k prvotní adsorpci kde se každá molekula uchycuje funkčnímy skupinami 

k jedné částici. Poté následuje druhotná adsorpce, v ní tyto volné skupiny prvotně 

uchycených molekul fixují na povrch jiných částic. Po flokulaci následuje 

hydrofobizace. 

 

 

 

 

Obr.2. Pěnová flotace [5]. 
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Flotace rozpuštěným vzduchem 

 

Flotace rozpuštěným vzduchem je separační proces, který se zařazuje jako první 

separační stupeň při úpravě pitné vody. Jedná se o nejnovější proces, který se jako první 

separační stupeň uplatňuje. Flotace je pro úpravu vody používána již zhruba 30 let.  

Příprava suspenze pro flotaci je podobná přípravě suspenze pro klasické schéma 

úpravy vody se sedimentací a filtrací (tj. dávkování koagulantu, rychlé a pomalé 

míchání).  

Principem separace suspenze flotací je agregace mikrobublinek vzduchu 

s vločkami vzniklé suspenze. Výsledný agregát má celkově menší specifickou hmotnost 

než voda a proto překonává gravitaci a stoupá v kapalině směrem k hladině.  

Mikrobublinky vzduchu o velikosti 10 - 100 µm se uvolňují z vody, která je pod 

tlakem 450 - 600 kPa v saturátoru téměř nasycena rozpuštěným vzduchem. Tato voda 

je uváděna do prostoru začátku flotačního reaktoru do tzv. kontaktní zóny, kde při 

snížení tlaku, ke kterému dochází ve speciálních tryskách, dochází k vylučování 

přebytečného plynu. Mikrobublinky vyloučeného plynu způsobí "mléčný zákal" a proto 

se také této vodě říká "bílá voda". Saturátorem prochází jen část upravené vody 

po flotaci. Tento recykl je důležitým návrhovým parametrem flotace a zhruba se jedná 

o 6 - 15% upravovaného proudu vody, který se takto vrací na začátek do systému flotace 

[3]. 
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4. Obecná charakteristika škrobu 

 

Škrob je nejdůležitější látkou pro život rostlin a důležitou složkou potravinářských 

a krmivářských prostředků. Jeho hlavním zdrojem jsou hlavně brambory, kukuřice a 

pšenice. V technické praxi se škrob používá už dlouho pro výrobu různých 

průmyslových výrobků a také výrobků denní potřeby. Při národohospodářském využití 

rostoucích surovin hraje škrob důležitou roli nebo více než 2 mil. tun škrobu a 

škrobových výrobků se používá v Evropě v technickém sektoru a vzhledem k jeho 

neškodnosti a obnovitelnosti zdrojů jeho využití roste.  

 

Rostlinné škroby představují vysoce zajímavý surovinový zdroj pro chemický 

nebo jiný průmysl, ale pouze malá část z celkové produkce škrobů je určena pro 

průmysl. Škrob se vyskytuje jako zásobní polysacharid u většiny rostlin, ale jen 

z malého počtu rostlin se dá škrob prakticky vyrobit nebo přesněji získat. Vyskytuje se v 

podobě zrn různé velikosti a struktury, která je charakteristická pro jednotlivé rostliny. 

Zrna se vyskytují vždy volná, nejsou chemicky nebo fyzikálně vázaná na jinou složku, 

což umožňuje jejich poměrně snadné získávání. 

 

Technologicky zajímavé jsou hlízy nebo semena, přičemž je zásadní rozdíl mezi 

škrobem hlízovým a škrobem ze semen. Škrob uložený v hlízách (např. bramborech) se 

nachází v prostředí s převahou vody, proto jsou jeho zrna veliká, nakypřená a je tak 

možné, aby voda vstupovala dovnitř a ven jakoby velkou smotanou molekulární sítí. 

Naopak škrob v zrnech (kukuřice, pšenice) je uložen na opačném místě rostliny, kde 

obsah vody činí nejvýše 20 %. Tento škrob je většinou drobný, vstup vody dovnitř zrna 

jde velmi obtížně. 

 

 Rostlinný škrob je fyzikálně i chemicky velice heterogenní přírodní surovina, 

obsažená nejen v klasických škrobnatých plodinách (kukuřice, brambory, obiloviny). 

Škrob se vyskytuje uvnitř plastidů v podobě ve vodě nerozpustných, semikrystalických 

částic. Pro chemiky není škrob čistou surovinou, ale komplexně vystavěným 

vícesložkovým systémem. Lineární a rozvětvené polymery (amylóza a amylopektin), 

vystavěné z jednotek glukózy, jsou společně s proteiny a v případě obilných škrobů také 

s lipidy a vodou asociovány v částečně krystalizovaných škrobových jádrech. Forma a 

velikost těchto jader jsou charakteristické pro rostlinný původ škrobu. Molekulární 
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hmotnost a velikost zrn ukazují na výraznou rozdělovací povahu a při určitých teplotách 

rovněž u škrobů rostlinné-ho původu kdy začíná narušování a rozpouštění zrn ve vodě. 

[2]. 

 

 

4.1. Základní složky škrobu 

 

Molekulární stavba, molekulární struktura určují funkční vlastnosti škrobů 

případně jejich vodních roztoků, které jsou důležité pro jejich využití, jako jsou: 

zahušťování, lepení, vytváření filmu . Použitím širokého spektra mechanických, 

tepelných, chemických a biotechnických procesů se funkční vlastnosti mohou 

přeměňovat, a přizpůsobovat daným požadavkům, takže dnes nabízí evropský škrobový 

průmysl více než 600 různých výrobků ze škrobu pro různé účely použití. Průměrný 

obsah škrobu ve vybraných výrobcích technického sektoru je např. u výroby a 

zpracování papíru pro balicí papír asi 5 %, časopisový papír 2 %, grafický papír 3 %. U 

stavebních hmot je to pro sádrokartonové desky 7 %, desky z minerálních vláken 6 % a 

granulované uhlí 5 %. V chemii, kosmetice, farmacii a pro prací prášky 5 %, prací 

podpůrné prostředky 25 %, prací suroviny 30 %, zubní pasty podle druhu 20-70 % a 

různé tablety asi do 3 %. [2]. 

 

Škrob je nejdůležitějším produktem metabolismu rostlin. Hromadí se v některých 

orgánech jako zásobní látka. Škrob se skládá z amylósy a amylopektinu. Obě části 

škrobu jsou složeny z glukózových jednotek spojených α-vazbou. 

 

 Škrobové jádro, kolem něhož se ukládají apozicí nové vrstvy na staré, může být 

uloženo v centru (obiloviny, luskoviny), ale taky excentricky (brambory). Škrob je 

složen buď z jednoduchých zrn (pšenice), nebo zrny složenými (rýže, oves). 

 

 Amylóza je lineární polymer, který obsahuje několik set glukózových jednotek. 

Obě tyto frakce jsou ve škrobovém jádře prostorově odděleny. Obalová vrstva 

škrobového zrna je tvořena převážně amylopektinem, v centru je amylóza. Vzájemný 

poměr těchto dvou složek škrobu určuje jeho fyzikální vlastnosti, což je důležité pro 

komerční využití. Amylóza je tvořena řetězovým spojením glukózových částic. 

Vzhledem k tomu, že dva členové řetězce vytvářejí molekulu maltózy, je maltóza 
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základním stavebním kamenem škrobu. Takzvaným a glykosidickým spojením 

maltózových jednotek nevzniká řetězec rovný, nýbrž spirálový - jako šroubovitě 

zakroucená příčka na žebříku, přičemž vždy čtyři molekuly utvářejí dutý prostor. 

Chemická stavba amylózý viz. Obr.3. 

 

 Amylóza: 

 

Obr.3. Chemická stavba Amylózy [4]. 

 

 Amylopektin, jako druhý stavební kámen přírodního škrobu, je složen asi z tisíce 

glukózových částic, ke kterým je na amylopektin vázána kyselina fosforečná. Chemická 

stavba amilopektinu viz. Obr. 4. 

 

 Amilopektin: 

 

Obr.4. Chemická stavba Amilopektinu [4]. 
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4.2. Zdroje škrobu a jeho rafinace 

 

Škroby jsou ve studené vodě nerozpustné, v horké vodě přijímají vodu, bobtnají a 

při vyšší teplotě mazovatí, to vytváří lepkavý, gelový, škrobový maz. 

Škroby jsou rozkládány hydrolýzou, za katalýzy enzymů zvaných amylósy, které 

přeruší glykósidické vazby. Lidé i ostatní živočichové amylósu máji, tudíž mohou 

strávit škrob. Tráveni škrobu je proces rozkladu molekul pomoci amylósy až na 

jednoduché cukerné jednotky. Výsledné cukry jsou pak zpracovány dalšími enzymy v 

těle, ve stejném způsobu jako jiné cukry ve stravě.  

 

Bramborový škrob  

Složení bramborové hlízy: 

- voda 75,38 % 

- sacharidy 20,59 % (19 % škrobu) 

- bílkoviny 1,95 % 

- popeloviny 0,98 % 

- vláknina 0,95 % 

- tuky 0,15 % 

 

Rafinace škrobu: 

- odstranění nečistot ze škrobu 

- nečistoty: 

- jemná vláknina 

- rozpuštěné organické i anorganické látky 

- mechanické nečištoty 

- 25 % škrobu v rafinovaném škrobovém mléku 

- předsušení na vakuových filtrech (38 - 40 % škrobu) 

- sušení v pneumatických sušárnách (140 - 160 °C) 

- vysévání k odstranění hrudek 
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Pšeničný škrob 

Složení pšeničné mouky: 

- škrob 68,4 % 

- voda 14,0 % 

- bílkoviny 13,5 % 

- tuky 1,5 % 

- vláknina 1,2 % 

- nižší sacharidy 0,8 % 

- popeloviny 0,6 % 

 

Rafinace škrobu: 

- oddělení vlákniny (otrub) na sítech 

- přídavek NaOH v lavérech při 40 °C, pH 10 - 11 

- oddělení B-škrobu (pro lihovary) na rafinačních odstředivkách 

- předsušení a sušení 

 

Kukuřičný škrob 

Složení kukuřičného zrna: 

- škrob 56,0 % 

- voda 18,0 % 

- bílkoviny 8,2 % 

- pentosany 5,0 % 

- tuky 3,0 % 

- vláknina 2,4 % 

- popeloviny 1,5 % [4]. 
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Ukazatel Kukuřice 
Vosková 
kukuřice 

Amylósní 
kukuřice 

Pšenice Ječmen Brambory 
Dřeňový 
hrách 

Obsah 
škrobu (%) 

86 - 75   62 - 70 54 - 60 17 12 - 31 

Velikost 
škrobových 
zrn (um) 

3 - 26 3 - 26 
Různě 
velká 
zrna 

2 - 45  5 - 100 3 - 33 

Průměr 
zrn (um) 

15 15  12  33  

Obsah 
amylosy   
(% sušiny) 

21  50 - 80 24  22 až 84 

 

Tab. č. 1: Složení a charakteristika škrobů různých plodin [6]. 

 

Druh Výnos (t/ha) Amylosa ve škrobu (%) Výnos amylosy (t/ha) 

Pšenice 5 – 7 25 0,75 – 1,05 

Kukuřice 5 – 7 25 0,83 – 1,13 

Brambory 30 – 40 25 1,35 – 1,18 

Hrách 4 - 6 50 - 80 1,00 – 2,20 

 

Tab. č. 2: Výnos amylózy u některých plodin [6]. 

 

Z poměru těchto dvou složek se odvozují jejich odlišné vlastnosti chemické, 

fyzikálně chemické a koloidně chemické. Škrob je zásobní látka tvořená částečkami 

definované velikosti, tvaru, struktury a textury.  

 

Cílem šlechtění rostlin pěstovaných pro využití škrobu by mělo být získání 

škrobových zrn s vysokým podílem jedné složky (amylózy nebo amylopektinu) s 

vhodnou fyzikální strukturou zrna a malým rozdílem ve velikosti jednotlivých zrn. Podíl 

amylózní frakce představuje u obilnin a brambor asi 24 %, u dřeňových hrachů až 84 %. 
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4.3. Vývoj využívaní škrobu jako suroviny 

 

Využití škrobu má velmi dlouhou historii. Stopy lepidel připravených z 

pšeničného škrobu byly nalezeny na egyptských papyrech datovaných kolem roku 3 500 

př. n. l. Rovněž staré čínské písemnosti se dochovaly na materiálech vyrobených pomocí 

škrobu [6]. 

 

V Evropě byl škrob používán po dlouhou dobu jako základní surovina pro výrobu 

pudrů, zásypů, úpravu textilií a měl další technické použití. Rozvoj škrobárenské 

technologie nastal po objevu kyselé hydrolýzy škrobu počátkem 19. století a rovněž po 

objevu výroby technických dextrinů – hlavní složky řady lepidel. Výroba pšeničného 

škrobu má v Evropě i na území ČR mnohem delší tradici než výroba bramborového 

škrobu. Jestliže bramborový škrob se v Evropě vyráběl od 18. století, pak pšeničný se 

vyráběl již o několik století dříve. 

 

V ČR tradičně převažovala výroba škrobu z brambor, který se vyznačoval vysokou 

kvalitou. Ještě v 80. letech tohoto století činil podíl bramborového škrobu přes 80 %, 

zbytek připadl na škrob pšeničný, kukuřičný škrob se nevyráběl. V 90. letech výroba 

především bramborového škrobu výrazně poklesla, zvýšila se cena brambor, ekologické 

problémy s odpadními vodami (kampaňové provozy), řada škrobáren byla zrušena a 

některé škrobárny přešly na výrobu pšeničného škrobu [6]. 

 

Zajímavé je, že v průběhu 20. století  byla v ČR na úkor škrobu pšeničného  

výrazněji rozvíjena výroba bramborového škrobu. Teprve koncem tohoto století 

především v 90. letech po privatizaci výroben škrobu dochází k rozsáhlým změnám. 

Noví vlastníci provedli řadu investic do výroben pšeničného škrobu a tím tento obor 

začal rychle dohánět to, co bylo zanedbáváno v minulosti. Dnes se jeho výrobou 

zabývají tři firmy jsou to firmy uvedené v tabulce č.3. 
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Tab. č. 3: Firmy zabývající se výrobou škrobu [7]. 

 

 

Dva z uvedených výrobců nakupují pro výrobu škrobu pšeničnou mouku a jeden si 

ji sám vyrábí ve vlastním mlýně. Vlastní výroba pšeničné mouky  je ve světě více 

využívána. Dnes se pro oddělení škrobu z mouky používají ve většině případů podobné 

druhy strojních zařízení jako u škrobu bramborového. Významně rozdílné je jen 

vypírání škrobu resp. oddělování škrobu od lepku. Také výstupy jsou velmi rozdílné. 

Pšeničný škrob, nazývaný také škrob přední nebo škrob A, nalézá využití v nativní 

formě, pro výrobu modifikovaných škrobů a sirupu. Jádrový škrob, nazývaný také škrob 

B, je méně významný vedlejší výrobek a dnes se u nás využívá na výrobu lihu, případně 

na krmení skotu. Nejdůležitějším vedlejším výrobkem při výrobě pšeničného škrobu je 

lepek, respektive pšeničná bílkovina. Oddělený lepek je možné sušit různými způsoby, 

které mají podstatný vliv na jeho kvalitu a budoucí užití [7].  

 

Podobně jako u bramborového škrobu je nutné počítat s náklady na odpadní vodu. 

Situace je zde o něco příznivější, protože odpadá starost o hlízovou šťávu, která je jen u 

brambor. Ale i tak se jedná o velmi náročné a drahé řešení. V současné době se  tyto 

vody většinou čistí na biologických čistírnách. 

 

 

 

 

AMYLON, a.s. Havlíčkův Brod Švermova 17,  

580 36 Havlíčkův Brod 

Krnovská škrobárna, s.r.o.  Krnov ČSA  921/60 

Pod Cvilínem 

794 01  Krnov 

Škrobárny Pelhřimov, a.s. Křemešnická 818 

393 01  Pelhřimov 
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4.3.1. Výrobky ze škrobu 

 

Výčet výrobků ze škrobu je velmi obtížný, neboť se jedná o stovky produktů. Je 

nutné říci, že mnoho výrobků respektive jejich receptů na výrobu není obecně známo a 

je přímo chráněno výrobci. Výrobky ze škrobu se nazývají běžně modifikované škroby 

nebo deriváty škrobu a sirupy. 

 

Obecně lze modifikované škroby rozdělit především podle způsobu výroby na 

modifikace: 

- chemické 

- termické 

- enzymatické  

 

V původním stavu je škrob v zemích Evropské unie využíván méně než z jedné 

třetiny celkové produkce v průmyslu, a to hlavně v papírenství a výrobě lepenky. 

Tradičně se škrob využívá pro své specifické vlastnosti jako je hydrofilnost, bobtnavost, 

viskozitu a schopnost vytvářet film. 

 

 

4.4. Modifikované škroby 

 

Jedná se o výrobky ze škrobu, které mají zachovánu alespoň jednu původní 

charakteristickou vlastnost škrobu, a jejichž vlastnosti jsou biochemickým, chemickým, 

fyzikálním nebo kombinovaným vlivem přizpůsobeny určitému účelu.  

Modifikace se v zásadě realizují dvěma způsoby, a to buď za přítomnosti vody 

nebo suchou cestou. Je nutné konstatovat, že téměř nikdy se nejedná jen o čistou 

modifikaci tu či onu, ale o jejich kombinace. Aby výrobci dokázali změnit vlastnosti 

nativních škrobů, běžně používají kromě tepla a enzymů řada chemikálií a přípravků 

organického i anorganického původu (různé kyseliny, soli, zásady, složitější sloučeniny, 

organická rozpouštědla, substituční činidla  speciální přísady, přírodní látky). 
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Modifikační proces si klade za úkol některou původní vlastnost zvýraznit 

(viskozita, schopnost vázat vodu, želírující schopnost, tvorba filmu, iontovýměnná 

schopnost), jinou potlačit nebo vytvořit vlastnost novou. Cílem modifikace je změnit 

vlastnosti škrobů tak, aby co nejvíce splnily požadavky jednotlivých zákazníků. Právě 

znalosti z oblasti  užití škrobů patří k dalším náročným a důležitým vědomostem 

každého výrobce a prodejce. Každá výroba je určena zákazníkům. Jsou známy  a 

užívány řádově stovky výrobků ze škrobu,  ale v případě aplikací škrobů a výrobků ze 

škrobu, se již jedná řádově o tisíce možností. Jen obtížně se hledá skupina zákazníků, 

která by používala stejný výrobek stejným způsobem. Škroby i výrobky z nich se podle 

technologie výroby používají v mnoha oborech. Asi 40% výroby nachází užití 

v technickém průmyslu, hlavně v papírenském, lepidlářském a textilním průmyslu. 

Zbytek se užívá v potravinářství, především pak v masném a mlékárenském průmyslu a 

dále pak při výrobě kečupů, majonéz, cukrářských a  pekárenských výrobků. 

 

Hydrolyzované (odbourané) škroby se připravují mírnou hydrolýzou škrobu. Mají 

zvýšenou rozpustnost a sníženou viskozitu mazu a umožňují přípravu homogenních 

past. 

Oxidované škroby: 

- na karboxylové skupiny  

- na ketonické skupiny  

- mírná depolymerace 

- snížená viskozita, zvýšená stabilita 

Oxidované škroby se používají v textilním průmyslu jako šlichtovací a apretační 

prostředky, v papírenství k povrchovému klížení papíru. 

 

Enzymaticky modifikované škroby: 

- α-amylasou, 70 - 80 °C, pH 6,7 - 7,5 

- snížení polymeračního stupně 
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Chemicky modifikované škroby: 

- v 40 % suspenzi 

- minerálními kyselinami (HCl ...) nebo solemi (NaCl...) 

- 35 - 52 °C za 2 - 10 h 

- snížení polymeračního stupně 

- snížení viskozity, zvýšení rozpustnosti 

- průmyslová výroba želírujících škrobů 

 

Substituované škroby: 

- úprava rozpustnosti 

- zvýšení stability, ovlivnění retrogradace 

- úprava reologických vlastností 

- změna chemických vlastností [4]. 

Substituované škroby mají v hydroxylové skupině nahrazen vodík alkylem nebo 

acetylem. Uplatňují se především v textilním průmyslu, farmacii, potravinářství, mají 

výbornou sorpční i flokulační schopnost. 

 

Nesítěné škroby vznikají reakcí škrobových makromolekul s více funkčními 

činidly. Používají se zejména v potravinářství a farmaceutickém průmyslu. 

 

Termicky modifikované škroby: 

- odstranění vodíkových můstků 

- 25 - 30 % suspenze 

- při 120 - 150 °C, rozetření na tenké vrstvy 

- rozpustnost ve studené vodě [4]. 

Termicky modifikované škroby vznikají narušením vodíkových můstků mezi 

škrobovými molekulami. Mají široké uplatnění v potravinářském průmyslu a dále v 

průmyslu textilním a papírenském. 
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Modifikovaný škrob se uplatňuje při výrobě plastů, polyuretanů, polyetherů, 

polyfenolických pryskyřic, změkčovadel, organických kyselin, tenzidů, emulgátorů, 

farmak (vitaminu C, antibiotik např. penicilinu) a doplňky výživy. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že každý výrobce modifikovaného škrobu nebo sirupu 

musí mít vše, co je nutné pro výrobu nativního škrobu a zároveň  musí mít mnoho 

znalostí se zacházením s chemikáliemi, včetně potřebných povolení. 

 

Vstupem České republiky do EU v oblasti modifikovaných škrobů se téměř nic 

nezměnilo. Dovoz těchto výrobků do České republiky je již několik let bez jakéhokoliv 

omezení. Vůbec nejsou uplatňována cla i když převážná část  ostatních zemí je na 

většinu výrobků ze škrobu uplatňuje. 

 

4.5. Využití škrobu  

Ve výrobních procesech uživatelů škrobových produktů (výroba papíru, vlnité 

lepenky, textilu, stavebních hmot, plastů, léků a pod.) musí škrobové produkty za 

daných podmínek (teploty, tlaku, střihu a pod.) splňovat určité, často empiricky zjištěné 

funkce. Tyto se ale během technologického procesu často mění (nanášení lepidla na 

vlnitý papír, míchání směsi pro sádrokarton á., spájení papíru s plasty apod.). Často se 

při tom zkracuje čas, kdy musí daný úkon proběhnout, co. odpovídá seřízení rychlosti 

stroje. Změnou přísad škrobového klihu má průmysl škrobu na zřeteli tyto a jiné 

vývojové směry a také vývoj modernějších automatizovaných zpracovatelských 

technologií. Rozvoj trhu se škrobem je technicky podmíněn uvedeným návazným 

procesům a pokud tyto nebudou efektivně  dotaženy, to může vést i k problémům v 

oblasti trhu. Množství škrobu, resp. škrobových derivátů, které jsou ve výrobcích 

obsaženy, jsou relativně malé. To ale znamená, že trh škrobu roste, stagnuje nebo klesá 

primárně s výrobou daného zboží [2]. 
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Ačkoliv bramborový škrob nemá prakticky žádnou chuť ani vůni, dokáže příjemně 

zjemnit chuť pokrmu a zahustit omáčku tak, aby zůstala čirá. Známe jej především pod 

názvem solamyl a většina z nás jej využívá pro přípravu moučníků, dortů a drobného 

pečiva. Solamylem lze i zahušťovat jídlo. 

Škrob se využívá také ve farmacii, k výrobě lepidel a nátěrů. Lepidlo z pšeničného 

škrobu (se v Egyptě vyrábělo již kolem roku 3 500 př. n. l. V Evropě byla tato látka zase 

hojně využívána k výrobě pudrů a zásypů. Málokdo by ale předpokládal, že škrob je 

obsažen i ve směsi na výrobu pneumatik, a že se ze škrobového plastu vyrábí podložka 

pod zapisovatelnou část CD. 

 

 

4.6. Škroby jako surovina pro výrobu plastů 

 

V současnosti jsou pro výrobu obalů stále častěji využívány plastické hmoty, které 

se vyznačují vhodnými vlastnostmi i technologickými parametry. Negativní vlastností 

těchto hmot je kromě vyčerpávání fosilních zdrojů jejich dlouhá doba rozkladu. Proto 

jsou stále častěji pro obalové materiály využívány plasty, které se díky aditivům nebo 

složení rychleji rozkládají. Tyto plasty mají rozličné chemické složení a stavbu, ale díky 

své době rozkladu je můžeme definovat souhrnným názvem plasty se zkrácenou 

životností. Veškeré makromolekulární látky, mezi něž patří látky přírodní, ale i 

chemicky syntetizované, mají ve své struktuře určité množství aktivních skupin.  

Při výrobě biodegradabilních plastů se extrudují společně speciálně upravený 

škrob s polyolefiny jako PE a PP a získává se tak polotovar, ze kterého se běžným 

způsobem vyrábějí různé fólie, sáčky, tašky a jiné polotovary s obsahem 10-30 % 

škrobu, které jsou biologicky odbouratelné. Tato výroba je dosud dost náročná a 

výrobky zatím cenově dost drahé.  
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Při degradačních pochodech v plastických hmotách dochází ke změnám především 

na aktivních skupinách nebo může dojít až ke štěpení polymerní vazby v 

makromolekulách.  

 

Změny mohou být vyvolány následujícími vlivy nebo jejich kombinacemi: 

∗ fyzikálními,  

∗ biologickými,  

∗ chemickými.  

 

Dle definice expertní komise Dolního Saska Spolkové republiky Německo jsou 

plasty se zkrácenou životností definovány jako: "Polymery syntetického nebo přírodního 

původu, jejichž organické součásti se rozkládají některým z výše uvedených procesů." 

Šedesát procent veškerých organických součástí v tomto plastu se rozloží v průběhu 

šesti měsíců. Podmínky a rychlost rozkladu jsou měřeny na základě standardních testů. 

Výroba plastů se zkrácenou životností 

Plasty se zkrácenou životností mohou být vyráběny jak z obnovitelných tak z 

fosilních zdrojů. Pro některé aplikace je nutné plasty z přírodních materiálů na bázi 

škrobu  nebo polymléčné kyseliny kombinovat s plasty vyráběnými standardními 

postupy z fosilních zdrojů.  

 

V následující tabulce jedna jsou uvedeny příklady plastů se zkrácenou životností. 

Důležitým cílem vývoje výrobků na bázi plastů se zkrácenou životností jsou smysluplné 

oblasti jejich využití, kde lze jejich dobu odbourávání využít pro ekologické nebo 

ekonomické výhody [6].  
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postup výroby/surovina příklady polymerů/plasty 

chemická syntéza na bázi fosilních 
zdrojů 

polyester, polyesteramid, 
polyvinylalkohol 

přímá fermentační syntéza 
kyselina polyhydroxymáselná, 

polyhydroxvalerová  

syntetická miodifikace polymerů 
přírodního původu 

deriváty škrobu a celulozy 

směsné plasty na bázi obnovitelných a 
fosilních zdrojů 

škrobové blendy 

chemická syntéza biotechnologicky 
vyrobených surovin 

polymléčná kyselina  

 
Tab. č. 4: Výroba plastů se zkracenu životností [6]. 

 

Příklady produktů na bázi plastů se zkrácenou životností PZŽ pro zemědělství, 

obalové materiály a zdravotnictví jsou: 

∗ jednorázové kořenáče z plastů se zkrácenou životností  

∗ mulčovací folie z plastů se zkrácenou životností  

∗ kompostovatelné odpadové sáčky 

∗ redukce následných nákladů (např. resorbovatelné plasty) 

∗ kontrolované uvolňování chemikálií do přírodního prostředí (pesticidy) 

 

U plastů se zkrácenou životností je třeba garantovat, aby jejich snadná 

rozložitelnost neovlivňovala funkční vlastnosti plastu. Rozložitelnost plastu musí zvýšit 

užitné vlastnosti použitého materiálu. 
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5. Experimentální část 

 

5.1. Úvod 

 

Při zpracování brambor vzniká v bramborárnách velké množství odpadních vod, 

které jsou v současné době vypouštěny do kanalizace nebo recipientů, kde však 

nezanedbatelně zvyšují hodnoty CHSK a BSK. Tyto odpadní vody obsahují značné 

množství škrobu, který je hospodářsky cennou surovinou a používá se například v 

potravinářství, v kvasném průmyslu, ve farmacii, k výrobě lepidel, nátěrů atd. 

 

 

5.2. Cíl práce 

 

Cílem práce bylo experimentálně ověřit, zda je možno získat z odpadních vod 

z bramboráren škrob pomocí flotace. Kvalita koncentrátu byla posuzována vizuálně dle 

bělosti koncentrátu.  

 

5.3. Použité vzorky 

V rámci experimentu byly odebrány dva vzorky ve společnosti Dunaj-Ostrava CZ, 

s.r.o., která se zabývá zpracováním brambor. Tyto vzorky se lišily jen datem odběru a 

tím i zahuštěním. Rozdíl zahuštění u obou vzorků činil 3 %. Vzorek odebraného kalu je 

možno vidět na Obr. 5. 
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Obr.5. Odebraný zahuštěný kal  

5.3.1. Popis vzorku Dunaj 1 

Jednalo se o zeleno-hnědý odpadní kal, který vznikl zahuštěním odpadní vody 

z úpravy brambor za studena, obsahoval jemnou organickou fázi, bez přítomnosti 

větších organických částic, jako jsou bramborové slupky, a dále obsahoval velký podíl 

škrobu. Obsah sušiny v  odebraném kalu byl 48 % (hmotnostních). Zahuštění kalu bylo 

562 g sušiny/l.  

 

5.3.2. Popis vzorku Dunaj 2 

Jedná se opět o vzorek zahuštěného odpadního kalu z úpravy brambor za studena. 

Fyzikálně-chemické vlastnosti vzorku jsou tedy velmi podobné, jako u vzorku Dunaj 1. 

Obsah sušiny v  odebraném kalu byl 51% (hmotnostních). Zahuštění kalu bylo 542 g 

sušiny/l.   
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5.4 Flotace odpadního kalu vzorku Dunaj 1 

Poněvadž škrob vykazuje hydrofilní vlastnosti, byla před proces sedimentace 

experimentálně zařazena flotace. Cílem bylo odstranit ze vzorku organické zbytky a 

získat tak čistý škrob.  Vzorek kalu byl naředěn 1:3, což odpovídalo zahuštění 169 g 

sušiny/l. Flotace probíhala na laboratorním flotátoru DAVY v laboratoři Institutu 

environmentálního inženýrství, VŠB TU Ostrava. Spotřeba kyslíku u tohoto flotátoru 

byla 1dm3 vzduchu/min/dm2.  

Flotace 1:3 (300ml odpadního kalu x 700 ml vody) 

Zahuštění  flotovaného vzorku bylo 169 g sušiny/l.  

Doba flotace probíhala 7 minut 

Během flotace se tvořila bohatá pěna, a to bez přídavku flotačního činidla. Jemná 

organická hmota přecházela do pěnového produktu, zatímco škrob a hrubší organické 

zbytky zůstávaly v produktu kleslém.  Celý flotační proces trval 7 minut, kdy už 

vznikala jen čistá pěna. Po sedimentaci kleslého produktu flotace se rychle vytvořily 3 

sedimentační hranice:  

1. Spodní vrstva bílého škrobu (77,2%) 

2. Střední vrstva tmavě zeleného organického odpadu (5,6%) 

3. Vrchní vrstva vyčeřené světle zelené vody 

Pěnový produkt tvořila jemná tmavě zelená organická hmota (17,2%). 

Výsledky flotačního testu jsou znázorněny v tabulce č. 4. 

  Výnos (%) 

koncentrát 77,2 

meziprodukt 5,6 

odpad 17,2 

Σ 100 

Tab. č. 5: Výnos koncentrátu  
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Shrnutí: 

Výsledky testů ukázaly, že z odpadní vody z bramborárny Dunaj-Ostrava CZ, 

s.r.o., vzniklé z loupání brambor za studena, lze poměrně jednoduchými úpravnickými 

metodami, jako jsou flotace a následná sedimentace, získat škrobový koncentrát s 

výnosem 77,2%.  

 

 

5.5 Flotace odpadního kalu vzorku Dunaj 2 

Poněvadž následující flotační testy probíhaly až o několik týdnů později, byl pro tyto 

účely odebrán za stejných podmínek ve společnosti Dunaj-Ostrava CZ, s.r.o. mladší 

vzorek (Dunaj 2).  

 

Nejprve byl stanoven obsah sušiny zkoumaného vzorku škrobové suroviny. Ten činil  

51% (hmotnostních). Zahuštění kalu bylo 542 g sušiny/l. Hustota rozmíchaného kalu 

byla 1064 g/dm3 .  

Flotace 1:3 (300ml škrobového kalu x 700 ml vody) 

Zahuštění  flotovaného vzorku bylo 163 g sušiny/l.  

Doba flotace byla 10 minut 

Během flotačního procesu vznikala drobná bílá pěna, do které přecházely jemné 

organické zbytky. Výsledky flotační analýzy jsou uvedeny v Tab.č. 5 a graficky 

znázorněny na Obr. 6. 
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hmotnost 

(g) 

výnos 

(%) 

koncentrát 109,7 67,3 

meziprodukt 10,8 6,6 

odpad 42,5 26,1 

sušina 163 100 

Tab. č. 6: Hmotnosti a výnosy jednotlivých produktů flotace při zahuštění 163 g 

sušiny/l. 

 

 

Obr. 6. Graf výnosů jednotlivých produktů flotace při zahuštění kalu 163 g sušiny/l. 

 

 

Shrnutí: 

Při flotaci druhého vzorku bylo dosaženo, oproti vzorku Dunaj 1, menšího výnosu 

a to 67,3 %. Část škrobu nám tedy přešla do meziproduktu a odpadu. Tato variabilita 

Mohla být zapříčiněná rozdílným zahuštěním kalu nebo odlišným poměrem odpadní 

organické složky a škrobu ve vzorku. 
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6. Závěr: 

Výše uvedené testy byly prováděny z důvodu ověření možnosti použití flotace při 

rozdružování škrobu z odpadních vod vznikajících při úpravě brambor. Konkrétně se 

jednalo o odpadní vody vznikající při studené úpravě brambor, to znamená, že škrob 

obsažený v těchto vodách nebo kalech neprošel velkými chemickými změnami, 

poněvadž se veškeré úpravy prováděly při provozních teplotách, kde teplota nepřesáhla 

50oC.  

Flotační testy probíhaly bez přídavku flotačních činidel. Hodnocení a porovnávání 

obsahu škrobu v jednotlivých flotačních koncentrátech bylo prováděno na základě 

optických porovnávání bělosti škrobu. Přesné výsledky obsahu škrobu v jednotlivých 

produktech flotace by bylo možno stanovit na základě chemických analýz pomocí 

instrumentálních metod.  

Bylo zjištěno, že chemicko-fyzikální složení kalu způsobuje pěnivost a to mnohdy 

i bez přístupu vzduchu a do flotačního procesu tak není nutno přidávat reagence, které 

pěnivost vyvolávají. Jemné organické zbytky byly vynášeny do pěnového produktu a 

naopak hydrofilní škrob zůstával v produktu kleslém. Po sedimentaci kleslého produktu 

(koncentrátu) byl škrob vizuálně mnohem čistší. Převážná část soupádných organických 

částic tedy přešla do pěnového produktu (odpadu).  

Experimentální částí bylo dokázáno že je možno tímto způsobem dosáhnout dosti 

uspokojivých výsledku. Protože vzniklí produkt obsahoval jen velmi malé množství 

látek (kromě škrobu) které obsahovala použitá škrobová odpadní voda při pokusech. 

Aby bylo dosaženo vyšší čistoty koncentrátu, bylo by zapotřebí dalšího zkoumání 

procesu separace škrobu flotační metodou, především použitím flotačních činidel, která 

by zvýšila účinnost celého procesu.  
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Obr.4. Chemická stavba Amilopektinu [4]. 

Obr.5. Odebraný zahuštěný kal 

Obr.6. Graf výnosů jednotlivých produktů flotace při zahuštění kalu 163 g sušiny/l 
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