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Anotace 

Diplomová práce se zabývá zhodnocením využitelnosti alternativních přírodních 

koagulantů.  

Teoretická část diplomové práce je věnována popisu dělení koloidních částic ve 

vodách, procesu čiření a procesu adsorpce.  

Praktická část se věnuje vlastnímu laboratornímu experimentu koagulace, kde jako 

koagulanty sloužili síran hlinitý a alternativní přírodní koagulanty v zastoupení semen čtyř 

rostlin - Moringy oleifery, Pískavice řeckého sena, Cizrny beraní a Dlouhatce lablabu. 

V laboratorní práci se ukázalo, že alternativní koagulanty jsou schopny ze zvolených 

modelových vod odstranit zákal, rozpuštěné látky a snížit hodnoty CHSKCr a konduktivity 

na stejné úrovni, jako to dělají používané anorganické koagulanty. 

 

Klíčová slova 

čiření, koagulace, adsorpce, síran hlinitý, alternativní koagulanty 

 

 

 

 

 

 

Summary 

The diploma thesis evaluates the utilizability analysis of alternative natural coagulants. 

The theoretical part is devoted to describing the different kinds of colloidal particles 

in water, the process of clarification and the process of adsorption.  

The practical part deals with the actual laboratory experiment of coagulation, in which 

aluminum sulfate and natural alternative coagulants from seeds from four plants - Moringa 

oleifera, Fenugreek, Chickpea and Lablab purpureus - were used as coagulants. The results 

of practical part shown that alternative coagulants are capable removing turbidity, 

dissolved solids and reducing values of COD and conductivity to the same levels 

as inorganic coagulants. 
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clarification, coagulation, absorption, aluminum sulfate, alternative coagulants  
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1 ÚVOD 

Zásobování vodou je základní potřebou nezbytnou pro živé tvory a obzvláště pro 

lidstvo. Na zemi je jen omezené množství dostupných vodních zdrojů. 

Asi 75 % současné populace žije v rozvojových zemích světa. Přibližně 1,2 miliardy 

obyvatelstva je bez přístupu k bezpečné pitné vodě a více než 6 milionů dětí z rozvojových 

zemí zemře každý rok na komplikace spojené s poruchami zažívání způsobené závadnou 

vodou (Ali, 2009). 

Existuje mnoho metod, jak vodu upravit tak, aby byla bezpečná pro konzumenty. 

Zvolený způsob úpravy vody závisí na charakteristice surové vody.  

Jedním z používaných procesů pro úpravu vody je koagulace, po které následuje 

sedimentace, filtrace a desinfekce. Proces koagulace je důležitý nejen díky odstranění 

koloidních částic, ale také díky odstraňování mikroorganismů, které jsou často přítomny 

spolu s částicemi. Při odstraňování zákalu koagulanty se také odstraňují patogeny obsažené 

ve vodě a tím je zlepšována kvalita vody.  

Pro úpravu surové vody na pitnou nebo čištění odpadní vody je používáno mnoha 

druhů koagulantů. Jedná se o koagulanty anorganické, syntetické organické polymery 

a alternativní přírodní koagulanty. 

Alternativní přírodní koagulanty jsou dnes uznávané za koagulanty bezpečné pro 

lidské zdraví, kdežto koagulanty na bázi hlinitých solí jsou považovány za rizikové kvůli 

své neurotoxicitě (Tomljenovic, 2011). 
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2 KOLOIDNÍ LÁTKY VE VODÁCH 

Z fyzikálně chemického hlediska jsou vody disperzní soustavy, které jsou tvořeny 

disperzním podílem a disperzním prostředím. Podle velikosti částic jsou soustavy děleny 

na (Pitter, 2015): 

a) Hrubě disperzní, které obsahují částice o velikosti mezi 500 a 1000 nm. Podle 

skupenství disperzního podílu dělíme hrubě disperzní soustavy na suspenze (tuhá 

látka), emulze (kapalina) a pěny (plyn). 

b) Koloidně disperzní, jejichž částice jsou o velikosti mezi 1 nm a 1 µm. Jsou jimi 

například makromolekuly o relativní molekulové hmotnosti vyšší než 1000. 

c) Analyticky disperzní s velikostí částic do 1 nm. Tyto soustavy obsahují jednoduché 

ionty a molekuly s relativní molekulovou hmotností v řádech desítek a stovek. 

 

Obrázek 1 Schéma velikosti částic v disperzních soustavách (Pitter, 2015) 

Koloidy mají významný podíl v odpadních a přírodních vodách. Jejich odstraňování je 

proto nezbytné pro dosažení požadované jakosti vody. Způsob, jakým budou částice 

odstraňovány, závisí na jejich fyzikálně chemických vlastnostech. 

Podle afinity k vodě jsou koloidní disperze děleny na hydrofilní a hydrofobní disperze. 

Hydrofilními disperzemi jsou homogenní koloidní soustavy, jejichž částicemi mohou být 

jak makromolekuly, tak i micely. Tyto disperze vznikají samovolně rozpuštěním a jsou 

agregátně stálé. Disperzní podíl je vyloučen až po přidání elektrolytu, koloidní disperze 

s opačným nábojem nebo pomocí chemické reakce. 

Hydrofobní disperze neboli hydrosoly jsou heterogenní soustavy, které nevznikají 

samovolně. Pro jejich tvorbu je nutná umělá dispergace nebo srážení. Mezi hydrosoly patří 

SiO2, hydroxidy kovů, emulze tuků a olejů (Binnie, 2009; Malý, 2006; Pitter, 2015). 
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3 ČIŘENÍ VODY 

Čiření je základním technologickým procesem při úpravě povrchových vod na vodu 

pitnou a pro čištění odpadních průmyslových vod. Čiřícím procesem jsou z vody 

odstraněny jak látky jemně suspendované, tak i látky koloidní, které nelze odstranit ani 

usazováním a ani filtrací. Samotný proces je složen z procesů koagulace, flokulace 

a separace vzniklých agregátů z roztoku. Pojem čiření je někdy používáno jako 

synonymum slova koagulace (Malý, 2006). 

V praxi se jedná o dávkování především solí hliníku a železa (Al
+3

,Fe
+2

, Fe
+3

), obecně 

koagulantů, do roztoku, kde dochází pomocí hydrolýzy ke vzniku hydroxidů. Částice 

hydroxidů se s rostoucím časem agregují do hrubé disperze a na svém povrchu adsorbují 

ionty Fe
+3

 a Al
+3

, sírany hydrogenuhličitany, chloridy a jiné látky přítomné v roztoku. 

Tímto vznikají kladně nabité produkty hydrolýzy solí a sorbovaných iontů železa a hliníku, 

které reagují s koloidními nečistotami nesoucími záporný elektrický náboj. Tyto agregáty 

jsou následně z roztoku odděleny sedimentací, filtrací nebo průchodem vločkového mraku 

v čiřičích. Nejčastěji jsou vytvořené vločky odstraněny filtrací vločkových mrakem, kde 

díky vlivu adhezivních sil dochází k separaci suspenze. Tento proces je velmi podobný 

filtraci s pískovými filtry (Bindzar, 2009). 

Separace suspenze může být jak jednostupňová, tak dvoustupňová. Jednostupňová 

separace je používána u kvalitních zdrojů, kde je voda s přidaným koagulantem vedena na 

vodárenský filtr, tzv. koagulační filtrace, a použité dávky koagulantu jsou velmi nízké. Při 

jednostupňové separaci je třeba mít vločky menších rozměrů, aby na povrchu filtrační 

náplně nevytvořily souvislou vrstvu kalu. Po tuto úpravu jsou vhodnější koagulační činidla 

na bázi hlinitých solí. 

U dvoustupňové separace následuje po procesu čiření filtrace. Dávka koagulantu při 

dvoustupňové separaci nepřesahuje několik desítek mg/l. Při této separaci je hlavní podíl 

kalu (vloček) zachycen v čiřiči, a tím se na filtry dostává jen nejmenší podíl vloček. Díky 

tomu nehrozí tvorba kompaktní vrstvy kalu na filtračním loži. Pro dvoustupňovou separaci 

jsou upřednostňovány sole železité (Malý, 2006; Bindzar, 2009). 

3.1 Typy čiřičů 

Zařízení používaná pro proces čiření se nazývají čiřiče a dochází u nich ke koagulaci, 

flokulaci, sedimentaci a částečně i k filtraci upravované vody. 

U všech typů čiřičů lze najít čtyři základní prostory. V koagulačně - flokulačním 

prostoru dochází k destabilizaci suspenze koagulantem a k tvorbě agregací. Následuje 

prostor vločkového mraku, kde dochází k filtraci vody. Další v pořadí jsou prostory 

vyčiřené vody a kalu (Hübner, 2006; Bindzar, 2009). 

3.1.1 Čiřiče s rovnoměrným průtokem 

Čiřiče s rovnoměrným průtokem jsou používány po desítky let. V jejich prostoru 

nedochází k akumulaci vody. Při procesu vzniká kal, který se při rovnoměrném průtoku 
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udržuje ve vznosu v mraku. Tento mrak urychluje tvorbu srážecích reakcí. Kal je odváděn 

z čiřiče odkalovacím potrubím (Strnadová, 1995; Hübner, 2006; Bindzar, 2009). 

Čiřiče s dokonalým vznášením vločkového mraku 

Tyto čiřiče se vyznačují tím, že vločkový mrak je ve vznosu udržován pouze 

hydraulicky, prostor vločkového mraku je od sedimentačního prostoru oddělen 

a přebytečný kal přepadává přes hranu do sedimentačního a zahušťovacího prostoru. 

Koncentrace vloček je v celém vločkovém mraku prakticky stejná. Příkladem čiřiče 

s dokonalým vznášením vločkového mraku je čiřič ČSAV (obrázek č. 2) či čiřič typu 

Kurgajev (obrázek č. 3) (Strnadová, 1995; Bindzar, 2009). 

 

Obrázek 2 Čiřič ČSAV (Stranadová, 1995) 

 

Obrázek 3 Čiřič typu Kurgajev (Bindzar, 2009) 
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Čiřiče s nedokonalým vznášením vločkového mraku 

V tomto typu čiřiče je vločkový mrak udržován ve vznosu mechanicky, a to buď 

shrabovákem nebo pádlem. Koncentrace kalu a velikost vloček se ve výškovém sloupci 

vločkového kalu liší. Prostory vločkového mraku a sedimentujícího kalu od sebe nejsou 

odděleny. Na obrázku č. 4 je uvedeno schéma čiřiče typu Binar - Bělský (Hübner, 2006; 

Bindzar, 2009). 

 

Obrázek 4 Čiřič typu Binar - Bělský (Bindzar, 2009) 

Čiřiče s intenzivní cirkulací kalu 

U těchto čiřičů je část kalu vrácena zpět ze sedimentačního prostoru do koagulačního 

prostoru. Je tak využíváno vloček, které jsou díky své čiřící schopnosti schopny napomáhat 

k tvorbě nových vloček. Zástupcem tohoto typu čiřiče je Akcelátor, jehož schéma je 

uvedeno na obrázku č. 5 (Hübner, 2006; Bindzar, 2009). 

 

Obrázek 5 Čiřič Akcelátor (Hübner, 2006) 

3.1.2 Čiřiče s nerovnoměrným průtokem 

Čiřiče a nerovnoměrným průtokem se vyznačují periodickou pulzací vločkového 

mraku. V čiřiči dochází ke krátkodobé akumulaci vody. Surová voda s koagulantem je 

přiváděna do centrálního zvonu, kde je v první fázi odsát vzduch a tím voda vystoupá až 

1 m nad úroveň hladiny vody v čiřiči. Po sepnutí čidla se voda velkou rychlostí vypustí 
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paprskovými trubkami ve dně zvonu do prostoru vločkového mraku. Nárazy vody 

způsobují turbulenci u dna čiřiče, čímž nedochází k závalům a ucpání. Schéma čiřiče je 

uvedeno na obrázku č. 6 (Strnadová, 1995). 

 

Obrázek 6 Pulzátor (Bindzar, 2006) 

3.2 Čiřící proces 

Čiřící proces se skládá ze čtyř fází. Během první fáze je k roztoku přidáván koagulant. 

Následují fáze rychlého a pomalého míchání, kde dochází k agregaci koloidů. Poslední fází 

je fáze separační - vzniklé vločky jsou z roztoku oddělovány separačními metodami (Malý, 

2006). 

3.2.1 Dávkování koagulantu 

Obecně je požadováno, aby dávka koagulantu byla co nejnižší a přitom byla 

dostatečná pro čištění vody. Tato dávka je závislá na znečištění vody, tj. čím je větší 

znečištění, tím je potřeba větší dávky koagulantu.  

Pro odhad základní dávky koagulantu se vychází z hodnoty kyselinové neutralizační 

kapacity a používá se vzorec (Strnadová, 1995): 

D = 100 ∙ KNK4,5, 3.1 

kde D je odhadovaná základní dávka koagulačního činidla [mg/l] a KNK4,5 je celková 

kyselinová neutralizační kapacita [mmol/l]. 

Základní dávku koagulantu lze také vypočítat ze vzorce, který pracuje se znečištěním 

vody organickými látkami (Žáček, 1998): 

D = 8 ∙ CHSKCr,  3.2 

kde D je odhadovaná základní dávka koagulačního činidla [mg/l] a CHSKCr je 

chemická spotřeba kyslíku, která byla stanovena v surové vodě pomocí dichromanu 

draselného jako oxidačního činidla [mg/l]. 

Dále zle využít vzorce, který zahrnuje i dané koagulační činidlo (Pivokonský, 2012): 

Dx = D ∙ kx  3.3 
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kde Dx je základní dávka určitého koagulačního činidla [mg/l], D je odhadovaná 

základní dávka koagulačního činidla [mg/l] a kx je konstanta vyjadřující vlastnosti 

koagulačního činidla. 

Hodnoty konstanty kx pro různá koagulační činidla jsou uvedeny v tabulce č. 1: 

Tabulka 1 Hodnoty konstanty kx (Pivokonský, 2012) 

Činidlo kx 

Al2(SO4)3 0,513 

AlCl3 0,200 

AlCl3 ∙ 6H2O 0,362 

FeCl3 0,242 

FeCl3∙6H2O 0,406 

Fe2(SO4)3 0,600 

Fe2(SO4)3 ∙ 9H2O 0,843 

 

Koagulační činidla jsou dávkována ze zásobníků automatických dávkovačů ve stavu 

pevném (tzv. suché dávkování) nebo v roztocích, které jsou připraveny předem (dávkování 

za mokra). Suché dávkování probíhá za použití dávkovačů pracujících na objemovém či 

váhovém principu. Roztoky se nejčastěji dávkují pomocí dávkovacích pístových čerpadel, 

u kterých je dávkování regulováno nastavením pístu (Malý, 2006). 

3.2.2 Perikinetická fáze 

V průběhu perikinetické fáze čiřícího procesu vznikají pomocí Brownova pohybu 

mikrovločky koloidních částic (Malý, 2006). 

Tato část fáze čiřícího procesu je charakterizována vysokou rychlostí míchání, kde 

rychlostní gradient G = až 1000 s
-1

. Díky této rychlosti a Brownovu pohybu dochází 

k rozmísení koagulantu s roztokem a tím dochází k destabilizaci koloidů - koagulaci. 

Vzniknou tak vločky o rozměrech mezi 1 a 100 µm (Binnie, 2009, Bratby, 2006). 

Během Brownova pohybu dochází k nepřetržitému pohybu částic, i když proces 

koagulace se nachází v ideálním klidu. Částice v roztoku vykonávají neustálý chaotický 

pohyb, během něhož dochází k vzájemným srážkám. Tyto srážky vedou ke sblížení dvou 

různě nabitých koloidních částic a dochází k uplatnění Van der Wallsových sil, které 

vznikají vzájemným působením elektrických polí částic. Vlivem Van der Wallsových sil 

dojde ke spojení více koloidních částic v jednu, u které již Brownův pohyb nebude až tak 

zřetelný. 
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Kinetika perikinetické fáze je vyjádřena Smoluchowského rovnicí (Malý, 2006): 

N = N0/(1+k∙T∙N ∙t) 3.4 

kde N je počet částic v době t, N0 je počet částic v čase nula (čas, ve kterém byl 

dávkován koagulant), T je termodynamická teplota [K] a k je konstanta, která vyjadřuje 

závislost na viskozitě a poloměru částic. Během této fáze je snižován ζ potenciál částic. 

Doba trvání této fáze čiřícího procesu je závislá na počtu přítomných částic před 

dávkováním koagulantu. Čím více bylo původně přítomných částic v roztoku, tím rychleji 

perikinetická fáze probíhá. Pokud se v roztoku nachází méně než 10
7
 částic, pak 

perikinetická fáze prakticky nenastane. Dobu rychlé fáze lze prodloužit zředěním podle 

potřeby. Průběh vlastního vyvločkování ovlivňuje teplota a viskozita kapaliny (Nechvátal, 

1954). 

3.2.3 Ortokinetická fáze 

Vzhledem k velikosti částic v ortokinetické fázi již nedochází k Brownovu pohybu. 

Částice přesto dále agregují díky vnějšímu působení gravitační síly či pohybu kapaliny do 

větších vloček - proces flokulace. Pohyb shluků vloček v roztoku by neměl být příliš 

intenzivní, aby nedocházelo k nežádoucímu rozpadu vytvořených aglomerací. Přechod 

mezi rychlým a pomalým mícháním by měl proběhnout co nejplynuleji (Malý, 2006). 

Rychlostní gradienty jsou ve flokulační značně nižší než ve fázi koagulační. Pro 

železité koagulanty se doporučuje rychlostní gradient mezi 60 až 100 s
-1

. Pro hlinité 

koagulanty je doporučován rychlostní gradient nižší,  a to mezi 30 a 50 s
-1

. Doba zdržení 

by měla být 20 až 30 minut (Strnadová, 1995). 

Při ortokinetické fázi platí, že při klesání velkých částic dochází k poklesu počtu 

částic, u kterých nedošlo k aglomeraci – tzv. zbytek znečištění. Dále platí, že větší částice, 

která dosáhla kritické velikosti, na sebe už neváže žádné další menší částice. Tento jev je 

způsoben pohybem částice v kapalném prostředí, ve kterém kolem dané částice vzniká 

proudění. Rychlostí složka proudění je tím větší, čím větší částice v roztoku jsou větší 

a tedy i rychleji klesají ke dnu (Nechvátal, 1954). 

Malé částice v roztoku, nacházející se v kolizní dráze klesajících částic, jsou těmito 

částicemi odraženy. Ke spojení těchto částic nedojde vlivem kapilárních sil. Klesající 

částice na sebe váže zejména částice, které mají 0,8krát menší průměr, tímto se částice 

zvětšují a snáze sedimentují na dně (Nechvátal, 1954). 

Vertikální ortokinetická fáze 

Při vertikální flokulaci se uplatňuje působení tíhového pole Země. Částice jsou již tak 

velké, že je u nich možné změřit sedimentační rychlost. Platí, že dvě různé částice 

o různých rozměrech jsou od sebe odlišné svými sedimentačními rychlostmi. Díky tomu 

rozměrnější částice sedimentují rychleji - tj. klesají ke dnu rychleji a po své dráze míjejí 

menší částice, se kterými se mohou dále aglomerovat (Strnadová, 1995). 
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Horizontální ortokinetická fáze 

Tento flokulační proces může například probíhat v korytě či ve vodorovně položeném 

potrubí. Z hydromechaniky tekutin víme, že proudění kapaliny není v celém průtočném 

profilu stejné, nejnižší rychlost kapaliny je u stěn potrubí, kdežto k nejvyšší rychlosti 

dochází v tzv. jádře kapaliny (obrázek č. 7). Rozdílné rychlosti proudění kapaliny jsou 

způsobené vnitřním třením kapaliny - tj. viskozitou. Čím je tedy částice blíže ke stěně 

potrubí, tím je unášena pomaleji a částice pohybující se ve středu jádra se s ní střetávají. 

Tím dochází ke kontaktu dvou částic a ty mohou aglomerovat (Strnadová, 1995) 

 

Obrázek 7 Proudění reálné kapaliny (Králová, 2016) 

3.3 Koagulace 

Podstata fyzikálně-chemického procesu koagulace spočívá v destabilizaci koloidů 

pomocí neutralizace elektrického náboje dispergovaných částic a počátečním shlukování 

koloidních částic, převážně hydrofobních koloidů. Koagulace není vratná a tudíž vytvořený 

koagulát nelze bez vynaložení dostatečně velké energie peptizovat - tj. přecházet zpět na 

koloidní systém (Malý, 2006; Binnie, 2009). 

 

Obrázek 8 Koagulace koloidních roztoků (Byju’s, 2016) 

3.3.1 Chemická podstata koagulace 

Koagulační proces slouží k odstranění organických makromolekulárních látek 

z roztoku. Tento proces je založen na dávkování koagulantů - především solí hliníku 

a železa. Hydrolýzou těchto solí vznikají příslušné nerozpustné hydroxidy (Malý, 2006). 
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Pro vznik hydroxidů železa a hliníku platí následující rovnice (Malý, 2006; Hoffmann, 

1999): 

Fe
+3 

+ 3 H2O = Fe(OH)3 + 3 H
+
  3.5 

Fe
+2 

+ 2 H2O = Fe(OH)2 + 2 H
+
  3.6 

Al
+3 

+ 3 H2O = Al(OH)3 + 3 H
+
  3.7 

Při použití železnaté soli jako koagulantu dochází ke vzniku nestálého Fe(OH)2 a ten 

za přístupu vzduchu oxiduje na méně rozpustný Fe(OH)3: 

4 Fe(OH)2 + O2 + H2O = 4 Fe(OH)3  3.8 

Vyloučené ionty vodíku reagují s přítomnými ionty hydrogenuhličitanů za vzniku 

oxidu uhličitého a vody podle rovnice: 

H
+
 + HCO

-
3 = CO2 + H2O  3.9 

Tímto rozkladem hydrogenuhličitanových iontů dochází ke snížení hodnoty pH. Pokud 

je pH nevyhovující, je možno roztok neutralizovat hydroxidem vápenatým a vázat jím také 

oxid uhličitý vzniklý dle rovnice 3.9: 

Ca(OH)2 + 2 H
+
 = 2 H2O + Ca

2+  
3.10 

Ca(OH)2 + 2 CO2 = Ca(HCO3)2  3.11 

Při použití Ca(OH)2 se zvyšuje koncentrace vápenatých iontů v roztoku a tím se 

zvyšuje tvrdost vody, jež je nežádoucí. Ca(OH)2 je možné nahradit NaOH nebo Na2CO3 

(Malý, 2006; Strnadová, 1995). 

3.3.2 Stabilizace koloidů 

Koloidní částice v roztoku jsou stabilizovány proti samovolnému shlukování do 

větších agregátů. Ke stabilizaci koloidů dochází stabilizací elektrickou dvojvrstvou 

a stabilizací hydratačním obalem (Malý, 2006). 

Stabilizace elektrickou dvojvrstvou  

Stabilizace elektrickou dvojvrstvou se nachází především u hydrofobních koloidních 

částic, tzv. koloidních solů. Na povrchu koloidů hydroxidů železitého či hlinitého se 

adsorbují ionty daného kovu a tvoří tak kladný elektrický náboj částice. Tento náboj brání 

ve tvorbě aglomerací, protože částice nabité stejným nábojem se odpuzují. Adsorbované 

ionty, které tvoří vnitřní vrstvu elektrické dvojvrstvy, přitahují elektrickými silami opačně 

nabité částice, které tvoří vnější vrstvu elektrické dvojvrstvy. Na koloidní částici ulpívají 

částečně i částice vnější dvojvrstvy a spolu s vnější vrstvou tvoří tzv. adsorpční dvojvrstvu. 

Ionty, které na koloid nejsou pevně vázány, tvoří difúzní vrstvu (obrázek č. 9) (Malý, 

2006;  Strnadová, 1995). 
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Obrázek 9 Elektrická dvojvrstva - schematické znázornění (Malý, 2006) 

Mezi částicí a roztokem vzniká elektrický potenciál, který má v adsorpční části téměř 

lineární pokles, zatímco v difúzní části se očekává volnější nelineární spád (obrázek č. 10). 

 

Obrázek 10 Spád elektrického potenciálu (Malý, 2006) 

Potenciálový rozdíl, vzniklý mezi adsorpční a difúzní vrstvou, se nazývá potenciál zeta 

(ζ). Hodnota tohoto potenciálu se pohybuje mezi 50 až 100 mV. Pokud hodnota potenciálu 

klesne pod 30 mV, nastává proces koagulace a hodnotě blížící se nule je koagulační proces 

velmi rychlý (tabulka č. 2). 

Tabulka 2 Vztah stability a potenciálu (Žáček, 1981) 

Potenciál ζ [mV] Stabilita 

±60 až ±40 velmi stabilní 

±40 až ±20 středně stabilní 

±20 až ±10 stabilní 

±10 až 0 málo stabilní 
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ζ potenciál koloidních částic závisí na mnoha faktorech, ze kterých můžeme jmenovat 

např. hodnotu pH, počet opačně nabitých iontů, dávku koagulantu, iontovou sílu a stupeň 

disociace molekul. 

ζ potenciál sám charakterizuje vlastnosti disperze, mezi které např. patří stabilita dané 

disperze a rychlost částice v elektrickém poli (Žáček, 1981). 

Stabilizace hydratačním obalem 

Hydratační obal stabilizuje především rozpuštěné hydrofilní makromolekulární 

organické látky - hydrofilní koloidní částice. Vlivem elektromagnetických sil vzniká iont 

obalen orientovanou vrstvou tvořenou molekulami vody (obrázek č. 11). Díky tomuto 

hydratačnímu obalu jsou koloidní částice velmi stabilní a navzájem se neshlukují 

(Strnadová, 1995).  

 

Obrázek 11 Hydratační obal makromolekuly huminových látek (Strnadová, 1995) 

3.3.3 Destabilizace koloidů 

V roztoku je nutné zvětšit velikost malých a stabilních částic agregací do větších 

vloček tak, aby je bylo možné odstranit separačními metodami, mezi které patří flotace, 

sedimentace anebo filtrace. Aby tedy v roztoku došlo k agregaci do větších shluků částic, 

musí být u koloidů potlačena jejich stabilizace. Tím dojde ke shlukování koloidních částic 

v roztoku a stoupne jejich sedimentační rychlost (Malý, 2006; Binnie, 2009).  

Vodárenská koagulace má za účel navodit v roztoku takové podmínky, aby byly 

stabilní koloidy zbaveny povrchového náboje a tím byly tyto koloidy schopny agregace do 

větších celků (Strnadová, 1995). 

Destabilizace koloidních částic se provádí různými způsoby. 

Destabilizace koloidů pomocí opačně nabitých solů 

Přidáváním iontů s opačným nábojem, než jsou koloidní částice v roztoku, vede 

k adsorpci iontů na koloidní materiál a snižování povrchového náboje. Tím se redukují 
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elektrické síly, které drží částice od sebe a je umožněna jednodušší aglomerace koloidních 

částic. Tyto částice jsou již oddělitelné separačními metodami (Binnie, 2009; Malý, 2006). 

Je důležité poznamenat dvě věci (Binnie, 2009): 

a) Dávka je úměrná množství koloidního materiálu obsaženého ve vodě. 

b) U některých koloidních částic je možné předávkovat koagulant. Tím dochází ke 

změně obrácení náboje a nedochází tak k destabilizaci koloidů. 

Destabilizace pomocí hydrofilních koloidů 

Hydrofilní koloidy jsou polymerní makromolekuly vláknitých struktur, které jsou 

obklopeny molekulami vody. Jejich vliv na hydrofilní koloidní částice je vysvětlen pomocí 

můstkové teorie, která předpokládá vznik vazby mezi částicemi solu a molekulami 

polymeru. K destabilizaci koloidu dochází při adsorpci částice solu na polymer (Malý, 

2006).  

Jako koagulanty jsou velmi efektivní velké organické molekuly s více elektrickými 

náboji. Ve vodním hospodářství jsou tyto chemikálie nazývány anionaktivní 

a kationaktivní polymery. Tyto polymery velmi často koagulují záporně nabité koloidní 

částice. Dále jsou tyto polymery užívány ke zlepšení flokulace. Nadměrné míchání vloček 

vytvořených polymery může mít za následek rozbití agregací (Binnie, 2009) 

Při předávkování roztoku polymerem se projeví stabilizační účinky na disperzi a tím 

vznikají zhoršené podmínky pro flokulaci. 

 

Obrázek 12 Destabilizace pomocí hydrofilních koloidů (Malý, 2006) 

Destabilizace pomocí elektrolytů 

Tento způsob destabilizace koloidů zahrnuje přidávání elektrolytů do vody, což má za 

následek zvýšení koncentrace iontů. Vyšší koncentrace iontů vede ke snížení tloušťky 

elektrické dvojvrstvy, která obklopuje každou koloidní částici. Tím je dovoleno koloidním 

částicím se k sobě posunout blíže. Dochází tak k tomu, že přitažlivé síly mají větší 

možnost překonat síly elektrické, které koloidní částice od sebe oddělují. 

Efektivita koagulantu závisí na změně koncentrace iontů a také exponenciálně na 

náboji iontů přidaných do roztoku. Díky tomu jsou ionty s oxidačním číslem 
+3

 až tisíckrát 

více efektivnější než ionty s oxidačním číslem 
+1

. 
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Je nutné dodat, že tato metoda destabilizace funguje pouze za přítomnosti iontů a tedy 

tam, kde jsou přidány sole kovů. Tím dochází ke srážení těchto solů ve vločky hydroxidů. 

K destabilizaci tedy dochází jen před vysrážením hydroxidů do nerozpustných sraženin. 

Tento proces není závislý na koncentraci koloidních částic ve vodě a efekt procesu je 

úměrný změně koncentrace iontů (Binnie, 2009). 

Tento způsob se při úpravě vody v praxi nepoužívá, protože jeho účinnost je nízká 

a navíc dochází k nežádoucímu zasolování vody (Malý, 2006). 

Destabilizace pomocí změny pH 

 Změnou pH může dojít k převedení látky z disociované formy na formu 

nedisociovanou. Změna pH způsobí vznik tenčího hydratačního obalu okolo méně polární 

nedisociované formy a dojde tak k omezení stability makromolekuly (Malý, 2006). 

Destabilizace srážením 

Pokud jsou do roztoku přidány soli hliníku nebo železa při správném pH, tak se tyto 

soli sráží za vzniků vloček hydroxidů. Pokud jsou ve vodě obsaženy koloidní částice, pak 

se vločky budou budovat okolo koloidních částic, které tvoří jádra sraženiny.  

Jakmile se sraženina hydroxidu vytvoří, může na sebe nabalovat další koloidní částice. 

Během následné flokulace vznikají krystalické nebo amorfní sraženiny, které se následně 

shlukují v makroskopické částice větší než 10
-3

 cm (Binnie, 2009). 

3.3.4 Vliv pH na koagulaci 

Při procesu koagulace je důležitá hodnota pH, která ovlivňuje srážení hydroxidů kovů 

a také náboj meziproduktů vzniklých srážením solí kovů (Binnie, 2009; Bratby, 2006). Pro 

hlinité koagulanty je vhodná hodnota pH mezi 5,5 – 7 a pro železité koagulanty je vhodná 

hodnota pH v oblasti 5,4 – 5,8 (Strnadová, 1995; Jindra, 2000). 

3.3.5 Koagulanty 

Z předchozí kapitoly 3.3.3 vyplývá, že soli hliníku a železa jsou vhodné pro tři 

destabilizační metody.  

Koagulanty na bázi kovů 

Všeobecně používané koagulanty na bázi kovů lze rozdělit do dvou skupin: koagulanty 

na bázi hliníku a koagulanty na bázi železa. Hlinitými koagulanty jsou síran hlinitý, chlorid 

hlinitý, hlinitan sodný a polymery hliníku. Zástupci železitých koagulantů jsou síran 

železitý a síran železnatý (Malý, 2006;  Bratby, 2006). 

Síran hlinitý 

Pravděpodobně nejpoužívanější koagulant se pro úpravu vody používá již od 

19. století. Síran hlinitý je získáván z bauxitu poměrně složitým výrobním postupem. 

Teoretický vzorec síranu hlinitého je Al2(SO4)3 ∙ 18 H2O, kdežto komerčně prodávaný 
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síran hlinitý má vzorec Al2(SO4)3 ∙ 14 H2O a obsah hliníku mezi 7,4 a 9,5 %. (Bratby, 

2006; Binnie, 2009).  

Produkt obsahuje až 4 % volné kyseliny sírové. Síran hlinitý je agresivní vůči kovům 

a betonu, z toho důvodu musí být skladován v nádržích s ochrannými povlaky (Malý, 

2006). 

Za předpokladu, že se síran hlinitý ve vodě sráží na elektroneutrální hydroxid hlinitý, 

platí rovnice 3.12 (Bratby, 2006): 

Al2(SO4)3 ∙ 18 H2O + 6 OH
-
 = 2 Al(OH)3 + 3 SO4

-2
 + 18 H2O 3.12 

Okyselený síran hlinitý 

Tento koagulant je připraven ze síranu hlinitého a kyseliny sírové. Skládá se přibližně 

z 26,5 až 43,5% síranu hlinitého a 3 až 14% kyseliny sírové. Chemikálie je dodávána jako 

kapalina s hodnotou pH mezi 1,7 a 2,3. 

Okyselený síran hlinitý je používán pro výrobu papíru a jako vylepšený koagulant 

(Bratby, 2006). 

Hlinitan sodný 

Hlinitan sodný je dodáván jako vazká, silně alkalická a korozivní kapalina. Roztok se 

udržuje stálý tak, že je dodržován molární poměr Na2O k Al přibližně 2,5: 1 (Bratby, 

2006). 

Tento koagulant se liší od síranu hlinitého tím, že vystupuje převážně v alkalických 

reakcích. Hlinitan sodný je málokdy používán osamoceně, většinou je používán zároveň se 

síranem hlinitým (Malý, 2006; Bratby, 2006). 

Reakce se síranem hlinitým probíhá podle rovnice 3.13: 

6 NaAlO2 + Al2(SO4)3 ∙ 14 H2O = 8 Al(OH)3 + 3 Na2SO4 + 2 H2O 3.13 

S volným oxidem uhličitým reaguje za vzniku nerozpustného hydroxidu hlinitého 

a uhličitanu sodného: 

2 NaAlO2 + CO2 = 2 Al(OH)3 + Na2CO3 3.14 

Síran železitý 

Koagulant síran železitý se vyskytuje jako Fe2(SO4)3 ∙ 8 H2O ve formě kapaliny 

i granulí, kde je jeho skladba tvořená ze 72 - 75 % Fe2(SO4)3 a z 20 - 21 % Fe
+3

. 

Železité koagulanty jsou používány pro hodnoty pH mezi 5,4 – 5,8. Síran železitý se 

používá hlavně pro odstranění barvy při nízkém pH a při vysokém pH je používám pro 

odstranění železa a manganu (Binnie, 2009; Bratby, 2006; Jindra, 2000). 
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Síran železnatý 

Síran železnatý s chemickým vzorcem FeSO4 ∙ 7 H2O, který je také znám pod pojmem 

zelená skalice (Iron (Fe), 2014), je dostupný v krystalické a granulované formě. Obě formy 

jsou rozpustné ve vodě.  

Síran železnatý reaguje v alkalickém prostředí za vzniku relativně rozpustného 

hydroxidu železnatého Fe(OH)2, proto musí být oxidován na hydroxid železitý Fe(OH)3 

(Bratby, 2006; Malý, 2006). 

Srážení síranu železnatého probíhá podle následujících rovnic (Bratby, 2006): 

FeSO4 ∙ 7 H2O + Ca(OH)2 = Fe(OH)2 + CaSO4 + 7 H2O 3.15 

4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O = 4 Fe(OH)3 3.16 

Chlorid železitý 

Koagulant chlorid železitý FeCl3 je komerčně dostupný v kapalné, krystalické nebo 

bezvodé formě, i když v kapalné formě se vyskytuje nejčastěji. V kapalné a krystalické 

formě se jedná o velice korozivní látku a musí s ní být zacházeno podobným způsobem 

jako s kyselinou chlorovodíkovou (Binnie, 2009; Bratby, 2006).  

Reakce chloridu železitého probíhá v neutrálním nebo alkalickém pH podle rovnic 

(Bratby, 2006): 

2 FeCl3 + 3 Ca(HCO3)2 = 2 Fe(OH)3 + 3 CaCl2 + 6 CO2 3.17 

2 FeCl3 + 3 Ca(OH)2 = Fe(OH)3 + 3 CaCl2 3.18 

Polymerní hlinité a železité koagulanty 

V 60. letech vedl výzkum anorganických koagulantů k výrobě polymerních hlinitých 

solí, které byly částečně hydrolyzovány. Jednalo se o anorganické polymery s velmi 

vysokou molekulární hmotností. Tyto soli jsou prodávány pod mnohými komerčními 

jmény. Tyto polymery mohou obsahovat další látky, které napomáhají k lepší tvorbě 

vloček. Příkladem jsou například polyaluminiumchlorid a  polyaluminiumsilikát-síran 

(Binnie, 2009; Bratby, 2006). 

Tyto koagulanty jsou dražší než síran hlinitý, ale mají množství výhod (Binnie, 2009): 

a) Polymerní koagulanty jsou účinnější při nízkých teplotách. 

b) Tvorba vloček je rychlejší. 

c) Je zapotřebí nižších dávek koagulantu. 

d) Jsou více efektivní na řasy. 

Tyto chemikálie se mohou používat tam, kde systém dávkování koagulantu a flokulace 

není efektivní. Nahrazení síranu hlinitého polymerními soli hliníku může zlepšit flokulaci 

a celkovou efektivitu úpravy vody. Někteří uživatelé používají při vysokých teplotách síran 

hlinitý a v zimních obdobích, kdy je teplota vody nižší, přecházejí na polymerní soli 

(Binnie, 2009). 
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Polymery 

Polymery jsou přírodní nebo syntetické makromolekulární látky, které jsou ve vodě 

rozpustné a mají schopnost destabilizovat nebo zlepšit flokulaci částic ve vodě (Bratby, 

2006). 

Aktivovaný oxid křemičitý 

Aktivovaný oxid křemičitý je pravděpodobně prvním polyelektrolytem, který byl 

plošně používán pro čištění vody. 

Příprava aktivovaného oxidu křemičitého probíhá tak, že komerční křemičitan sodný 

s pH kolem 12 je neutralizován kyselými činidly - kyselinou sírovou, chlórem, síranem 

hlinitým nebo hydrogenuhličitanem sodným - na pH menší než 9. Polymerní částice jsou 

záporně nabité meziprodukty, které přechází do sraženiny oxidu křemičitého (Bratby, 

2006). 

Přírodní polyelektrolyty 

Přírodní polymery se už dlouho používají jako koagulanty. Sanskrtská literatura z roku  

cca 2000 př. n. l. zmiňuje používání rozdrcených ořechů ze stromu Strychnos potatorum 

Linn pro čištění vody (Cohen, 1954). Tento strom je typický pro oblast Indie 

a Jihovýchodní Asie. Extraktem semen tohoto stromu je anionaktivní polyelektrolyt. 

Hlavními funkčními skupinami jsou karboxylové a hydroxylové skupiny, které jsou 

obsaženy v proteinech semen. Podle analýzy semen z roku 1976 víme, že se semena 

Strychnos potatorum Linn skládají z 16,3 % proteinů, 9 % tuků a 52,5 % sacharidů, zbytek 

tvoří sekundární složky. Příprava semene je jednoduchá a vyžaduje pouze rozemletí semen 

před přípravou roztoku ve vodě (Bratby, 2006).  

Je známo mnoho přírodních látek, které jsou používány k úpravě vod. Existují důkazy, 

že rozdrcené jádra z mandlí, meruněk a broskví jsou používány jako koagulanty v Egyptě, 

Súdánu, Tunisku, Lesothu a Bolívii (Jahn, 1988). Míza z kaktusu, rostoucího v Peru, Chile 

a na Haiti, produkuje anionaktivní polyelektrolyt, který je používán pro čištění vody, ale 

více efektivnější je tato míza jako pomocné flokulační činidlo. Efektivita mízy z kaktusu 

byla dokázána při pokusech, kde byla míza použita jako pomocné flokulační činidlo a síran 

hlinitý jako koagulant. Výsledky dosažené pomocí přírodních polymerů byly srovnatelné 

s výsledky syntetických polymerů (Bratby, 2006). 

Dalšími přírodními flokulanty jsou deriváty škrobů, které jsou ve vodě rozpustné. 

Mohou to být přírodní škroby, anionaktivní oxidované škroby nebo kationaktivní škroby 

obsahující aminovou složku. Použití těchto produktů je zejména důležité pro papírenský 

průmysl. Další produkty mohou být na bázi polysacharidů - guarové pryskyřice, tanin, 

chitosan a algináty (Bratby, 2006). 

Všeobecně je výhodou přírodních polymerů to, že neobsahují toxiny, jsou biologicky 

rozložitelné a většinou lokálně dostupné. Nevýhodou je to, že stejně jako jiné koagulanty, 

musí být posouzeny pro každý případ koagulace (Bratby, 2006). 
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Obrázek 13 Výhody přírodních koagulantů (Choy, 2014) 

Syntetické polymery 

Přestože se přírodní polymery jeví jako netoxické, syntetické polymery jsou více 

rozšířené. Obecně jsou více účinnější jako pomocné flokulanty díky kontrolovatelným 

faktorům, jako je množství a typ nabitých částic nebo molekulární hmotnost (Bratby, 

2006). 

Díky možnému určení vlastností při výrobě mohou být syntetické polymery upraveny 

přímo pro danou vodu (Bratby, 2006). 

3.4 Flokulace 

Flokulace je separační proces, během kterého dochází k oddělování kapalné a tuhé 

fáze. V tomto procesu se jednotlivé volné koloidy shlukují a vytváří větší agregáty. Dále 

dochází díky polymerním vysokomolekulárním řetězcům k vytváření můstků, které jsou 

pomocí adsorpce schopné spojovat jemné koloidy z roztoku do větších celků, které 

nazýváme flokulační částice nebo vločky. K tomuto účelu slouží flokulační činidla, někdy 

také označované jako pomocné koagulační činidla, protože se používají v procesu 

koagulace spolu s koagulačními činidly (Šulc, 2000; Bratby, 2006). 

3.4.1 Flokulační činidla 

Flokulační činidla jsou vysokomolekulární látky, které jsou schopné vytvářet vločky 

nezávisle na původu částic dispergovaných ve vodě a tím podporují průběh flokulace 

(Malý, 2000). 
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Pro praktické použití jsou kombinována činidla s různou molekulovou hmotností tak, 

aby došlo k odstranění co největšího množství částic, neboť pro různé částice mohou být 

vhodné jiné řetězce (Malý, 2000). 

Typickými flokulačními činidly jsou makromolekulární látky neboli polymery. 

Makromolekulární látka neboli polymer je ve vodě rozpustná látka s řetězovou 

strukturou. Na koncích této látky jsou umístěné aktivní skupiny, které se poutají 

na jednotlivé částice pomocí adsorpce (Bratby, 2006). 

Přírodní polymery jsou jak rostlinného, tak i živočišného původu. U těchto polymerů 

se pro zlepšení vlastností provádí chemické úpravy, které zahrnují zavedení aktivní 

skupiny do polymerního řetězce. Zástupci rostlinných polymerů jsou převážně škroby, 

celulózy, přírodní gumy apod. a jejich deriváty. Živočišné polymery jsou klihové 

a želatinové produkty.  

Syntetické polymery jsou uměle vytvořené látky, u kterých je během výroby možno 

přizpůsobit jejich vlastnosti. Jedná se především o tvar molekul, molekulovou hmotnost 

nebo náboj. Syntetické polymery mají širší využití než flokulanty přírodního původu 

a vyrábějí se s nižšími náklady než přírodní flokulanty (Bratby, 2006). 

Podle charakteristických skupin na polymerních řetězcích, podle druhu a podílu 

iontových nábojů jsou syntetické polymery děleny na (Pšenicová, 2010, Bratby, 2006): 

a) Neionogenní polymery, které neobsahují žádné disociovatelné látky, a tudíž jsou 

elektrochemicky neutrální.  

b) Záporně nabité anionaktivní polymery, které na svém řetězci obsahují jednoduchý 

kationt (převážně Na
+
, K

+
, NH4

+
) a disociovatelné skupiny.  

c) Kladně nabité kationaktivní polymery ve svém řetězci obsahují kvartérní amoniové 

skupiny a jednoduché anionty (Cl
-
, SO4

2-
, CH3COO

-
). 

3.4.2 Faktory ovlivňující flokulaci 

Mezi faktory ovlivňující flokulaci patří vlastnosti polymeru, charakteristiky prostředí 

a technologický postup. 

Struktura a chemické vlastnosti polymeru jsou faktory ovlivňující proces flokulace. 

Jedná se především o molekulovou hmotnost polymeru, druh náboje aktivních skupin, 

velikost a objem polymerní částice, typ polárních skupin v polymerním řetězci, distribuci 

náboje v polymerním řetězci a stupeň a druh rozvětvení polymerního řetězce (Bratby 2006; 

Binnie, 2009). 

Proces flokulace je závislý i na vlastnostech prostředí, ve které flokulace probíhá. Mezi 

faktory, které ovlivňují flokulaci je řazen povrchový náboj částic, velikost částic, množství 

adsorpčních míst na povrchu částic, obsah solí a organických látek v kapalné fázi, pH 

roztoku a koncentrace suspenze, teplota, viskozita a tvrdost vody v prostředí (Bratby 2006; 

Binnie, 2009). 
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Dalšími faktory ovlivňující flokulační proces jsou koncentrace dávkovaného 

polymeru, rychlost míchání a velikost systému (Bratby 2006; Binnie, 2009). 

3.4.3 Využití flokulačních činidel  

Syntetické polymerní flokulanty se používají v mnoha průmyslových odvětvích déle 

než 30 let. Své zastoupení našly např. v uhelném průmyslu, v průmyslu zpracování rud, 

výroby železa a ostatních kovů, v papírenském a potravinářském průmyslu a zejména při 

čištění průmyslových, zemědělských a komunálních odpadních vod (Sokoflok, 2015).  

3.5 Separace vloček 

Nejčastěji jsou suspenze z roztoku oddělovány procesem sedimentace, flotace, nebo 

filtrace (Malý, 2006). 

3.5.1 Sedimentace 

Sedimentace je dělena na tři typy - prostá sedimentace, rušená sedimentace 

a zahušťovací suspenze. 

Při prosté sedimentaci se každá částice suspenze usazuje jako izolovaná částice, která 

neovlivňuje částice ostatní. Při rušené sedimentaci ovlivňuje částice svým pohybem jiné 

částice. Zahušťovací suspenze je jev, při kterém nadále vzrůstá koncentrace 

suspendovaných částic a vznikají tak dvě oddělené prostředí. Jedna část je bez 

suspendovaných částic a druhá tvoří pórovitou vrstvu, která se vlivem gravitace zahušťuje 

(Bindzar, 2009; Malý, 2006; Strnadová, 1995).  

3.5.2 Flotace 

Flotace je separační proces, který se používá pro oddělení dispergovaných částic 

z kapaliny. Tyto částice se spojují s mikrobublinami plynu a vznikají tak flotační 

komplexy, které jsou lehčí než voda a jsou vznášeny k hladině. Flotace je založena na 

rozdílné smáčitelnosti povrchu různých částic. Nejčastěji je při čištění a úpravě vod 

používána tlaková flotace a elektroflolace (Malý, 2000; Bindzar, 2009). 

3.5.3 Filtrace 

Filtrace je proces, při kterém dochází k protékání kapaliny přes porézní přepážku, na 

které jsou zachycovány nerozpuštěné částice. Filtrace je používána tehdy, je-li potřeba, aby 

na odtoku byla nízká koncentrace nerozpuštěných látek ve vodě. Filtrace se také používá 

po koagulačním procesu, kde zachycuje zbylé vločky (Bindzar, 2009). 

  



Bc. Katrin Calábková: Zhodnocení využitelnosti alternativních přírodních koagulantů 

21 

4 ADSORPCE 

Adsorpce je technologický proces, ke kterému dochází na rozhraní dvou fází. Během 

tohoto procesu dochází k nahromadění látky obsažené v roztoku (adsorbátu) na povrch jiné 

látky (adsorbentu). Čím je povrch adsorbentu větší, tím výrazněji klesá koncentrace 

adsorbátu v roztoku (Bindzar, 2009; Strnadová, 1995; Bratby, 2006). 

 

Obrázek 14 Závislost hmotnostní koncentrace rozpuštěné látky v na čase (Bindzar, 2009) 

Z tohoto důvodu jsou nejlepší adsorbenty porézní látky s mělkým měrným povrchem. 

Nejčastějším zástupcem adsorbentu je aktivní uhlí (Malý, 2006). 

Příčinami adsorpce jsou mezimolekulární síly (fyzikální adsorpce), chemická vazba 

(chemisorpce) a elektrické síly (iontová adsorpce) (Bindzar, 2009; Strnadová, 1995). 

Kinetikou adsorpce je vyjadřován průběh odstraňování suspendované látky z kapalné 

fáze při styku jejího roztoku s pevným adsorbentem. Proces adsorpce se skládá ze tří částí 

(Bindzar, 2009): 

a) transport adsorbátu k povrchu adsorbentu (vnější difúze) 

b) difúze adsorbátu v pórech adsorbentu (vnitřní difúze) 

c) vlastní adsorpce 
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5 CHARAKTERISTIKA BĚŽNÝCH A VYBRANÝCH ALTERNATIVNÍCH 

KOAGULAČNÍCH ČINIDEL A MECHANISMŮ JEJICH PŮSOBENÍ 

Koagulace může být dosažena použitím organických a anorganických koagulačních 

činidel. Z těchto dvou skupiny byla organická činidla Strychnos potatorum Linn, Moringa 

oleifera  a Opuntia  ficus dlouho uznávána pro svou aplikaci v tradiční úpravě vody, což je 

evidentní z historických pramenů (Bratby, 2006). Na druhou stranu ke globálnímu šíření 

síranu hlinitého jako koagulantu pro úpravu vody pro veřejnou potřebu došlo až 

v 19. století (Jahn, 2001).  

S invazí chemických koagulantů na trh se organické koagulanty přestaly plošně 

používat. Nyní je využíváno koagulantu Moringy oleifery, semene stromu Strychnos 

potatorum Linn především v zemědělských a v rozvíjejících se zemích, kde je přístup 

k chemickým koagulantům limitován (Choy, 2014). 

5.1 Síran hlinitý 

Síran hlinitý Al2(SO4)3 je ve vodě rozpustná anorganická sloučenina - hlinitá sůl 

kyseliny sírové. Síran hlinitý je používán především jako koagulační činidlo pro úpravu 

pitné vody a čištění odpadní vody, dále je také používán pro výrobu klíženého papíru na 

psaní a tisk a v koželužství jako mořidlo (Kvech, 2002). 

Síran hlinitý tvoří celou řadu hydrátů, těmi nejčastějšími jsou tetradekahydrát 

(Al2(SO4)3 ∙ 14 H2O), hexadekahydrát (Al2(SO4)3 ∙ 16 H2O) a oktadekahydrát 

(Al2(SO4)3 ∙18 H2O) (Binnie, 2009; Bratby, 2006). 

Při rozpouštění síranu hlinitého ve vodě dochází k ionizaci a disociaci iontů soli.  

Disociace spočívá v seskupování polárních molekul vody kolem povrchových iontů soli, 

kdy molekuly vody následně působením přitažlivých sil vytrhávají jednotlivé ionty 

z povrchu krystalu. Takto obklopené ionty molekulami vody se stávají hydratovanými, 

tepelným pohybem se vzdalují od krystalu a přecházejí do roztoku. Vznikají zde komplexy 

tvořené hlinitými ionty a molekulami vody.  

V následné sérii chemických dějů jsou molekuly vody nahrazeny hydroxidovými ionty 

za vzniku dalších komplexů, produktů hydrolýzy. Jelikož je síran hlinitý sůl silné kyseliny 

a slabé zásady, tak vlivem hydrolýzy nabývá připravený vodný roztok Al2(SO4)3 více 

kyselého charakteru v závislosti na koncentraci soli, kdy charakteristické komplexy 

v daných hodnotách pH popisuje distribuční diagram forem Al. Tyto hlinité komplexy jsou 

velmi účinné při destabilizaci elektrické dvojvrstvy a při neutralizaci náboje záporně 

nabitého koloidního systému.  Podle hodnoty pH a koncentrace těchto iontů dochází ke 

srážení za vzniku hydroxidu hlinitého Al(OH)3 při optimálním pH okolo 5,5-7. (Binnie, 

2009; Gajová, 2013; Saukkoriipi, 2010; Duan, 2003). 
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Obrázek 15 Distribuční diagram forem Al (Duan, 2003) 

5.2 Moringa oleifera 

Na světě je známo přibližně 14 druhů stromů Moringy oleifery; tento strom se 

převážně vyskytuje v rozvojových zemích. Moringa oleifera má svůj původ v severní Indii, 

ale nyní se nachází napříč zeměmi v tropickém pásu. Různé druhy Moringy se od sebe 

odlišují různými koagulačními schopnostmi, které se odvíjí od různorodosti geografické 

lokace, klimatu, nadmořské výšky a charakteristice půdy. Stromy Moringy rostou volně jak 

v přírodě, tak i v zemědělských oblastech (Bratby, 2009). 

Semena (obrázek č. 23) jsou tvořena ze 40 % olejem, bílkoviny tvoří 26,50 % 

a vláknina je zastoupena z 5,8 % (Anwar, 2003; Bratby, 2009). 

 

Obrázek 16 Semena Moringy oleifery (Moringa Oleifera - Malunggay, 2014) 

Semena Moringy jsou posbírána, usušena, rozdrcena, pomleta a přeseta. Následně je 

prach ze semen smísen s vodou, aby ze semen byly extrahovány ve vodě rozpustné 

proteiny (např. lecitin), které nesou pozitivní náboj. Tyto kationaktivní polyelektrolyty ze 

semen mají molekulární hmotnost přesahující 13 000 (Bratby, 2009; Ndabigengesere, 

1995).  
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Molekuly kationaktivních polyelektrolytů obsahují funkční aminoskupiny (- NH2), 

které se podílí na koagulačním procesu. Při čiřícím procesu dochází k protonizaci 

aminoskupiny - tj. aminoskupina získává kladný povrchový náboj z disociace přidané 

kyseliny sírové, a dochází k poutání záporně nabitých částic na povrch molekuly 

polyelektrolytu. Dochází tak k destabilizaci částic obsažených ve vodě. Částice se agregují 

do větších celků a tvoří vločky, které jsou  následnými separačními procesy odstraněny. 

(Leskovjanová, 2012; Řepka, 2005). 

Semena Moringy a jiných alternativních organických koagulantů jsou šetrná 

k životnímu prostředí a na rozdíl od použití anorganických koagulantů nejsou do vody 

vnášeny ionty hliníku a železa.  

5.3 Pískavice řecké seno 

Pískavice řecké seno patří do čeledi Leguminosae, která roste především v Asii, 

Severní Africe a na Středním východě. Semeno Pískavice obsahuje 23 % - 26 % bílkovin, 

6 % - 7 % tuku a 58 % sacharidů, z nichž 25 % je tvořeno vlákninou. 

Pískavice řecké seno je široce používána jako ochucovadlo a v lidovém léčitelství. 

Pískavice má několik blahodárných účinků: stimuluje chuť k jídlu, je protizánětlivá, 

antipyretická, antimikrobiální a antioxidační (Ramamurth, 2012). 

 

Obrázek 17 Semena Pískavice řeckého sena (Pískavice řecké seno, 2015) 

Pískavice řecké seno obsahuje stejný typ proteinu jako Moringa oleifera, a díky tomu 

je možné použít prach ze semen jako alternativní organický koagulant (Ramamurth, 2012). 

5.4 Cizrna beraní 

Cizrna beraní je druhou nejvýznamnější plodinou na světě; je pěstována v nejméně 33 

zemích v jižní Asii, západní Asii, severní Africe, východní Africe, jižní Evropě, Severní 

a Jižní Americe a Austrálii. 

 Cizrna poskytuje vysoce kvalitní bílkoviny, které slouží jako náhražky pro 

vegetariánskou stravu. Dále je také používána jako krmivo pro hospodářská zvířata. 

Produkce cizrny ve většině zemí zaostává za poptávkou. Tento rozdíl se zvyšuje 

rostoucí populací (Singh, 1997).  
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Obrázek 18 Semena Cizrny beraní (Cizrna beraní, 2014) 

Stejně jako předešlá semena, i Cizrna beraní obsahuje bílkoviny (18,5 %), díky kterým 

je možné použít semena této rostliny jako koagulační činidlo (Patil, 2015; De Almeida 

Costa, 2006). 

5.5 Dlouhatec lablab 

Dlouhatec lablab, také známý jako Lablab purpurový, je jedním z nejstarších kultur 

mezi pěstovanými rostlinami. Je to hustá, polovztyčená, vytrvalá bylina.  

Plodina se pěstuje pro své zelené lusky, zatímco suchá semena se používají v různých 

rostlinných potravinových přípravcích. Dlouhatec jeden z hlavních zdrojů bílkovin ve 

stravě obyvatel v jižních státech Indie. Preference spotřebitelů se liší podle velikosti lusku, 

tvaru, barvy a aroma. Dlouhatec je také pěstován jako okrasná rostlina (Dolichos bean, 

2013).  

 

Obrázek 19 Semena Dlouhatce lablabu (Jednogodišnja puzavica, 2016) 

Semena Dlouhatce lablabu jsou z 17,1 % tvořeny bílkovinami (lecitin), díky kterým 

semena této rostliny mohou sloužit jako koagulační činidlo (Patil, 2015; Subagio, 2006).  
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6 CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÝCH UKAZATELŮ  

Pro určení efektivnosti koagulace byly zkoumány změny ukazatelů daných vod. Pro 

modelovou vodu simulující odpadní vodu z mlékárenského závodu byly stanoveny 

hodnoty zákalu, konduktivity, pH a CHSKCr. Pro modelovou kaolínovou vodu to byly 

hodnoty zákalu, konduktivity, pH a množství rozpuštěných látek. 

6.1 Zákal 

Zákal je definován jako snížení průhlednosti vody nerozpuštěnými látkami. Příčinou 

zákalu je přítomnost organických a anorganických látek, které můžou být ve vodě díky 

přírodním či antropogenním vlivům. Může se jednat o hydratované oxidy kovů, jílovité 

materiály, plankton, bakterie či dispergované zbytky těl organismů a rostlin. 

Zákal se měří podle normy ČSN EN 27027, a to turbidimetricky nebo nefelometricky. 

Turbidimetricky se měří útlum zářivého toku procházejícího kapalinou a nefelometricky  je 

měřena intenzita odraženého světla od zákalu. 

Zákal je vyjadřován v jednotkách turbidimetrických formazinových jednotkách (ZFt či 

ZAU) nebo v nefelometrických formazinových jednotkách (ZFn nebo FNU). 

Zákal je jednou z hlavních významných veličin pro posouzení účinnosti úpravy vody 

a kritériem pro odhad dávky koagulačního činidla (Pitter, 2015).  

6.2 Konduktivita 

Elektrická konduktivita je definována jako koncentrace organických a anorganických 

částic ve vodě, které mohou být ionizovatelné.  

Konduktivita závisí na koncentraci iontů v roztoku, jejich nábojovém čísle, 

pohyblivosti a teplotě roztoku. Konduktivita je označována symbolem κ a její jednotkou je 

S/m. V analytice vody a hydrochemii se používají jednotky menší - běžné jsou µS/cm nebo 

mS/m. 

Stanovení konduktivity patří mezi běžné chemické rozbory. Stanovením konduktivity 

lze získat odhad celkové mineralizace a koncentrace iontově rozpuštěných látek (Pitter, 

2015). 

6.3 Hodnota pH 

Hodnota pH je definována jako záporný dekadický logaritmus aktivity oxoniových 

(H3O
+
) kationtů ve zředěném vodném roztoku. Hodnota pH má mimořádný význam, 

jelikož ovlivňuje většinu procesů probíhajících ve vodách (Pitter, 2015). 

Hodnota pH například ovlivňuje srážení hydroxidů kovů a náboj meziproduktů 

vzniklých srážením solí kovů a tím tedy průběh koagulace (Binnie, 2009; Bratby, 2006). 
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6.4 CHSKCr 

Chemická spotřeba kyslíku označována zkratkami CHSK a COD (Chemical Oxygen 

Demand) je definována jako množství kyslíku, které se za přesně daných podmínek 

spotřebuje při oxidaci organických látek ve vodě oxidačním činidlem. CHSK se vyjadřuje 

v jednotkách mg/l, což odpovídá hmotnosti kyslíku, který stechiometricky odpovídá 

spotřebě činidla na jeden litr vody (Pivokonský, 2012). 

Pro stanovení CHSK se používají jako oxidační činidla dichroman draselný 

a manganistan draselný. 

Pro laboratorní práci bylo použito stanovení CHSKCr, které se vyznačuje vysokým 

stupněm oxidace organických látek díky větší koncentraci oxidačního činidla a delší 

reakční době. Nevýhodou je časová náročnost tohoto stanovení. 

Principem tohoto stanovení je oxidace látek dichromanem draselným v prostředí 

s kyselinou sírovou při teplotě 150 °C po dobu 2 hodin při katalytickém působení síranu 

stříbrného. Výsledná hodnota CHSKCr se stanoví spektrofotometricky. 

Chemická reakce probíhá podle následujících rovnic (Pivokonský, 2012): 

CrO7
-2

 + 6 e
-
 + 14 H

+
 = Cr

3+
 + 7 H2O 6.1 

6.5 Rozpuštěné látky 

Rozpuštěné látky jsou stanovovány odpařením přesně odměřeného objemu 

filtrovaného vzorku a sušením odparku při 105 °C do konstantní hmotnosti (ČSN 75 7346, 

2002). 

Podle množství rozpuštěných látek ve vodě je pitná voda rozdělena na vodu slabě 

mineralizovanou (50 - 500 mg/l), vodu středně mineralizovanou (500 - 1500 mg/l) a vodu 

silně mineralizovanou s hodnotami RL105 > 1500 mg/l.  

Celková mineralizace je vyjádřena jako součet hmotnostních koncentrací všech 

rozpuštěných anorganických tuhých látek (ne plynů) přítomných ve vodě. Stejně jako 

rozpuštěné látky je celková mineralizace vyjadřována v mg/l (Pitter, 2015). 

Tabulka 3 Rozdělení přírodních a užitkových vod (Pitter, 2015) 

Kategorie Celková mineralizace [mg/l] 

voda s velmi malou mineralizací do 100 

voda s malou mineralizací 100 - 200 

voda se střední mineralizací 200 - 500 

voda se zvýšenou mineralizací 500 - 1000 

voda s velkou mineralizací nad 100 

V laboratorní práci byl vzorek filtrován přes filtr FILPAP KA-2 značky MERCI se 

střední velikostí pórů 8 µm. 
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7 PŘÍPRAVA KOAGULAČNÍCH EXTRAKTŮ Z ROSTLINNÝCH ZDROJŮ 

Semena Dlouhatce lablabu a Moringy oleifery byla zakoupena v internetových 

obchodech, Pískavice řecké seno byla zakoupena jako prášek a Cizrna beraní je dostupná 

v obchodech s potravinami ve formě semen. 

Semena Dlouhatce lablabu, Moringy oleifery a Cizrny byla rozemleta na prášek 

pomocí domácího mixéru. Rozemletá semena byla následně přeseta přes síto o průměru ok 

1 mm. Prášek ze semen byl poté uchováván v uzavíratelném igelitovém sáčku. 

Po proběhnutí laboratorních testů všech semen bylo vybráno semeno, které mělo 

nejefektivnější koagulační účinky na zkoumaných vodách, a z jeho semen byl připraven 

roztok s destilovanou vodou a roztok s NaCl.   

7.1 Příprava suspenze ze semen  

Suspenze semen s destilovanou vodou byla připravena tak, že semena byla rozmíchána 

v destilované vodě. Do odměrné baňky byly umístěny 2 g semen a obsah baňky byl 

doplněn po rysku 100 ml destilovanou vodou. Z toho zásobního roztoku byly následně 

dávkovány dané dávky pro koagulační testy (Pritchard, 2010). 

Suspenze semen s NaCl byla připravena z 1 M roztoku NaCl (Okuda, 1999) a 2 g 

rozemletých semen. Ze zásobní suspenze byly následně odebírány dávky pro koagulační 

testy.  
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8 STANOVENÍ OPTIMÁLNÍCH DÁVEK PRO MODELOVOU VODU 

Pro laboratorní práci byla použita modelová voda, která simulovala vlastnosti vody 

kaolínové a voda modelová simulující odpadní vodu z mlékárenského závodu. 

8.1 Příprava modelových vod 

Kaolínová voda vznikla smícháním 5g práškového kaolínu a 0,05g hydrogenuhličitanu 

sodného a doplněním destilovanou vodou na objem 1 l. Tento roztok byl hodinu míchán 

při 200 ot/min a nechán 24 hodin stát, aby se kaolín hydratoval. 

Z tohoto zásobního roztoku byl připraven pracovní roztok tak, že 10 ml zásobního 

roztoku bylo doplněno na 500 ml destilovanou vodou. Tím pracovní roztok dosáhl hodnoty 

zákalu 148 FNU (Beltrán-Heredia, 2011). 

Modelová voda mlékárenská byla připravena z bílého jogurtu a destilované vody; 

roztok byl připraven tak, že 750 ml jogurtu bylo destilovanou vodou doplněno na objem 

10 l. Výsledné CHSKCr modelové vody mlékárenské bylo 2700 mg/l (ASIO, 2016; 

Evropská komise, 2006). 

8.2 Stanovení optimální dávky koagulačního činidla 

Pro laboratorní práci byl jako koagulant použit 20% roztok síranu hlinitého. 

Pro stanovení optimální dávky koagulačního činidla bylo stanoveno CHSKCr 

v připravených modelových vodách. 

Tabulka 4 Hodnoty CHSKCr pro modelové vody 

 

Mlékárenská voda Kaolínová voda 

Hodnota CHSKCr [mg/l] 2748 4,77 

Optimální dávka síranu hlinitého pro modelovou vodu mlékárenskou byla vypočítána 

podle vzorce 3.3: 

Dx = D ∙ kx 

Dx = 8 ∙ 2748 ∙ 0,516 

Dx = 11 341 mg/l 

100 ml roztoku Al2(SO4)3 ∙ 18 H2O ... 20 g koagulačního činidla 

1 ml roztoku Al2(SO4)3 ∙ 18 H2O ... 200 mg koagulačního činidla 

x ml roztoku Al2(SO4)3 ∙ 18 H2O  ... 11 341 mg koagulačního činidla 

x = 56,7 ml 20% roztoku Al2(SO4)3 ∙ 18 H2O 

Optimální dávka síranu hlinitého pro kaolínovou vodu byla stanovena stejným 

způsobem. 
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8.2.1 Stanovení řady dávek koagulačního činidla 

Pro laboratorní práci byla použita řada dávek 20% roztoku síranu hlinitého tvořena 

0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 a 1,2 násobky optimální dávky do objemu 500 ml. 

Tabulka 5 Řada dávek koagulačního činidla 

Dávka Mlékárenská voda [ml/500ml] Kaolínová voda [ml/500ml] 

0,2 Dx 6 2 

0,4 Dx 11 4 

0,6 Dx 17 6 

0,8 Dx 23 8 

1 Dx 29 10 

1,2 Dx 34 12 

 

8.3 Stanovení optimální dávky alternativních koagulačních činidel 

Dávky alternativních koagulačních činidel byly převzaty a následně upraveny z článku 

Treatment of dairy wastewater treatment by natural coagulants (Patil, 2015). 

Dávky alternativních koagulačních činidel v suchém stavu i v suspenzi pro objem  

500 ml byly stanoveny na 0,01 g, 0,02 g, 0,05 g, 0,1 g, 0,15 g a 0,2 g. 

8.4 Stanovení sledovaných ukazatelů neupravených modelových vod 

U obou vod byla stanovena hodnota pH, vodivost a zákal. U modelové vody 

mlékárenské dále CHSKCr a u modelové kaolínové vody množství rozpuštěných látek. 

Naměřené hodnoty neupravených modelových vod jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

Tabulka 6 Hodnoty sledovaných ukazatelů modelových vod 

Voda Modelová mlékárenská voda Modelová kaolínová voda 

pH vstup [-] 6,7 7,03 

zákal [FNU] 2592 148 

konduktivita [µS/cm] 298 206 

CHSKCr [mg/l] 2748 - 

RL [mg/l] - 364 

8.5 Stanovení optimálního pH modelových vod 

Byla připravena řada kádinek s 500 ml modelových vod (kaolínové a mlékárenské) 

o různé hodnotě pH (4 - 12). Hodnota pH byla na požadovanou hodnotu upravena pomocí 

H2SO4 a NaOH. Do kádinek byla odpipetována základní dávka koagulačního činidla 

a obsah kádinek se nechal 2 minuty míchat při otáčkách 300 ot/min, 30 minut při 40 ot/min 

a následně 60 minut sedimentovat. 

Ve filtrátech byla stanovena hodnota pH výstup, konduktivita, zákal a CHSKCr. 

Naměřené hodnoty stanovení optimálního pH pro síran hlinitý jsou uvedeny v tabulce č. 7. 
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Tabulka 7 Naměřené hodnoty stanovení optimálního pH pro síran hlinitý a modelovou mlékárenskou vodu 

Modelová mlékárenská voda 

pH vstup [-] 3,96 6,39 8,23 10,29 11,20 12,25 

pH výstup [-] 3,08 3,32 3,36 3,91 3,93 5,24 

zákal [FNU] 2416 1856 2368 1680 1600 45,76 

konduktivita [µS/cm] 1397 1616 1193 1957 2131 2690 

CHSKCr [mg/l] 707,2 899,2 1073,6 1222,4 1401,6 521,6 

 

 

Obrázek 20 Grafické znázornění naměřených hodnot stanovení optimálního pH pro síran hlinitý 

a modelovou mlékárenskou vodu 

K nejvýznamnějšímu snížení zákalu a CHSKCr došlo při předúpravě vody pomocí 

NaOH na pH 12, kdy se po koagulaci ustálila hodnota pH = 5,24 (viz obrázek č. 20), tedy 

při pH přibližně optimálním pro koagulaci s Al2(SO4)3, kdy i většina Al
3+ 

 iontů je 

obsažena v sedimentující sraženině Al(OH)3. 

 

Obrázek 21 Vizuální výsledky stanovení optimálního pH pro síran hlinitý a modelovou mlékárenskou vodu 

Stejným způsobem bylo stanoveno optimální pH modelové mlékárenské vody pro 

ostatní alternativní koagulační činidla a optimální pH kaolínové vody pro všechna 

koagulační činidla, tj. síran hlinitý a alternativní koagulační činidla. 
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Pro alternativní koagulační činidla bylo zvoleno vstupní pH, jak modelové 

mlékárenské, tak i kaolínové vody, upravené pomocí H2SO4 na pH = 4. Při testování 

optimální dávky alternativních koagulantů v závislosti na hodnotě pH bylo zjištěno, že 

pouze při hodnotě cca pH 4 docházelo ke koagulaci. Optimální pH vstupního vzorku 

modelové kaolínové vody při použití koagulantu síranu hlinitého bylo pH 12, kterého bylo 

dosaženo úpravou pomocí NaOH.  
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9 ZHODNOCENÍ PRŮBĚHŮ ČIŘÍCÍCH PROCESŮ 

V praktické části diplomové práce byly používány vzorky modelových vod o objemu 

500 ml.  

Do kádinek s modelovou vodou o optimálním pH byly nadávkovány násobky 

koagulačního činidla síranu hlinitého a byl proveden čiřící test. 

Po sedimentaci byl obsah kádinek zfiltrován a ve filtrátu byly stanoveny sledované 

ukazatele.  

9.1 Čiřící proces se síranem hlinitým 

Jako první byl proveden čiřící proces na modelové mlékárenské vodě. 

 

Obrázek 22 Vizuální zhodnocení čiřícího procesu mlékárenské vody se síranem hlinitým 

Už z vizuální kontroly výsledků čiřícího testu je zjevné, že v kádinkách č. 3 a 4 

proběhl čiřící test nejlépe a částice způsobující zákal byly vysráženy do sedimentujícího 

vločkovitého kalu. 

Tabulka 8 Naměřené hodnoty ve filtrátu modelové mlékárenské vody pro síran hlinitý 

Modelová mlékárenská voda 

D [ml/500ml] 6 11 17 23 29 34 

D [g/500ml] 1,2 2,2 3,4 4,6 5,8 6,8 

pH vstup [-] 12,22 12,23 12,20 12,24 12,19 12,22 

pH výstup [-] 10,33 9,72 5,95 5,08 4,60 4,52 

zákal [FNU] 1920 1509 115 53 281 507 

konduktivita [µS/cm] 1240 1249 1415 1575 1686 1818 

CHSKCr [mg/l] 674 674 537 526 518 500 
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Obrázek 23 Grafické znázornění naměřených hodnot ve filtrátu modelové mlékárenské vody pro síran 

hlinitý 

Z naměřených hodnot vyplývá, že při dávce 46 ml/l 20% síranu hlinitého došlo ke 

snížení zákalu z 2592 FNU na 53 FNU - tj. zákal byl snížen o 98 %. Dále došlo ke snížení 

množství CHSKCr o 81 % - z 2748 mg/l na 526 mg/l. Tato dávka odpovídá 9,2 g 

Al2(SO4)3 ∙18 H2O na litr upravované vody, což je 0,8 násobek základní dávky. 

Dále byl čiřící proces proveden s modelovou kaolínovou vodou. 

 

Obrázek 24 Vizuální zhodnocení čiřícího procesu modelové kaolínové vody se síranem hlinitým 

Z vizuální kontroly výsledků čiřícího testu není zjevné, ve které kádince proběhl 

koagulační proces nejlépe. Ve všech kádinkách se po hodinové sedimentaci vytvořila 

vrstva sedimentujícího kalu. 

Tabulka 9 Naměřené hodnoty ve filtrátu modelové kaolínové vody pro síran hlinitý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Modelová kaolínová voda 

D [ml/500ml] 2 4 6 8 10 12 

D [g/500ml] 0,2 0,8 1,2 1,6 2 2,4 

pH vstup [-] 11,87 11,92 11,86 11,98 12,03 12,11 

pH výstup [-] 4,34 4,30 4,29 4,16 4,08 4,01 

zákal [FNU] 1,3 1,7 1,2 2 2,7 3,2 

konduktivita [µS/cm] 419 603 585 972 1201 1366 

RL  [mg/l] 464 872 908 1912 2464 2964 
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Obrázek 25 Grafické znázornění naměřených hodnot ve filtrátu modelové kaolínové vody pro síran hlinitý 

Z naměřených hodnot je zjevné, že čiřící test proběhl nejlépe při dávce 4 ml/l 20% 

síranu hlinitého, kdy došlo ke snížení hodnoty zákalu ze 148 FNU na 1,3 FNU - tj. o 99 %. 

Při této dávce, která odpovídá 0,4 g/l Al2(SO4)3 ∙18 H2O, došlo ke zvýšení množství RL 

o 15 %. 

9.2 Čiřící proces s alternativními koagulanty 

Jako první byly provedeny čiřící test pro modelovou mlékárenskou vodu a následně 

byly provedeny testy pro modelovou vodu kaolínovou. Pro čiřící testy bylo pH 

modelových vod upraveno na pH = 4. 

9.2.1 Čiřící proces modelové mlékárenské vody 

Prvním použitým koagulantem byla Pískavice řecké seno, následovala Cizrna beraní, 

Dlouhatec lablab a na konec byl proveden test s Moringou oleiferou. 

PÍSKAVICE ŘECKÉ SENO 

 

Obrázek 26 Vizuální zhodnocení čiřícího procesu modelové mlékárenské vody s Pískavicí řeckým senem 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 

Dávka [g/500ml]   

Grafické znázornění naměřených hodnot ve filtrátu modelové 

kaolínové vody pro síran hlinitý 

RL [mg/l] 

zákal [FNU] 

konduktivita [µS/cm] 



Bc. Katrin Calábková: Zhodnocení využitelnosti alternativních přírodních koagulantů 

36 

Vizuální zhodnocení čiřícího testu ukazuje, že test nejlépe proběhl v kádinkách č. 4 

a 5, kde je na dně vytvořen vločkovitý kal. 

Tabulka 10 Naměřené hodnoty ve filtrátu modelové mlékárenské vody pro Pískavici řecké seno 

Pískavice řecké seno 

D [g/500ml] 0,01 0,02 0,05 0,1 0,15 0,2 

pH vstup [-] 4,05 4,13 4,02 4,18 3,89 3,95 

pH výstup [-] 4,11 4,20 4,10 4,25 4,01 4,03 

zákal [FNU] 1984 2240 1776 1,3 3,7 1680 

konduktivita [µS/cm] 271 281 268 219 201 183 

CHSKCr [mg/l] 750 718 806 378 582 889 

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že nejvhodnější dávkou koagulačního činidla je 

dávka 0,2 g/l. Při této dávce byly hodnoty zákalu sníženy o 99 %, hodnoty CHSKCr o 86 % 

a hodnota konduktivity o 26 %.  

CIZRNA BERANÍ 

Tabulka 11 Naměřené hodnoty ve filtrátu modelové mlékárenské vody pro Cizrnu beraní 

Cizrna beraní 

D [g/500ml] 0,01 0,02 0,05 0,1 0,15 0,2 

pH vstup [-] 3,97 4,09 3,93 3,98 4,02 4,04 

pH výstup [-] 4,05 4,15 4,01 4,07 4,15 4,21 

zákal [FNU] 34,6 3,1 42,9 413 56,7 7,7 

konduktivita [µS/cm] 318 324 352 356 302 295 

CHSKCr [mg/l] 722 533 875 793 801 775 

Z výše uvedených hodnot je vidět, že optimální dávkou koagulačního činidla je dávka 

0,04 g/l. Při této dávce byly hodnoty zákalu sníženy o 99 %, hodnoty CHSKCr o 81 % 

a hodnoty konduktivity byly zvýšeny o 9 %.  

 

Obrázek 27 Vizuální zhodnocení čiřícího procesu modelové mlékárenské vody s Cizrnou beraní 

Z vizuálního zhodnocení čiřicího testu je vidět, že test nejlépe proběhl v kádinkách č. 2 

a 6, kde vyčiřená voda byla skoro bez zákalu.  

  



Bc. Katrin Calábková: Zhodnocení využitelnosti alternativních přírodních koagulantů 

37 

DLOUHATEC LABLAB 

 

Obrázek 28 Vizuální zhodnocení čiřícího procesu modelové mlékárenské vody s Dlouhatcem lablabem 

Z vizuálního zhodnocení čiřícího testu je možné pozorovat, že test nejlépe proběhl 

v kádinkách č. 1, 2, 5 a 6, kde vznikl na dně kádinky vločkovitý sediment.  

Tabulka 12 Naměřené hodnoty ve filtrátu modelové mlékárenské vody pro Dlouhatec lablab 

Dlouhatec lablab 

D [g/500ml] 0,01 0,02 0,05 0,1 0,15 0,2 

pH vstup [-] 4,12 4,14 3,91 4,04 4,16 3,96 

pH výstup [-] 4,15 4,18 3,85 3,83 4,25 4,12 

zákal [FNU] 4,5 2,4 23,6 1270 5,4 1,6 

konduktivita [µS/cm] 375 318 410 361 357 480 

CHSKCr [mg/l] 712 628 802 728 766 848 

Z hodnot uvedených v tabulce je vidět, že nejvhodnější dávkou koagulačního činidla je 

dávka 0,04 g/l. Při této dávce byly hodnoty zákalu sníženy o 99 %, hodnoty CHSKCr 

o 77 % a hodnoty konduktivity byly zvýšeny o 7 %.  

MORINGA OLEIFERA 

 

Obrázek 29 Vizuální zhodnocení čiřícího procesu modelové mlékárenské vody s Moringou oleiferou 

Dle vizuálního zhodnocení čiřícího testu je možné poznamenat, že test nejlépe proběhl 

v kádince č. 3, kde vznikl na dně kádinky vločkovitý sediment a voda byla téměř bez 

zákalu. 
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Tabulka 13 Naměřené hodnoty ve filtrátu modelové mlékárenské vody pro Moringu oleiferu 

Moringa oleifera 

D [g/500ml] 0,01 0,02 0,05 0,1 0,15 0,2 

pH vstup [-] 3,99 3,70 4,16 3,91 3,89 3,62 

pH výstup [-] 4,15 3,80 4,17 3,96 3,98 3,75 

zákal [FNU] 51 2912 6,7 448 361 3312 

konduktivita [µS/cm] 419 344 332 335 330 387 

CHSKCr [mg/l] 935 1038 718 1074 1097 1157 

Nejvhodnější dávkou koagulačního činidla je dávka 0,1 g/l. Při této dávce byly 

hodnoty zákalu sníženy o 99 %, hodnoty CHSKCr o 74 % a hodnoty konduktivity byly 

zvýšeny o 11 %.  

9.2.2 Porovnání výsledků alternativních koagulantů pro modelovou mlékárenskou 

vodu 

Výsledky hodnot naměřených ve filtrátech modelové mlékárenské vody pro 

alternativní koagulanty byly vyneseny do grafu a porovnány. 

 

Obrázek 30 Porovnání zákalu ve filtrátu modelové mlékárenské vody při použití alternativních koagulantů 

Jak je patrné z obrázku č. 30, všechny alternativní koagulanty byly schopny snížit 

hodnoty zákalu mlékárenské vody o 99 %, nejnižší množství zákalu ve filtrátu se 

vyskytovalo při dávce 0,2 g/l koagulantu Pískavice řecké seno, kde byl zákal snížen na 1,3 

FNU z původních 2592 FNU. 
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Obrázek 31 Porovnání konduktivity ve filtrátu modelové mlékárenské vody při použití alternativních 

koagulantů 

Z obrázku č. 31 lze vyčíst, že alternativní koagulant Pískavice řecké seno byl jako 

jediný schopný snížit hodnotu konduktivity roztoku. Jiné alternativní koagulanty 

konduktivitu zvýšili - nejvíce dávka 0,4 g/l Moringy oleifery. 

 

Obrázek 32 Porovnání CHSKCr ve filtrátu modelové mlékárenské vody při použití alternativních koagulantů 

Na obrázku č. 32 je patrné, že nejvhodnější dávky koagulantů snížily hodnotu CHSKCr 

v kádinkách na 74 - 86 %, kdy dávka 0,2 g/l Pískavice řeckého sena byla pro snížení 

hodnoty CHSKCr nejúčinnější. 
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9.2.3 Čiřící proces modelové kaolínové vody 

Čiřící testy pro kaolínovou vodu byly provedeny stejným způsobem, jako testy pro 

modelovou vodu mlékárenskou. 

PÍSKAVICE ŘECKÉ SENO 

 

Obrázek 33 Vizuální zhodnocení čiřícího procesu modelové kaolínové vody s Pískavicí řeckým senem 

Vizuální zhodnocení čiřícího testu ukazuje, že test nejlépe proběhl v kádinkách č. 2 

a 4, kde byl odstraněn jak zákal, tak i zabarvení vody. 

Tabulka 14 Naměřené hodnoty ve filtrátu modelové kaolínové vody pro Pískavici řecké seno 

Pískavice řecké seno 

D [g/500ml] 0,01 0,02 0,05 0,1 0,15 0,2 

pH vstup [-] 4,06 4,12 3,98 4,02 3,89 3,85 

pH výstup [-] 4,32 4,43 4,25 4,45 4,13 4,09 

zákal [FNU] 8,3 5,2 8,4 5,1 6,9 13,1 

konduktivita [µS/cm] 151 149 149 172 153 155 

RL [mg/l] 156 144 184 248 252 324 

Z hodnot uvedených v tabulce je vidět, že nejvhodnější dávkou koagulačního činidla je 

dávka 0,04 g/l. Při této dávce byly hodnoty zákalu sníženy o 96 %, hodnoty RL o 60% 

a hodnoty konduktivity byly sníženy o 28 %.  

CIZRNA BERANÍ 

 

Obrázek 34 Vizuální zhodnocení čiřícího procesu modelové kaolínové vody s Cizrnou beraní 

Z vizuálního zhodnocení čiřícího testu nelze říci, ve které kádince proběhl test nejlépe.  
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Tabulka 15 Naměřené hodnoty ve filtrátu modelové kaolínové vody pro Cizrnu beraní 

Cizrna beraní 

D [g/500ml] 0,01 0,02 0,05 0,1 0,15 0,2 

pH vstup [-] 4,02 4,05 3,91 3,90 4,04 3,95 

pH výstup [-] 4,44 4,79 4,37 4,84 5,30 5,01 

zákal [FNU] 2,0 1,4 1,6 2,0 1,6 1,5 

konduktivita [µS/cm] 343 237 261 188 257 292 

RL [mg/l] 176 164 232 184 304 308 

Z výše uvedených hodnot je vidět, že optimální dávkou koagulačního činidla je dávka 

0,04 g/l. Při této dávce byly hodnoty zákalu sníženy o 99 %, hodnoty RL o 55% a hodnoty 

konduktivity byly zvýšeny o 15 %.  

DLOUHATEC LABLAB 

 

Obrázek 35 Vizuální zhodnocení čiřícího procesu modelové kaolínové vody s Dlouhatcem lablabem 

Z vizuálního zhodnocení čiřícího testu nelze říci, ve které kádince proběhl test nejlépe.  

Tabulka 16 Naměřené hodnoty ve filtrátu modelové kaolínové vody pro Dlouhatec lablab 

Dlouhatec lablab 

D [g/500ml] 0,01 0,02 0,05 0,1 0,15 0,2 

pH vstup [-] 3,87 3,72 3,88 4,05 4,03 3,78 

pH výstup [-] 3,95 3,82 3,92 4,29 4,32 4,27 

zákal [FNU] 1,3 1,7 1,8 2,5 1,4 1,5 

konduktivita [µS/cm] 317 244 772 195 192 210 

RL [mg/l] 292 168 728 212 264 328 

Nejvhodnější dávkou koagulačního činidla je dávka 0,04 g/l. Při této dávce byly 

hodnoty zákalu sníženy o 99 %, hodnoty RL o 54% a hodnoty konduktivity byly zvýšeny 

o 18 %.  
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MORINGA OLEIFERA 

 

Obrázek 36 Vizuální zhodnocení čiřícího procesu modelové kaolínové vody s Moringou oleiferou 

Z vizuálního zhodnocení čiřícího testu nelze říci, ve které kádince proběhl test nejlépe.  

Tabulka 17 Naměřené hodnoty ve filtrátu modelové kaolínové vody pro Moringu oleiferu 

Moringa oleifera 

D [g/500ml] 0,01 0,02 0,05 0,1 0,15 0,2 

pH vstup [-] 4,31 3,93 4,37 3,82 3,89 3,91 

pH výstup [-] 4,43 6,94 4,35 4,03 4,19 4,11 

zákal [FNU] 2,6 4,9 3,8 10,5 7,8 10,7 

konduktivita [µS/cm] 575 153 170 203 218 233 

RL [mg/l] 452 160 232 224 256 256 

Za optimální dávku koagulačního činidla byla zvolena dávka 0,1 g/l. Při této dávce 

byly hodnoty zákalu sníženy o 97 %, hodnoty RL o 56% a hodnoty konduktivity byly 

sníženy o 26 %.  

9.2.4 Porovnání výsledků alternativních koagulantů pro modelovou kaolínovou 

vodu 

Výsledky hodnot naměřených ve filtrátech modelové kaolínové vody pro alternativní 

koagulanty byly vyneseny do grafu a porovnány. 

 

Obrázek 37 Porovnání zákalu ve filtrátu modelové kaolínové vody při použití alternativních koagulantů 
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Jak je patrné z obrázku č. 37, všechny alternativní koagulanty byly schopny snížit 

hodnoty zákalu modelové kaolínové vody o 89 - 96 %, nejnižší množství zákalu ve filtrátu 

se vyskytovalo při dávce 0,04 g/l koagulantu Cizrny beraní, kdy byla hodnota zákalu 

snížena na 1,4 FNU z původních 148 FNU. 

 

Obrázek 38 Porovnání konduktivity ve filtrátu modelové kaolínové vody při použití alternativních 

koagulantů 

Z obrázku č. 38 lze vyčíst, že alternativní koagulant Pískavice řecké seno byl schopný 

snížit hodnotu konduktivity roztoku na 28%.  

 

Obrázek 39 Porovnání množství rozpuštěných látek ve filtrátu modelové kaolínové vody při použití 

alternativních koagulantů 

Na obrázku č. 39 je patrné, že nejvhodnější dávky koagulantů snížily množství RL 

v kádinkách o 54 - 60 %, kdy dávka 0,04 g/l Pískavice řeckého sena byla při snížení 

hodnot RL nejúčinnější. 
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9.3 Výsledky koagulací při použití 2% suspenzí  

Z předchozích čiřících procesů byl vybrán nejúčinnější koagulant, a tímto koagulantem 

byla Pískavice řecké seno. 

První řada koagulačních testů byla provedena se semeny smáčenými v destilované 

vodě. Byly vytvořeny 2% roztoky (Okuda, 1991). Druhá řada koagulačních testů byla 

provedena s 1 M roztokem NaCl rovněž tak, aby vznikly 2% roztoky (Okuda, 1991). 

Dávky těchto suspenzí byly dávkovány do modelových vod a výsledky byly následně 

porovnány s dávkováním suchých semen alternativního koagulantu Pískavice řeckého 

sena. 

9.3.1 Koagulace při použití 2% suspenze (semena Pískavice řecké seno / destilovaná 

voda) – postup A 

 

Obrázek 40 Vizuální zhodnocení čiřícího procesu modelové mlékárenské vody s 2% suspenzí Pískavice 

řeckého sena seno 

Z vizuálního zhodnocení je vidět, že čiřící proces proběh v kádinkách č. 3, 4. 5 a 6, kde 

na dně kádinek vytvořil vločkovitý sedimentující kal. 

Tabulka 18 Naměřené hodnoty ve filtrátu modelové mlékárenské vody s 2% suspenzí Pískavice řeckého sena 

Modelová mlékárenská voda 

D [ml/500ml] 0,5 1 205 5 7,5 10 

D [g/500ml] 0,01 0,02 0,05 0,1 0,15 0,2 

pH vstup [-] 3,78 3,76 4,30 4,16 4,03 3,87 

pH výstup [-] 3,98 3,94 4,62 4,40 4,33 4,31 

zákal [FNU] 644 162 10,1 2,1 1,6 1,7 

konduktivita [µS/cm] 353 346 329 342 301 322 

CHSKCr [mg/l] 978 958 927 824 738 867 

Za optimální dávku koagulačního činidla byla zvolena dávka 0,3 g/l. Při této dávce 

byly hodnoty zákalu sníženy o 99 %, hodnoty CHSKCr o 73 % a hodnoty konduktivity byly 

zvýšeny o 1 %.  
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Obrázek 41 Vizuální zhodnocení čiřícího procesu modelové kaolínové vody s 2% suspenzí Pískavice řeckého 

sena 

 Z vizuálního zhodnocení čiřícího testu nelze říci, ve které kádince proběhl test 

nejlépe.  

Tabulka 19 Naměřené hodnoty ve filtrátu modelové kaolínové vody s 2% suspenzí Pískavice řeckého sena 

Modelová kaolínová voda 

D [g/500ml] 0,01 0,02 0,05 0,1 0,15 0,2 

pH vstup [-] 4,03 4,05 3,97 3,64 3,89 3,86 

pH výstup [-] 4,99 4,70 4,83 4,11 4,65 4,31 

zákal [FNU] 4,7 4,8 2,2 3,4 4,4 6,8 

konduktivita [µS/cm] 233 184 182 237 196 221 

RL [mg/l] 132 128 192 224 276 320 

Za nejvhodnější dávku koagulačního činidla byla zvolena dávka 0,04 g/l. Při této 

dávce byly hodnoty zákalu sníženy o 97 %, hodnoty RL o 65 % a hodnoty konduktivity 

byly sníženy o 11 %.  

9.3.2 Koagulace při použití 2% suspenze (semena Pískavice řecké seno / 1M NaCl) – 

postup B 

 

Obrázek 42 Vizuální zhodnocení čiřícího procesu modelové mlékárenské vody s 2% suspenzí Pískavice 

řeckého sena  

Z vizuálního zhodnocení je vidět, že čiřící proces proběh v kádinkách č. 2, 5 a 6, kde 

na dně kádinek vytvořil vločkovitý sedimentující kal. 
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Tabulka 20 Naměřené hodnoty ve filtrátu modelové mlékárenské vody s 2% suspenzí Pískavice řeckého sena 

Modelová mlékárenská voda 

D [ml/500ml] 0,5 1 205 5 7,5 10 

D [g/500ml] 0,01 0,02 0,05 0,1 0,15 0,2 

pH vstup [-] 3,69 4,06 4,27 3,91 4,10 3,96 

pH výstup [-] 4,16 4,28 3,99 3,85 4,45 4,20 

zákal [FNU] 3056 3,8 2400 1648 2,2 11,7 

konduktivita [µS/cm] 423 476 634 1186 1390 1278 

CHSKCr [mg/l] 1047 799 1009 1026 992 778 

Za optimální dávku koagulačního činidla byla zvolena dávka 0,04 g/l. Při této dávce 

byly hodnoty zákalu sníženy o 99 %, hodnoty CHSKCr o 71 % a hodnoty konduktivity byly 

zvýšeny o 60 %.   

 

Z vizuálního zhodnocení čiřícího testu nelze říci, ve které kádince proběhl test nejlépe.  

Tabulka 21 Naměřené hodnoty ve filtrátu modelové kaolínové vody s 2% suspenzí Pískavice řeckého sena 

Modelová kaolínová voda 

D [g/500ml] 0,01 0,02 0,05 0,1 0,15 0,2 

pH vstup [-] 3,94 3,72 3,73 3,74 3,76 3,82 

pH výstup [-] 4,20 3,95 3,91 3,88 3,99 4,16 

zákal [FNU] 4,5 2,6 5,8 9,4 11,9 16,4 

konduktivita [µS/cm] 289 338 501 718 1187 1495 

RL [mg/l] 260 248 472 612 1032 1336 

Za nejvhodnější dávku koagulačního činidla byla zvolena dávka 0,04 g/l. Při této 

dávce byly hodnoty zákalu sníženy o 98 %, hodnoty RL o 31 % a hodnoty konduktivity 

byly zvýšeny o 64 %.  

9.3.3 Porovnání výsledků ze série koagulačních testů 

Výsledky hodnot naměřených ve filtrátech modelové mlékárenské vody při použití 

suchých semen, postupu A i postupu B byly vyneseny do grafu a porovnány. 
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Obrázek 43 Porovnání zákalu ve filtrátu modelové mlékárenské vody pro semena Pískavice řeckého sena 

Jak je patrné z obrázku č. 43, napuštění semen destilovanou vodou se jeví jako 

nejefektivnější, nejnižší množství zákalu ve filtrátu se vyskytovalo při dávce 0,04 g/l, kdy 

byla hodnota zákalu snížena na 1,6 FNU z původních 2592 FNU. 

 

Obrázek 44 Porovnání konduktivity ve filtrátu modelové mlékárenské vody pro semena Pískavice řeckého 

sena 

Z obrázku č. 44 lze vyčíst, že suchá semena Pískavice řecké seno byla schopná snížit 

hodnotu konduktivity roztoku na 28%.  
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Obrázek 45 Porovnání CHSKCr ve filtrátu modelové mlékárenské vody pro semena Pískavice řeckého sena 

Na obrázku č. 45 je patrné, že optimální je dávkování suchého semena. Dávka 0,2 g/l 

Pískavice řeckého sena byla při snižování množství RL nejúčinnější. 

 

Obrázek 46 Porovnání zákalu ve filtrátu modelové kaolínové vody pro semena Pískavice řeckého sena 

Jak je patrné z obrázku č. 46, všechny formy Pískavice řecké seno byly schopny snížit 

zákal modelové kaolínové vody. 
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Obrázek 47 Porovnání konduktivity ve filtrátu modelové kaolínové vody pro semena Pískavice řeckého sena 

Z obrázku č. 47 lze vyčíst, že suchá semena Pískavice řecké seno byla schopná nejlépe 

snížit hodnotu konduktivity roztoku. 

 

Obrázek 48 Porovnání RL ve filtrátu modelové kaolínové vody pro semena Pískavice řeckého sena 

Na obrázku č. 48 je patrné, že dávkování suchých semen a semen ve vodném roztoku 

je efektivnější pro snížení množství RL v modelové vodě. 

9.4 Zbytková koncentrace iontů 

Ve filtrátech vzorků s optimálními čiřícími účinky byly stanoveny zbytkové 

koncentrace síranových a hlinitých iontů pomocí rychlotestů. 

Síranové a hlinité ionty obsažené v roztoku mají původ v koagulačním činidle síranu 
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kyseliny sírové, která byla použita pro úpravu pH roztoků. Hlinité ionty se v roztocích, kde 

bylo použito alternativního koagulantu, nevyskytují. 

Tabulka 22 Tabulka koncentrací síranových iontů v modelové mlékárenské vodě 

Koagulant 
Původní koncentrace SO4

-2
 

iontů [mg/l] 

Zbytková koncentrace SO4
-2

 

iontů [mg/l] 

Síran hlinitý 3978 3150 

Suché semena 123 118 

Semena aktivované NaCl 123 122 

Semena napuštěné H2O 123 120 

Tabulka 23 Tabulka koncentrací hlinitých iontů v modelové mlékárenské vodě 

Koagulant 
Původní koncentrace Al

+3
 

iontů [mg/l] 

Zbytková koncentrace Al
+3

 

iontů [mg/l] 

Síran hlinitý 745 15 

Výsledná koncentrace síranových iontů v modelové mlékárenské vodě při použití 

síranu hlinitého jako koagulantu byla o 21 % nižší než původní koncentrace těchto iontů 

způsobená dávkou koagulantu.  

Výsledná koncentrace síranových iontů ve filtrátech s vodou, pro kterou byl použit 

alternativní koagulant, se od původní koncentrace významně nelišila. 

Koncentrace hlinitých iontů byla při čiřícím procesu taktéž snížena - o 98%. Tím je 

zřejmé, že téměř veškerý hliník je vysrážen v kalu na dně kádinky. Zbytková koncentrace 

hliníku je pravděpodobně způsobenou hodnotou pH 5,08. 

Tabulka 24 Tabulka koncentrací síranových iontů v modelové kaolínové vodě 

Koagulant 
Původní koncentrace SO4

-2
 

iontů [mg/l] 

Zbytková koncentrace SO4
-2

 

iontů [mg/l] 

Síran hlinitý 346 275 

Suché semena 53 48 

Semena aktivované NaCl 53 50 

Semena napuštěné H2O 53 51 

Tabulka 25 Tabulka koncentrací hlinitých iontů v modelové kaolínové vodě 

Koagulant 
Původní koncentrace Al

+3
 

iontů [mg/l] 

Zbytková koncentrace Al
+3

 

iontů [mg/l] 

Síran hlinitý 65 7,5 
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Výsledná koncentrace síranových iontů v modelové kaolínové vodě při použití síranu 

hlinitého jako koagulantu byla o 21 % nižší než původní koncentrace těchto iontů.  

Při použití alternativního koagulantu nedošlo k významné změně koncentrace 

síranových iontů. 

Hodnota koncentrace hlinitých iontů byla při čiřícím procesu taktéž snížena - o 88 %. 

Je tedy zřejmé, že většina hliníku, který se původně vyskytoval v roztoku, je vysrážena ve 

formě kalu na dně kádinky. 
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10 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ KOAGULANTŮ 

Na závěr praktické části diplomové práce bylo zpracováno ekonomické zhodnocení 

koagulantů. 

Cena 1000 g balení laboratorního síranu hlinitého činí 1205 Kč (Švec, 2014). Pro 

optimální vyčiření 1 l modelové mlékárenské vody bylo nutné použít 46 ml 20% roztoku 

koagulačního činidla, tato dávka odpovídá 9,2 g práškového laboratorního síranu hlinitého. 

Cena optimální dávky je 11 Kč/l. Pro kaolínovou vodu je nutné použít dávku 4 ml 20% 

roztoku, což odpovídá 0,8 g práškového laboratorního síranu hlinitého. Cena této optimální 

dávky je 0,96 Kč/l. 

Cena 40 kg balení technického síranu hlinitého, které obsahuje 99% Al2(SO4)3 ∙ 18 

H2O, činí 28 Kč (Mach chemikálie, 2016). Pro optimální vyčiření 1 l modelové 

mlékárenské vody bylo nutné použít 46 ml 20% roztoku koagulačního činidla, tato dávka 

odpovídá 9,3 g práškového technického síranu hlinitého. Cena optimální dávky je 0,0065 

Kč/l. Pro modelovou kaolínovou vodu je nutné použít dávku 4 ml 20% roztoku, což 

odpovídá 0,81 g práškového technického síranu hlinitého. Cena této optimální dávky je 

0,0006 Kč/l. 

Balení 120 g Pískavice řecké seno je k dostání za 65 Kč (Kitchenette shop, 2015). Pro 

čiřící proces s modelovou mlékárenskou vodou je optimální dávka tohoto koagulantu 0,2 

g/l. Cena optimální dávky je 0,10 Kč/l. Optimální dávka pro modelovou kaolínovou vodu 

je 0,04 g  o ceně 0,02 Kč/l upravované vody. 

Cena 4g balení Cizrny beraní je 15 Kč (Prohopo, 2016). Pro čiřící proces s modelovou 

mlékárenskou vodou je optimální dávka tohoto koagulantu 0,04 g. Cena této optimální 

dávky je 0,15 Kč/l. Optimální dávka pro modelovou kaolínovou vodu je stejná jako pro 

vodu modelovou - 0,04 g o ceně 0,15 Kč/l. 

Balení 3 g Dlouhatec lablab je k dostání za 49 Kč (Farmaření.cz, 2016). Pro čiřicí 

proces s modelovou mlékárenskou vodou je optimální dávka tohoto koagulantu 0,04 g. 

Cena optimální dávky je 0,65 Kč/l. Optimální dávka pro modelovou kaolínovou vodu je 

taktéž 0,04 g o ceně 0,65 Kč/l. 

Cena 5,6g balení Moringy oleifery je 180,37 Kč (Amazon, 2016). Pro čiřící proces 

s modelovou mlékárenskou vodou je optimální dávka tohoto koagulantu 0,1 g. Cena této 

optimální dávky je 3,20 Kč/l. Optimální dávka pro modelovou kaolínovou vodu je stejná 

jako pro vodu modelovou -  0,1 g o ceně 3,20 Kč/l. 

Za předpokladu použití technického síranu hlinitého pro modelovou mlékárenskou 

vodu činí cena optimální dávky 0,0065 Kč/l vyčiřené vody. Cena pro velkoodběratele 

může být ještě nižší. 

Pro modelovou kaolínovou vodu by cena dávky technického síranu hlinitého, která 

činila 0,0006 Kč/l.  
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11 POROVNÁNÍ SÍRANU HLINITÉHO S ALTERNATIVNÍMI KOAGULANTY 

Při čiřícím procesu s modelovou mlékárenskou vodou bylo koagulační činidlo síran 

hlinitý s chemickým vzorcem Al2(SO4)3 ∙18 H2O schopno odstranit 98 % zákalu a 81 % 

CHSKCr. Při procesu s modelovou kaolínovou vodou anorganický koagulant snížil zákal 

o 99 %, ale došlo ke zvýšení množství rozpuštěných látek v roztoku o 15 %. 

Jako nejúčinnějším alternativním koagulačním činidlem se ukázala být Pískavice řecké 

seno, která při své optimální dávce v modelové mlékárenské vodě snížila hodnotu zákalu 

o 99 %, hodnotu CHSKCr o 86 % a zároveň také snížila hodnotu konduktivity o 26%. Při 

procesu s modelovou kaolínovou vodou semena Pískavice řeckého sena snížily hodnotu 

zákalu o 96 %,  množství RL o 60 % a také snížily hodnotu konduktivity o 28 %.  

Při použití obou druhů koagulantů muselo být pH modelových vod upraveno. 

Modelová mlékárenská voda, která byla čiřena síranem hlinitým, musela být předupravena 

na pH 12, v laboratorní práci bylo požadované pH dosaženo přidáním 50% NaOH. 

Alternativní koagulanty pracovaly nejlépe při kyselém pH okolo 4. Tato hodnota byla 

dosažena dávkováním 5% H2SO4. 

Po koagulaci s alternativními koagulanty zůstává hodnota pH pro modelové vody 

téměř nezměněna (hodnota pH činí přibližně 4,25), což se jeví společně s přepočítanou 

cenou semen na litr takto upravované vody jako hlavní negativa vzhledem k dostupnosti, 

ceně a pracovní oblasti pH síranu hlinitého.  
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12 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá zhodnocením využitelnosti alternativních přírodních 

koagulantů. Jako první byl zmíněn a popsán čiřící proces. Následně byl přiblížen proces 

koagulace z hlediska jeho chemické podstaty, stabilizace a destabilizace koloidů, a byly 

zde vyjmenovány koagulanty používané při čiření vody. 

Praktická část diplomové práce se zabývala porovnáním používaného anorganického 

koagulantu s vybranými alternativními koagulačními činidly a zhodnocením průběhu 

čiřících procesů. Pro diplomovou práci byla vybrána alternativní koagulační činidla: 

Pískavice řecké seno, Cizrna beraní, Dlouhatec lablab a Moringa oleifera na základě 

článků autorů Patil, 2015 a Okuda, 1991. 

V praktické části diplomové práce se ukázalo, že alternativní koagulanty jsou schopny 

u zvolených modelových vod snížit hodnotu zákalu, rozpuštěných látek, CHSKCr 

a konduktivity minimálně na stejné úrovni, jako běžně používané anorganické koagulanty. 

Pískavice řecké seno, která se projevila jako nejlepší koagulační činidlo z vybraných 

alternativních koagulantů, dokázala při dávce 0,2 g na litr modelové mlékárenské vody 

snížit hodnotu zákalu o 99 %, hodnotu CHSKCr o 86 % a dále také snížit hodnotu 

konduktivity o 26 %. Při čiřícím procesu s modelovou kaolínovou vodou dávka 0,04 g/l 

semen Pískavice řeckého sena snížila hodnotu zákalu o 96 %, množství RL o 60 % a došlo 

také ke snížení hodnoty konduktivity o 28 %.  

Síran hlinitý, který byl zástupcem používaných anorganických koagulačních činidel, 

snížil při dávce 46 ml na l litr modelové mlékárenské vody hodnotu zákalu o 98 % 

a hodnotu CHSKCr o 81 %. Při procesu s modelovou kaolínovou vodou tento anorganický 

koagulant snížil hodnotu zákalu o 99 %, ale zároveň došlo ke zvýšení množství 

rozpuštěných látek v roztoku, a to o 15 %. 

Výsledky čiřících procesů s 2% suspenzemi alternativních koagulantů byly velmi 

podobné výsledkům čiřících procesů se suchými semeny, takže v tomto ohledu není 

konkrétní způsob přípravy před jejich aplikací shledán jako zásadní.  

Závěrem lze z bilance použitých anorganických a organických koagulantů konstatovat, 

že optimální dávka síranu hlinitého pro modelovou mlékárenskou vodu je 15x levnější než 

optimální dávka alternativního koagulantu, a pro modelovou kaolínovou vodu je optimální 

dávka síranu hlinitého 33x levnější než nejvhodnější dávka Pískavice řeckého sena.  

Na druhou stranu, vzhledem k výsledným hodnotám konduktivity a potřebným 

dávkám anorganických činidel (síran hlinitý, NaOH pro předúpravu) pro koagulaci, které 

byly řádově vyšší, vychází lépe koagulace s použitím semen (semeno, H2SO4 pro 

předúpravu), což považuji za pozitivní výsledek. Následné výzkumné práce mohou být 

zaměřeny na použití alternativních koagulantů na reálných vodách. Další výhodou 

alternativních koagulantů je jejich bezpečnost pro lidské zdraví - při jejich použití nejsou 

do vod vnášeny ionty hliníku, které jsou vzhledem ke své neurotoxicitě považovány za 

rizikové pro lidský organismus. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

COD ... Chemical oxygen demand 

CHSK ... chemická spotřeba kyslíku [mg/l] 

CHSKCr ... chemická spotřeba kyslíku stanovena dichromanem draselným [mg/l] 

CHSKMn ... chemická spotřeba kyslíku stanovena manganistanem draselným [mg/l] 

D ... dávka [g/l; ml/l] 

FNU ... nefelometrické formazinové jednotky 

RL ... rozpuštěné látky [mg/l] 
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