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Anotace 

 

Diplomová práce je zaměřena na získávání škrobu ze sedimentovaného kalu, který vzniká 

zpracováním brambor za studena. Bramborový škrob jsem získávala metodou flotace, a to 

za různých vstupních podmínek, např.: kyselé a zásadité prostředí. Na základě těchto 

parametrů jsem pak vyhodnotila, za jakých z těchto experimentálně ověřovaných 

podmínek je získávání škrobu optimální.  

 

Klíčová slova: Škroby, flotace, kyselé prostředí, zásadité prostředí 

 

 

Annotation 

 

This thesis is focused on starch  obtaining from sedimentational mud extracted from the 

potatoes cold processing. Potato starch, I gained flotation method. For flotation, I changed 

various conditions, such as: acidic and alkaline environments. Based on these 

circumstances, I will evaluate optimal obtaining conditions. 

 

Keywords: Starch, flotation, acid enviroment, alkaline enviroment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motto: 

I rozum se může občas nad něčím zastavit, 

jen si nesmí lehnout. 
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1. Úvod 

 

Svojí diplomovou práci jsem vykonávala na Vysoké škole báňské Technické univerzitě 

Ostrava.  

Vzorek jsem odebírala ve firmě Dunaj – Ostrava.cz s.r.o., která se zabývá zpracováním 

brambor za studena. Při zpracování brambor, které se krájely na různé tvary ať už krokety 

nebo hranolky, vznikaly odpadní vody, které obsahovaly škrobové koncentráty a nečistoty. 

Já jsem se snažila získat z těchto odpadních vod co nejvíce škrobu pro další využití. 

V diplomové práci jsem se zaměřila na zpracování škrobu z odpadních vod od firmy Dunaj 

– Ostrava.cz s.r.o. Škroby jsem získávala pomocí separační metody, která se nazývá 

flotace. Flotace je způsob rozdružování, tedy třídění jemného materiálu, která se zakládá 

na využití rozdílu smáčitelnosti povrchu různých materiálů [1]. Zajímavostí je, že jsem 

prováděla tzv. obrácenou flotaci, což je způsob pěnové flotace, kde se do pěnového 

produktu koncentrují neužitkové složky [2]. 

Škrob je polysacharid se vzorcem (C6H10O5)n složený ze dvou různých polysacharidů: 

amylózy a amylopektinu, tvořených několika tisíci až desetitisíci molekulami glukózy. 

Škrob kromě glukózy obsahuje také v malém množství lipidy, proteiny a zhruba 25–35 % 

vody. Je to bílý prášek bez chutě a vůně, nerozpustný ve studené vodě. Jedná se o konečný 

produkt fotosyntézy rostlin [3]. 

Bramborové škroby mají široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, např.: 

potravinářském, textilním, papírenském atd. Tyto škroby se rovněž používají pro výrobu 

lepidel.  

Bramborový škrob lze dále zpracovávat (modifikovat) na různé škrobové deriváty. Toto 

zpracování dodává škrobu různé funkční vlastnosti, které odpovídají specifickým 

technologickým požadavkům [4]. 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za
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2. Cíl práce 

Cílem diplomové práce bylo získat co nejvíce škrobu z odpadních vod, a to z toho důvodu, 

že je povoleno jen určité množství vypouštění škrobu do recipientu. Nařízení vlády        

č.61/2003 Sb. stanovuje emisní standardy, tzn. přípustné hodnoty znečištění pro odpadní 

vody pro jednotlivé průmyslové odvětví. Co se týče výroby škrobárenských výrobků, tak 

přípustné pH je 6 - 8,5 a CHSKCr je 200mg/l [5]. 

Význam této práce spočívá v tom, aby mohl být škrob pomocí flotační metody dále 

zpracováván a využíván na různé škrobové deriváty.  
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3. Škroby a jejich využití 

3.1. Definice polysacharidů 

Polysacharidy jsou sacharidy, ve kterých jsou desítky, stovky či dokonce tisíce 

monosacharidů vzájemně vázaných glykosidovými vazbami. Protože mají pouze jednu 

volnou anomerní hydroxylovou skupinu na konci velmi dlouhého řetězce, nepatří mezi 

redukující sacharidy a nevykazují mutarotaci. Dva nejběžnější polysacharidy jsou celulosa 

a škrob [6].  

3.1.1 Chemická struktura polysacharidů škrobu 

Mezi důležitými složkami živé hmoty mají významné místo sacharidy (cukry, glycidy). Do 

této skupiny přírodních látek patří polyhydroxykarbonolové sloučeniny a jejich deriváty. 

Spojením monosacharidových jednotek glykosidovými vazbami vznikají oligosacharidy 

(ve kterých se na sebe váže maximálně 10 molekul monosacharidů) až polysacharidy 

(složené z velkého počtu monosacharidových jednotek) s velkou relativní molekulovou 

hmotností a s makromolekulárním charakterem.  

Polysacharidy se vyskytují ve všech organismech, tvoří převážnou část hmoty rostlin a 

jsou tedy nejrozšířenějšími organickými látkami na Zemi. Plní funkci stavebních složek, 

zejména buněčných stěn rostlin a hmyzu, reprezentují energetickou zásobu organismu 

(hlavně škrob a glykogen), pohotovostní zdroj monosacharidů uvolňovaný hydrolýzou a 

transportovaný do míst dalšího odbourávání anebo regulují vodní režim v pletivech a 

tkáních (výměnou kationtů a vázáním vody). Jsou významnou složkou potravin a krmiv, a 

to nejen pro svou výživnou hodnotu (využitelné polysacharidy – škrob), ale také pro 

regulaci správného průběhu trávení a střevní peristaltiky (nevyužitelné polysacharidy – 

potravinová a krmná vlákna) a pro některé další funkce (např.: vazbu a vylučování 

toxických látek a těžkých kovů z organismu – pektinové látky). Mnohé polysacharidy jsou 

technicky důležité a některé se vyrábějí ve velkém množství různými technologiemi 

(celulosa, škrob, pektin). Zpracovávají se na průmyslové výrobky, potravinářské produkty 

apod. 
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Do kategorie primární struktury polysacharidů patří ještě velikost kruhu cyklických forem 

monosacharidových jednotek , které se mohou vázat jako furanosy (pětičlenný kruh) anebo 

pyranosy (šestičlenný kruh). Z hlediska chemické struktury škrob není jednotnou látkou, 

nýbrž směsí lineární amylosy a větveného amylopektinu, ze které jsou fyziologickými 

pochody v rostlině budována škrobová zrna. Termín škrob se používá jak pro granulární 

produkt z rostlinného materiálu, technicky vyráběný a používaný, tak pro polysacharid 

určité struktury. Přetrvání této terminologické nerovnosti podporuje skutečnost, že chování 

obou složek je při určitých specifických rozdílech všeobecně obdobné a na druhé straně 

dva strukturálně podobné škroby (např.: škrob z červených řas a škrob z voskových odrůd 

plodin, které oba nemají amylosu a jsou výše větveny) se chovají odlišně (první nebobtná a 

druhý velmi ochotně).  

Někdy se vyskytují těžkosti také v oblasti používaných definic. Málo větvené 

polysacharidy s přechodnou strukturou mezi větvenou a lineární patří do frakce amylosy 

nebo amylopektinu. Ve všeobecnosti amylosa, která nevytváří stabilní vodné roztoky, 

z nichž retrograduje, je označována jako nerozpustná složka škrobu a přitom právě ona při 

mírném zahřátí vodních suspenzí přechází ze škrobových zrn do vodného prostředí 

(osmotickým tlakem panujícím v silně nabobtnalém zrnu). Při výzkumu detailní struktury 

složek škrobu nejvíce pomohly specifické enzymy. Jejich charakterizace se však 

uskutečňuje právě enzymově detailně definovanými substráty.  

Škrob je po rostlinné vláknině (celulose a hemicelulose) druhá nejrozšířenější organická 

látka v živé přírodě. Chemii škrobů patří chvála za to, že amylosa je první biopolymer, pro 

který byla navržena helikální struktura, dnes akceptovaná i pro jiné bioorganické molekuly 

důležitých přírodních látek. Rozvoj poznatků o enzymech začal amylosou a škrobem jako 

jejím přirozeným substrátem a první široké průmyslové použití imobilizovaných enzymů 

provádí taktéž průmyslová chemie škrobů při hydrolýze škrobu a izomeraci glukosy na 

fruktosu.  

Mezi chemické metody studia polysacharidů patří hlavně tyto čtyři postupy: hydrolýza, 

methylace, jodistanová oxidace a enzymové štěpení.  
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Totální hydrolýzou se polysacharid rozpadá na monosacharidy, z jejichž jednotek byla 

makromolekula vybudována. Zjistí se tak základní informace o složení polysacharidu. 

Parciální hydrolýzou je  možné získat oligosacharidy, reprezentující segmenty struktury 

původního polymeru, ve kterých jsou obsaženy alespoň některé z vazeb polysacharidu. 

Methylační analýza je založena na methylaci volných hydroxylových skupin 

polysacharidu, na hydrolýze nebo methanolýze methylovaného polysacharidu, na dělení a 

charakterizaci získaných parciálně methylovaných monosacharidů (odděluje se vhodnými 

chromatografickými technikami). Získávají se tak informace o vazbách, kterými byly 

sacharidové jednotky zapojeny do makromolekuly. Původně vázané hydroxylové skupiny 

totiž zůstávají volné, všechny ostatní jsou methylovány. 

Jodistanová oxidace specificky štěpí volné α-glykolové seskupení mezi uhlíky za tvorby 

karbonylových skupin. Vicinální polyoly současně po rozpadu řetězce uvolňují příslušný 

počet molekul kyseliny mravenčí, případně formaldehydu. Z hodnot spotřeby oxidačního 

činidla a stanovených množství nízkomolekulárních produktů reakce je možné soudit na 

strukturu sacharidových jednotek a na jejich vazby, a tedy také na koncové skupiny 

polysacharidů a jeho případné větvení.  

Enzymovými reakcemi je možné studovat strukturu polysacharidů nespecifičtěji. Je možné 

zjistit vazby pouze určitého typu včetně jejich anomerního charakteru, poznat sekvence 

opakujících se substrukturálních segmentů a jejich seskupení. 

O struktuře chemické látky můžeme hovořit pouze v případě, že je v čisté, jednotné a 

definované formě. Toho se u přírodních látek dosahuje izolací, čistěním a charakterizací 

frakcí [7]. 

3.1.2. Chování škrobů ve vodě 

Pro všechny látky, obsahující v molekule volné hydroxylové skupiny, jsou charakteristické 

tzv. vodíkové můstky. Jde o labilní vazbu, kterou lze rozrušit dodáním tepelné energie. 

Asociační propojení systému škrobové hmoty vodíkovými můstky se realizuje jednak 

uvnitř struktury makromolekul (např.: amylózy) a jednak mezi jednotlivými 

makromolekulami (většinou přes jednu nebo více molekul vody).  
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Chování škrobů ve vodném prostředí je velmi důležité a lze rozdělit na dva mechanismy, a 

to na přechod škrobu do hydratovaného stavu (peptizace, „mazovatění“) a chování 

hydratované disperze. 

U peptizace škrobu, kdy je škrobové zrno, které je vloženo do vody za laboratorní teploty, 

pouze nepatrně bobtná a volné kapiláry se plní vodou. Zrno nemění svůj tvar ani vnitřní 

strukturu. Škrobové zrno, nabobtnalé vodou za normální teploty, lze filtrací od vody 

oddělit a vysušením vrátit do původní podoby. Jde tedy o děj vratný.  

Růstem teploty systému se zvyšuje rozpustnost volných a krátkých, zejména lineárních 

řetězců. Uvolněné a hydratované řetězce difundují do okolní vody a struktura zrna se 

nakypřuje a kapiláry se zvětšují. Zvýšení teploty do kritické oblasti, kdy se rozpadávají 

asociační vazby vodíkovými můstky, celá hmota škrobového zrna hydratuje, bez 

mechanického zásahu (např.: mícháním systému) se však neporušuje. Nabobtnalé škrobové 

zrno tvoří trojrozměrnou síť, naplněnou volnou i hydratační vodou. Teprve mechanický 

zásah tuto strukturu porušuje a škrobová hmota se rozpadá na menší hydratované útvary. 

Pouze při velmi nízkých koncentracích (pod 0,25 %) lze docílit molekulární disperze.  

Hydratace u bramborového škrobu je v rozmezí teplot 56 - 66 °C. Je však nutno 

podotknout, že v literatuře jsou údaje velmi odlišné. Rozdíly vznikají jednak z různosti 

proměřovaných škrobů, jednak z různosti použité metodiky. 

Vlastnosti hydratovaných škrobových disperzí jsou rozhodujícím faktorem v práci se 

škroby, a to ať už při zpracování na další výrobky, nebo u konečného uživatele [7]. 

3.1.3.  Amylosa a amylopektin 

Jestliže se zahřívají  granule škrobu ve vodě, s rostoucí teplotou se do vody postupně 

uvolňuje amylosa. Tímto způsobem je možné amylosu, které je ve škrobu okolo 20 %, 

oddělit od amylopektinu. Amylosa se skládá z několika set molekul glukosy, vázaných 

(1→4)-α-glykosidovou vazbou. Na obrázku je uveden vzorec amylosy. 

 

Obrázek 1: Vzorec amylosy, [cit. 2010-02-09] http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krob 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krob
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Amylopektin, který představuje zbývajících 80 % hmotnosti škrobu, má složitější strukturu 

než amylosa. Na rozdíl od celulosy i amylosy, které jsou lineární polymery, obsahuje 

amylopektin zhruba na každých 25 glukosových jednotek jedno (1→6)-α-glykosidové 

větvení [6]. Zde je vidět, jak vypadá vzorec amylopektinu.  

 

Obrázek 2: Vzorec amylopektinu, [cit. 2010-02-09] http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krob 

Amylosa dává s jodem modrou barvu a charakter jejich rentgenových diagramů souvisí 

s helikální strukturou v krystalických komplexech. Stanovený rozměr strukturní mřížky 

ukazuje, že jeden závit šroubovice se skládá přibližně ze 6-ti D-glukosových jednotek. 

Dimenze takého útvaru umožňuje uložení jodu nebo jiné vhodné látky v helixu.  

Amylopektin a škroby s jeho vysokým obsahem nedávají s jodem charakteristickou 

modrou barvu. Ve škrobovém zrnu amylopektin představuje amorfní část. Mimoto 

v amylopektinu, a to zejména z bramborového škrobu, je přítomno malé množství fosforu, 

vázaného fosfátově na polysacharidovou molekulu.  

Bylo zjištěno, že bramborový amylopektin je nehomogenně větvený. Takovéto větvení se 

označuje jako hvězdicovité.  

Poznání primární struktury amylopektinu umožňuje studium jeho sekundární a terciární 

struktury a nadmolekulární struktury škrobového zrna, uložení amylopektinu v zrnu a jeho 

agregaci s lineární složkou, fyzikálně-chemických a chemických vlastností, chování 

v roztoku a způsobu biosyntézy [8]. 

3.1.4. Nesacharidové složky ve škrobu 

Ve škrobových zrnech se vyskytují nesacharidové komponenty – bílkoviny, mastné 

kyseliny, anorganiské látky, avšak pouze fosfor (a snad malé množství proteinů 

v pšeničném škrobu) je vázán na škrobový polysacharid prostřednictvím fosfatidové 

vazby. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krob
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Množství fosforu ve škrobu kolísá v závislosti na zdroji škrobu a složení půdy, ve které 

byla škrobnatá rostlina pěstována (hnojení atd.). V některých škrobech je obsah fosforu 

velmi nízký a lze jej odstranit extrakcí methanolem. Jde zřejmě o fosfatidy asociované 

s amylosovou frakcí. Vysoký obsah fosforu je typický pro bramborový škrob a není 

extrakcí odstranitelný. Z toho vyplývá, že fosfor je zde vázán na molekuly polysacharidu. 

Při frakcionaci škrobu je obsah fosforu v amylopektinovém podílu vyšší, než byl 

v původním škrobu, zatímco v amylose je jen malé, po přečištění nepatrné množství. Při 

působení enzymů na bramborový škrob zůstává fosfor vázán na dextriny, α- a β-limitní 

dextriny nebo oligosacharidy. V hexose po α-amylolýze byl nalezen 3 až 4násobný obsah 

fosforu (3 %) a po kyselé hydrolýze byl v produktech identifikován D-glukosa-6-fosfát. 

Tím byla potvrzena vazba fosforu na polysacharid, bylo určeno místo i esterová forma 

vazby kyseliny fosforečné.  

Vázaná kyselina fosforečná uděluje škrobu, přesněji amylopektinu, kyselý charakter, a 

tedy schopnost vázat a vyměňovat kationty. Charakter kationtu, neutralizujícího kyselinu 

fosforečnou, má výrazný vliv na viskozitu škrobových mazů. 

Obsah lipidů je ve škrobech různý v závislosti na rostlinném zdroji. V bramborovém 

škrobu je obsah tuků velmi nízký [8]. 

3.1.5. Výroba nativního škrobu z brambor 

Výrobu bramborového škrobu lze rozdělit do výrobních fází: 

1. nákup, přejímka a ukládání brambor,  

2. doprava, praní a vážení,  

3. strouhání brambor, 

4. vypírání bramborové třenky, 

5. získávání škrobu a rafinace škrobového mléka, 

6. předsoušení a sušení škrobu, 

7. úprava a expedice hotového výrobku. 
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Na obrázku 3 je vidět strouhání brambor.  

 

Obrázek 3: Strouhání brambor, [cit. 2010-02-09] http://www.vareni.cz/trendy/vyuziti-bramboroveho-skrobu/ 

 

Výroba spočívá v izolaci škrobových zrn od ostatních látek, které jsou obsaženy 

v bramborách. Principem mechanického způsobu, tj. vypírání škrobu z otevřených 

bramborových šlupek a jeho čištěním velkým množstvím vody [9]. 

3.1.6. Využití škrobu 

Jedná se o polysacharid s funkcí zásobní látky. Škroby patří mezi fyziologicky a 

hospodářsky nejdůležitější polysacharidy. Ukládá se procesem asimilací v zásobních 

orgánech rostlin (semenech či hlízách brambor, kukuřice, pšenice, rýže) ve formě 

škrobových zrn. Zvláště bohaté na škrob jsou brambory, banány a obilniny. Podle surovin, 

ze kterých je vyroben, rozeznáváme škrob bramborový, kukuřičný, pšeničný, rýžový a jiné. 

Získávání škrobu je mechanické – surovina je drcena a škrob je z ní získán vypíráním. [3] 

Využití bramborového škrobu má veliké uplatnění. Na obrázku je zobrazeno pár aplikací 

škrobu. 

 
 

Obrázek 4: Využití bramborového škrobu, [cit. 2010-02-09] http://www.lyckeby.cz/cz/skrob/produkty/#skrob 

 

http://www.vareni.cz/trendy/vyuziti-bramboroveho-skrobu/
http://www.lyckeby.cz/cz/skrob/produkty/#skrob
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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.  

Bramborový škrob známe především pod názvem solamyl a využívá se pro přípravu 

moučníků, dortů a drobného pečiva. Solamylem lze zahušťovat jídlo. Využívají toho 

zejména lidé trpící celiakií - bramborový škrob totiž na rozdíl od mouky neobsahuje lepek. 

Bramborový škrob se přidává do párků, salámů a dokonce i do některých jogurtů [10]. 

3.2. Dextriny 

3.2.1. Definice dextrinů 

Dextriny jsou skupinou nízkomolekulárních sacharidů vyráběných hydrolýzou škrobu. 

Mají stejný sumární vzorec jako sacharidy, ale mají kratší řetězce. Průmyslově se převážně 

vyrábějí hydrolýzou bramborového škrobu. Dextriny jsou ve vodě rozpustné, bílé až slabě 

nažloutlé barvy a jsou opticky aktivní látky. Analyticky se prokazují přidáním roztoku jódu 

za tvorby hnědočerveného až fialového zbarvení [11].  Na obrázku 5 je zobrazen vzorec 

dextrinu.  

 

Obrázek 5: Vzorec dextrinu, [cit. 2010-02-09]  http://cs.wikipedia.org/wiki/Dextrin 

 

Dextrin je výsledným produktem tepelně-chemického zpracování škrobu. Roztok dextrinu 

ve vodě vykazuje pojivé a lepicí chování, což předurčuje jeho použití [12]. 

http://slovnik.vareni.cz/plast/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dextrin
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3.2.2. Rozdělení dextrinů 

Dextriny se rozdělují v první řadě podle barvy - na bílé a žluté. Bílé dextriny jsou méně 

degradované, jejich základním rozlišovacím znakem je jejich rozpustnost ve vodě za 

studena, tedy procento rozpustného podílu ve studené vodě stanovené definovaným 

postupem. Dextriny žluté, které mají dle tohoto hodnocení vysokou, obvykle až 

stoprocentní rozpustnost, se charakterizují podle viskozity roztoku. Čím je nižší viskozita 

dextrinového roztoku, tím je dextrin více odbourán. Samozřejmě zásadní je též druh 

škrobu, který byl použit pro výrobu dextrinu [12]. 

3.2.3. Výroba dextrinů 

Dextriny se mohou ze škrobů vyrábět třemi způsoby a to: 

1. Pouhým zahříváním škrobu na teplotu 160 – 200 °C.  

2. Roztavením škrobu pomocí kyselin a následně jejím zahříváním na teplotu 110 °C. 

3. Působením enzymů při teplotě 50 °C.  

Zajímavostí je, že dextrin dosud nebyl v rostlinstvu ani živočišstvu nalezen. Dextrin 

v překladu znamená pravý a je rovněž látkou pravotočivou [13]. 

3.2.4. Využití dextrinů 

Dextriny lze aplikovat v potravinářství do potahovaných výrobků nebo polotovarů, do 

směsí pro náhradu tuků, jako přísady do pekařských výrobků, zmrazených potravin, 

přísady do polev a náplní. Využití dextrinů je rozsáhlé, jak je vidět na obrázku.  

 
 

Obrázek 6: Využití dextrinů, [cit. 2010-02-09] http://www.lyckeby.cz/cz/skrob/produkty/#skrob 

Dextriny nacházejí využití v různých směsích k výrobě polotovarů, kde přispívají k 

ochraně nebo úpravě výrobku. 

http://www.lyckeby.cz/cz/skrob/produkty/#skrob
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Ve většině případech je dextrin minoritní složkou směsí často velmi komplikovaného 

složení. Jsou známy směsi na bázi dextrinů snižující ztráty ochucovaných obalovaných 

výrobků při jejich restování v oleji. Dextriny lze využít do směsí, které zabraňují 

vysychání a váhovým ztrátám zelených paprik a současně s tím zpomalují pokles obsahu 

pektinu během jejich skladování v chladu. Dextriny se používají i k potahování skořápky 

čerstvých vajec proti vysychání, jako potahovací materiály na dehydratované předvařené 

strakaté fazole nebo k potahování sušeného ovoce za účelem udržení stálé vlhkosti. 

Také jsou známé aplikace dextrinů jako náhrada tuku. Například se používají do 

našlehaného mléčného dezertu bez tuku, jako náhrada tuku do cukrářských výrobků s 

krémem nebo jako náhrady principielně používaných k náhradě tuku a snížení energetické 

hodnoty. 

Specialitami v použití dextrinů je příprava sprejově sušené dobře smáčitelné sójové 

bílkoviny. Při sprejování se přidává dextrin ke zlepšení dispergovatelnosti ve vodě a k 

přijatelnému gelovatění vodního roztoku. Vesměs se jedná o speciální aplikace s 

minoritním přídavkem dextrinu, které mají svojí budoucnost před sebou. Velké uplatnění 

dextrinu je v lepidlářství. Ať již v komerční výrobě tekutých lepidel anebo při přípravě 

lepidel u konečných uživatelů - nejčastěji zpracovatelů papíru a lepenky (výroba 

papírových trubic, papírových sáčků, potahování a lepení kartonáže, výroba papírových 

lepicích pásek gumováním, lepení štítků). Dextrin se může se používat samostatně (jako 

roztok), často se však kombinuje s jinými pomocnými prostředky či adhezivy. Ve 

slévárenském průmyslu je žlutý dextrin využíván jako pomocné pojivo bentonitových 

formovacích směsí pro zlepšení plastičnosti a spěchovatelnosti směsi, resp. Zvýšení 

otěruvzdornosti formem.  

Jako pojivo se dextrin používá při výrobě žáruvzdorné keramiky, brusných kotoučů, 

zápalek apod.  

Slouží též jako zahušťovací prostředek barev a nátěrových směsí na vodní bázi. Finální 

úprava tkanin, tužení stuh aj. textilních výrobků jsou příklady aplikace dextrinu v odvětví 

textilním [12]. 
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4. Metody zpracování škrobu 

4.1. Zpracování odpadní vody obsahující škroby  

Na různých místech světa byla otázka odstraňování znečištění z důvodu vypouštění 

škrobových odpadních vod do recipientů řešena jinak. 

Například ve městech a na venkově v západní Číně je odpadní voda obsahující 

bramborový škrob významným zdrojem znečištění vody, protože je to organická odpadní 

voda, která je produkována ve vysokých koncentracích. Proto byl vyvinut biorektor, který 

je novým typem mobilního zařízení, které je účinné při zpracování odpadní vody 

obsahující bramborový škrob. Pro zvýšení účinnosti anaerobně-aerobního integračního 

bioreaktoru jsou používány porézní částice ze shořelého koksu. Ty byly použity jako 

nosiče v aerobním rybníce, aby došlo k podpoře růstu mikroorganismu. Maximální snížení 

chemické spotřeby kyslíku při použití této techniky bylo 98,7 % a hodnota chemické 

spotřeby kyslíku v odpadni vodě byla méně než 200 mg/l při těchto podmínkách: pH 5,0 - 

8,5 ve 25 - 35 °C. Koncentrace amoniakálního dusíku (NH3-N) v odpadní vodě byla 

10mg/l a použití částic shořelého koksu odstranilo 82,3 % této znečisťující látky [14], [15], 

[16]. 

V Turecku vymysleli, čištění odpadní vody pomocí anaerobního procesu. Účinnost 

anaerobního procesu probíhajícího v odkališti (upflow anaerobic sludge bed - UASB) pro 

úpravu odpadní vody s obsahem bramborového škrobu (která vzniká při výrobě 

bramborových chipsů), má vysokou koncentraci nerozpuštěných látek (až 7 g/l) a vysoký 

nerozpustný podíl v obsahu chemické spotřeby kyslíku a významné množství potenciálně 

pěnicích látek jako proteiny a tuky, byla demonstrována v reaktoru s obsahem 1,8 litru a 

při 35 °C. Síla přítoku byla 3 - 18,1g CHSK/litr, z čehož rozpustná část byla 4g CHSK/litr. 

OLR (míra organického zatěžování) dosažená v tomto reaktoru byla přibližně 14g 

CHSK/litr denně s účinností vyšší než 75 % na základě odstředěné CHSK a 63 % na bázi 

celkové CHSK odpadní vody. Předčištění surové odpadní vody obsahující bramborový 

škrob za použití komerčního srážedla vedlo k činnosti Berger reaktoru při zvýšené OLR, 

ačkoli kvalita odpadní vody na bázi odstředěné CHSK byla prakticky stejná jako při 

zpracování surové odpadní vody s obsahem bramborového škrobu. UASB reaktor prokázal 
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rychlou adaptaci na ostré změny v OLR bez významných ztrát v účinnosti při úpravě obou 

druhů odpadních vod [17], [18]. 

A v poslední řadě, např.: využití eko-účinného procesu. Cílem implementace eko-účinného 

procesu v průmyslu křupavých lupínků bylo snížení dopadu na životní prostředí a získání 

ekonomického prospěchu, a to na základě vyřešení následků a snížení spotřeby vody a 

ekologické zátěže. Byly implementovány separace u zdroje, které vedly ke zvýšení 

produktivity v důsledku přidané hodnoty plynoucí ze zhodnocení vedlejších produktů. 

Zlepšení bylo monitorováno přes fyzikálně-chemická a eko-toxikologická hodnocení 

odpadní vody, která se příznivě vyvinula z akutně toxické na méně akutně toxickou. 

Důkazy jsou poskytovány o vytváření příležitostí čistší produkce umožňující zmenšení 

čističky odpadních vod s následným snížením spotřeby energie, vody a chemických vstupů 

a snížení vzniku kalů [19], [20], [21]. 

Metody jak zpracovávat škroby z odpadních vod je mnoho, záleží na tom, co tím chceme 

získat. Metodou, kterou se já budu zabývat v této práci je flotace.  

4.2. Definice flotace 

Definice flotace podle prof. K. A. Razumova: „Flotace, jako proces oddělování minerálů, 

je založena na rozdílné schopnosti minerálních zrn přichytit a ustálit se na povrchu 

fázového rozhraní.“ Na obrázku je uvedeno schéma pěnové flotace. 

 

Obrázek 7: Schéma pěnové flotace, [cit. 2010-02-09] http://cs.wikipedia.org/wiki/Flotace 

Polohu, kterou bude mít částice malého rozměru ve vztahu k povrchu fázového rozhraní 

dvou fází při dotyku s povrchem fázového rozhraní, určuje hodnota specifických 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Flotace
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povrchových energií koexistujících fází. Přitom v souladu s 2. termodynamickou větou 

celý systém musí dosáhnout stav zodpovídající minimu volné energie. 

Rozdílná schopnost minerálních zrn udržet se na povrchu fázového rozhraní vyplývá 

z rozdílných hodnot jejich specifické povrchové energie, jejíž velikost závisí na 

chemickém složení a stavby strukturní mřížky minerálů. Jednotlivé minerály se od sebe liší 

strukturou, a to ovlivňuje vlastnosti. Proto mají minerály různou hodnotu povrchové 

energie na rozhraní fází minerál – plyn a minerál – kapalina. Proto flotace patří 

k univerzálním metodám, protože neexistuje principiálně omezení ve vztahu k možnosti 

použití flotace na oddělování kterýchkoliv minerálů. Univerzálnost flotačního procesu se 

dosahuje i tím, že se používají selektivní působení flotační reagence, které se adsorbují na 

povrchu zrn určitých minerálů, a tím se výrazně mění jejich povrchová energie 

v požadovaném směru, podle toho, který minerál má flotovat.  

Flotace se používá při úpravě velkého počtu různých druhů nerostných surovin, při 

zpracování odpadních kalů z papírenského a textilního průmyslu, ve farmacii atd. [2]. 

4.3. Význam flotace 

Hlavní význam a přednost flotace před ostatními metodami je v tom, že umožňuje získat 

jemně vtroušené a jemně přerostlé užitkové složky z nerostných surovin všech druhů. Další 

významnou předností flotace je možnost komplexního získávání a využití všech složek 

suroviny. Při tom flotace způsobila v úpravnictví skutečný převrat.  

Flotace řeší i problém úpravy velmi jemných zrn a kalových podílů. Při gravitační úpravě 

se suroviny často nadměrně rozdrobují a tvoří se kal obsahující užitkové složky spolu 

s horninami.  

Použití flotace se rozšiřuje a v současnosti má první místo ze všech technologických 

způsobů úpravy nerostných surovin. Flotační proces dosáhl takový stupeň rozpracovaní, že 

pomocí ní je možné získat všechny nerosty.  

Rovněž se dá použít v chemickém průmyslu (např.: na oddělování chloridu amonného od 

uhličitanu sodného), v biologii, geologii a dalších odvětvích průmyslu. Je to právě 

univerzálnost použití flotace, a tomu vděčíme, že tento proces se systematicky zkoumá, a 

to jak z teoretického hlediska, tak i praktického využití, a proto význam flotačního 

rozdružování bude i v budoucnu narůstat [2]. 
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4.4. Stavby flotační soustavy 

Pěnovou flotaci charakterizují děje, které se uskutečňují na rozhraní třech fází. Jsou to: 

tuhá fáze (minerální zrna), kapalná fáze (voda) a plynná fáze (vzduch). Flotační proces je 

složitý a rozmanitý fyzikálněchemický děj podmíněný druhem a charakterem flotovaných 

minerálů, složením a vlastnostmi vody, složením a vlastnostmi flotačních reagencí, 

stupněm provzdušnění flotačního rmutu. Čím více se má rozvíjet a zdokonalovat flotace, 

jako jeden celek, tím víc detailně je třeba poznat vlastnosti všech tří fází, z kterých ani 

jedna není homogenní.  

Právě flotační reagence umožňují ovládat a měnit vlastnosti povrchu jednotlivých druhů  

minerálů tak, aby se vytvořili podmínky na jejich selektivní oddělování. 

Voda hraje ve flotačním procese velice důležitou úlohu. Je aktivním činitelem flotace [2]. 

4.4.1. Tuhá fáze 

Víme, že existuje úzký vztah mezi chemickým složením, charakterem strukturní mřížky a 

vazebnými silami, které působí mezi částicemi uvnitř krystalu. V souvislosti s flotační 

charakteristikou jednotlivých minerálů nás zajímá složení a struktura mřížky minerálu, 

jejich fyzikální a chemické vlastnosti [2]. 

4.4.2. Kapalná fáze 

Voda se aktivně zúčastňuje elementárního aktu flotace. Pro flotační praxi je velmi důležité 

prostudovat složení a vlastnosti vody, nebo-li vodného roztoku, který ovlivňuje účinnost a 

selektivnost flotačního rozdružování.  

Voda je silně polární kapalina, a proto přírodní a průmyslové vody většinou jsou více a 

nebo méně zředěnými roztoky elektrolytů, resp. i neelektrolytů [2]. 

Voda je sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem resp. zemskou atmosférou tvoří 

základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to 

bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. 

Mimořádné fyzikální a chemické vlastnosti vody jsou důsledkem geometrie molekul. 

Atomy nejsou uspořádané lineárně, ale svírají úhel 105°. Je to jedna z anomálií [22]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina
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Voda je zvláštní látka s neobvyklým chováním. Je jako jedna z mála kapalin schopná 

autoionizace podle reakčního schématu: H2O(aq) =  H
+
(aq) + OH

-
(aq) 

Tato reakce je vratná a většina takto vzniklých iontů se ve zlomku vteřiny rekombinuje 

[23]. 

Je také výborným rozpouštědlem iontových sloučenin. Voda působí na povrch minerálu 

nejenom tím, že ho smáčí, ale také vytváří na něm hydratační vrstvu a způsobuje jeho 

rozpustnost. Rozpouštění trvá určitý čas, než dojde k ustanovení rovnovážnému stavu.  

Z toho všeho vyplývá, že při rozboru flotačního procesu a sledování flotovatelnosti 

jednotlivých minerálů upravované suroviny je třeba věnovat pozornost iontovému složení 

vody flotačního rmutu. Pro účinné ovládání a regulaci podmínek flotace je třeba 

zohledňovat složení vody, protože jenom tak je zabezpečena požadovaná selektivnost a 

kvalita produktů flotace [2]. 

4.4.3. Plynná fáze 

Při pěnové flotaci mají plyny, které jsou součástí vzduchu důležité funkce pro průběh a 

výsledky rozdružování. Z fyzikálněchemického hlediska byl zjištěn velmi zajímavý účinek 

plynů, kyslíku a vodíku tehdy, když jsou obsaženy ve flotačním prostředí ve stavě zrodu. 

Vzduch je nevyhnutelnou součástí flotačního rmutu a má ve flotačním procesu několik 

úloh.  Kyslík a oxid uhličitý se aktivně zúčastňují flotačního procesu. Kyslík se adsorbuje 

na minerálním povrchu, oxiduje ho a vplývá na jeho rozpustnost. Aktivní účinek plynů na 

minerály a na průběh flotace je podmíněný spoluúčastí vody. 

Vzduchové bublinky, které jsou přiváděny do flotačního rmutu se výběrově spojují 

s hydrofobním povrchem flotovaného minerálního zrna. Po vytvoření pevného kontaktu 

bubliny vzduchu vynášejí potom určité minerální zrna na hladinu rmutu, kde se tvoří 

mineralizovaná pěna [2]. 

4.5. Flotační stroje 

Pro pěnovou flotaci je důležité provzdušnění flotačního rmutu, které zahrnuje rovnoměrné 

rozptýlení vzduchu v podobě polydisperzních bublinek. Tuto úlohu plní flotační stroje, ve 

kterých flotační proces probíhá.  
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Konstrukce flotačních strojů zohledňují optimální požadavky flotačního procesu z hlediska 

hydrodynamických, fyzikálních, chemických a fyzikálněchemických procesů, které 

probíhají ve flotačním prostředí [2]. 

4.5.1. Flotační stroj Denver D-R 

Tento pneumaticko-mechanický flotační stroj má zdokonalené míchadlo, které podmiňuje 

účinné provzdušnění a recirkulaci rmutu. Dolní část trubky na přívod vzduchu zasahuje do 

válce na recirkulaci rmutu umístěného na statoru míchadla. Otáčející se rotor svým 

nasávacím účinkem vyvolá proudění rmutu v přístroji mezi trubkou a válcem. V tomto 

přístroji se rmut nasycuje vzduchem vháněným pod tlakem přes trubku. Směs dobře 

dispergovaného rmutu a vzduchových bublin se vhání přes stator na celou plochu dna 

komory, mění se směr proudu a vzduchové bubliny vynášejí minerální zrna do pěnového 

produktu. Rmut - nepěnový produkt proudí do následující komory flotační baterie přes 

mezistěnu. Obvodová rychlost otáčejícího se rotoru je 6m.s
-1

. Pěnový produkt se odevzdá 

přepadem na jedné anebo na obou dvou stranách komory [2].  

Zde je uveden flotační stroj, na kterém jsem pracovala. 

 

Obrázek 8: Flotační stroj Denver D-R 
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5. Experimentální část 

Nyní podrobněji popíšu, jak jsem postupovala při práci v laboratoři. Má diplomová práce 

se týkala těchto základních úkolů. 

1) Popis vzorku 

2) Sítová analýza 

3) Základní flotace 

4) Výroba dextrinu 

5) Flotace v kyselém prostředí 

6) Flotace v zásaditém prostředí 

5.1. Popis vzorku 

Zde jsem načrtla schéma zpracování brambor za studena. Bramborový produkt se drtí a 

postupuje do hydrocyklónu, a pak jde do sedimentační nádrže, kde se oddělí těžší 

znečištěné škroby a voda. 

 

 

 

Schéma 1: Schéma procesu zpracování brambor za studena 

Drtič a mlýn 

odpadu 

Lehčí 

slupky 

Sedimentační 

nádrž 

voda 

Škrob + 

nečistoty 

Výroba bramborových 

produktů za studena 

Voda po 

vypláchnutí 

hydr

ocy

klón 
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Vzorek o hmotnosti cca 20kg jsem si odebrala u firmy Dunaj – Ostrava.cz s.r.o., která se 

zabývá výrobou bramborových produktů za studena. Podle schématu viz výše se jedná o 

vzorek „škroby a nečistoty“. S tímto vzorkem jsem pracovala po celou dobu diplomové 

práce v laboratoři. Pokaždé jsem si vzala samozřejmě jen nějakou část materiálu. Vzorek 

byl uchováván v plastovém kyblíku, který byl přikrytý víkem. Před každým odebráním 

vzorku z kyblíku, jsem vzorek promíchala, aby došlo k homogenizaci. Vzorek silně 

zapáchal, byl barvy bílé kávy a podle lakmusového papírku jsem změřila orientačně pH a 

vyšlo mi, že vzorek je velice kyselý pH = 3. Na fotce je vidět, jak vypadá vzorek při 

míchání. 

 

Obrázek 9:Míchání vzorku 

Abych si mohla vypočítat obsah sušiny a škrobu ve vzorku, odebrala jsem do kádinky 

100ml vzorku a dala jsem ho na sklíčko, které jsem si předem zvážila. Vzorek se sklíčkem 

jsem dala na 2 hodiny do sušárny při teplotě 100 °C. 

Níže jsem vypočítala škrobovou frakci po vysušení. 

m (sklíčka) = 151,09g 

m (sk.+vzorek) = 276,18g 

m (škrobová frakce - nevysušená) = 125,09g 

m (škrobová frakce po vysušení) = 52,08g 
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Výpočet hmotnostního podílu sušiny v kalu 

100ml…………….125,09g 

 x…………………..52,08g 

 x = 41,63%  

5.2. Sítová analýza 

Na sítovou analýzu jsem si nejprve sestavila síta od největší po nejmenší okatost, tj. od 

0,5mm, 0,2mm, 0,1mm, 0,063mm po 0,045mm. Na vrchní síto jsem si odměřila 100ml 

vzorku a propírala vodou, dokud veškerý vzorek neprošel do další části síta, a tak jsem 

pracovala až po nejmenší rozměr. Na každém sítu něco zůstalo, proto jsem si předem 

zvážila filtrační papír, který jsem dala do Büchnerovy nálevky a síto jsem promývala 

vodou a odsávala vodu na Büchnerově nálevce. Na filtračním papíře mi zůstávaly 

nečistoty, filtrační papír jsem dala do sušárny a sušila při 100 °C 24 hodin. Totéž jsem 

provedla u všech rozměrů sít. Měla jsem 6 vzorků. Po 24 hodinách jsem vyndala vzorky ze 

sušárny, nafotila jsem je a popsala je.  

Vzorek č.1 + 0,5mm 

Na fotce je vidět vzorek č.1, který obsahoval zbytky jemných bramborových slupek a 

mikroorganismů. Obsah škrobu nebyl pouhým okem rozeznatelný.  

 

Obrázek 10: Vzorek č. 1 
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Vzorek č.2 0,5-0,2mm  

Na fotce je zobrazen vzorek č.2, který obsahoval stále zbytky okem rozlišitelných 

bramborových slupek. Obsah škrobu byl okem nezaregistrovatelný. 

 

Obrázek 11: Vzorek č. 2 

Vzorek č.3 0,2-0,1mm 

Zde je na fotce uveden vzorek č.3, který obsahoval velmi jemné části odpadní organické 

hmoty, barva zeleno-hnědá, obsah škrobu pouhým okem nerozeznatelný. 

 

Obrázek 12: Vzorek č. 3 
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Vzorek č. 4 0,1-0,063mm 

Na fotce je vidět vzorek č. 4., který obsahoval velmi malý výnos, mezi organickou fází je 

už okem rozeznatelný mírný obsah škrobu.  

 

Obrázek 13: Vzorek č. 4 

Vzorek č. 5 0,063-0,045mm 

Na obrázku je uveden vzorek č. 5, který obsahoval velký podíl škrobu, znečištěný malým 

podílem organické odpadní fáze.  

 

Obrázek 14: Vzorek č. 5 
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Vzorek č.6 Ø-0,045mm 

Na dalšíí fotce je vidět vzorek č. 6., který obsahuje velmi jemnou frakci, do níž přešel větší 

hmotností podíl škrobu. Na filtračním koláči byla vrstva škrobu pokryta jemnou zelenou 

vrstvou odpadní organické frakce. 

 

Obrázek 15: Vzorek č.6 

Výpočet čistého škrobu: 

vzorek č.1 

m (fil.papír) = 3,56g 

m (papír+vzorek) = 3,88g 

m  (škrobová frakxe) = 0,32g 

V tabulce 1 jsem uvedla hmotnosti škrobu ze sítové analýzy. 

Tabulka 1: Hmotnosti škrobu ze sítové analýzy 

 

Vzorek 
m 

(fil.papír) 

m 

(papír+vzorek) 

m 

(frakce s obsahem 

škrobu) 

Procentuální 

zastoupení 

č.1 3,56g 3,88g 0,32g 1,27 % 

č.2 3,36g 5,06g 1,70g 6,78 % 

č.3 3,61g 4,13g 0,52g 2,08 % 

č.4 3,70g 3,98g 0,28g 1,09 % 

č.5 3,85g 17,45g 13,60g 54,27 % 

č.6 3,36g 12,00g 8,64g 34,48 % 

Σ m - - 25,06g 100 % 
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Výpočet sítové analýzy:  

m(škrob) / Σ m .100 

0,32/25,06 . 100 = 1,27 % 

Na grafu 1 jsem zobrazila procentuální zastoupení jednotlivých složek ze sítové analýzy. 

1,27% 6,78% 2,08%

1,09%

54,27%

34,48%

1

2

3
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Graf 1: Procentuální zastoupení jednotlivých složek sítové analýzy 
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5.3. Základní flotace 

Na obrázku je vidět schéma flotace, podle kterého jsem postupovala při práci v laboratoři.  

 

 

Schéma 2: Schéma základní flotace 

Prováděla jsem tzv. obrácenou flotaci, to znamená, že v pěnovém produktu jsou 

neužitkové složky, nazvala jsem tyto složky jako odpad a v koncentrátu, tedy to, co mi 

zůstalo ve flotační nádobě, jsem pojmenovala jako škrobový koncentrát.  

Základní obrácenou flotaci jsem prováděla tak, že jsem si do kádinky nabrala 300ml 

vzorku a zředila 700ml vody z vodovodu. Tuto směs jsem nalila do flotační nádoby a 

nechala 1min provzdušňovat. Poté jsem začala flotovat. Flotovala jsem v kuse 15 min, 

odpad jsem odebírala do předem připravené kádinky, pěna, která vznikala při flotaci jsem 

„rozbíjela“ lžičkou. Mezitím jsem do flotační nádoby doplňovala vodu z vodovodu a 

střičkou jsem oplachovala hrablo. Na další straně je fotografie, jak jsem odebírala vzorek 

do kádinky. 
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Obrázek 16: Odebírání vzorku do kádinky 

Při flotaci jsem nepoužívala žádné pěniče ani jiné reagence, neboť vzorek pěnil i bez 

jakýchkoliv činidel. Po skončení flotace jsem odpad odsávala na Büchnerově nálevce na 

předem zváženém filtračním papíru a dala sušit na hodinovém sklíčku do sušárny při 50°C. 

Na fotce je zobrazeno, jak jsem omývala střičkou hrablo.   

 

Obrázek 17: Rozbíjení pěny lžičkou a omývání hrabla střičkou 

 

A škrobový koncentrát jsem nalila do dělící nálevky a čekala jsem až vzniknou dvě vrstvy, 

vrstva škrobu a vrstva meziproduktu. Prováděla jsem to metodou sedimentace. Při 

sedimentaci jsem sledovala, jak se jednotlivé vrstvy usazují. Tuto sedimentaci jsem 

prováděla bez vibrací a trvala 6minut. Na další straně je vidět, jak jsem prováděla 

sedimentaci produktu. 
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Obrázek 18: Sedimentace produktu (zhora: vrstva vody, meziprodukt a škrobový koncentrát) 

Pak jsem zkusila provést tutéž sedimentaci, ale s vibrací, a to při amplitudě 40 a amplitudě 

50. Zjistila jsem, že sedimentace s vibrací je podstatně rychlejší, ale také dochází k lepšímu 

vizuálnímu čištění škrobového koncentrátu. Díky vibracím přešla většina škrobového 

koncentrátu z vrstvy meziproduktu do vrstvy škrobového koncentrátu.  

Potom jsem z děličky vypustila postupně vrstvu škrobového koncentrátu do kádinky a do 

druhé kádinky jsem vypustila meziprodukt. Obě kádinky jsem zfiltrovala na Büchnerově 

nálevce na předem popsaném a zváženém filtračním papíru. Po odsátí jsem dala škrobový 

koncentrát i meziprodukt do sušárny na 50 °C a na druhé den jsem si produkty zvážila a 

vypočítala.  
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V tabulce 2 jsem zobrazila výnosy základní flotace. 

Tabulka 2: Výnosy základní flotace 

1 m (škrobový koncentrát) 67,21g 50,74 % 

2 m (meziprodukt) 38,0 g 28,75 % 

3 m (odpad) 27,17g 20,51 % 

 Σ m 132,46g 100 % 

Výpočet výnosu základní flotace:  

m (škrob)/ Σ m .100 

67,21/132,46 . 100 = 50,74 % 

Na grafu 2 je vidět procentuální zastoupení jednotlivých složek základní flotace.  
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Graf 2: Procentuální zastoupení jednotlivých složek základní flotace 
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5.4. Výroba dextrinu 

Vyrobila jsem si v laboratoři dextrin, abych provedla jeho flotaci a zjistila, zda dextriny 

mohou způsobovat pěnivost sacharidů.  

Koupila jsem si bramborový škrob o hmotnosti 250g, který jsem nasypala a rovnoměrně 

rozprostřela po pekáči. Dala jsem ho do sušárny na 200 °C na 5 hodin. Barva 

bramborového škrobu byla čistě bílá. Na obrázku je bramborový škrob, který jsem 

používala při flotaci. 

 

Obrázek 19: Bramborový škrob, [cit. 2010-02-24] http://www.natura.cz/katalog-vyrobku/potravinarske-

skroby/naturamyl-250-g.php 

 

Po 5-ti hodinách jsem pekáč vytáhla ze sušárny a z bílého bramborového škrobu vznikl 

krásně nažloutlý dextrin. Vzniklý dextrin jsem flotovala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.natura.cz/katalog-vyrobku/potravinarske-skroby/naturamyl-250-g.php
http://www.natura.cz/katalog-vyrobku/potravinarske-skroby/naturamyl-250-g.php
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Na obrázku je vidět, jak jsem flotovala dextrin. 

 

Obrázek 20: Flotace dextrinu 

100g dextrinu jsem nasypala do flotační nádoby a zředila 500ml vody z vodovodu. 1 min 

jsem provzdušňovala, a pak jsem začala flotovat. Samozřejmě bez přidání jakýchkoliv 

pěničů a jiných reagenci.  

Na fotce je vidět, jak  dextrin pěnil. 

 

Obrázek 21: Pěnění dextrinu 
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Což může mít za následek proč sacharidy pění. Ale samozřejmě nemohu tvrdit, že jen 

dextriny způsobují pěnění.  

5.5. Flotace v kyselém prostředí 

Do kádinky jsem dala 300ml vzorku a zředila 700ml vody z vodovodu. Směs jsem přelila 

do flotační nádoby a na 1min jsem zapla aeraci, potom jsem flotovala 15 min a mezitím 

jsem dolívala vodu do flotační nádoby a střičkou jsem oplachovala hrablo a nádobu.  

Do flotační nádoby jsem odměrným válcem nalila 8ml kyselina sírové zředěné 1:2 a 

změřila po chvíli pH. Změnilo se z pH 3 na pH 2. Což jsem považovala za dostačující 

neboť už samotný vzorek byl dosti kyselý. Pokračovala jsem tedy ve flotaci. 

Odpad jsem jímala do připravené kádinky. Odpadní pěna, kterou jsem jímala se velice 

lišila od základní flotace. Pěna při tomto pH = 2 byla bělejší a popsala bych ji, jako 

vzdušnou a nadýchanou. 

Odpadní pěnu jsem pak odsála na Büchnerově nálevce a dala sušit do sušárny na 50 °C. 

Do kádinky jsem nalila škrobový koncentrát z flotační nádoby a nechala jsem ho 

sedimentovat s vibrací při amplitudě 50. Pak jsem zase obě vrstvy, jak škrobový 

koncentrát, tak meziprodukt odpustila do kádinek a odsávala na Büchnerově nálevce a dala 

sušit do sušárny při teplotě 50 °C na 24 hodin. 
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Na obrázku je vidět, jak jsem prováděla sedimentaci s vibrací v čase t = 0min. 

 

Obrázek 22: Dekantace (sedimentace) s vibrací v čase t = O min 

 

 

 

Na fotografii na další straně je vidět sedimentace s vibrací v čase t  = 6 min. 
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Obrázek 23: Dekantace s vibrací v čase t = 6min 

Na druhý den jsem produkty zvážila a vypočítala.  

V tabulce 3 jsem uvedla výnosy flotace v kyselém prostředí. 

 

Tabulka 3: Výnosy flotace v kyselém prostředí 

1 m (škrobový koncentrát) 33,95g 16,46 % 

2 m (meziprodukt) 18,51g 8,98 % 

3 m (odpad) 153,76g 74,56 % 

 Σ m 206,22g 100 % 

Výpočet výnosu flotace v kyselém prostředí:  

m (škrob)/ Σ m .100 

33,95/206,22 . 100 = 16,46 % 
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Na grafu 3 je vidět procentuální zastoupení jednotlivých složek flotace v kyselém 

prostředí. 

 

 

16,46%

8,98%

74,56%

1

2

3

 

Graf 3: Procentuální zastoupení jednotlivých složek flotace v kyselém prostředí 

 

5.6. Flotace v zásaditém prostředí 

Postupovala jsem stejně jako u předešlých flotací, tzn., že jsem do kádinky dala 300ml 

vzorku a doplnila 700ml vody z vodovodu. Potom jsem přidala 10ml 4%-ho hydroxidu 

sodného a 1minutu jsem provzdušňovala.  

Pak jsem změřila pH. Zjistila jsem, že se změnilo jen nepatrně pH = 4, proto jsem přidala 

dalších 10ml a chvíli počkala, a pak opět změřila lakmusovým papírkem pH. Zvýšilo se na 

pH = 7, což je neutrální, a toho jsme nechtěli docílit, proto jsem ještě jednou naposledy 

přidala 15ml 4%-ho hydroxidu sodného a pH se zvýšilo na pH = 12, což jsem považovala 

za dost zásadité prostředí.  
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Začala jsem tedy flotovat a jímala jsem pěnový odpad do dvou připravených kádinek. Do 

dvou proto, že vznikala odpadní pěna, zase opět úplně odlišná od základní flotace a flotace 

v kyselém prostředí. Odpadní pěna byla velice hustá a hutná, a také měla jinou barvou, 

spíše takovou zašedlou. Samozřejmě, že je to vše dáno vlastnostmi a strukturou 

polysacharidů, respektive škrobů.  

Na fotce je ukázka flotace v zásaditém prostředí. 

 

Obrázek 24: Flotace v zásaditém prostředí 

 

Flotovala jsem jen 10 min, ne 15 min, jak u ostatních flotací, a to z důvodu, že odpadní 

pěna stále více a více přibývala a ve flotační nádobě i přesto, že jsem neustále doplňovala 

vodu a střičkou omývala hrablo a okraje nádoby.  
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Na poslední fotce je vidět, jak vypadá silně alkalické prostředí.  

 

Obrázek 25: Ukázka silně alkalického prostředí 

Potom jsem postupovala jako u předešlých flotací, tzn.odpadní pěnu jsem chtěla zfiltrovat, 

ale bohužel se nepodařilo, neboť, díky vysokému pH to nešlo, odpadní pěna totiž začala 

gelovatět.  

Taktéž jsem to provedla i se škrobovým koncentrátem. Opět to nešlo zfiltrovat.  
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6. Závěr 

V diplomové práci jsem se zaměřila na získávání škrobu z odpadních vod, konkrétně pak 

sedimentovaného kalu s obsahem škrobu, metodou flotace. Nejprve jsem vzorek, který 

poskytla firma Dunaj – Ostrava.cz s.r.o., popsala a zjistila jeho základní parametry. Vzorek 

byl barvy bílé kávy, měl kyselé pH = 3 a silně zapáchal. Vzorek obsahoval 41,63 % sušiny. 

Veškeré vyhodnocování porovnávání obsahu škrobu jsem prováděla vizuálně. 

Potom jsem provedla sítovou analýzu vzorku, a to tak, že jsem si sestavila síta od největší 

po nejmenší okatost (0,5mm, 0,2mm, 0,1mm, 0,063mm po 0,045mm). Jednotlivé zrnitostní 

frakce, nadsítné i podsítné, jsem po vysušení zvážila a zároveň nafotila. Škrob, který jsem 

chtěla získat, se zachytil nejvíce na sítě o zrnitosti 0,063-0,045mm, a to při výnose 54,27%. 

Zde se nacházel největší hmotností podíl škrobu, který byl pokrytý vrstvou odpadní 

organické frakce.  

Pak jsem provedla základní flotaci vzorku bez jakýchkoliv reagencí. Následovala 

sedimentace a filtrace. Po filtraci jsem dala pěnový produkt (odpad) i kleslou frakci 

(škrobový koncentrát a meziprodukt) sušit při teplotě 50 °C a na druhý den jsem si 

produkty zvážila a vypočítala výnosy. Vyšlo mi, že procentuální zastoupení získaného 

škrobového koncentrátu bylo 50,74 %, meziproduktu bylo 28,75 % a odpadu, který přešel 

do pěny 20,51 %. 

Po porovnání výnosu škrobového koncentrátu ze sítové analýzy a z flotace jsem zjistila, že 

oba výnosy jsou dosti podobné a škrobový koncentrát by se tak dal získávat i pomocí sít. 

Otázkou je, zda by sítová metoda byla technicky proveditelná vzhledem k objemu přívodu 

a velikosti zrnitostní třídy. Dle mého názoru je metoda flotace z technického hlediska 

proveditelnější a méně náročná.  Je také otázkou ekonomiky, která z obou uvedených 

metod je výhodnější. Pro přesnější porovnání obou metod je zapotřebí provést také 

instrumentální (polarimetrickou) analýzu na obsah škrobu. 

Poté jsem provedla flotace v kyselém a zásaditém prostředí.  

V kyselém prostředí mi vyšel získaný škrobový koncentrát (kleslý produkt) 

v procentuálním zastoupení 16,46 % a odpad (pěnový produkt) 74,56 %. To znamená, že 

škrob zřejmě přešel do odpadu vlivem velice kyselého prostředí (pH = 2), poněvadž se 

rozložil na jednotlivé monosacharidy, což znamená, že se změnila struktura a zároveň i 

chemické vlastnosti látky [13]. 
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A co se týče flotace v zásaditém prostředí (pH = 12), kde bylo velice silné alkalické 

prostředí, začal škrob gelovatět, škrobová zrna bobtnala [13]. Z tohoto důvodu škrobový 

koncentrát a odpad nešly zfiltrovat.  

Ze získaných výsledků vyplývá, že nejlepší získávání škrobu z odpadních vod je pomocí 

jednoduché flotace, bez reagencí a beze změny pH prostředí.  
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