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Abstrakt: 
 

Jedním z aktuálních problémů při úpravě pitné vody je přítomnost buněk 

fytoplanktonu a jím produkovaných organických látek (AOM) v surové vodě. Populace 

fytoplanktonu a produkce AOM neustále narůstá se zvyšující se antropogenní 

eutrofizací vodních ekosystémů. Zejména AOM zhoršují účinnost technologických 

procesů úpravy vody a při hygienickém zabezpečení vody z nich mohou vznikat 

zdravotně závadné vedlejší produkty dezinfekce. Tradičním procesem úpravy vody je 

koagulace, která je účinná pro odstraňování buněk řas a sinic z pitné vody, ale je již 

méně účinná pro některé složky AOM. Obzvláště špatně odstranitelná je pak 

nízkomolekulární neproteinová složka AOM, která může představovat většinu 

organického zatížení surové vody. Ke zvýšení účinnosti koagulace buněk řas a sinic a i 

AOM lze využít oxidaci zařazenou před koagulaci. Cílem této práce je posouzení vlivu 

předoxidace manganistanem draselným na koagulaci neproteinové složky AOM řasy 

Chlorella vulgaris síranem hlinitým a polyaluminiumchloridem. Vliv předoxidace 

manganistanem byl zhodnocen porovnáním výsledků koagulačních experimentů 

s neproteinovými látkami bez předoxidace a s předoxidací pěti různými dávkami 

manganistanu draselného (0,025; 0,05; 0,1; 0,15 a 0,2 mg KMnO4 mg-1 DOC). Dávky 

manganistanu a čas potřebný k předoxidaci (30 minut) byly určeny na základě úbytku 

manganistanu a DOC při předoxidačních experimentech. Maximální účinnost 

odstranění neproteinových látek byla 17 % DOC po koagulaci síranem hlinitým a 22 % 

po koagulaci polyaluminiumchloridem v testech jak bez předoxidace tak s předoxidací. 

Zbytková koncentrace hliníku bez a s předoxidací byla 0,40 a 0,29 mg L-1 Al po 

koagulaci polyaluminimchloridem a 0,25 mg L-1 Al v obou případech po koagulaci 

síranem hlinítým. Optimální pH pro koagulaci síranem hlinitým bylo 6,5 – 7,5 bez i 

s předoxidací, u polyaluminiumchloridu se rozsah pH rozšířil z 7,5 – 7,6 bez 

předoxidace na 7,3 – 7,6 s předoxidací. Předoxidace manganistanem draselným tak 

nevylepšila odstraňování neproteinových látek, ale mírně snížila koncentraci 

zbytkového hliníku a rozšířila rozsah optimálních hodnot pH pro koagulaci 

polyaluminiumchloridem. 
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