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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá možnou intenzifikací oddělení složek při 

odstřeďování vedlejšího produktu anaerobní fermentace zvaného digestát.  V první, 

teoretické části práce jsou popsány vlastnosti a charakter digestátu z hlediska použití 

tohoto produktu při hnojení zemědělských ploch v souvislosti s platnou legislativou. 

Rovněž jsou v této části práce nastíněny i další možné způsoby nakládání s digestátem. 

Následující část práce charakterizuje disperzní soustavy, které představují obě separované 

složky odstředěného digestátu, a jejich stabilizační mechanismy. Dále se práce zaobírá 

procesem flokulace se zaměřením na flokulaci s polymerním organickým flokulantem 

včetně faktorů ovlivňujících tento proces. Praktická část práce popisuje výzkum při 

testování flokulačních činidel a vyhodnocuje výsledky zadané práce. 

 

Klíčová slova: 

Anaerobní digesce, digestát, flokulace, odstřeďování, flokulanty, separát, fugát   

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the possible intensification of solid separation from biogas 

plant digestate by centrifugation. First theoretical part of thesis describes the properties and 

characteristics of digestate in terms of using this product at fertilization on agricultural land 

in the context of current legislation. The other possible ways of digestate managment are 

also discussed in this part of thesis. The following part describes dispersion systems in 

relation to both separated components of skimmed digestate, and their stabilizing 

mechanisms. Furthermore, the thesis deals with the process of flocculation with 

specialization on the flocculation with organic polymer flocculant including factors 

affecting this process. Practical part of thesis describes the research in testing of organic 

flocculants on digestate and evalutes the results of given thesis. 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Při anaerobní fermentaci organických substrátů vzniká vedle hlavního produktu - 

bioplynu také fermentační zbytek – digestát.  

Digestát je tvořen hlavně částečně rozloženým a nerozloženým podílem 

zpracovávaného substrátu a pak množstvím odumřelých mikroorganismů, které se na 

procesu anaerobní fermentace podílejí. V provozních podmínkách se u běžných 

zemědělských surovin (kejda hospodářských zvířat, rostlinná biomasa) dosahuje 40 – 60 % 

rozkladu původního organického podílu. Nerozložený zbytek organické hmoty - digestát 

obsahuje všechny minerální látky obsažené v původní hmotě a je možné ho použít zpětně k 

recyklaci živin odebraných z půdy [1]. 

Tento fermentační zbytek z provozu bioplynové stanice lze odstředěním oddělit na 

tuhou a kapalnou složku. Tuhá složka se nazývá separát, a lze jej rovněž (stejně tak jako 

samotný digestát) při splnění legislativních požadavků aplikovat jako organické hnojivo na 

zemědělskou půdu. Separát se vyznačuje, v porovnání se vstupním digestátem, vyšším 

obsahem sušiny, což z ekonomického hlediska představuje důležitý parametr při 

manipulaci s tímto médiem v souvislosti s jeho aplikací na půdu. Po separaci digestátu ze 

zemědělských bioplynových stanic zůstává oddělená kapalná složka – fugát silně zakalena, 

obsahuje v jisté míře také produkty anaerobního rozkladu a využívá se rovněž při hnojení.  

Cílem této diplomové práce je zjistit, zda-li je možné intenzifikovat oddělení 

kapalné a tuhé fáze digestátu začleněním vhodného flokulačního činidla do procesu 

odstřeďování. Dále pak, na základě chemické analýzy produktů separace, posoudit, v jaké 

míře je toto intenzifikované odstřeďování účinné z hlediska „kvalitativních“ ukazatelů 

separovaných fází v porovnání s produkty separace, které vznikají při odstředění digestátu 

bez použití flokulačních činidel.  
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2 DIGESTÁT  

Pojmem digestát se rozumí stabilizovaný fermentační zbytek, který obsahuje 

rozložené (a také částečně i nerozložené) a nerozložitelné částice ze vstupního substrátu a 

podle použité technologie zpracování se jedná buď o tekutou, v případě použití technologie 

mokré digesce, nebo sypkou heterogenní směs v případě použití technologie suché 

fermentace. Tuto heterogenní směs je možné oddělit pomocí mechanických zařízení, jako 

jsou dekantační odstředivky, sítopásové lisy, nebo šnekové separátory na tuhou část, což je 

separát a na tekutou, kterou nazýváme fugát [2, 3, 4, 5]. 

2.1 Vlastnosti a charakter digestátu 

 

Digestát z každé bioplynové stanice (BPS) je specifický a svými vlastnostmi 

unikátní. Jeho charakter je primárně ovlivněn množstvím a chemickým složením vstupních 

surovin a dále pak faktory ovlivňujícími proces anaerobní digesce (tj. kontrolovanou 

mikrobiální přeměnu organických látek bez přístupu vzduchu za vzniku bioplynu a 

digestátu). Hlavní faktory, které ovlivňují proces anaerobní digesce jsou [6]: 

 

Tabulka 1: Faktory ovlivňující proces anaerobní digesce [6]. 

pH prostředí 
pro správnou činnost methanogenních bakterií je optimální pH v rozmezí 

6,5 – 7,5.  

vlhkost prostředí 
metanogenní bakterie mohou pracovat a množit se pouze ve vlhkém 

prostředí (vlhkost minimálně 50%). 

teplota prostředí 
tvorba metanu probíhá v širokém rozmezí teplot v závislosti na druhu 

methanogenních bakterií(4 -90°C). Pro udržení stability procesu je ale 

nutné zajistit konstantní teplotu. 

přísun živin 
metanové bakterie potřebují pro svou buněčnou stavbu rozpustné dusíkaté 

sloučeniny, minerální látky a stopové prvky (optimální je poměr vstupních 
nutrientů CHSK:N:P = 300-500:6,7:1). 

přítomnost toxických a 

inhibujících látek 

za toxické nebo inhibující látky se považují látky, které nepříznivě 

ovlivňují biologický proces. Nejčastěji je pozorováno  inhibiční působení 

mastných kyselin a amoniaku.  

zatížení vyhnívacího 

prostoru 

udává, jaké maximální množství organické sušiny na m3 za den může být 

dodáváno do fermentoru, aby nedošlo k jeho přetížení 

rovnoměrný přísun 

substrátu 

aby nedošlo k nadměrnému zatížení fermentoru, je třeba zajistit 
rovnoměrný přísun substrátu. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
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V souvislosti se složením vstupních surovin se rozlišují jednotlivé bioplynové 

stanice jako zemědělské, čistírenské a ostatní [7].  

V případě zemědělských BPS jsou vstupními surovinami především kukuřičné 

siláže, sláma všech typů obilovin i olejnin, bramborová nať, travní biomasa a statková 

hnojiva, nejčastěji kejda, či hnůj. Pro tento typ digestátů (zemědělské BPS) ale není možné 

použít jako vstupní surovinu odpady (ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů), ani vedlejší živočišné produkty, které spadají pod Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší 

produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (dále jen „Nařízení 

ES č. 1069/2009“) [3, 8, 9]. 

Čistírenské bioplynové stanice zpracovávají substráty, kde vstupní suroviny 

představují například primární a aktivovaný kal nebo kaly z domovních septiků a žump, 

tedy substráty spojené s provozem mechanicko biologických ČOV [2, 3, 10, 11].  

V případě BPS, kde jsou vstupními surovinami substrátu i jiné složky než výše 

uvedené, například odpady (podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů) a vedlejší živočišné produkty (podle Nařízení ES č. 1069/2009 ve znění 

pozdějších úprav), které však musejí před fermentací projít procesem hygienizace k 

omezení zdravotního rizika, hovoříme o digestátech „ostatních“ [2, 3, 10, 11]. 

Digestát se vyznačuje těmito vlastnostmi, které určují jeho charakter: [12] 
  
pH okolo 7-8 

obsah sušiny 2-13% 

nižší obsah uhlíku 

obsah celkového dusíku 0,2-1% 

 

2.2 Proces anaerobní fermentace 

Anaerobní rozklad organického substrátu na bioplyn, představuje soubor 

biochemických procesů, na kterých se podílí množství mikrobiálních populací. Jednotlivé 

dílčí procesy anaerobního rozkladu jsou spojeny se specifickými substráty a produkty, 

přičemž produkt jedné skupiny mikroorganismů se stává substrátem druhé skupiny, a proto 

nedostatečná aktivita jedné skupiny může způsobit porušení rovnováhy v celém systému a 

snížit účinnost procesu.  



Bc.Radek Souček: Testování intenzifikace oddělení tuhé fáze z digestátu při odstřeďování 

 

4 

 

V rámci procesu rozeznáváme čtyři soubory biochemických reakcí – hydrolýzu, 

acidogenezi, acetogenezi a metanogenezi [13]. 

 

Hydrolýza 

V  prvním stádiu rozkladu se rozkládají makromolekulární rozpuštěné i 

nerozpuštěné organické látky (polysacharidy, lipidy, proteiny) na nízkomolekulární látky 

rozpustné ve vodě pomocí extracelulárních hydrolytických enzymů, produkovaných 

zejména fermentačními bakteriemi. Vznikající nízkomolekulární látky jsou na rozdíl od 

vysokomolekulárních látek schopné transportu do nitra buňky [13]. 

 

Acidogeneze 

Produkty hydrolýzy se během acidogeneze dále rozkládají na jednodušší organické 

látky, zejména těkavé organické kyseliny, alkoholy, CO2 a H2. Při nízkém parciálním tlaku 

vodíku jsou produkovány hlavně kyselina octová, CO2 a H2, při vyšší koncentraci vodíku 

se tvoří vyšší kyseliny, kyselina mléčná, etanol apod. [14, 15, 16]. 

 

Acetogeneze 

V tomto dalším stádiu probíhá oxidace produktů acidogeneze na vodík , oxid 

uhličitý a kyselinu octovou. Důležitou skupinou jsou zde syntrofní acetogenní 

mikroorganismy, rozkládající kyselinu propionovou, alkoholy a některé aromatické 

sloučeniny [13, 17]. 

 

Metanogeneze 

V posledním stádiu (methanogenezi) dochází k tvorbě metanu a oxidu uhličitého z 

dostupných metanogenních substrátů, kterými jsou některé jednouhlíkaté látky (methanol, 

kyselina mravenčí, methylamin, CO, CO2, H2 a kyselina octová) [14, 18]. 
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2.3 Současné způsoby nakládání  

2.3.1 Digestát jako hnojivo 

Z výsledků agrochemických zkoušek v posledním desetiletí je zřejmé, že dochází ke 

zhoršování kvality půdního fondu v důsledku okyselování půd, snížení přístupného 

draslíku, fosforu a vápníku. Úbytek makroprvků v půdě bývá spojován s faktem, že v 

posledních letech v důsledku výrazného poklesu stavu hospodářských zvířat (DJ na ha) 

adekvátně poklesla i produkce statkových hnojiv (chlévský hnůj, močůvka, kejda, atd.) Z 

hlediska množství statkových hnojiv by v ideálním případě měla připadnout 1 dobytčí 

jednotka na 1 ha zemědělské půdy v ČR. Ve skutečnosti však připadá na 1 ha pouze 0,3 

dobytčí jednotky a to se projevuje na ztrátě půdní síly. Mnozí zemědělci považují digestát 

za jejich rovnocennou resp. adekvátní alternativu, přičemž vědecké pohledy na vlastnosti a 

jeho použití se však liší. 

Pokud má být organická hmota označena jako organické hnojivo, musí splňovat 

základní požadavek - musí být snadno mikrobiálně rozložitelná, aby byla schopna uvolnit 

pro půdní mikroorganismy potřebnou energii [19, 20]. 

Problémem digestátů je však pokles obsahu uhlíkatých látek, jelikož převážná část 

uhlíku byla právě v procesu anaerobní fermentace přeměněna na žádaný metan (bioplyn) a 

oxid uhličitý. Výsledkem je pak stabilní, těžko rozložitelná organická hmota ve formě 

digestátu. Její stabilita je tím větší, čím vyšší je výtěžek bioplynu a hlubší degradace 

organické hmoty, jinými slovy čím dokonaleji BPS pracuje. Přitom tyto primární 

organické látky slouží jako zdroj energie pro půdní mikrobiální společenstva, které je 

transformují v různě rychlém procesu mineralizace na rostlinám přístupné živiny a oxid 

uhličitý, a jen malá část primární organické hmoty je transformována do humusových 

látek. Přítomnost a kvalita organických látek tedy významně ovlivňuje půdní úrodnost. 

Obsah uhlíku a tím i hnojivý účinek digestátu lze zvýšit přidáním posklizňových zbytků 

(slámy) nebo hnojením chlévským hnojem a významným zdrojem je také zaorávka všech 

druhů slámy [19]. 

Dusík se v digestátu nachází v organické i minerální formě, přičemž z dosavadních 

poznatků vyplývá, že se při digesci zvyšuje podíl amoniakální formy (N
-
,NH4

+
) a při 

aplikaci hrozí jeho uvolňování do atmosféry. To bývá dalším nepříznivým aspektem při 

hnojení digestátem [19, 20]. 
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Poměr C:N v digestátech je nižší než 10:1, což digestáty řadí mezi hnojiva s rychle 

uvolnitelným dusíkem, jako je např. kejda. Situace se však může změnit při separaci 

digestátu, když tuhá složka (separát) vykazuje odlišné agrochemické složení oproti tekuté 

složce (fugát). Jedná se především o vyšší obsah sušiny, organických látek, dusíku v 

organické formě a větší poměr C:N v separátu oproti fugátu. Separát se tak stává hnojivem 

s pomalu uvolnitelným dusíkem a zároveň i hnojivem snáze rozložitelným pro půdní 

mikroorganismy (C:N separátu je větší než 10:1) [19]. 

 

2.3.2 Legislativní omezení při hnojení digestátem 

Digestát je v ČR definován podle vyhlášky č. 271/2009 Sb., která novelizuje 

vyhlášku č. 474/2000 Sb.(o stanovení požadavků na hnojiva), jako organické hnojivo či 

typové organické hnojivo (typ 18.1.e) vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu.  

Z hlediska legislativních požadavků musí digestát obsahovat min. 25% spalitelných 

(organických) látek a min. 0,6% dusíku v sušině [21, 22]. 

Ve vyhlášce č. 271/2009 Sb. jsou stanoveny i limity rizikových prvků pro organická 

a hospodářská hnojiva se sušinou do 13%, kam se zařazují vedle močůvky a kejdy 

zpravidla i digestáty. Konkrétně limity platné v ČR jsou následující : 

 

Tabulka 2: Limitní hodnoty rizikových prvků pro organická a hospodářská hnojiva s obsahem sušiny do 

13%.  Zdroj: vyhláška č. 271/2009 Sb. 

Rizikové prvky Cd Pb Hg As Cr Cu Mo Ni Zn 

(mg/kg sušiny) 2 100 1 20 100 250 20 50 1200 

 

Vyhláškou 271/2009 Sb. je omezena i maximální aplikační dávka na 10 t sušiny za 

3 roky a mimo jiné stanovuje i limitní hodnoty rizikových prvků pro organická a 

hospodářská hnojiva se sušinou nad 13 %. Mezi tyto organická hnojiva patří i separát, 

který vzniká po separaci digestátu  oddělením od tekuté složky nazývané fugát. V ČR jsou 

limity rizikových prvků následující:  
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Tabulka 3: Limitní hodnoty rizikových prvků pro organická a hospodářská hnojiva s obsahem sušiny nad 

13%.   Zdroj: vyhláška č. 271/2009 Sb. 

Rizikové prvky Cd Pb Hg As Cr Cu Mo Ni Zn 

(mg/kg sušiny) 2 100 1 20 100 150 20 50 600 

 

Další opatření, které je nutné dodržet při hnojení digestátem se vztahuje k zákonu č. 

254/2001 Sb. o vodách, který řadí digestát (ve smyslu organického hnojiva) mezi tzv. 

závadné látky. Zákon nařizuje, že ten, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit 

přiměřená opatření, aby nevnikaly do podzemních nebo povrchových vod a neohrozily 

životní prostředí [3,23]. 

To představuje povinnost dodržovat při aplikaci digestátu následující opatření, která 

jsou v souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a 

používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění 

protierozních opatření v těchto oblastech.: [24] 

a)    aplikovat tyto látky pouze na pozemky, kde není provedena meliorace, 

b)    je zakázána aplikace na zamokřenou půdu, půdu pokrytou sněhem nebo promrzlou půdu, 

c)   při aplikaci digestátu na svážné pozemky se sklonem k vodnímu toku zachovat ochranný 

pás, kde nebude digestát aplikován. 

 

Dále ve zranitelných oblastech v rámci vyhovění požadavkům tzv. nitrátové 

směrnice (Směrnice Rady 91/676/EHS) nesmí být digestát aplikován na půdu v obdobích 

zákazu hnojení. Období zákazu hnojení závisí na začlenění zranitelné oblasti do 

klimatického regionu, v návaznosti na pěstovanou plodinu a rychlosti uvolňování dusíku 

z hnojiva [25].  

Tabulka 4: Zákaz aplikace digestátu dle nitrátové směrnice [25].  

 Travní porosty Plodiny na orné půdě 

Klimatický region* 0 – 5 6 – 9 0 – 5 6 – 9 

Zákaz aplikace hnojiv 

s rychle dostupným 

dusíkem, včetně 

digestátu 

15.11. – 31.1. 5.11. – 28.2. 15.11. – 31.1. 5.11. – 28.2. 

*Rozdělení klimatických regionů je uvedeno v  příloze č.1 
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Další opatření se týká digestátů z BPS, které jako vstupní suroviny využívají 

vedlejší živočišné produkty. Zde je nutné se řídit Nařízení ES č. 1069/2009. Toto nařízení 

rozděluje vedlejší živočišné produkty do tří kategorií podle míry potenciálního rizika ve 

vztahu na zdraví člověka. Pro účely využití vedlejších živočišných produktů jako vsázky 

do bioplynových stanic jsou povoleny materiály 2. a 3. kategorie (např. kůže, kopyta, 

paznehty, rohy, prasečí štětiny a peří pocházející ze zvířat poražených na jatkách, krev, 

zvířata, která byla usmrcena jiným způsobem než porážkou k lidské spotřebě; patří sem i 

zvířata utracená v rámci prováděných opatření k zamezení šíření zhoubných nákaz zvířat 

aj.). Tyto digestáty musí být podrobeny mikrobiálnímu rozboru z důvodu možného 

výskytu patogenů a podle výše uvedeného nařízení musí substrát, který obsahuje vedlejší 

živočišné produkty, projít pasterizací nebo termofilním procesem [26, 27]. 

Před samotným uvedením digestátu do oběhu (tzn. jeho použití k hnojení, prodej 

atd.) je často také nutné podat minimálně ohlášení či provést jeho registraci, kterou 

vykonává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) podle § 4 zákona č. 

156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů. Registraci je možné nahradit 

formou ohlášení pro typové digestáty vyrobené výhradně ze statkových hnojiv a 

objemných krmiv. Ohlášení nabývá platnosti, pokud ÚKZÚZ vydá souhlas k uvedení 

digestátu do oběhu, popřípadě  pokud se ÚKZÚZ ve stanovené lhůtě nevyjádří ve smyslu 

zamítnutí.  Není povinné ohlašovat digestáty výhradně ze statkových hnojiv a objemných 

krmiv vyrobené pro vlastní potřebu, tedy na vlastní pozemky nebo na pozemky v užívání. 

Oproti tomu digestáty vyrobené například s využitím odpadů je ale nutné vždy registrovat 

(i když nejsou uváděny do oběhu) [28]. 

Pokud jsou dodrženy výše uvedené podmínky a opatření s nimi spjaté, je možné 

aplikovat digestát na zemědělskou půdu. Při aplikaci digestátu na povrch orné půdy je 

nutné jejich zapracování do půdy do 24 hodin s výjimkou řádkového přihnojování porostů. 

Při aplikaci tuhých digestátů je nutné jejich zapravení do půdy do 48 hodin. Za tímto 

účelem se využívají například botkové zapravovače či speciální aplikátory [3]. 

2.3.3 Použití digestátu mimo zemědělskou a lesnickou půdu 

Nelze-li vyprodukovaný digestát použít jako hnojivo na zemědělskou půdu, jeví se 

jako možnou alternativou jeho využití  coby rekultivačního materiálu.  V tomto případě se 

vyprodukovaný fermentační zbytek z anaerobní digesce nazývá rekultivační digestát, který 

http://biom.cz/legislativa.stm?x=62034
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
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musí splňovat kritéria stanovená vyhláškou č. 341/2008 Sb. upravující podrobnosti 

nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. V příloze č. 1 této vyhlášky je uveden 

seznam BRO, které lze využít v bioplynových stanicích. V příloze č. 3 této vyhlášky jsou 

také stanoveny mezní hodnoty rizikových látek, které může rekultivační digestát 

obsahovat. [3] 

 Dle této vyhlášky musí rekultivační digestáty rovněž splňovat znaky jakosti, jako je 

maximální vlhkost 98 % hm., obsah celkového dusíku přepočteného na sušinu musí být 

vyšší než 0,3 % hm a pH musí být v rozmezí 6,5 – 9,0. Rekultivační digestáty mohou být 

použity např. u rekultivovaných terénů v průmyslových zónách, v městských parcích, pro 

plochy u sportovních a rekreačních zařízení, jako rekultivační vrstvy skládek a odkališť 

atp. Tento rekultivační digestát nesmí vykazovat pachy svědčící o nedostatečné stabilitě 

nebo o přítomnosti nežádoucích látek. Důležitým parametrem je hygienizace. K 

zabezpečení hygienizace rekultivačního digestátu z bioodpadů by měla být dodržována 

minimální teplota ve fermentoru 55°C po dobu 24 hodin bez přerušení a celková doba 

zdržení ve fermentoru by měla být nejméně 20 dnů. Dosažení a udržení minimální teploty 

se nevyžaduje, jsou-li zpracovávaným bioodpadem rostlinné tkáně. V případě nižší 

provozní teploty ve fermentoru nebo kratší doby expozice náplně je nutné bioodpad 

předupravit při teplotě 70°C po dobu 1 hodiny nebo rekultivační digestát následně upravit 

při teplotě 70°C po dobu 1 hodiny nebo zabezpečit aerobní kompostování digestátu. 

Vyhláška č. 341/2008Sb. stanovuje míru hygienizace na základě sledování indikátorových 

mikroorganismů [29]. 

 

Tabulka 5: Kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace prováděné na základě sledování indikátorových 

mikroorganismů [29]. 

Indikátorový 

mikroorganismus 
Výstup Jednotky 

Počet zkoušených vzorků 

při každé kontrole výstupu 

Limit 

(nález/KTJ) 

Salmonella sp. 
rekultivační 

digestát 
nález v 50 g 5 negativní 

termotolerantní 

koliformní 

bakterie 
 

rekultivační 

digestát 
 

KTJ v 1 g 5 

2 < 10
3
 

3 < 50 

enterokoky 

rekultivační 

digestát 
 

KTJ v 1 g 5 
2 < 10

3
 

3 < 50 
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2.3.4 Další způsoby nakládání s digestátem 

Vyhláška č. 341/2008 Sb. rozděluje digestáty, které jsou uváděny do oběhu, do        

4 skupin. První skupinu tvoří digestáty, které splňují požadavky na výrobky.  

Druhou skupinu tvoří rekultivační digestáty, které se mohou využívat pouze mimo 

zemědělskou a lesní půdu, ovšem jen tehdy, splňují-li požadavky vyhlášky.  

Třetí skupinou digestátů se rozumí stabilizovaný bioodpad určený k uložení na 

skládku v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

a jejich využívání na povrchu terénu.  

 Digestáty, které nesplňují podmínky pro zařazení žádné z výše popsaných skupin, 

tvoří čtvrtou skupinu. Tyto digestáty obsahují nadlimitní množství rizikových prvků a 

cizorodých látek, k čemuž může dojít zejména při anaerobní digesci směsného 

komunálního odpadu nebo např. zpracováváním exkrementů hospodářských zvířat, kterým 

byla podávána léčiva (antibiotika) a je nutné je podle zákona o odpadech č. 31/2011 

zlikvidovat. Likvidace ve smyslu čistění digestátů na ČOV pomocí aerobních pochodů je 

velmi diskutabilní, neboť vzhledem k obsahu těžko rozložitelných organických látek 

s největší pravděpodobností dojde k přetížení aerobního procesu [3, 30].  

 

Nabízí se možnost tyto digestáty po vysušení použít spolu s jinými druhy biomasy 

(seno, sláma, odpady z lesní těžby aj.) k výrobě tuhých alternativních paliv jako jsou 

brikety nebo pelety. I tento způsob likvidace však představuje  možné potenciální rizika. 

Pokud je v peletách přítomen chlor (byť i v iontové formě), mohou při jejich spalování za 

teplot kolem 350 až 700 °C vznikat toxické a karcinogenní polychlorované dioxiny a 

dibenzofurany. V případě, že je v peletách obsažena síra, draslík a sodík, dochází při 

procesu spalování ke vzniku silně korozivních spalin a z dusíku se do atmosféry uvolňují 

emise oxidů dusíku - NOx [3, 31]. 
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3 KOLOIDY (DISPERZNÍ SOUSTAVY) 

Koloid je označení pro disperzní soustavu obsahující částice o velikosti v rozmezí  

1 nm až 1000 nm (případně 500 nm). Nebo se jedná o látku, která tvoří heterogenní 

disperzní soustavu obsahující částice s uváděnou velikostí [32]. 

Při separaci složek digestátu odstředěním na centrifuze vznikají dvě fáze - fugát a 

separát. Fugát, neboli odstředěná kapalná fáze, představuje (z  hlediska koloidní chemie) 

koloidně disperzní soustavu, separát pak „hrubě disperzní“ soustavu. 

3.1 Disperzní soustavy 

Disperzní soustavy obsahují alespoň dvě složky, přičemž jedna složka je rozptýlena 

ve druhé ve formě více nebo méně jemných částic. Rozptýlená složka se nazývá disperzní 

podíl, spojitá složka pak disperzní prostředí. Disperzní podíl může i nemusí představovat 

samostatnou fázi a svým chemickým složením se může, ale nemusí vždy lišit od 

disperzního prostředí. Podle toho mluvíme o disperzní fázi nebo disperzní složce. 

Disperzní soustavy bývají klasifikovány podle různých hledisek [32, 33, 34]. 

3.1.1 Klasifikace disperzních soustav podle počtu fází 

Obsahuje-li disperzní soustava dvě složky a jen jednu fázi, tvoří jedna složka opět 

disperzní fázi a druhá disperzní prostředí. Takový systém je homogenní (stejnorodý). 

Složka disperzního podílu je ve složce disperzního prostředí rozptýlena v tak drobných 

částicích (atomy, molekuly, ionty), že zde nelze uvažovat o rozhraní mezi těmito částicemi 

a disperzním prostředím. Jednofázové systémy jsou opticky stejnorodé, rozptýlenou složku 

v nich tedy nelze opticky rozlišit [33,35]. 

Pokud obsahuje disperzní soustava dvě fáze, z nichž jedna tvoří disperzní fázi a 

druhá disperzní prostředí, pak nazýváme takovou soustavu heterogenní (nestejnorodou). 

Mezi částicemi dispergované fáze a prostředím, které je obklopuje, existuje určitá hranice 

(fázové rozhraní). Částice heterogenní disperzní soustavy lze pozorovat přímo buď 

optickým (v případě velkých částic) nebo elektronovým (v případě částic malých) 

mikroskopem [33, 36]. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Disperzn%C3%AD_soustava&action=edit&redlink=1
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3.1.2 Klasifikace disperzních soustav dle velikosti dispergovaných částic 

Disperzní soustavy lze také třídit podle dalších různých kritérií, jako je velikost či 

tvar dispergovaných částic, nebo skupenství disperzního prostředí a disperzního podílu. 

Částice disperzního podílu mohou být různě veliké. Velikost částic disperzní soustavy se 

vyjadřuje tzv. stupněm disperzity, což je převrácená hodnota lineárního rozměru částice 

(průměr, délka hrany apod.). Je-li tedy disperzní fáze rozptýlena jemněji, znamená to, že 

má vyšší stupeň disperzity. [33, 35, 37] 

Soustavy se označují za monodisperzní, mají-li všechny částice disperzního podílu 

stejnou velikost. Vyskytují-li se naopak v soustavě částice s různou velikostí, jedná se o 

soustavu polydisperzní. Homodisperzní soustavy obsahují částice stejného tvaru, soustavy s 

částicemi různých tvarů se nazývají heterodisperzní soustavy [33,35]. 

Podle velikosti dispergovaných částic disperzního podílu, tedy stupně disperzity, 

lze disperzní soustavy dělit na disperze analytické, koloidní a hrubé. Hrubě disperzní 

soustavy se ještě dále dělí podle velikosti částic na mikrodisperzní a makrodisperzní. Je 

ovšem vhodné podotknout, že mezi jednotlivými skupinami disperzních soustav nejsou 

přesné hranice. Podle skupenství disperzního prostředí a disperzního podílu bývají 

heterogenní soustavy dále děleny: [33,35,43] 

Tabulka 6: Rozdělení heterogenních disperzních soustav podle skupenství disperzního prostředí a 

disperzního podílu [35]. 

Disperzní 

prostředí  

Disperzní 

podíl  

DISPERZE  

koloidní  hrubé  

plynné  

plynný  ------  ------  

kapalný  aerosoly (mlhy) déšť, mlhy 

tuhý  aerosoly (dýmy) prach, dýmy 

kapalné  

plynný  pěny bubliny, pěny 

kapalný  emulze emulze 

tuhý  lyosoly suspenze 

tuhé  

plynný  tuhé pěny 
tuhé pěny, 

minerály s uzavřenými plyny 

kapalný  tuhé emulze 
tuhé emulze, 

minerály s uzavřenými kapičkami 

tuhý  tuhé soly tuhé směsi, např. eutektika 
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3.1.3 Klasifikace koloidních disperzí podle jejich charakteru. 

Koloidní disperze se podle svého charakteru  rozdělují na hydrofilní a hydrofobní.  

Hydrofrilní koloidní disperze se vyznačují afinitou k molekulám vody. Obsahují 

funkční skupiny, jako jsou -COOH, -SO3H aj., které disociují a uvolňují ionty H
+
, přičemž 

samy se nabíjí zápornými náboji, nebo naopak obsahují skupiny typu -OH, -NH3OH aj., 

které disociací uvolňují ionty OH
-
 a zbytek molekuly se tím nabíjí nábojem kladným. 

Tímto způsobem je vytvořena afinita (přitažlivost) k polárním molekulám vody, které 

kolem koloidní částice, jíž je obvykle makromolekula organické sloučeniny, vytvářejí 

takzvaný solvátový obal. Je to v podstatě vrstva molekulových asociátů vody 

orientovaných svými elektrickými dipóly ke kladným, příp. záporným nábojem koloidní 

částice. Přitom mezi koloidní částicí a vodným prostředím není vytvořena ostrá hranice, 

neboť makromolekula jakoby prolínala mezi pohyblivými asociáty vody. K takovým 

koloidům patří např. molekuly bílkovin, polysacharidu, huminových látek, organických 

flokulantů aj. Zvláštní skupinou hydrofilních koloidů jsou micelární koloidy, což jsou látky 

v dostatečném ředění rozpuštěné, při určité koncentraci se však spojují do asociátů 

koloidních rozměrů. Tento děj je vratný. Micelární koloidy obsahují ve své molekuly část 

nepolární a část  polární. Patří k nim např. tenzidy [34, 35]. 

Hydrofobní koloidní částice nemají afinitu k vodnému prostředí a vůči němu 

vytvářejí víceméně ostré rozhraní, které je rozhraním mezi kapalnou a pevnou fází, příp. 

mezi dvěma kapalnými fázemi různé kvality. Taková koloidní disperze se nazývá koloidní 

sol a její částice nesou elektrický náboj kladný nebo záporný. Hydrofobní koloidy tvoří 

hydroxidy kovů, jílové částice, bakterie aj. [33, 34, 35]. 

3.2 Stabilita koloidů  

Stabilita koloidů vyjadřuje schopnost jednotlivých částic zůstat v roztoku jako 

separátní jedinci. Stabilita vzniká z převahy sil na rozhraní tuhá – kapalná fáze. Stabilitu 

podporuje hlavně náboj na povrchu rozhraní a hydratační obal na povrchu částice. Ve 

stabilizovaném systému převažují odpudivé síly mezi koloidními částicemi (např. 

elektrická dvojvrstva, hydratační obal na povrchu částic) [36, 37]. 
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Elektrická dvojvrstva  

Elektrická dvojvrstva představuje stabilizační mechanismus hydrofobních koloidů. 

Jedná se o útvar obklopující jádro nerozpuštěných částic, který je složen ze dvou vrstev s 

opačným nábojem. Vnější vrstva se skládá ze dvou částí. První ulpívá na koloidní částici a 

pohybuje se spolu s ní, stejně jako vnitřní vrstva, s níž tvoří adsorpční dvojvrstvu. Druhá 

vrstva, označovaná též jako difuzní, neulpívá na povrchu koloidní částice a může se 

pohybovat s okolní kapalinou. Mezi povrchem koloidní částice a roztokem vzniká rozdíl 

elektrického potenciálu (U). V adsorpční dvojvrstvě nastává jeho prudký (téměř lineární) 

pokles, v části difuzní je pokles volnější. Potenciální rozdíl mezi adsorpční a difuzní 

vrstvou se nazývá potenciál zeta). Hodnota potenciálu zeta se obvykle pohybuje v 

rozmezí od 50 do 100 mV. Při hodnotě větší než 40 mV je částice stálá, při poklesu pod 30 

mV nastává pomalá koagulace a při hodnotách kolem nuly dochází k rychlé koagulaci[38]. 

 

Solvatační obal 

Stabilitu hydrofilních koloidů vytváří naproti tomu solvatační obal. V tomto 

případě je stabilizace dána elektrickým nábojem na povrchu koloidních částic. Okolo 

koloidních částic s kladným nebo záporným nábojem vzniká obal z molekul rozpouštědla 

(vody aj.). Molekuly vody se orientují ke koloidní částici opačným nábojem, než jakým je 

nabit její povrch. Tomuto obalu z molekul rozpouštědla (solu) se říká solvatační obal – a 

je-li rozpouštědlem voda, pak se solvatační obal nazývá „hydratační obal“. Narušením 

hydratačního obalu ztrácejí koloidní částice stabilitu, shlukují se (agregují), čímž se 

vyloučí z roztoku, neboli přestanou být rozpustné [39]. 

 

4 FLOKULACE 

Flokulace (z ang. floc – vločka) je proces, při kterém se koloidní částice shlukují 

(agregují) v roztoku ve formě vloček [40]. 

Podle definice IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii), je flokulace 

„proces kontaktu a přilnavosti, kdy se disperzní částice formují do shluků větších 

velikostí." V koloidní chemii flokulace označuje proces, při kterém se jemné částice 
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shlukují do vloček. Tyto vločky agregují a narůstají, což výsledně umožňuje sedimentaci a 

filtraci koloidních částic [41]. 

4.1 Destabilizace koloidů 

Stabilita koloidů vyjadřuje tedy schopnost jednotlivých částic se vzájemně 

odpuzovat a neshlukovat se do větších agregátů, které by byly schopny sedimentace. Aby 

bylo možné koloidní částice ze suspenze separovat, je nejprve nutné navodit stav, kdy se 

začnou projevovat a převládat přitažlivé síly mezi částicemi, takzvanou destabilizaci 

systému. Tohoto stavu je možné docílit několika způsoby. Jednak potlačením elektrické 

dvojvrstvy koloidu přídavkem indiferentního elektrolytu; adsorpcí a nábojovou neutralizací 

(interakce mezi záporně nabitými koloidy a kladně nabitými produkty hydrolýzy Al/Fe solí 

– specifická adsorpce); zachycováním částic nečistot ve sraženině za použití velkých dávek 

hydrolyzujících činidel (tzv. enmeshment); a destabilizací polymery, kdy se jedná o 

kombinaci různých mechanismů [42]. 

 

4.2 Flokulace s polymerním organickým flokulantem 

Při flokulaci s polymerním organickým flokulantem se jedná o destabilizaci koloidů 

polymery (flokulanty) a uplatňují se tyto dva mechanismy [42, 44]: 

 

a) Neutralizace elektricky odpudivých sil obklopujících suspendované částice. 

 

b) Adsorpce dlouhých řetězců vysokomolekulárních polymerů na povrchu částice s 

následným navázáním okolních částic na polymerní řetězec. (Takto se postupně 

soustředí na jednom místě velké množství pevných částic, které vytvoří již zmíněné 

aglomeráty, které nakonec vyvločkují.)  

 

AD a) Flokulace neutralizací náboje částic v disperzi spočívá v působení flokulantu na 

koloidní a jemně dispergované látky ve vodě stlačením elektrické dvojvrstvy kolem 

povrchu částic. Tím umožní přiblížení částic a jejich agregaci. Při ztrátě části, nebo celé 

dvojvrstvy chemickou reakcí s flokulantem dochází k iontové vazbě.  
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AD b) V tomto mechanismu, polymer umožňuje části jeho molekulárního řetězce 

rozvinout se v roztoku mimo dvojvrstvu částice.Volný konec molekulárního řetězce 

obratem adsorbuje na povrch druhé částice, která tak vytváří přemostění mezi dvěma 

částicemi. Mostění představuje nejdůležitější působení polymerů. Mezi polymerem a 

koloidními částicemi vznikají vodíkové můstky, adsorpce, chemisorpce nebo elektrostatické 

vazby. Intenzita a počet vazeb mezi polymerem a částicemi určují velikost a stabilitu 

vločky. Pro tvorbu vodíkových můstků je klíčové: optimální složení polymeru (příliš nízké 

koncentrace – nedostatek polymeru, příliš vysoké koncentrace - stérická stabilizace); 

dostatečně velký volný povrch částice; přiměřený rozměr polymerních můstků (pro 

překlenutí vzdálenosti, na které působí mezičásticové odpudivé síly) 

 

4.2.1 Kinetika tvorby vloček  

V závislosti na výše popsaných mechanismech, tvorba vloček probíhá v několika po 

sobě následujících krocích: [45] 

 

1)  rozptýlení polymeru v prostředí  

2)  difúze polymeru směrem k rozhraní pevná látka - kapalina 

3)  adsorpce polymeru na povrch částice (střet částice nesoucí adsorbovaný flokulant s další částicí) 

4)  adsorpce flokulantu na druhé částici - vytvoření mostu a mikrovločky 

5)  růst mikrovloček postupnými srážkami a adsorpcemi 

 

Každý krok probíhá v závislosti na své vlastní kinetice a konečný výsledek, pokud 

jde o vločku, závisí na relativní míře jednotlivých kroků. Tak například, v případě, že 

adsorpční fáze je mnohem rychlejší, než růstová fáze, tak vznikne mnoho malých vloček, 

kdežto, je-li tempo růstu vyšší, budou vločky větší a bude jich méně [45]. 
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Polymerní organický flokulant slouží v první řadě jako koagulant neutralizující 

záporný povrchový náboj kalových částic, aby následně mohla probíhat agregace, a 

v druhé řadě působí mechanismem přemosťování při tvorbě vloček [46]. 

 

 

Obrázek 1: Mechanismus flokulace s polymerním organickým flokulantem. 

 

a) Jemné mikrovločky kalu v suspenzi 

b) Dlouhé řetězce polymeru částice destabilizují a spojují 

c) Vytváření velkých kompaktních vloček, které snadno sedimentují 

 

Při konkrétním provádění se rozlišují dvě základní fáze. První je tzv. perikinetická, 

často též označovaná za koagulaci. Při této fázi se za intenzivního míchání směsi přidává 

koagulační (flokulační) činidlo a rychle se mísí s celým objemem čištěné vody. V této fázi 

dochází k neutralizaci elektrického náboje částic následované jejich shlukováním do 

větších, ale stále nesedimentujících celků. V druhé fázi - ortokinetické, podle její podstaty 

též označované za flokulaci - dochází ke spojování primárně vzniklých celků do větších 

vloček (anglicky floc = vločka) a jejich sedimentaci. Míchání musí být v této fázi daleko 

mírnější než v první. Rychlostní gradient v kapalině musí být tak vysoký, aby bylo 

zajištěno, že se částice mohou setkat, ale na druhé straně nesmí být rozbíjeny již vzniklé 

vločky [45]. 

Termíny flokulace a koagulace jsou často používány jako synonyma, mezi těmito 

dvěma procesy existuje však malý rozdíl. Pokud je destabilizace vyvolána pomocí 

neutralizace náboje přidáním anorganických chemických látek, pak se proces nazývá 

koagulace [47, 48, 49]. 
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Flokulace zahrnuje agregaci destabilizovaných částic (částice, u kterých bylo 

sníženo povrchové napětí) a srážení produktů do větších částic známých jako flokulační 

částice nebo častěji vločky, které mohou být následně odstraněny sedimentací nebo filtrací 

[47, 48, 49]. 

Mimo to flokulace je vratný proces, kdy mohou být agregáty velmi malým zásahem 

převedeny zpět na koloidní systém (peptizace), kdežto při koagulaci vznikají agregáty 

pevně vázaných částic a není to vratný proces. Vytvořený koagulát nelze bez přidání 

energie převézt zpět na koloidní systém [47, 48, 49]. 

 

 

Obrázek 2: Agregace dispergovaných částic – rozdíl mezi koagulací a flokulací [50]. 

 

4.3 Faktory ovlivňující flokulaci 

Účinnost procesu flokulace závisí především na chemických vlastnostech a 

struktuře polymeru, na povaze upravovaného systému a na faktorech spjatých se samotným 

technologickým postupem. 
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4.3.1 Vliv polymeru 

Chemické vlastnosti polymerů (flokulantů) ovlivňující proces flokulace jsou 

následující: [51] 

1. molekulová hmotnost polymerních segmentů (rozlišujeme):  

Vysokomolekulární polymery – molekulová hmotnost 1-10 mil. Monomerů* 

Nízkomolekulární polymery – molekulová hmotnost 5 – 20 tisíc monomerů* 

*Monomer je základní chemická jednotka, ze které se skládá molekula polymeru. 

2. náboj aktivních skupin (rozlišujeme): 

Neionogenní flokulanty - neobsahují v polymerním řetězci disociované skupiny a jsou 

tudíž bez náboje. Lze jimi upravovat suspenze (kaly) charakteru jak minerálního, tak i 

organického.  

Anionaktivní flokulanty - obsahují v polymerním řetězci disociovatelné skupiny (a mají 

záporný náboj). Lze jimi upravovat kaly s převážně minerálním charakterem (většina 

průmyslových kalů a říčních sedimentů).  

Kationaktivní flokulanty - s opačným nábojem než anionaktivní se používají k úpravě kalů 

organického složení (převážně kaly komunální) 

3. distribuce náboje v polymerním řetězci  

4. velikost částic a struktura polymerního řetězce 

 

Povaha polymeru je hlavním prvkem při flokulaci. Obecně platí, že účinnost 

polymeru je vyšší, čím delší je jeho molekulární řetězec. Délka molekulárního řetězce 

závisí na molekulové hmotnosti a na prostorovém uspořádání molekuly. U většího řetězce 

je větší možnost vytvoření můstku (přemostění) při použití menšího množství polymeru.  

Navíc vysokomolekulární polymery mohou mít druhotný efekt - filtrační efekt, ve kterém 

se nezflokulované částice zachytí v síti vloček. Struktura řetězce (lineární, rozvětvené nebo 

zesítěné) také hraje důležitou roli [45, 60].  

Nicméně molekulární řetězce nemusí být až tak dlouhé, protože jejich účinnost je 

omezena problémy difúze v roztoku a stérickými překážkami. Krom toho, zvýšení délky 

řetězce má za následek zvýšení viskozity roztoku a zvýšení doby potřebné k rozpuštění 

polymeru. Tyto problémy s difúzí a rozpuštěním polymeru také závisí na dávkování, které 
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se použije (množství polymeru na tunu sušiny). Určit správnou dávku umožňuje vzhled 

vločky.  Například, matný vzhled na filtru naznačuje dobrou flokulaci, kdežto lesklý 

vzhled znamená, že bylo přidáno příliš mnoho polymeru [45]. 

V praxi, pro vysokou nebo střední dávku, (množství polymeru mezi 1 – 10kg na 

tunu sušiny pro komunální kaly) velikost vloček přímo souvisí s molekulovou hmotností 

polymeru. Čím větší je molekulová hmotnost, tím větší je vločka. Na druhou stranu, pro 

nízké dávky poskytují polymery střední molekulové hmotnosti lepší výsledky kvůli 

špatnému směšování vysokomolekulárních polymerů a jejich tendenci udržet si 

nezflokulované částice [45, 60]. 

Iontový charakter resp. náboj slouží dvěma účelům: zajišťuje prostředek pro vazbu 

na suspendované částice elektrostatickou přitažlivostí a způsobuje, že molekula se vlivem 

odpudivosti náboje natáhne a rozvine podél řetězce polymeru. Vliv náboje polymeru na 

vločku je vyjádřen ve vztahu k poptávce po ionogenních flokulantech. Slabší náboje 

poskytují pružné (flexibilní) vločky, které mají dobrou smykovou pevnost, ale jejich 

filtrační vlastnosti nejsou nijak výjimečné. Oproti tomu středně silný nebo silný náboj 

poskytuje lepší filtrační vlastnosti, ale utvořené vločky jsou více citlivé na působení 

smykových sil, jinými slovy náchylné k rozpadu [45, 60]. 

 

Požadovaná chemická struktura polymeru (flokulantu) [52]: 

1. Molekuly těchto látek musí obsahovat velké množství aktivních skupin, které 

způsobují vazbu s povrchem částice 

2. Molekula flokulantu musí mít lineární strukturu, zabezpečující jejich snadnou 

rozpustnost a větší dostupnost aktivních skupin při styku s částicemi suspenze 

3. Molekuly flokulantu musí být dostatečně dlouhé, aby mostění bylo účinné 

4. Molekulová hmotnost nesmí převyšovat jistou mez, omezující rozpustnost 

flokulantu 

4.3.2 Vliv povahy upravovaného systému 

Dále závisí na povaze upravovaného systému a to na: povrchovém náboji pevných 

částic, typu povrchu částic, obsahu a velikosti pevných částic, pH prostředí,ve kterém 

dochází k disociaci, hustotě systému, jeho viskozitě a teplotě [45, 52, 60]. 
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Vliv hodnoty pH a teploty roztoku 

Hodnota pH roztoku má přímý účinek na chování polymerních řetězců. (ovlivňuje 

působení inogenních flokulantů -  Anionaktivní flokulanty by se měly používat při pH 

roztoku > 7, kationaktivní pak při pH roztoku < 7) Změna pH může mít také jiné účinky - 

nastavení pH roztoku umožňuje hydroxidům kovů srážet se a ty mohou přímo zasahovat 

do flokulace například tím, že zachytí koloidy. Hydrolýza a tudíž iontový náboj polymeru 

je závislý na pH. Silně aniontové polymery jsou velmi účinné v zásaditém prostředí, ale 

jejich výkon není tak dobrý v kyselém prostředí, protože karboxylátové/karboxylové 

funkční skupiny nedisociují v takovém prostředí. Neiontové nebo mírně kationové 

polymery jsou nejvýkonnější v kyselém prostředí [45]. 

Teplota roztoku přímo ovlivňuje kinetiku zapojených reakcí a činnost koloidů. 

Proto platí, že snížením teploty dochází k omezení flokulace [45, 52]. 

Inter-částicové přemostění může nastat s neiontovými, kationtovými nebo aniontovými 

polymery. V těchto mechanismech mají jevy neutralizace náboje druhotný vliv [45]. 

To vysvětluje, proč k flokulační reakci může dojít s polymery nesoucími náboje 

stejného znaménka jako koloidní suspenze. Pro daný polymer, přemostění závisí hlavně na 

dvou parametrech: na počtu míst, které jsou k dispozici pro adsorpci na povrchu částic a na 

rychlosti střetu částic [45, 60]. 

 

 

Vliv organické povahy suspenze 

Posledním důležitým faktorem týkajícím se suspenze je její organická povaha. 

Obecně platí, že čím více organický charakter suspenze má, tím větší má být kationicita 

polymeru. Naopak anionické polymery jsou účinnější v anorganických roztocích [45]. 

4.3.3 Vliv technologického postupu 

V neposlední řadě účinnost flokulace závisí na technologickém postupu, zejména 

pak na dávkování a stupni promíchávání [45, 52, 60]. 

Podmínky, za kterých je polymer přimícháván do směsi, jsou zásadní pro dosažení 

dobré koagulace a flokulace. Vzhledem k tomu, že adsorpční reakce jsou nevratné a velmi 

rychlé, kvalita míchání musí být dostatečně vysoká, aby došlo k rychlému šíření polymeru 
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v suspenzi.  Krom toho, protože se polymery obvykle používají v koncentrované formě a 

v malém množství, musí být rovnoměrně dodávány po celém médiu. Experimentálně je 

třeba najít řešení v závislosti na místě, kde bude polymer dávkován, kdy je uspokojivá 

kvalita míchání bez rozpadu formujících se vloček, protože nad určitou velikost jsou již 

vločky velmi citlivé na působení smykových sil. Vhledem k jejich smykové pevnosti a 

smykové rychlosti v médiu se mohou vločky rozpadnout na menší celky nebo dokonce na 

jednotlivé částice. Po nějakém čase nastává rovnováha mezi tvorbou a rozpadem vloček. 

Pro míchání je rovněž důležitý hydrodynamický stav roztoku. Dobrých výsledků flokulace 

bývá dosaženo při laminárních nebo turbulentních proudění. V přechodném stavu je výkon 

nepředvídatelný [45, 52]. 

Všechny zmiňované  aspekty je třeba předem analyzovat a na základě vyhodnocení 

výsledků lze následně zvolit vhodný polymer. Současně ale musíme vědět, jakého cíle 

chceme dosáhnout - jestli chceme urychlit sedimentaci, zlepšit vyčeření odtokové vody, 

zvýšit zahuštění sedimentu nebo zvýšit výkon odvodňovacího zařízení. Díky tomu pak 

upravujeme optimální podmínky a metody použití [52].  

4.4 Komerčně dostupné flokulanty 

V současnosti disponuje světový trh s chemikáliemi značným množstvím 

flokulantů o různých molekulových hmotnostech, různých silách nábojů aktivních skupin a 

dalších parametrech, které odlišují konkrétní flokulant od ostatních. Nejprve je však dobré 

zmínit, že rozlišujeme flokulanty, podle jejich původu, na přírodní a syntetické.  

4.4.1 Přírodní flokulanty 

Přírodními flokulanty   jsou  převážně látky rostlinného původu, mezi které patří 

škroby a jejich deriváty, celulózy a jejich deriváty či přírodní gumy.  

Flokulanty živočišného původů pak představují látky proteinového složení jako je 

želatina, klih a kasein [52].  

Přírodní flokulanty, zvláště pak škroby a celulózy, jsou za účelem zintenzivnění 

jejich flokulačních vlastností chemicky upravovány, kdy úprava spočívá v zabudování 

aktivních skupin do jejich struktury. Avšak na přírodní flokulanty se neklade v současné 

době tak velký důraz jako na flokulanty syntetické [52].  
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4.4.2 Syntetické flokulanty 

Většina dnes používaných flokulantů jsou uměle připravené, ve vodě rozpustné 

polymery, které mohou obsahovat aniontové nebo kationtové skupiny v širokém spektru 

molekulových hmotností a síly náboje. Pro přípravu syntetických flokulantů je používáno 

množství organických látek různého typu. Například bývá používán Polyvinylakoho l 

(PVA), Polyethylenoxid (PEN) či Polyakrylamid (PAM). Nejpoužívanější jsou 

v současnosti právě poslední zmiňované flokulanty na bázi polyakrylamidu a jeho derivátů. 

Polyakrylamid sám je v podstatě neiontový a žádoucí iontový charakter se vytváří 

kopolymerizací s jinými monomery. V tomto případě rozlišujeme: [45, 52] 

Neionogenní flokulanty jsou akrylamidové homopolymery. Tyto polymery se 

nazývají neiontové, i když mírná hydrolýza amidových skupin jim dává anionickou povahu 

(méně než 1%). Neiontové polymery obsahující méně než 1% aniontových skupin mohou 

být získané za zvláštních podmínek polymerace. Požívají se při úpravě pitné vody, úpravě 

procesní odpadní vody, při čištění komunálních odpadních vod, a při úpravě rud 

 

Aniontové flokulanty se získávají buď hydrolýzou amidových skupin na 

polyakrylamidovém řetězci nebo kopolymerací polyakrylamidu s karboxylovými nebo 

sulfonovými solemi kyseliny, nejčastěji se používá kyselina akrylátová. Anionita těchto 

kopolymerů se může pohybovat v rozmezí od 0% do 100% v závislosti na poměru 

zúčastněných monomerů.  

 

Podle české technické normy ČSN EN 1407 (Chemické výrobky používané pro 

úpravu vody určené k lidské spotřebě - Aniontové a neiontové polyakrylamidy) se tyto 

flokulanty obvykle používají při úpravě vody jako zředěný vodný roztok (hmotnostní 

zlomek 0,01% až 0,05%), aby bylo dosaženo rychlé a vyrovnané disperze. Nejprve se 

připraví koncentrovanější vodný roztok (0,1% až 0,5%) a potom se tento roztok ředí 

přerušovaně nebo průběžně na požadovanou koncentraci [53]. 

 

Hlavní aplikace aniontových polymerních organických flokulantů se vztahují 

k úpravě vody a v těžebním průmyslu. Používají se jako zahušťovadla v ropném, textilním, 

kosmetickém průmyslu a dalších odvětvích [45, 46, 47, 51]. 
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Kationtové flokulanty jsou získávány hlavně z kopolymerace akrylamidů 

s dimethylaminoethyl akryláty (DMAEA) v kvarternizované formě. První reakce DMAEA 

s methylchloridem umožňuje jeho přeměnu na kvartérní amonnou sůl v formě 

chlormethylovaného DMAEA (DMAEA – MeCl). Kopolymerace DMAEA – MeCl 

s akrylamidem vytvoří kationový polymer. Kationtový náboj kopolymeru je určen 

poměrem každého monomeru a může se pohybovat mezi 0% až 100% [45, 46, 47, 51]. 

 

Všechny typy výše uvedených skupin flokulantů se dodávají buď jako suchý prášek 

nebo v tekuté formě jako disperze do 50 % aktivní látky, emulze do 40 % aktivní látky a v 

některých případech jako roztoky o nízké koncentraci. Jsou charakterizovány vysokými 

viskozitami i při velmi nízkých koncentracích [45, 46, 47, 51]. 

 

 

Obrázek 3:  Použití polymerních organických flokulantů v průmyslových odvětvích podle závislosti na 

náboji aktivních skupin flokulantů [54] upraveno autorem. 

 

4.4.3 Zastoupení na českém trhu 

Dynamický výrobní proces v současnosti umožňuje vyrábět široké spektrum 

polyakrylamidů o různé molekulární váze a požadovaných nábojích, což zahrnuje 

kationtové, neiontové i aniontové produkty.  
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SOKOFLOK 

Flokulanty Sokoflok představují řadu organických práškových flokulantů hojně 

používaných při odvodňování komunálních a průmyslových kalů na sítopásových lisech, 

komorových tlakových lisech a odstředivkách. Jejich distribuci po ČR zajišťuje společnost 

SOKOFLOK s.r.o. se sídlem v Sokolově. Kromě práškových flokulantů nabízí firma také 

flokulanty ve formě emulze či roztoku. SOKOFLOK s.r.o. dodává řadu kationaktivních 

flokulantů obecně používaných na odvodňování komunálních kalů, kde charakteristickým 

znakem je sedimentace s výrazným podílem látek organického původu.  

Použití těchto flokulantů je omezeno v rozsahu pH 4 - 9. Tyto flokulanty jsou 

rozděleny: podle velikosti náboje (s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým 

nábojem), z hlediska délky řetězce polymeru (molekulové hmotnosti) mohou být s nízkou, 

středně, vysokou a velmi(ultra) vysokou molekulovou hmotností. 

V případě anionaktivních flokulantů obecně používaných na odvodňování 

průmyslových kalů, kdy je charakteristická sedimentace s výrazným podílem 

anorganických látek, nabízí společnost flokulanty, které jsou použitelné pro rozsah          

pH 1-12. U těchto flokulantů platí rovněž výše zmiňované rozdělení.  

Pak také tato společnost dodává neionogenní flokulanty, které představují úzký 

okruh flokulantů s nízkým nábojem na úrovni 0% , kterými lze upravovat suspenze (kaly) 

charakteru jak minerálního, tak i organického. [55]. 

 

SUPERFLOC 

Společnost REMOT – MZ dodává flokulanty převážně značky SUPERFLOC, které 

jsou požívány k flokulaci kalů z průmyslových a komunálních odpadních vod, při 

zahuštění a odvodnění kalů z průmyslových a komunálních čistíren, při čistění odpadních 

vod v pískovnách a štěrkovnách. Tato firma dodává odběratelům výrobky na  bázi 

flokulantů, a to jak „monoflokulantů“, tak i duální flokulace [56]. 

Duální flokulace je patentovaná technologie, která umožňuje destabilizaci 

anionických i neionogenních emulzí a výrazně zlepšuje separaci ropných látek, olejů a 

tuků z odpadních vod obsahujících tyto látky. Likvidace koncentrovaných stabilizovaných 

průmyslových emulzí obsahujících aniontové nebo neiontové tenzidy bývá obtížná. Při 

klasickém postupu se významně zvyšuje obsah solí ve vyčištěné vodě a postup je 
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nákladný. Technologie duální flokulace využívá pro rozklad emulzí speciálního silně 

kationického polymerního flokulantu, který uvolní ropné látky z emulzí bez přídavku 

minerálních kyselin nebo bez změny teploty. Tento vysoce kationický a 

vysokomolekulární polymer (označen názvem Oilbreak SOWE) je složen z vice 

kopolymerů na bázi kvarternizovaných derivatů  akrylátu a akrylamidu. Jeho vícesložkové 

složení přináší výhody duálního systému, tj. speciální flokulace, optimální separace 

odloučených ropných látek a podstatné snížení obsahu koloidních látek. Je netoxický, 

neagresivní a stabilní v celém rozsahu pH vůči hydrolýze. Přípravek neobsahuje žádné 

oleje, emulgátory a soli. K separaci odloučených ropných látek, olejů a tuků lze vyžít 

stávající zařízení deemulgačních čistíren. Pro kontinuální provoz se doporučuje použit í 

flotace nebo separační odstředivky [57]. 

REMOT – MZ nabízí odběratelům přehledné rozdělení flokulantů SUPERFLOC 

dle forem flokulantů a rozsahu jejich použití:[56] 

Tabulka 7: Rozdělení flokulantů SUPERFLOC podle rozsahu jejich použití[56]. 

Forma flokulantů Rozsah použití 

Suché kationické 

polyakrylamidy 

- odvodnění kalů 
- odkalení povrchových vod 

- flokulace průmyslových odpadních vod (např. uhelné drti) 

- příprava užitkové vody 

Kationické 

polyakrylamidové emulze 

- odvodnění kalů 

- čistění povrchových vod 

- flokulace průmyslových odpadních vod (např. uhelné drti) 

- příprava pro usnadnění filtrace 

- flokulační činidla pro odstředivky 

- zahuštění aktivovaných kalů 

Suché anionické 

polyakrylamidy 

příprava pitné vody 

- odkalení průmyslových odpadních vod 

- flokulace suspenzí ve štěrkovnách 
- příprava pro usnadnění filtrace 

Anionické 

polyakrylamidové emulze 

- příprava pro usnadnění filtrace 

- zahuštění průmyslových kalů 

- odvodnění minerálních látek 

 

ZETAG a MAGNAFLOC  

Další v ČR dostupnou alternativu představují flokulanty s označením ZETAG a 

MAGNAFLOC od společnosti BASF, která v současnosti nabízí cca 100 typů 

kationických, anionických či neionogenních flokulantů s různou hustotou kationického, 

resp. anionického náboje, s různou molekulární hmotností a stupněm sesíťování. 
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Dodavatelem pro ČR a SR je CSC Distribuce s.r.o. se sídlem v Praze. Flokulanty ZETAG 

rovněž distribuuje i VHOS a.s. z Moravské Třebové. 

Kationaktivní flokulanty ZETAG  - pro kationaktivní flokulanty ZETAG platí 

následující rozdělení dle formy v jaké jsou dostupné[58]: 

Tabulka 8: Rozdělení flokulantů ZETAG dle dostupné formy [58]. 

 

 

 

 

 

První dvojčíslí značí formu a molekulovou hmotnost polymeru, druhé dvojčíslí xx pak 

značí sílu náboje. Tzn. že například kationaktivní flokulant Zetag 8190 je flokulant 

s vysokou molekulovou hmotností a velmi silným nábojem k dostání v práškové formě.   

Anionaktivní flokulanty MAGNAFLOC - jsou dodávány v sypké formě jako 

prášek či mikrokuličky, v kapalné formě jako disperze, roztoky či emulze. 

Pro anionaktivní MAGNAFLOKY platí následující označení:[59] 

Tabulka 9: Rozdělení flokulantů MAGNAFLOC dle dostupné formy [59]. 

MAGNAFLOC ve formě kuliček či prášků 

MAGNAFLOC xxL v kapalné formě 

 

 

Další v ČR dostupné syntetické polymerní flokulanty jsou například PRAESTOL, 

LABUFLOC, FITAFLOC, SEDIFLOC aj. Nabídka dostupných flokulačních činidel je 

tedy více než bohatá, ale vesměs platí, že nelze vybrat konkrétní flokulant, distributor 

může pouze doporučit, na základě chemické analýzy vzorku z úpravny/čistírny, které typy 

flokulantů, podle jejich charakteristických vlastností, experimentálně vyzkoušet. 

   

Kationaktivní produkty ZETAG 75xx mikrokuličky 

Kationaktivní produkty ZETAG 81xx prášek 

Kationaktivní produkty ZETAG 76xx prášek 

Kationaktivní produkty ZETAG 90xx (FS) inverzní emulze 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Původ vzorku 

Při laboratorní činnosti, v rámci této diplomové práce, byl používán vzorek 

digestátu z bioplynové stanice Farma Stonava. V tomto případě se jedná o zemědělskou 

BPS, jejíž činnost je zaměřena na zpracování kukuřičné siláže a senáže, pěstované na 

vlastních pozemcích, a vepřové kejdy z vlastního chovu prasat. BPS Farma Stonava byla 

vybrána jako zástupce zemědělských BPS, jelikož vlastnosti výstupního digestátu 

z bioplynových stanic tohoto typu byly na základě chemické analýzy odebraných vzorků 

shledány jako srovnatelné, jak ve své diplomové práci z roku 2013 uvádí Ing. Rozbroj 

David.  

Technické údaje BPS Farma Stonava v souvislosti s produkovaným digestátem: 

- Vstupní suroviny: kukuřičná siláž, travní senáž, vepřové kejda 

- Sušina vstupu: cca 22% 

- Zatížení procesu: 8,9 kg/m
3
/den 

- Doba zdržení substrátu: 78 dní 

- Proces: termofilní dvoustupňový při teplotě 53 °C 

Odběr vzorku 

Odběr digestátu proběhl ve dvou časových intervalech za účelem eliminace změn, 

které probíhaly v uskladněném vzorku digestátu v důsledku neustálých fermentačních 

pochodů spuštěných procesem anaerobní fermentace, kdy docházelo k dalšímu rozkladu 

doposud nerozložených látek a změnám ve složení digestátu. Odběr vzorku proběhl u 

skladovací nádrže přes výpustný ventil do plastových kanystrů. 

Příprava vzorku 

Před každým dávkováním vzorku digestátu do odměrných válců a kádin při 

laboratorní činnosti bylo nutné plastový kanystr protřepat za účelem homogenizace směsi z 

důvodu probíhajících sedimentačních pochodů digestátu uvnitř nádoby.  
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5.1 Výběr flokulačních činidel a jejich dávkování do 

digestátu s následným odstřeďováním vzorků 

Prvním úkolem při výběru flokulačních činidel, před samotným dávkováním do 

digestátu a jeho následným odstřeďováním, bylo zjistit, zda-li jsou laboratorně dostupné 

flokulanty účinné, (tzn. zda-li po jejich nadávkování do vzorku digestátu bude pozorována 

flokulace). Z tohoto důvodu bylo, po dohodě s vedoucí práce rozhodnuto, že prvotní 

postup bude spočívat v dávkování a promíchávání předem zvolených dávek rozdílných 

flokulantů do ředěné suspenze digestátu a při zaznamenání flokulace budou jednotlivé 

dávky případných účinných flokulačních činidel dále testovány při odstřeďování nejprve 

v ředěném a následně v neředěném vzorku digestátu.  

Výběr flokulantů byl v prvotní fázi náhodný s cílem zjistit, zda flokulace při použití 

laboratorně dostupných flokulantů proběhne, a pokud ano, pak tyto účinná flokulační 

činidla následně testovat při odstřeďování a poté vybrat nejúčinnější z nich, které bude 

nadále testováno při odstřeďování pro nalezení nejvhodnější (optimální) dávky pro daný 

vzorek digestátu.  

Byly testovány flokulanty značky Sokoflok a Superfloc, a to jak kationaktivní, tak 

anionaktivní s různou molekulovou hmotností a rozdílnou velikostí (silou) náboje. Ve 

všech případech se jednalo o práškové organické polymerní flokulanty (krystalická forma) 

dostupné v laboratoři Technologie vody, Institutu environmentálního inženýrství Vysoké 

školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. Tyto práškové flokulanty byly převedeny na 

roztoky rozpuštěním v destilované vodě s využitím magnetického míchadla. Takto byly 

připraveny 0,1%ní roztoky (0,2 g flokulantu do 200 ml destilované vody), kdy během 60 

minut míchání došlo k rozpuštění pevné formy flokulantu, které bylo doprovázeno růstem 

viskozity kapaliny v závislosti na charakteru polymeru. 

V prvotní fázi byly testovány dávky roztoků flokulantů v rozmezí od 0,5 ml do 50 

ml tak, že do 9 předem připravených kádin s naředěným digestátem v poměru 1:10 

destilovanou vodou (pro zřetelnější a snadnější průběh případné flokulace) bylo dávkováno 

jednotlivě 0,5 ; 1; 2; 5; 7; 10; 15; 30 a 50 ml roztoku flokulantu. Obsah kádin byl poté 

promícháván skleněnou tyčinkou. Míchání bylo nejprve intenzivní a rychlé pro umožnění 

průběhu perikinetické fáze (neutralizace náboje, tvorba vloček a shluků) a pokud tato fáze 

proběhla, následovalo míchání velmi mírné a pomalé pro úspěšné „mostění“ mezi 



Bc.Radek Souček: Testování intenzifikace oddělení tuhé fáze z digestátu při odstřeďování 

 

30 

 

vločkami a shluky, tvorbu větších agregátů a jejich následnou sedimentaci, neboli fázi 

ortokinetickou. Postup míchání tyčinkou byl v průběhu testování flokulantů nahrazen 

přeléváním obsahu kádin z jedné do druhé, což v praxi odpovídá podmínkám, kdy je 

flokulací předupravené médium dopravováno potrubím na místo odvodnění. 1 metr cesty 

potrubím představuje 1 přelití mezi kádinami. Se záměrem přiblížit se podmínkám  

provozu byl obsah kádin přeléván 12 krát, a  byl tedy simulován stav vzorku po 12 metrech 

cesty potrubím. 

V případech činidel, které vyvolaly během mísení s digestátem flokulaci, bylo 

dalším úkolem najít vhodné srovnávací dávky flokulantů použitelné pro všechny testované 

polymery a jejich následné odstřeďování. V této fázi byl kladen důraz na vizuální 

parametry vločky resp. výsledné makrovločky. Nesmělo dojít k porušení agregátních vazeb 

mezi vločkami (způsobeno nadměrným množstvím flokulantu v suspenzi), což při 

odstřeďování v praxi bývá nežádoucím jevem. Po vizuálním stanovení vhodných dávek 

účinných flokulantů bylo pro tyto dávky provedeno odstředění vzorků (digestát ředěný 

v poměru 1:10 + dávka 0,1% roztoku flokulantu) na odstředivce Merci Centrifuga NF 800 

v 200 ml kyvetách při 4100 otáčkách za minutu po dobu 5 minut. V odstředěných 

kapalných fázích (dále jen OKF) jednotlivých vzorků bylo poté stanoveno CHSKCr 

(dichromanovou metodou) pro následné vyhodnocení míry odstranění veškerých 

oxidovatelných látek v porovnání se vstupním vzorkem digestátu ředěném ve stejném 

poměru.  

Dalším nutným krokem po vyhodnocení míry účinnosti jednotlivých dávek 

flokulantů (pro ředění digestátu 1:10) při odstřeďování bylo najít nejnižší možný poměr 

ředění digestátu, při kterém bude docházet k flokulaci po nadávkování flokulantů. 

Z dosavadních výsledků vyplývalo, že při poměru ředění digestátu 1:10 je při odstřeďování 

nejvhodnější dávka 50 ml 0,1% roztoku flokulantu SOKOFLOK 61. Z tohoto důvodu byla 

následující laboratorní činnost zaměřena na zjišťování minimálního možného poměru 

ředění digestátu s použitím tohoto flokulantu. 

Postup byl následující: pro hrubý odhad byl do 2 připravených kádinek  

nadávkován digestát nejprve v ředícím poměru 1:0 (tj. neředěný vzorek o objemu 120 ml) 

a 1:5 (20 ml digestátu + 100 ml ředící vody),  aby byl zachován celkový objem obou 

vzorků. Do těchto vzorků byl následně dávkován současně stejný objem 0,1% roztoku 

Sokofloku 61. Při první dávce 15 ml resp. po jejím promíchání nebyla zaznamenána 
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flokulace v žádném z daných vzorků, avšak při následném navýšení dávky na 30 ml 

(+promíchání) došlo ve vzorku ředěném v poměru 1:5 k viditelné tvorbě vloček, zatímco 

v neředěném vzorku digestátu flokulace neproběhla a to ani v případě, kdy bylo do tohoto 

vzorku přidáno dalších 30 ml a následně i 20, 30, 20…až na výsledných 240 ml roztoku 

flokulačního činidla, což při dvojnásobném množství činidla ku digestátu představovalo 

naprostý přebytek flokulantu ve vzorku, kdy se tyto dvě složky i viditelně vzájemně 

odpuzovaly. 

Proto byly dále připraveny 2 kádinky s jednotným objemem vzorků při ředěním 

digestátu 1:3 (25 ml dig. + 75 ml řed. vody) a 1:5 (17 ml dig. + 83 ml řed. vody). Do těchto 

kádinek bylo současně dávkováno 30 ml roztoku flokulantu. Flokulace při této dávce 

proběhla úspěšně opět pouze v digestátu ředěném v poměru 1:5, zatímco v případě vzorku 

ředěného 1:3 nedošlo k tvorbě vloček ani při zvyšování dávky po 30 ml až na výsledných 

120 ml činidla. 

Dodatečně byl proto připraven i vzorek digestátu ředěný v poměru 1:4 (25 ml dig. + 

75 ml řed. vody) a do tohoto vzorku nadávkováno původních 30 ml roztoku Sokofloku61. 

V tomto případě k flokulaci došlo také, jen kvalita (soudržnost) utvořené makrovločky 

nebyla tak markantní jako v případě ředění 1:5. Proto byla dávka roztoku flokulantu 

navýšena současně v obou ředěných vzorcích (1:4 a 1:5) o 30 ml a bylo zaznamenáno, že 

v případě ředěného vzorku digestátu 1:4 se utvořila viditelně celistvější makrovločka a 

v případě ředění digestátu 1:5 se vločka začala rozpadat současně za vzniku pěny na 

hladině vzorku, což značí přebytek polymeru v suspenzi. 

 Za minimální (nutný) poměr ředění digestátu pro vyvolání flokulace s optimálními 

parametry makrovločky při použití Sokofloku 61 byl proto označen ředící poměr 1:4 a při 

tomto ředění se odvíjel následující postup při hledání optimální dávky Sokofloku 61 během 

odstřeďování. 
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Obrázek 4: Suspenze po flokulaci        Obrázek 5: Suspenze po flokulaci  

při dávce 60 ml flokulantu (ředění dig. 1:4)    při dávce 60 ml flokulantu (ředění dig. 1:5) 

 

Výběr optimální dávky činidla SOKOFLOKU 61 probíhal ve třech krocích při 

optimálním ředění digestátu 1:4 (digestát : ředící voda). Nejprve byly, pro vzorek digestátu 

z prvního odběru, testovány dávky 30, 40, 50, 60, 70 a 80 ml tohoto činidla (0,1% roztok), 

které byly odstřeďovány a v OKF pak stanovováno CHSKCr. Následně po vyhodnocení 

výsledků CHSKCr těchto dávek byly do procesu začleněny i upřesňující dávky 55, 60, 65, 

75 ml.  

Při dalším kroku byl testován již digestát z druhého odběru, tedy vzorek čerstvý 

s parametry odpovídajícími výstupu ze skladovací nádrže bioplynové stanice. Obsah 

digestátu byl před dávkováním do odměrných válců opět homogenizován protřepáním 

kanystru a následně byly připraveny ředěné vzorky ve stanoveném poměru 1:4. Do těchto 

vzorků bylo dávkováno 30 až 75 ml roztoku flokulantu při zvyšování dávky po 5 ml. 

Vzorky byly promíchávány přeléváním za průběhu flokulace a následně jednotlivě 

odstřeďovány. V OKF těchto vzorků bylo poté stanoveno CHSKCr a výsledky byly 

vyhodnoceny v tabulkové i grafické podobě. Z vyhodnocení vyplynulo, že nejlepších 

výsledků dosahuje Sokoflok61 v rozmezí dávek 60 až 70 ml. 

Po tomto zjištění bylo vhodné provést finální stanovení optimální dávky Sokofloku 

61 pro daný vzorek ředěného digestátu. Ve třetím kroku byly tedy opět do kádinek 

připraveny ředěné vzorky digestátu a rovněž byl připraven 0,1% roztok Sokofloku 61 výše 

uvedeným postupem. Nato bylo provedeno dávkování roztoku flokulantu v rozmezí 60 až 

70 ml dávky s přesností 1 ml. Tyto promíchané vzorky byly odstřeďovány a v jejich OKF 

opět stanovováno CHSKCr. V rámci tohoto podrobného dávkování byla v OKF stanovena 
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finální optimální dávka Sokofloku 61 pro ředěný digestát 1:4. Jednalo se o dávku 67 

ml. Tato dávka roztoku flokulantu byla proto dále použita při „konečném“ odstředění 

vzorku, z něhož byly odebrány produkty separace. Tyto produkty byly poté podrobeny 

chemické analýze.  

Při experimentální činnosti bylo také potvrzeno, že odstřeďování vzorku digestátu s 

optimální dávkou polymerního organického flokulantu bez předchozího promíchání složek 

je i při optimálním ředění digestátu neefektivní. Flokulace v tomto případě neproběhla. Pro 

správný průběh flokulace a možnou intenzifikaci oddělení tuhé fáze bylo tedy i nutné 

dodržení technologického postupu míchání buď skleněnou tyčinkou nebo přeléváním 

obsahu kádiny z jedné do druhé. 

 

Obrázek 6: Vliv promíchávání vzorků před odstředěním. 

V rámci chemické analýzy produktů separace byl v laboratoři Technologie vody – 

Institutu environmentálního inženýrství Vysoké školy Báňské – Technické univerzity 

Ostrava proveden rozbor separovaných fází. Rovněž byl proveden i rozbor separovaných 

fází akreditovanou laboratoří Morava s.r.o. V rámci těchto rozborů bylo zjišťováno, jaké 

budou výstupní ukazatele „jakosti“ separované tuhé fáze při odstředění s využitím 

flokulačního činidla. Rovněž byly tyto ukazatele stanoveny i v separované kapalné fázi pro 

zjištění míry účinnosti intenzifikovaného odstředění. 
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Produkty separace 

 

Obr. 7: Odstředěná kapalná fáze při použití       Obr. 8: Odstředěná tuhá fáze při použití dávky 

dávky 67 ml 0,1% roztoku Sokoflok 61.       67 ml 0,1% roztoku Sokoflok 61. 

 

5.1.1 Testování anionaktivních flokulačních činidel 

Prvním testovaným činidlem byl anionaktivní SOKOFLOK 12 s vysokou 

molekulární hmotností a velmi nízkým nábojem. Byl připraven 0,1% roztok (0,1 g 

flokulantu na 100ml destilované vody). Aplikační dávka činila 0,5; 1; 2; 5; 7; 10; 15 a 30 

ml do roztoku digestátu ředěného destilovanou vodou v poměru 1:10. Nebyla pozorována 

odezva, flokulace neproběhla, Sokoflok 12 proto nebyl dále testován na odstředivce. 

Dále bylo testováno rovněž anionaktivní flokulační činidlo SOKOFLOK 26 

s vysokou molekulární hmotností a středně silným nábojem. Byl připraven 0,1 % roztok, 

aplikační dávka činila 0,5; 1; 2; 5; 7; 10; 15 a 30 ml do roztoku digestátu ředěného 

destilovanou vodou v poměru 1:10. Nebyla pozorována odezva, flokulace neproběhla, 

Sokoflok 26 proto nebyl dále testován na odstředivce a vyřazen z dalšího testování. Tímto 

bylo rozhodnuto o ukončení testování dalších, v laboratoři dostupných, anionaktivních 

flokulantů a následující výzkum byl zaměřen na flokulanty kationaktivního charakteru, 

neboť i samotná povaha digestátu resp. jeho organický charakter poukazuje na vhodnost 

použití právě kationaktivních flokulantů. 

5.1.2 Testování kationaktivních flokulačních činidel 

Následně byl tedy vybrán dostupný kationaktivní SOKOFLOK 56GP s velmi 

vysokou molekulární hmotností a střední velikostí náboje. Rovněž byl připraven 0,1% 

roztok a poté dávkováno 0,5; 1; 2; 5; 7; 10; 15 a 30 ml do roztoku digestátu ředěného 
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destilovanou vodou v poměru 1:10. Avšak v případě tohoto flokulačního činidla nedošlo u 

žádné dávky k viditelné tvorbě vloček, a proto byl Sokoflok 56GP také vyřazen z dalšího 

testování.   

Dalším zvoleným flokulantem byl kationaktivní SUPERFLOC C496 s vysokou 

molekulární hmotností a vysokou velikostí náboje. Těmito parametry se odlišoval od 

předchozího použitého kationaktivního polymeru. Při žádné z aplikovaných dávek však ani 

zde nedošlo k viditelné reakci v podobě tvorby vloček a případných agregátů a Superfloc 

C496 nebyl dále testován na odstředivce.   

SOKOFLOK 68 byl v pořadí pátým testovaným flokulačním činidlem. Jednalo se 

o katioanktivní polymerní organický flokulant se silným nábojem a vysokou molekulovou 

hmotností.  Při zachovaném ředícím poměru digestátu 1:10 a 0,1% roztoku flokulantu zde 

došlo poprvé k viditelné tvorbě vloček a při dávce 15 ml dokonce k úspěšné agregaci 

kalových částic v makrovločku a také k patrnému snížení zákalu. Při zvýšení dávky na 30 

ml však došlo k tvorbě pěny na hladině během mísení flokulačního činidla a digestátu, což 

je v praxi považováno za nežádoucí efekt spojený s přebytkem polymeru v suspenzi, tudíž 

dávka 30 ml (ani dávka 50 ml) nebyla dále testována. Ovšem dávka 15 ml roztoku 

flokulantu byla z tohoto hlediska vyhovující a byla proto použita jako srovnávací i pro 

následující flokulační činidla. U této dávky bylo provedeno odstředění na centrifuze při 

4100 ot./min. po dobu 5 minut a v separované kapalné fázi pak následně stanovena 

hodnota CHSKCr pro porovnání s dalšími flokulanty. CHSKCr  při dávce 15ml flokulantu 

v OKF činila 1960 mg/l, CHSKCr vstupního vzorku digestátu 3076 mg/l. 

 

 

Obr. 9: Tvorba vloček při dávce 15 ml 0,1%       Obr. 10: OKF (dávka 15ml 0,1% roztoku 

roztoku Sokoflok 68 (ředění digestátu 1:10)      Sokofloku 68, řed. digestátu 1:10) 
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SUPERFLOC C475 

Dalším zvoleným flokulantem byl SUPERFLOC C475 s parametry odlišnými od 

doposud testovaných flokulačních činidel. Superfloc C475 se řadí mezi kationaktivní 

flokulanty se střední molekulovou hmotností a nízkou velikostí náboje. Nižší resp. slabší 

náboj poskytuje vločky s dobrou smykovou pevností, ale zároveň střední molekulová 

hmotnost signalizuje použití většího množství polymeru pro úspěšnou tvorbu polymerních 

můstků, což se projevilo při zvyšujících dávkách vznikem flexibilních vloček, které však 

nebyly schopny pevné agregace v makrovločku. Zde byly rovněž testovány dávky 

v rozmezí od 0,5 ml do 50 ml 0,1% roztoku tohoto činidla při jednotném poměru ředění 

digestátu 1:10. Při použití tohoto flokulantu došlo k prvotní viditelné flokulaci při dávce 10 

ml, při dávkách 15, 30 a 50 ml bylo pozorováno úspěšné mostění mezi vločkami a rovněž 

postupná, leč pomalá, tvorba makrovločky bez vzniku pěny či narušení agregátních vazeb. 

Dávky 15, 30 a 50 ml byly následně odstřeďovány a v OKF stanoveno CHSKCr,  pro 

výsledné porovnání míry účinnosti jednotlivých flokulantů.   

 

Obr. 11:Tvorba vloček při dávce 15 ml 0,1%      Obr. 12: Výraznější flokulace při dávce 30 ml 0,1%    

roztoku Superfloc C475 (ředění digestátu 1:10)       roztoku Superfloc C475 (ředění digestátu 1:10) 

 

Tabulka 10:  CHSKCr ředěného digestátu při použití dávek Superfloc C475. 

Vstupní vzorek digestátu  
ředěný v poměru 1:4 

CHSKCr  vstupu = 3076 mg/l 

Dávka flokulantu 

 Superfloc C475 

CHSKCr v odstředěné  

kapalné fázi [mg/l] 

15 1298,2 

30 824,1 

50 629,3 
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SOKOFLOK 109 

Jako následující testovaný flokulant byl zvolen kationaktivní SOKOFLOK 109 

s vysokou molekulovou hmotností a nízkým nábojem, kdy molekulová hmotnost byla 

rozdílným parametrem při srovnání tohoto flokulantu a Superflocu C475. Zde byly také 

testovány dávky v rozmezí 0,5 ml až 50 ml 0,1%  roztoku Sokofloku 109. K první 

viditelné flokulaci došlo již při dávce 5 ml. Při dalším zvyšování dávek na 7, 10 a 15 ml 

tohoto činidla docházelo k postupnému mostění mezi agregátními celky, kdy se v případě 

dávky 15 ml utvořila viditelně celistvější pružná vločka a znatelně poklesl i zákal. Po 

odstředění bylo v separované kapalné fázi stanoveno CHSKCr. Při dávkách 30 ml a 50 ml 

se při mísení na hladině pěna netvořila (jako v případě Sokofloku 68), ale došlo k efektu, 

kdy vlivem přebytku polymeru v suspenzi došlo k porušení agregátních vazeb mezi 

jednotlivými vločkami. Tento efekt způsobil při odstředění vzorků rozstřik 

neagregovaných vloček po stěnách kyvety, což je v praxi při flokulaci ve vysokotlakých 

odstředivkách nežádoucí. Nicméně v OKF těchto dávek bylo také stanoveno CHSKCr pro 

porovnání jednotlivých flokulantů.  

 

  Obr. 13:Tvorba makrovločky při dávce 15 ml  Obr. 14: Porušení agregátních vazeb makrovločky při 

0,1% roztoku Sokoflok 109 (ředění dig. 1:10) 30ml 0,1% roztoku Sokoflok 109 (ředění dig.1:10) 

 

Tabulka 11:  CHSKCr ředěného digestátu při použití dávek Sokoflok 109. 

Vstupní vzorek digestátu  
ředěný v poměru 1:4 

CHSKCr  vstupu = 3076 mg/l 

Dávka flokulantu 

 Sokoflok 109 

CHSKCr v odstředěné  

kapalné fázi [mg/l] 

15 1253 

30 536 

50 464 
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SOKOFLOK 61 

Dalším testovaným polymerním flokulantem byl SOKOFLOK 61, který bývá 

v praxi používán při odvodňování komunálních kalů na ČOV. Tento katioantkivní 

flokulant s vysokou molekulární hmotností a vysokou velikostí náboje byl do procesu 

testování začleněn po konzultaci s vedoucí práce. Rovněž i v tomto případě byly testovány 

dávky 0,1% roztoku flokulantu v rozmezí od 0,5 ml do 50 ml. Flokulace probíhala 

s rostoucí tendencí již od dávky 2 ml, kdy byla postupně doprovázena rapidním snížením 

zákalu ředěného vzorku digestátu. Flokulačního maxima z hlediska stability utvořené 

sedimentující makrovločky bylo dosaženo po promíchání dávky 30 ml flokulačního 

činidla. Rovněž u této dávky došlo k nejvýraznějšímu snížení zákalu v porovnání se všemi 

testovanými flokulanty. Vzorky s 15, 30 a 50 ml dávky byly odstředěny na centrifuze a 

v OKF bylo poté stanoveno CHSKCr.  

 

Obr.15: Tvorba vloček při dávce 15 ml 0,1%  Obr.16: Výraznější flokulace při dávce 30 ml 0,1% 

roztoku Sokofloku 61 (ředění digestátu 1:10)  roztoku Sokofloku 61 (ředění digestátu 1:10) 

 

Tabulka 12:  CHSKCr ředěného digestátu při použití dávek Sokoflok 61. 

Vstupní vzorek digestátu  

ředěný v poměru 1:4 
CHSKCr  vstupu = 3076 mg/l 

Dávka flokulantu 

 Sokoflok 61 

CHSKCr v odstředěné  

kapalné fázi [mg/l] 

15 1162 

30 303,4 

50 194,8 
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6 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ LABORATORNÍHO 

TESTOVÁNÍ ČINIDEL 

6.1 Výběr vhodného činidla 

Účinné flokulanty, při jejichž nadávkování a promísení vzorků digestátu došlo 

k flokulaci, byly dále testovány. V odstředěných kapalných fázích pro dávky 15, 30 a 50 

ml jednotlivých flokulačních činidel byly stanoveny hodnoty CHSKCr pro možné 

porovnání míry účinnosti jednotlivých flokulantů při odstřeďování a následný výběr 

vhodného činidla. Vyhodnocení podle míry odstranění všech oxidovatelných látek pro 

jednotlivé dávky flokulantů je dále znázorněno v tabulkové a grafické podobě. 
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Tabulka 13: Vyhodnocení podle míry odstranění všech oxidovatelných látek pro jednotlivé dávky 

flokulantů. (CHSKCr vstupu = 3076 mg/l) 

 

 

Obrázek 17: Grafické vyhodnocení testovaných flokulačních činidel. 

 

Kationaktivní 

Flokulant 

Molekulová 

hmotnost 

Velikost 

náboje 

Ředění 

digestátu 

CHSKCr 

v OKF 

digestátu při 

dávce 15 ml 

flokulantu 

[mg/l] 

CHSKCr 

v OKF 

digestátu při 

dávce 30 ml 

flokulantu 

[mg/l] 

CHSKCr 

v OKF 

digestátu při 

dávce 50 ml 

flokulantu 

[mg/l] 

SUPERFLOC 

C475 
střední nízká 1 : 10 1298,2 824,1 629,3 

SOKOFLOK 

61 
vysoká vysoká 1 : 10 1162,3 303,4 194,8 

SOKOFLOK 

109 
vysoká nízká 1 : 10 1253,0 536,2 464,0 
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Po vyhodnocení laboratorních výsledků byl nejúčinnějším flokulačním činidlem 

označen SOKOFLOK 61, který ve všech testovaných dávkách při odstřeďování dosáhl 

nejnižších hodnot CHSKCr, tudíž míra znečištění odstředěné kapalné fáze veškerými 

oxidovatelnými látkami byla ve srovnání s ostatními flokulanty nejnižší. Pro další testování 

při výběru optimální dávky byl tedy vybrán SOKOFLOK 61. 

6.2 Výběr optimální dávky 

Výběr optimální dávky činidla SOKOFLOKU 61 probíhal ve třech krocích při 

(novém) optimálním ředění digestátu 1:4. V prvním kroku byly, pro vzorek digestátu 

z prvního odběru, testovány dávky 30, 40, 50, 60, 70 a 80 ml tohoto činidla s následným 

zařazením upřesňujících dávek 55, 60, 65 a 75 ml. V druhém kroku byl testován již 

digestát z druhého odběru při dávkování roztoku flokulantu v rozmezí 30 až 75 ml při 

zvyšování dávek po 5 ml. V třetím kroku proběhlo podrobné a konečné stanovení 

optimální dávky Sokofloku 61 pro daný vzorek ředěného digestátu. Výsledky jsou 

přiloženy níže v tabulkové a grafické podobě. 

Tabulka 14: Vyhodnocení výsledků při volbě optimální dávky Sokofloku 61 

 (pro vzorek z prvního odběru). 

Vstupní vzorek digestátu  
ředěný v poměru 1:4 

CHSKCr = 6683 mg/l 

Dávka 

SOKOFLOK 61 

[ml] 

Ředění  digestátu 

CHSKCr 

v OKF 

[mg/l] 

30 1:4 2189,5 

40 1:4 1125,8 

50 1:4 374,5 

60 1:4 264,5 

70 1:4 385 

80 1:4 580,9 

Upřesňující dávka 

SOKOFLOK 61 [ml] 
Ředění  digestátu 

CHSKCr 

v OKF 

[mg/l] 

55 1:4 276,87 

60 1:4 229,64 

65 1:4 218,6 

75 1:4 289,3 
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Tabulka 15:  Vyhodnocení výsledků při volbě optimální dávky Sokofloku 61 

 (pro vzorek z druhého odběru). 

. 

Obrázek 18: Grafické vyhodnocení výsledků při volbě optimální dávky Sokofloku 61 

 (pro vzorek z druhého odběru). 
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Vstupní vzorek digestátu  

ředěný v poměru 1:4 
CHSKCr = 6650 mg/l 

Dávka 

SOKOFLOK 61 

[ml] 

Ředění  digestátu 

CHSKCr 

v OKF 

[mg/l] 

30 1:4 2641,2 

35 1:4 1798,2 

40 1:4 1879,2 

45 1:4 1182,7 

50 1:4 971,99 

55 1:4 638,05 

60 1:4 540,99 

65 1:4 365,66 

70 1:4 391 

75 1:4 405,66 
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Tabulka 16: Vyhodnocení výsledků při podrobném stanovení optimální dávky Sokofloku 61 

 (pro vzorek z druhého odběru). 

Vstupní vzorek digestátu  
ředěný v poměru 1:4 

CHSKCr = 6650 mg/l 

Dávka 

SOKOFLOK 61 

[ml] 

Ředění  digestátu 

CHSKCr 

v OKF 

[mg/l] 

55 1:4 513,06 

60 1:4 440,31 

61 1:4 409,28 

62 1:4 434,28 

63 1:4 393,07 

64 1:4 409,28 

65 1:4 379,45 

67 1:4 358,25 

69 1:4 382,04 

 

 

 

Obrázek 19: Grafické vyhodnocení výsledků při podrobném stanovení optimální dávky Sokofloku 61  

(pro vzorek z druhého odběru). 
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6.3 Chemická analýza produktů separace 

Odstředěná kapalná fáze 

Při rozboru OKF v laboratoři Technologie vody bylo tedy stanoveno množství 

veškerých oxidovatelných látek (CHSKCr  = 358,25 mg/l), pak také znečištění OKF 

biologicky rozložitelnými látkami (BSK5), dále byly stanoveny formy dusíku, a to 

amoniakální forma (stanovení s nesslerovým činidlem absorpční spektrofotometrií) a 

dusičnanová, byl stanoven i celkový fosfor (oxidací peroxodisíranem v prostředí kyseliny 

sírové) a rovněž i sušina OKF vysušením vzorku do konstantní hmotnosti při 105˚C. 

Jednotlivé rozbory probíhaly podle návodek do laboratoří technologie vody. Tyto rozbory 

byly, pro větší přesnost, provedeny i akreditovanou laboratoří Morava s.r.o. 

Tabulka 17: Výsledky vlastního laboratorního měření pro OKF při celkovém ředění digestátu 1:7,35.* 

*20 ml digestátu ku 80 ml ředící vody + 66,9 ml ředící vody v formě 0,1% roztoku flokulantu 

  

 

Vzorek Den 

Objem 

kyslíkové 

láhve 

[ml] 

Spotřeba 

Na2S2O3 

[ml] 

Hmotnostní 

koncentrace 

kyslíku ve 

vzorku 

[mg/l] 

Objem 

původního 

vzorku v 1 litru 

zředěného 

vzorku 

[ml] 

BSK5 

[mg/l] 

BSK5 

OKF 
0 295,03 6,22 8,55 

200 14,58 
5 300,65 3,07 4,14 

Ředící 

voda 

0 320,13 6,80 8,60 

 5 295,53 4,91 6,74 

Amonné 

ionty 
OKF 

NH4
+

  

změřený[mg/l] 

Ředění při 

stanovení 

NH4
+
  po přenásobení ředěním 

[mg/l] 

1,52 250 380 

Fosfor OKF 

Pcelk  změřený 

[mg/l] 

Ředění při 

stanovení 

Pcelk po přenásobení ředěním 

[mg/l] 

0,73 10 7,3 

Dusičnany OKF pod 0,5 mg/l 

Sušina  OKF 

Hmotnost 

prázdné 

misky [g] 

Hmotnost 

misky po 

vysušení 

(105°C)[g] 

Objem 

vzorku 

[ml] 

Rozdíl 

misek 

[g] 

Sušina 

[mg/l] 

42,8446 42,8707 25 0,0261 1044 
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Tabulka 18: Stanovení ukazatelů „jakosti“ v OKF a vstupním digestátu laboratoří Morava s.r.o.* 

Ukazatel 
OKF při celkovém 

ředění digestátu 1: 7,35 
Digestát Jednotka 

Amonné ionty 358 2490 mg/l 

Dusitany <0,02 pod mezí detekce mg/l 

Dusičnany <2,0 <2,0 mg/l 

Dusík celkový 279 3190 mg/l 

BSK5 8,5 3600 mg/l 

CHSKCr 380 26600 mg/l 

Sušina 1170 39000 mg/l 

Fosfor 10,1 796 mg/l 

* protokol o zkoušce - příloha č.2 

 

Odstředěná tuhá fáze 

V rámci laboratorní analýzy odstředěné tuhé fáze bylo provedeno stanovení celkové 

sušiny odstředěné tuhé fáze (dále jen OTF) vysušením vzorku při teplotě 105˚C do 

konstantní hmotnosti a rovněž i přibližné stanovení organického podílu v OTF (stanoveno 

jako obsah spalitelných látek při ztrátě žíháním). Ztráta žíháním představuje celkový 

úbytek látek těkavých a spalitelných při 550 °C, a to organických i anorganických - 

H2CO3, NH4
+
 apod.). 

     

Obr. 20: Odstředěná tuhá fáze před vysušením a vyžíháním.   Obr. 21: Odstředěná tuhá fáze po vyžíhání při 550˚C. 
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Tabulka 19:  Sušina celková a obsah spalitelných látek v sušině OTF podle ČSN EN 12879. 

 

Stanovení sušiny v separované tuhé fázi 

               
       

       
       

                    % 

Obsah spalitelných látek v separované tuhé fázi (%) 

    
       

       
       

                        

kde: 

s  je množství látek zbylých po odpaření a vysušení vzorku při teplotě 105°C do 

konstantní hmotnosti 

ww  je ztráta žíháním sušiny kalu nebo sedimentu, v procentech 

ma   hmotnost prázdné misky, v gramech 

mb   hmotnost misky se sušinou, v gramech 

mc   hmotnost misky se zpopelněnou sušinou, v gramech 

md   hmotnost misky před vysušením, v gramech 

  

Následně byl v OTF laboratoří Morava s.r.o. stanoven obsah biologicky 

rozložitelných látek (BSK5), množství chemicky oxidovatelných látek (CHSKCr), obsah 

celkového dusíku, minerálního dusíku, dusíku v  NO3
-
 a NH4

+
 formách, stanovení poměru 

C: N pro jeho význam při hnojení digestátem. Rovněž byl v souvislosti s aplikací digestátu 

na zemědělskou půdu stanoven i obsah celkové sušiny a obsah makroprvku draslíku jako 

důležitého nutričního prvku. (Draslík plní v rostlinách řadu důležitých funkcí. Podporuje 

příjem vody kořeny a ovlivňuje otevírání a zavírání průduchů. Při dostatku draslíku v 

rostlinách pletiva lépe dozrávají a zlepšuje se jejich anatomická stavba – jsou silnější 

buněčné stěny, zmnožují se sklerenchymatické buňky a snižuje se nebezpečí polehání 

obilovin; je i nižší napadení škůdci[61].)  

Hmotnost 

misky 

 [g] 

Hmotnost misky 

+ vzorku před 

vysušením 

 [g] 

Hmotnost misky 

+ vzorku po 

vysušení  

[g] 

Hmotnost misky 

+ vzorku po 

vyžíhání 

[g] 

Sušina 

celková 

v OTF 

[%] 

Obsah 

spalitelných 

látek 

[% v sušině] 

52,9848 64,4852 53,9022 53,1655 7,97 80,3 



Bc.Radek Souček: Testování intenzifikace oddělení tuhé fáze z digestátu při odstřeďování 

 

47 

 

Tabulka 20: Rozbor OTF laboratoří Morava s.r.o.* 

 

Ukazatel * 
Odstředěná tuhá fáze 

(organická hmota) 
Jednotky  

BSK5  1550 [g/kg] pův.hm. 

CHSKCr  7710 [mg/kg] pův.hm. 

Sušina  6,93 % 

Spalitelné látky 79 % v sušině 

Amonné ionty  51000 [mg/kg] v sušině 

Dusičnany 189 [mg/kg] v sušině 

Dusík minerální 51200 [mg/kg] v sušině 

Dusík celkový 8,53 % v sušině 

Poměr C:N 5:1 - 

Draslík  7,93 [g/kg] v sušině 

 

*Výsledné hodnoty stanovení v separované tuhé fázi nejsou v tomto případě zcela objektivní, protože metoda stanovení 

je použitelná jen pro vody. Vzorky musely být předem řádně rozmixovány, homogenizovány a převedeny do roztoku, 

který byl dále zpracován podle postupu v dané normě. Nicméně postačují pro orientaci v dané problematice. Protokol o 

zkoušce je přiložen v příloze č.3. 

6.4 Závěrečné vyhodnocení 

Tabulka 21: Porovnání rozborů z odstřeďování digestátu bez použití flokulantu a při použití optimální 

dávky Sokoflok61 při celkovém (nutném) ředění digestátu 1:7,35. 

Odstřeďování bez 
flokulačního činidla 

Celkový 

Fosfor 

[mg/kg p.hm.] 

Sušina 
[%] 

Amoniakální 

dusík 

[mg/kg p.hm.] 

CHSKCr 
[mg/kg p.hm.] 

BSK5 
[mg/kg p.hm.] 

DIGESTÁT 464 4,16 2380 44700 7400 

SEPARÁT 1910 10,83 2160 91500 12300 

FUGÁT 138 1,86 2440 57500 9100 

Odstřeďování 

s optimální dávkou 
flokulantu  

Celkový 

Fosfor 
[mg/kg p.hm.] 

Sušina 

[%] 

Amoniakální 

dusík 
[mg/kg p.hm.] 

CHSKCr 

[mg/kg p.hm.] 

BSK5 

[mg/kg p.hm.] 

DIGESTÁT 796 3,9 2490 26600 3600 

OTF  
(při ředění dig.1:7,35) 

- 6,93 51000 7710 1550 

OKF  
(při ředění dig.1:7,35) 

10,1 0,12 358 380 8,5 

OTF – odstředěná tuhá fáze  OKF – odstředěná kapalná fáze 
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Z vyhodnocených výsledků vyplývá, že v odstředěné tuhé fázi při použití 

flokulantu došlo k rapidnímu zvýšení amonných iontů v porovnání se vstupním vzorkem 

digestátu, což může být způsobeno značnou časovou prodlevou mezi odběrem vzorku 

digestátu a vyhodnocením odstředěné tuhé fáze, jelikož v uskladněném vzorku probíhaly 

neustálé fermentační pochody a tedy rozklad doposud nerozložených látek (digesce), kdy 

se v digestátu zvyšuje podíl amoniakální formy dusíku. Naměřené hodnoty CHSKCr a 

BSK5 v odstředěné tuhé fázi s ohledem na velmi vysoké hodnoty a ředění analyzovaného 

vzorku mohou být zatíženy chybou, nicméně pro orientaci v dané problematice jsou 

dostačující. 

Celkový poměr ředění analyzovaného vzorku 1:7,35 platí i pro odstředěnou 

kapalnou fázi, tudíž naměřené hodnoty mohou být rovněž zatíženy chybou. Zde je však 

nutné podotknout, že z hlediska porovnání intenzifikovaného odstředění digestátu (při 

použití flokulantu) proti „prostému“ odstředění digestátu došlo k výrazným 

„kvalitativním“ změnám mezi separovanými kapalnými fázemi. Naměřené hodnoty jsou 

zde uváděny v jednotkách mg/kg, jelikož v rámci laboratorního testování bylo provedeno 

zvážení objemu vzorku, kdy hmotnost objemu 100 ml činila přibližně 102 g. Tedy pro 

orientaci v problematice nepředstavují výraznou odchylku. 
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DISKUZE A ZÁVĚR 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou digestátu ze zemědělských 

bioplynových stanic v souvislosti s jeho aplikací na zemědělskou půdu coby hnojiva. Při 

enormní produkci digestátu, (jako vedlejšího fermentačního produktu při vzniku bioplynu), 

která činí, v případě testovaného digestátu ze zemědělské bioplynové stanice Farma 

Stonava, 22 tisíc m
3
 za rok, je, vzhledem k jeho konzistenci, aplikace na půdu ekonomicky 

poměrně nákladná. V této souvislosti bylo, v rámci diplomové práce, testováno, zdali je 

možné intenzifikovat oddělení tuhé a kapalné fáze digestátu při odstřeďování začleněním 

polymerního organického flokulantu do tohoto procesu. 

Teoretická část práce měla v tomto směru přiblížit charakteristiku digestátu a 

shrnout problematiku hnojení digestátem z BPS a charakterizovat proces flokulace, který 

dále rozvíjí z hlediska použití polymerních organických flokulantů, jenž bývají používány 

při odvodňování jak průmyslových, tak komunálních kalů, praktická část práce byla 

zaměřena na experimentální testování vybraných flokulačních činidel při odstřeďování 

vzorku digestátu. 

Předmětem praktické části diplomové práce bylo:  

- zjistit, zda a v jaké míře je možné intenzifikovat proces odvodňování vzorku 

daného digestátu odstřeďováním za současného využití laboratorně dostupných 

flokulačních činidel.  

- následně chemicky analyzovat produkty případného intenzifikovaného odstředění 

za účelem vyhodnocení a posouzení míry účinnosti tohoto postupu.  

Po řadě experimentálních pokusů bylo zjištěno, že je možné intenzifikovat oddělení 

tuhé fáze z digestátu při odstřeďování použitím flokulačních činidel, avšak pouze při 

dodržení minimálního nutného ředícího poměru digestátu. V případě tohoto vzorku 

digestátu o sušině přibližně 3,9 % se jednalo o ředící poměr 1:4 (digestát : ředící voda). Pro 

tento vzorek digestátu byla jako optimální dávka „nejúčinnějšího“ flokulačního činidla 

shledána dávka 67 ml 0,1% roztoku polymerního organického flokulantu Sokoflok 61. Při 

této dávce bylo dosaženo nejnižších hodnot CHSKCr v separované kapalné fázi po 

odstředění vzorku ředěného digestátu s minimálním nutným poměrem ředění digestátu 1:4.  

Ale právě tento minimální nutný poměr ředění digestátu pro umožnění průběhu 

flokulace znamená, že celkově bylo k docílení požadované intenzifikace oddělení fází 
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digestátu se zafixováním 81,95 % koloidních látek do tuhé fáze nutno přidat 147 ml vody 

na 20 ml digestátu, což se pro možné praktické využití jeví z ekonomického hlediska jako 

nevhodné. 

Na druhou stranu se však, vzhledem k výsledným kvalitativním ukazatelům 

separované kapalné fáze,  naskýtá možnost opětovného začlenění této fáze jako další ředící 

vody pro digestát a výrazně tak snížit či možná i eliminovat podíl nové vody potřebné pro 

ředění dalšího vzorku digestátu před jeho intenzifikovaným odstřeďováním s použitím 

flokulačních činidel, což již nebylo předmětem této diplomové práce 

Při porovnání chemických ukazatelů separovaných kapalných fází při:   

a) separaci odstředěním s flokulantem (OKF) 

b) separaci odstředěním bez flokulantu (fugát) 

z hlediska znečištění koloidními látkami došlo bezesporu přidáním flokulantu 

k intenzifikaci procesu, zároveň je však k zamyšlení, zdali by nebylo stejného výsledku 

v separované kapalné fázi dosaženo například ekonomicky přijatelnější filtrací vzorku 

s flokulantem, jelikož vločka resp. výsledná makrovločka se utvořila ještě před samotným 

odstředěním tohoto ředěného vzorku digestátu s flokulačním činidlem. 

Souběžně s touto prací probíhal i výzkum Bc. Martina Kaňoka, který se zaměřoval 

na testování vybraných flokulačních činidel na fugát, (tedy již na separovanou kapalnou 

složku digestátu). Na základě těchto dvou výzkumů je možné porovnat míru účinnosti 

odstranění koloidních nečistot z fugátu a digestátu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

 

BPS   Bioplynová Stanice 

ČOV   Čistírna Odpadních Vod 

ES   Evropské Společenství 

DJ   Dojná Jednotka 

EHS Evropské Hospodářské Společenství 

ÚKZÚZ  Ústřední Kontrolní a Zkušební Ústav Zemědělský  

BRO   Biologicky Rozložitelný Odpad 

IUPAC  International Union of Pure and Applied Chemistry  

 (Mezinárodní unie pro  čistou a užitou chemii) 

PVA   Polyvinylakohol 

PEN   Polyethylenoxid 

PAM   Polyakrylamid 

ČSN EN   Česká Technická Norma harmonizovaná podle Evropské Normy 

DMAEA  Dimethylaminoethyl akrylát 

SOWE   Spaltung Oil-Wasser Emulsionen (Štěpení Olejo/Vodných Emulzí)  

OKF   Odstředěná Kapalná Fáze 

OTF   Odstředěná Tuhá Fáze 
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PŘÍLOHY 

 

SYMBOL 

REGIONŮ 

KÓD 

REGIONŮ 

OZNAČENÍ 

REGIONŮ 

ROZLOHA 

[km
2
] 

SUCHÁ 

VEGETAČNÍ 

OBDOBÍ 

PRŮMĚRNÉ 

ROČNÍ 

TEPLOTY
 
[

o
C] 

ROČNÍ ÚHRN 

 SRÁŽEK   [mm] 

VT 0 
velmi teplý, 

suchý 
2291,6 30-50 9-10 500-600 

T 1 1 teplý, suchý  2455 40-60 8-9 pod 500 

T 2 2 
teplý, mírně 

suchý  
3083,9 20-30 8-9 500-600 

T 3 3 
teplý, mírně 

vlhký 
6838 10-20 7-9 550-700 

MT 1 4 
mírně teplý, 

suchý 
2706,8 30-40 7-8,5 450-550 

MT 2 5 
mírně teplý, 

mírně vlhký 
10374,9 15-30 7-8 550-700 

MT 3 6 
mírně teplý, 

vlhký, nížinný  
2022,5 0-10 7,5-8,5 700-900 

MT 4 7 
mírně teplý, 

vlhký 
12826,4 5-15 6-7 650-750 

MCh 8 
mírně chladný, 

vlhký  
5769,6 0-5 5-6 700-800 

Ch 9 chladný, vlhký 1602,8 0 pod 5 nad 800 
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