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Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá charakterizací vlastností COM (Cellular Organic Matter)

neproteinových látek zelené řasy Chlorella vulgaris ve vztahu k jejich koagulaci pomocí

síranu hlinitého a polyaluminiumchloridu. V rámci práce byly studovány také interakční

mechanismy. Bylo zjištěno, že neproteinové látky COM Chlorella vulgaris jsou tvořeny

sacharidy (25 % DOCNP, 21 % sušiny neproteinových látek) a dalšími nespecifikovanými

neproteinovým látkami. Frakcionací molekulových hmotností bylo zjištěno, že jsou tvořeny

především látkami s MW < 3 kDa a látkami s MW > 100 kDa. Koagulace síranem hlinitým

probíhala v intervalu pH 5 - 8,5 a koagulace polyaluminiumchloridem probíhala v intervalu

pH 7 - 10 v závislosti na dávce koagulačního činidla. Maximální účinnost odstranění DOC

byla 17 – 22 % v závislosti na zvoleném koagulačním činidle, jeho dávce a pH.

Polyaluminiumchlorid vykazoval vyšší účinnost odstranění DOC než síran hlinitý. Nejvyšší

účinnost koagulace se pro obě činidla pohybovala v oblasti neutrálního pH. Pro všechny

koagulační testy byly zaznamenány vyšší zbytkové koncentrace hliníku, než je hygienický

limit pro pitnou vodu (0,2 mg.L-1). Koagulací byly odstraněny především vysokomolekulární

látky, při použití polyaluminiumchloridu byly odstraněny všechny látky s MW > 10 kDa.  Při

koagulaci neproteinových látek bylo nejvyšší účinnosti pro obě koagulační činidla dosaženo

mechanismem adsorpce v neutrální oblasti pH. Síran hlinitý umožňoval koagulaci také

mechanismem nábojové neutralizace při pH < 7, avšak účinnost odstranění DOC byla nižší.

Klíčová slova:
přírodní organické látky (NOM), organické látky produkované fytoplanktonem (AOM),

neproteinové látky, úprava vody, koagulace, polyaluminiumchlorid, síran hlinitý
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Abstract:

The diploma thesis deals with characterizing  properties of non-proteinaceous cellular organic

matter (COM) of green alga Chlorella vulgaris in connection with its coagulation using

aluminium sulphate and polyaluminiumchloride. As a part of this work, interaction

mechanisms were also studied. It has been found out that non-proteinaceous COM of

Chlorella vulgaris is made up by saccharides (25 % DOCNP, 21 % of dry biomass of non-

protein matter) and other unspecified non-protein substances. It has been found out by

fractionation of molecular weights that non-protein COM is formed primarily by substances

with MW < 3 kDa and substances with MW > 100 kDa. Coagulation by aluminium sulphate

taken place in interval pH 5 - 8,5 and coagulation by polyaluminiumchlorid taken place in

interval pH 7 - 10 depending on coagulation agent dose. The maximum DOC removals were

17 – 22 % depending on selected coagulation agent, on its dose and pH.

Polyaluminiumchloride showed higher DOC removal rates than aluminium sulphate. The

highest effectiveness of coagulation was in the area of neutral pH for both agents. In all the

coagulation tests the values of residual concentrations of aluminium were higher than the

hygienic limit for drinking water (0.2 mg.L-1). Primarily high-molecular matter was removed

by coagulation and all the substances with MW > 10 kDa were removed using

polyaluminiumchloride. During the coagulation of non-proteinaceous matter the highest

removals were reached by mechanism of adsorption in the neutral area of pH, for both agents.

Aluminium sulphate enabled coagulation also by mechanism of charge neutralization at

pH < 7, but the effectiveness of removing DOC was lower.

Keywords:

natural organic matter (NOM), organic matter produced by phytoplankton (AOM), non-

protein matter, water treatment, coagulation, polyaluminiumchloride, aluminium sulphate
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Seznam použitých zkratek a veličin:

AC (Activated Carbon) – aktivní uhlí

AOM (Algal Organic Matter) – organické látky produkované fytoplanktonem

COM (Cellular Organic Matter) – buněčné organické látky

DBPs (Disinfection By-Products) – vedlejší produkty desinfekce

DOC (Dissolved Organic Carbon) – rozpuštěný organický uhlík

DOCNP (Dissolved Organic Carbon Non-Protein) – rozpuštěný organický uhlík
neproteinových látek

DOCP (Dissolved Organic Carbon Protein) – rozpuštěný organický uhlík proteinových látek

DOCT (Dissolved Organic Carbon Total) – celkový rozpuštěný organický uhlík

EOM (Extracellular Organic Matter) – extracelulární organické látky

FA (Fulvic Acid) – fulvokyseliny

G̅ - střední gradient rychlosti [s-1]

HA (Humic Acid) – huminové kyseliny

HAAs (Haloacetic Acids) - halogenoctové kyseliny

HPI (Hydrophilic) – hydrofilní

HPLC (High Performance Liquid Chromatography) – vysokoúčinná kapalinová
chromatografie

HPO (Hydrophobic) – hydrofobní

HPSEC (High Performance Size Exclusion Chromatography) – vysokoúčinná vylučovací
chromatografie

HPSEC-RID (High Performance Size Exclusion Chromatography - Refractive index detektor)
- vysokoúčinná vylučovací chromatografie s refraktometrickým detektorem

IC (Inorganic Carbon) – anorganický uhlík

IOM (Intracellular Organic Matter) – intracelulární organické látky

KNK4,5 - celková kyselinová neutralizační kapacita [mmol.L-1]

MBTH – 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone

MW (Molecular Weight) – molekulová hmotnost
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NMWL (Nominal Molecular Weight Limit) – nominální hodnota molekulové hmotnosti

NOM (Natural Organic Matter) – přírodní organické látky

nRIU (nano Refractive Index Units)

PACl - Polyaluminiumchlorid

PEO/PEG - polyetylenoxid/glykol

pKa – disociační konstanta

RCF (Relative Centripetal Force) – relativní odstředivé zrychlení [g]

RID (Refractive Index Detektor) – refraktometrický detektor

SH – síran hlinitý

SOM (Surface - retained Organic Matter) - organické látky vázané na povrchu buněk

SUVA (Specific UV Absorbance) – specifická UV absorbance [L.m-1.mg.-1]

T – čas [min]

TC (Total Carbon) – celkový uhlík

THMs (Trihalogenmethanes) - trihalogenmetany

TPI (Transphilic) – transfilní

UV254 – UV absorbance při 254 nm

η̅ - průměrná účinnost [%]
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1. Úvod

Povrchové vody obsahují kromě mnoha jiných složek řadu organických látek přírodního

původu (NOM – Natural Organic Matter). Mezi ně patří také produkty sinic a řas, tzv. AOM

(Algal Organic Matter). AOM se do vody uvolňují především ve vegetačním období a jsou

tvořeny převážně peptidy, proteiny a polysacharidy (Myklestad, 1995). Tyto látky mohou

souviset s provozními problémy technologických linek úpraven vod, především pak mohou

způsobovat poruchy koagulace (Pivokonský a kol., 2012, Takaara, 2007, Ma a kol., 2012b),

adsorpce na aktivním uhlí (Kopecká a kol., 2014) a zanášení membrán (Zhang a kol., 2013,

Spinette, 2008, Her a kol., 2004, Huang a kol., 2014, Lambert a kol., 1996, Fan a kol, 2001).

AOM  zároveň mohou být prekursory vedlejších produktů desinfekce vody (DBPs -

Disinfection By-Products), které vznikají při hygienickém zabezpečení vody a mohou být

toxické a/nebo karcinogenní (Nguyen a kol., 2005, Fang a kol., 2010, Richardson a kol., 2007,

2011, Plummer a Edzwald, 2011). Z výše uvedeného je patrné, že s rostoucím množstvím

sinic a řas ve vodních zdrojích představují AOM stále větší problém pro procesy uplatňované

při úpravě vody. Nejvyšší koncentrace AOM jsou pozorovány především ve fázi odumírání

organismu, kdy se do vody uvolňují vysoké koncentrace buněčné organické hmoty (COM –

Cellular Organic Matter) (Zhang a kol., 2010, Pivokonsky a kol., 2016).

Práce věnující se problematice odstranění AOM se zaměřily především na odstranění

extracelulárních organických látek (EOM – Extracellular Organic Matter) (Widrig a kol.,

1996, Paralkar a Edzwald, 1996, Bernhardt a kol., 1991, Henderson a kol., 2010), případně na

současné odstranění EOM a buněk fytoplanktonu (Bernhardt a Clasen, 1991, Henderson, a

kol., 2010, Ma a kol., 2012b, Wang a kol., 2013, Vandamme a kol., 2012). Koagulací COM

se zabývali například Pivokonský a kol. (2009a,b). Některé studie se zaměřily na koagulaci

peptidové/proteinové složky COM (Barešová a kol., 2015, Pivokonský a kol., 2009a,b, 2012,

2015, Šafaříková a kol., 2013), zatímco neproteinovým látkám obsaženým v COM, např.

sacharidům, nebyla doposud věnována dostatečná pozornost.

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl popsat mechanismy koagulace neproteinové

složky AOM zelené řasy Chlorella vulgaris.
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Práce si klade následující dílčí cíle:

1) Charakterizace vlastností neproteinové složky COM Chlorella vulgaris ve vztahu ke

koagulačním procesům a mechanismům.

2) Optimalizace dávky koagulačního činidla a pH pro odstranění neproteinové složky

COM Chlorella vulgaris.

3) Porovnání procesů a mechanismů koagulace peptidové/proteinové a neproteinové

složky COM.

V rámci předkládané diplomové práce byly vysloveny následující hypotézy:

1) Neproteinové COM budou obsahovat méně nabitých funkčních skupin, než COM

peptidy/proteiny.

2) Neproteinové COM budou tedy hůře koagulovat.

3) Jako hlavní koagulační mechanismus se bude pravděpodobně uplatňovat adsorpce,

nikoli nábojová neutralizace.

4) Hůře bude koagulovat nízkomolekulární frakce.
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2. Literární rešerše

2.1. Přírodní organické látky ve vodách

Součástí povrchových vod jsou přírodní organické látky (NOM - Natural Organic Matter).

Tyto látky z chemického hlediska představují směs alifatických a aromatických uhlovodíků

s různými funkčními skupinami (například: amidové, karboxylové, hydroxylové, ketonové a

další funkční skupiny) (Leenher a Croue, 2003). Přírodní organické látky jsou tvořeny látkami

huminovými (huminové kyseliny a fulvokyseliny) a nehuminovými (převážně

peptidy/proteiny a sacharidy) (Leenher a Croue, 2003). V povrchových vodách je většinou

vyšší obsah huminových než nehuminových látek (Marhaba a Pu, 2000).

Huminové látky jsou zpravidla členěny na 3 skupiny: huminové kyseliny (HA - Humic Acid),

fulvokyseliny (FA – Fulvic Acid)  a huminy. Někteří autoři však provádějí dělení NOM na

humusové kyseliny (huminové kyseliny, fulvokyseliny, hymatomelanové kyseliny), huminy a

humusové uhlí (Pivokonský a kol., 2010).

Nehuminové látky jsou do vody produkovány fytoplanktonem a ve zvýšené míře se vyskytují

především ve vegetačním období, jedná se o tzv. AOM (Algal Organic Matter) (Bernhardt a

kol., 1987, Leenheer a Croue, 2003). Zvýšená koncentrace AOM představuje problém pro

technologický postup úpravy vody (Pivokonský a kol., 2006, 2009a).

2.2. Charakterizace AOM

AOM se vyskytují jako extracelulární organické látky (EOM – Extracellular Organic Matter)

a buněčné (celulární) organické látky (COM – Cellular Organic Matter). COM jsou tvořeny

intracelulárními organickými látkami (IOM - Intracelullular Organic Matter) a látkami

vázanými na povrch buněk (SOM – Surface - retained Organic Matter) a do vody se uvolňují

při odumírání a rozkladu buněk, zatímco EOM se do vody uvolňují jako vedlejší produkty

fotosyntézy a sekundárního metabolismu sinic a řas (Takaara a kol., 2005, 2007, Henderson a

kol., 2008b, Ma a kol., 2012b).

Složení AOM a vzájemný poměr EOM a COM jsou závislé na druhu, růstové fázi organismu,

stáří kultury organismu, kultivačních podmínkách a dostupnosti živin (Pivokonský a kol.,

2006, 2014, Henderson a kol., 2008b, Leloup a kol., 2013, Huang a kol., 2012).
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Ve vztahu k procesům a mechanismům odstranění AOM při úpravě vody hrají hlavní roli

jejich vlastnosti, především afinita k vodě, aromaticita vyjadřovaná jako SUVA (Specific UV

Absorbance), molekulová hmotnost, chemická struktura a povrchový náboj.

2.2.1. Afinita k vodě

AOM jsou tvořeny hydrofilní (HPI - Hydrophilic) frakcí (tvořena například: sacharidy,

peptidy, aminokyselinami, nízkomolekulárními karboxylovými kyselinami, aldehydy, ketony,

nízkomolekulárními alkyl-alkoholy), hydrofobní (HPO - Hydrophobic) frakcí (tvořena

například: uhlovodíky, vysokomolekulárními alkyl-aminy, vysokomolekulárními

alkylkarboxylovými (mastnými) kyselinami, fenoly a aromatickými kyselinami) a transfilní

(TPI - Transphilic) frakcí, která obsahuje pravděpodobně slabě hydrofobní sloučeniny

(například: fulvokyseliny), a která tvoří zpravidla jen malou část AOM (Penru a kol., 2013,

Carroll a kol., 2000).

AOM jsou z většiny tvořeny HPI sloučeninami (Henderson a kol., 2008b, Huang a kol., 2012,

Li a kol., 2012, Leloup a kol., 2013, Pivokonský a kol., 2014), přičemž COM obsahují větší

podíl HPI sloučenin než EOM (Li a kol., 2012). Například COM Microcystis aeruginosa jsou

tvořeny z 87 % HPI, 12 % HPO a 1 % TPI frakcí (Pivokonský a kol., 2014). EOM

Microcystis aeruginosa v exponenciální fázi růstu jsou tvořeny z 63 % HPI, 31 % HPO a 6 %

TPI frakcí (Li a kol., 2012).

Zastoupení jednotlivých frakcí je druhově specifické a závisí také na růstové fázi organismu.

U EOM zelené řasy Chlorella vulgaris roste zastoupení HPI frakce mezi exponenciální a

stacionární fází z 62 % na 72 % a klesá podíl HPO frakce z 24 % na 11 %. Zastoupení HPI

frakce v EOM sinice Microcystis aeruginosa mezi exponenciální a stacionární fází klesá a

narůstá zastoupení HPO a TPI frakcí, jejichž vzájemný poměr zůstává v porovnání

s exponenciální fází konstantní (Henderson a kol., 2008b).

Zastoupení HPI frakce je dále také závislé na dostupnosti živin. Zastoupení HPI frakce

v AOM roste s klesajícím poměrem N:P (Huang a kol., 2012).

2.2.2. SUVA

Hodnota SUVA (SUVA = UV254/DOC, kde UV254 – UV absorbance při 254 nm, DOC –

Dissolved Organic Carbon) vyjadřuje obsah aromatických struktur a konjugovaných dvojných

vazeb v organických látkách. AOM obecně vykazují nízké hodnoty SUVA, což koresponduje
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s jejich nízkou hydrofobicitou (Li a kol., 2012, Fang a kol., 2010, Huang a kol., 2012,

Pivokonský a kol., 2014, Matilainen a kol., 2010, Leenheer a Croue, 2003). Hodnota SUVA

EOM je závislá na růstové fázi organismu a klesá se stářím kultury (Henderson a kol., 2008b,

Pivokonský a kol., 2016). Henderson a kol. (2008b) potvrzují pokles hodnoty SUVA EOM

Microcystis aeruginosa, Asterionella fomrosa a Chlorella vulgaris mezi exponenciální a

stacionární růstovou fází. EOM Microcystis aeruginosa v exponenciální fázi růstu vykazují

nižší hodnoty SUVA než COM (Li a kol., 2012), zatímco ve stacionární fázi růstu je hodnota

SUVA EOM vyšší než SUVA COM (Pivokonský a kol., 2014, Fang a kol., 2010). Tato

zjištění naznačují, že SUVA COM patrně klesá se stářím kultury.

2.2.3. Molekulová hmotnost

Molekulová hmotnost (MW - Molecular Weight) AOM se pohybuje od několika stovek

daltonů až ke stovkám kilodaltonů a je výrazně variabilnější než molekulová hmotnost

huminových látek (Pivokonský a kol., 2006, 2014, Henderson a kol., 2008b, Li a kol., 2012,

Zhang a kol., 2013). Nízkomolekulární frakce (MW < 10 kDa) zahrnuje meziprodukty

metabolismu, jako jsou aldehydy, aminy, glykolové kyseliny, aminokyseliny, peptidy, mono-

a oligosacharidy (Nguyen a kol., 2005, Huang a kol., 2007a). Frakce s vyšší molekulovou

hmotností (10 kDa < MW < 100 kDa) je tvořena především polypeptidy (Pivokonský a kol.,

2014). Vysokomolekulární frakce (MW > 100 kDa) je tvořena proteiny a polysacharidy a

tvoří významnou část AOM (Pivokonský a kol., 2014). Vysokomolekulární látky jsou více

zastoupeny v COM než EOM a jejich zastoupení v EOM klesá se stářím kultury (Pivokonský

a kol., 2006, Fang a kol., 2010). Předpokládá se, že značná část AOM je tvořena polymerními

sloučeninami, jako jsou polysacharidy a proteiny (Henderson a kol., 2008b, Maksimova a

kol., 2004, Hoyer a kol., 1985, Myklestad, 1995).

Frakcionací molekulových hmotností AOM a/nebo jejich dílčích částí se zabývali Zhang a

kol. (2011), Pivokonský a kol. (2014) a Henderson a kol. (2008b).

Frakcionací MW AOM Microcystis aeruginosa byly identifikovány jako nejvíce zastoupené

frakce s MW > 30 kDa  a MW < 1 kDa (Zhang a kol., 2011).

Frakcionaci molekulových hmotností COM Microcystis aeruginosa se věnovali Pivokonský a

kol. (2014) a Hnaťuková a kol. (2011). COM byly podle chemické povahy rozděleny na

peptidové/proteinové a neproteinové látky. Neproteinová složka COM Microcystis

aeruginosa je tvořena především frakcí s MW 0 - 1 kDa a frakcí s MW > 100 kDa.
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Peptidová/proteinová složka COM Microcystis aeruginosa je tvořena především frakcí

s MW 3 – 10 kDa a frakcí s MW > 100 kDa (Pivokonský a kol., 2014). Významný podíl

frakce s MW > 100 kDa v peptidové/proteinové složce COM Microcystis aeruginosa uvádí

také Hnaťuková a kol. (2011). Jako další významnou složku oproti studii Pivokonský a kol.

(2014) uvádí frakci s MW < 3 kDa.

Frakcionaci molekulových hmotností EOM se věnovali Henderson a kol. (2008b) a

Pivokonský a kol. (2014). Henderson a kol. (2008b) dospěli k závěru, že nejvíce zastoupenou

frakcí v EOM Microcystis aeruginosa a EOM Chlorella vulgaris je frakce s MW > 30 kDa.

Druhou nejvíce zastoupenou je frakce s MW < 1 kDa (Henderson a kol., 2008b). Detailnějším

dělením EOM bylo zjištěno, že 46 % EOM Microcystis aeruginosa a 5 % EOM Chlorella

vulgaris se nachází v intervalu 500 kDa – 0,7 µm, což ukazuje na celkově větší molekulovou

hmotnost EOM Microcystis aueruginosa (Henderson a kol., 2008b).

Pivokonský a kol. (2014) se věnovali charakterizaci molekulových hmotností EOM

Microcystis aeruginosa, které byly podle chemické povahy rozděleny na

peptidové/proteinové a neproteinové látky. V případě neproteinových látek EOM Microcystis

aeruginosa byly určeny jako hlavní frakce s MW 1 - 3 kDa a MW > 100 kDa. S věkem

kultury roste zastoupení vysokomolekulární frakce neproteinových látek.

Peptidové/proteinové EOM Microcystis aeruginosa byly v závislosti na růstové fázi

organismu tvořeny především frakcemi s MW 3 – 10 kDa a MW < 1 kDa v exponenciální fázi

růstu a frakcemi s MW 3 – 10 kDa a MW > 100 kDa ve stacionární fázi růstu. Rovněž u

peptidových/proteinových EOM roste s věkem kultury zastoupení vysokomolekulárních a

klesá zastoupení nízkomolekulárních látek.

Henderson a kol. (2008b) se věnovali frakcionaci molekulových hmotností sacharidů EOM

Microcystis aeruginosa a EOM Chlorella vulgaris. Bylo zjištěno, že většina (77 % pro

Microcystis aeruginosa, 78 % pro Chlorella vulgaris) je tvořena frakcí s molekulovou

hmotností v intervalu 30 kDa – 0,7 µm (Henderson a kol., 2008b). Rozdílné výsledky

frakcionace oproti neproteinovým EOM ze studie Pivokonský a kol. (2014) mohou být

způsobeny rozdílnou metodikou a faktem, že neproteinové látky obsahují i jiné organické

látky než sacharidy.

Z uvedeného je patrné, že výskyt a vzájemný podíl jednotlivých frakcí MW jsou druhově

specifické a v případě EOM závislé na růstové fázi organismu.
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2.2.4. Chemická struktura

Chemická struktura AOM je druhově specifická. Obecně jsou AOM tvořeny především

polysacharidy, peptidy/proteiny, lipidy a nukleovými kyselinami (Myklestad, 1995, Villacorte

a kol., 2015). Sinice jsou specifické produkcí biologicky aktivních, toxických, ve vodě

rozpustných cyanotoxinů, které jsou tvořeny především cyklickými a lineárními peptidy,

heterocyklickými sloučeniny (alkaloidy) a lipidovýmí sloučeninami včetně lipopolysacharidů

(Chorus a Bartram, 1999, Hitzfeld a kol., 2000, Bláhová a kol., 2008, 2013, Bláha a kol.,

2009).

2.2.4.1. Peptidová/proteinová složka

Peptidy a proteiny jsou součástí COM i EOM (Pivokonský a kol., 2006, 2014). COM obsahují

více peptidů/proteinů než EOM (Pivokonský a kol., 2006, Henderson a kol., 2008a, Huang a

kol., 2012, Fang a kol., 2010). Množství peptidů/proteinů roste se stářím kultury

mikroorganismů a je druhově specifické (Pivokonský a kol., 2006, Taakara a kol., 2007,

Huang a kol., 2009). Peptidy/proteiny tvoří cca 25 – 65 % COM Microcystis aurigonosa,

cca 30 – 55 % COM Fragilaria crotonensis a cca 15 – 35 % COM Chlamydomonas geitleri

(Pivokonský a kol., 2014). Podle Pivokonský a kol. (2006) může u druhu Microcystis

aeruginosa DOC (Dissolved organic carbon) peptidové/proteinové frakce dosahovat i více

než 50 % celkového DOC. Henderson a kol. (2008b) se věnovali stanovení poměru

peptidů/proteinů: DOC EOM Chlorella vulgaris a EOM Microcystis aeruginosa a dospěli k

závěru, že u EOM Chlorella vulgaris zastoupení peptidů/proteinů klesá s věkem kultury,

zatímco u EOM Microcystis aeruginosa zastoupení peptidů/proteinů s věkem roste.

2.2.4.2. Neproteinová složka

Neproteinové látky jsou součást COM i EOM a jejich zastoupení je závislé na druhu

organismu a jeho růstové fázi. Obecně lze říci, že zastoupení neproteinové složky v EOM

klesá se stářím kultury (Pivokonský a kol., 2014). U sinice Microcystis aeruginosa tvoří

neproteinová složka 37 % COM a je tvořena především nízkomolekulární frakcí

s MW < 1 kDa (36 %) a vysokomolekulární frakcí s MW > 100 kDa (35 %).

U zástupce zelených řas, druhu Chlamydomonas geitleri, tvoří neproteinová složka 67 %

COM a je tvořena především nízkomolekulární frakcí s MW < 1 kDa (51 %) a dále

vysokomolekulární frakcí s MW > 100 kDa (22 %) (Pivokonský a kol., 2014).
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Nízkomolekulární frakce (MW < 1 kDa) je tvořena meziprodukty metabolismu, jako jsou

aldehydy, aminy, kyselina glykolová, mono- a oligosacharidy (Nguyen a kol., 2005, Huang a

kol., 2007b).

Vysokomolekulární frakce (MW > 100 kDa) je tvořena zásobními polysacharidy a

polysacharidy buněčných stěn (Lee, 2008).

Polysacharidy jsou polymery tvořené monosacharidovými jednotkami spojenými

glykosidickou kovalentní vazbou. Obecný vzorec polysacharidů je Cx(H2O)y, kde x nabývá

zpravidla hodnot větších než 200. Polysacharidy mohou na svém povrchu nést náboj

v závislosti na přítomnosti funkčních skupin v monosacharidových jednotkách (Tamaru a

kol., 2005, Ikeda a kol., 2000).

Polysacharidy produkované fytoplanktonem se vyskytují jako součást COM i EOM, přičemž

jejich zastoupení a chemická struktura jsou závislé na druhu fytoplanktonu, kultivačních

podmínkách, stresových faktorech, na dostupnosti živin a fotosyntetické aktivitě (Yang a kol.,

2012, El-Sheekh a kol., 2012). Yang a kol. (2012) prokázali pozitivní vliv intenzity světla a

koncentrace dusíku na celkový obsah polysacharidů u druhu Microcystis aeruginosa. El-

Sheekh a kol. (2012) prokázali zvýšenou produkci intracelulárních i extracelulárních

polysacharidů u řas Anabaena PCC 7120, Oscillatoria angustissima, Scendesmus obliquus a

Chlorella vulgaris jako obrannou reakci proti působení microcystinu ze sinice Microcystis

aeruginosa, jakožto stresového faktoru. Rostoucí množství microcystinu inhibuje růst sinic

(Anabaena BT1 a Nostoc muscorum) (Singh a kol., 2011) a zelených řas (Chlorella vulgaris

a Scenedesmus quadricauda) (Mohamed, 2008).

Polysacharidy sinic:

Polysacharidy produkované sinicemi lze dělit na 3 kategorie: zásobní polysacharidy,

polysacharidy obsažené v buněčných obalech (buněčná stěna a vnější obaly) a exocelulární

polysacharidy (Bertocchi a kol., 1990). Bertocchi a kol. (1990) provedli srovnání dosavadních

studií o obsahu sacharidů v sinicích a dospěli k závěrům, že zásobní polysacharidy jsou

tvořeny především glukosou.

Buněčná stěna sinic je tvořena převážně lipopolysacharidy, stejně tak jako buněčná stěna

gram-negativních bakterií (Bertocchi a kol., 1990).  Lipopolysacharidy jsou významné pro

strukturu a integritu vnějších membrán. Buněčná stěna je dále podle Bertocchi a kol. (1990)
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tvořena z glukosy a u většiny sledovaných druhů také z manosy, což se shoduje s tvrzením

studie Mehta a Vaidaya (1978), kteří stanovili glukosu a manosu jako hlavní monosacharidy

buněčné stěny rodu Nostoc. Struktura lipopolysacharidů je tvořena 3 základními jednotkami,

kterými jsou lipid A, korová vrstva a polysacharidový řetězec (O-chain) (Weckesser a kol.,

1979). Chemické složení je druhově specifické (Bláhová a kol., 2013). Vnější obaly sinic byly

tvořeny převážně z glukosy, galaktosy a manosy (Bertocchi a kol., 1990).

Exopolysacharidy sinic jsou tvořeny především z glukosy, xylosy a uronových kyselin.

Extracelulární sacharidy sinice Anabaena flos-aquae A-37 jsou tvořeny z 62 % neutrálními a

z 38 % kyselými polymery (Wang a Tischer, 1973). Kromě sacharidů byly zaznamenány také

nesacharidové substituční funkční skupiny (např. acetylová, pyrohroznová a sulfátová funkční

skupina). Tyto substituenty mohou být důležité pro chemické a fyzikální vlastnosti

polysacharidů (Bertocchi a kol., 1990). Uronové kyseliny a/nebo nesacharidové substituční

funkční skupiny schopné deprotonizace mohou být odpovědné za aniontovou povahu

exopolysacharidů (Tamaru a kol., 2005). Stejný princip vzniku záporného náboje

polysacharidů je uplatňován také u řasových polysacharidů, kde například kyselina alginová

(polysacharid mořských hnědých řas) obsahuje karboxylové funkční skupiny, které jsou

odpovědné za aniontový charakter (Ikeda a kol., 2000) a s tím spojené reakce se schopností

vázat kladně nabité vícemocné kationty kovů, především Ca2+ (Grant a kol., 1973).

Polysacharidy řas:

Polysacharidy řas lze dělit obdobně jako polysacharidy sinic. Řasové exopolysacharidy se

skládají především z glukosy, fruktosy, rhamnosy, fukosy, galaktosy, manosy, xylosy, ribosy

a uronových kyselin (Maksimova a kol., 2004, Lewin, 1956). Polysacharidy buněčných stěn a

zásobní polysacharidy jsou druhově specifické (Kraan, 2012). Intracelulární polysacharidy

zkoumali Mitova a kol. (1999) a dospěli k závěru, že polysacharidy sladkovodních řas řádu

Zygnematales jsou tvořeny především z rhamnosy, arabinosy, xylosy, galaktosy a uronových

kyselin. Vandamme a kol. (2016) identifikovali neutrální a aniontové monosacharidy

(především glukosu, ribosu, arabinosu, rhamnosu, kyselinu glukoronovou, kyseliny uronové,

manosu a galaktosu) jako hlavní složku polysacharidů AOM Chlorella vulgaris s MW > 3

kDa. Dále dospěli k závěru, že zastoupení jednotlivých monosacharidů je s rostoucím věkem

kultury konstantní, zatímco jejich koncentrace roste se stářím kultury.
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Rostoucí zastoupení sacharidů v HPI frakci EOM Chlorella vulgaris (z 52 % na 82 %) i EOM

Microcystis aeurginosa (z 61 % na 69 %) mezi exponenciální a stacionární růstovou fází

potvrdili Henderson a kol. (2008b). Oproti tomu s věkem klesá koncentrace uronových

kyselin v EOM zelených řas (Scenedesmus a Chlorella) i sinic (Synechocystis a

Pseudanabaena) (Hoyer a kol., 1985). Tento pokles by mohl způsobovat snížení účinnosti

odstranění EOM vzhledem ke klesajícímu množství deprotonizovatelných karboxylových

funkčních skupin a s tím spojeným poklesem hustoty záporného náboje. S věkem kultury se

také mění poměr sacharidů : DOC v EOM (Henderson a kol., 2008b). U druhu Chlorella

vulgaris roste tento poměr mezi exponenciální a stacionární fází růstu.. Oproti tomu u sinice

druhu Microcystis aeruginosa tento poměr s věkem klesá.

Sušina sladkovodních zelených řas je z 10 – 30 % tvořena sacharidy (Becker, 2004, 2007).

Obecně je v literatuře uváděn obsah sacharidů Chlorella vulgaris 12 – 17 % suché biomasy

(Becker, 2004). Yeh a kol. (2010) stanovili obsah sacharidů v biomase Chlorella vulgaris

ESP-31 6-10 %. Studiu izolace polysacharidů z buněčných stěn Chlorella vulgaris se věnovali

například Sui a kol. (2012). Výtěžek polysacharidů se při ošetření buněk mírně kyselým

roztokem chloritanu sodného pohyboval mezi 18 a 22 % sušiny. Celkový výtěžek ve vodě

rozpustných polysacharidů byl 13 – 19 % sušiny.  Nerozpuštěné zbytky zpracované stejným

způsobem poskytly ještě další ve vodě rozpustné polysacharidy. Celkový výtěžek ve vodě

rozpustných sacharidů byl 25 % sušiny. Van Wychen a kol. (2017) prokázali, že zastoupení

sacharidů v sušině Chlorella vulgaris je závislé na době kultivace. V závislosti na době

kultivace sacharidy tvořily 12 – 42 % sušiny Chlorella vulgaris. Obecně lze říci, že

zastoupení sacharidů je závislé na zvoleném organismu, podmínkách kultivace a separace

polysacharidů.

Řada studií se věnovala určení monosacharidů obsažených v polysacharidech rodu Chlorella.

Podle Hsu a kol. (2010) jsou polysacharidy Chlorella pyrenoidosa tvořeny z rhamnosy

(31,8 %), glukosy (20,42 %), galaktozy (10,28 %), manosy (5,23 %) a xylosy (1,27 %). U

druhu Chlorella ellipsoida byla jako hlavní monosacharid určena glukosa, jako menšinové

byly stanoveny arabinosa a galaktosa (Kojima a kol., 1973). Polysacharidy Chlorella sp.

obsahují rhamnosu, arabinosu, mannosu a uronové kyseliny (Matsubayashi a Maruyama,

1986).

Buněčná stěna rodu Chlorella je tvořena především neutrálními sacharidy, které tvoří 24 -

74 % sušiny v závislosti na druhu a uronovými kyselinami, které tvoří 4 – 24 % sušiny



20

(Blumreisinger a kol., 1983). Neutrální sacharidy buněčné stěny Chlorella vulgaris jsou

složeny především z rhamnosy (45 – 54 %) a galaktosy (14 – 26 %) (Blumreisinger a kol.,

1983). Sui a kol. (2012) určili rhamnosu, arabinosu, xylosu, mannosu, galaktosu, a glukosu

jako hlavní složky neutrálních polysacharidů buněčené stěny rodu Chlorella. V kyselých

polysacharidech buněčné stěny druhu Chlorella pyrenoidosa byla jako nejvíce zastoupený

monosacharid identifikována rhamnosa spolu s arabinosou, xylosou, mannosou, galaktozou a

kyselinou glukoronovou (White a Barber, 1972).

Extracelulární polysacharidy druhu Chlorella pyrenoidosa jsou složené především z

galaktosy, manosy, arabinosy, xylozy, ribosy, fucosy a rhmanosy (Maksimova a kol., 2004).

Oproti tomu Yalcin a kol. (1994) stanovili u Chlorella sp. jako hlavní složku extracelulárních

polysacharidů kyselinu glukoronovou (38,5 %), arabinosu (32,5 %), glukosu (19,3 %) a

fukosu (4,5 %). Podle Noda a kol. (1994) jsou extracelulární neutrální sacharidy Chlorella sp.

tvořeny z více než 80 % galaktozou.

2.2.4.3. Poměr peptidů/proteinů : sacharidům

Poměr mezi peptidy/proteiny a sacharidy v EOM Microcystis aeruginosa a EOM Chlorella

vulgaris v závislosti na růstové fázi byl stanoven ve studii Henderson a kol. (2008b). EOM

Microcystis aeruginosa vykazuje růst poměru proteinů : sacharidům mezi exponenciální a

stacionární fázi růstu o 93,5 %. EOM Chlorella vulgaris vykazuje pokles poměru

proteinů : sacharidům mezi exponenciální a stacionární fázi o 31 % (Henderson a kol.,

2008b). Pokles poměru proteinů : sacharidům v AOM Chlorella vulgaris s MW > 3 kDA

s věkem kultury potvrdil také Vandamme a kol. (2016).

2.2.5. Povrchový náboj

Další významnou charakteristikou AOM je jejich povrchový náboj, který hraje významnou

roli při odstraňování těchto látek z vody. Velikost a polarita povrchového náboje AOM

předurčuje mechanismy odstranění těchto látek, interakce s jinými nabitými částicemi ve vodě

a interakce s membránami či aktivním uhlím (Pivokonský a kol., 2016).

EOM je jako celek v širokém rozsahu pH nabita záporně a množství záporného náboje roste

s rostoucí hodnotou pH (Henderson a kol., 2008b), což je přičítáno přítomnosti kyselých

funkčních skupin (například: -COOH, -OH, -SH a dalších) schopných odštěpit proton. Kromě

těchto funkčních skupin mohou některé sloučeniny, například proteiny, obsahovat také

funkční skupiny se schopností nést kladný náboj (například: -NH3
+, -NH2

+). Velikost a
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znaménko náboje závisí na chemickém složení, ionizovatelnosti funkčních skupin a pH

(Pivokonský a kol., 2016). Hustota negativního náboje EOM je závislá na druhu organismu a

jeho růstové fázi (Henderson a kol., 2008b).

COM patrně nese rovněž záporný náboj, protože obsahuje stejné nebo obdobné sloučeniny

jako EOM, i když v různém množství, jak vyplývá z řady studií a předchozího textu.

Polysacharidy mohou nést na svém povrchu záporný náboj, který je přičítán především

přítomnosti uronových kyselin obsahujících karboxylové funkční skupiny (-COOH). Obsah

těchto funkčních skupin schopných deprotonizace závisí na druhu a růstové fázi organismu

(Hoyer a kol., 1985). Oproti tomu peptidy a proteiny mají díky svým funkčním skupinám,

které umožňují přijmout nebo odevzdat proton v závislosti na pH, amfoterní charakter.

S rostoucí hodnotou pH roste záporný náboj peptidů a proteinů.

2.3. Vliv AOM na úpravu vody

Zvýšené množství sinic a řas ve vodním zdroji způsobuje komplikace při úpravě vody a to

především snížením účinnosti koagulace (Pivokonský a kol., 2012, Takaara, 2007, Ma a kol.,

2012b), zanesením membrán (Zhang a kol., 2013, Spinette, 2008, Her a kol., 2004, Huang a

kol., 2014, Lambert a kol., 1996, Fan a kol, 2001), snížením účinnosti adsorpce látek s nízkou

molekulovou hmotností na aktivním uhlí (AC – Activated Carbon) (Kopecká a kol., 2014),

výskytem sinicových toxinů (Chorus a Bartram, 1999), výskytem látek způsobujících

nepříjemnou chuť a zápach vody (Li a kol., 2012) a tvorbou vedlejších produktů desinfekce

(DBPs - Disinfecion By-Products) (Nguyen a kol., 2005, Fang a kol., 2010, Richardson a kol.,

2007, 2011, Plummer a Edzwald, 2011).

2.3.1. Koagulace AOM

Při koagulaci AOM, tedy destabilizaci a agregaci suspendovaných částic ve větší,

separovatelné, celky (Bernhardt a kol., 1985), jsou uplatňovány různé mechanismy. Mezi

hlavní mechanismy patří nábojová neutralizace, která může nastat mezi kladně nabitými

produkty hydrolýzy kovů koagulačnho činidla a záporně nabitými znečištujícími příměsi

zpravidla v mírně kyselém pH. V určitých podmínkách koagulace se objevuje také

mechanismus adsorpce na hydratovaných oxidech kovů koagulačního činidla. Tento

mechanismus je uplatňován v neutrální oblasti pH (Duan a Gregory, 2003). S rostoucí dávkou

koagulačního činidla dochází k uplatňování mechanismu nazývaného „sweep floculation“

(Duan a Gregory, 2003, Matilainen a kol., 2010), „sweep coagulation“ (Duan a kol, 2014)
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nebo „enmeshment“ (Huang a Shiu, 1996). Při tomto mechanismu koagulace dochází

k zachytávání částic nečistot ve „sraženině“ hydratovaných oxidů kovů koagulačního činidla

(Stumm a Morgan, 1996). Průběh a účinnost koagulace může být také ovlivněna některými

ionty přítomnými ve vodě. Jedná se například o HCO3
-, SO4

2-, Cl- (Duan a Gregory, 2003).

Řada studií prokázala, že AOM jsou relativně málo odstranitelné běžnými metodami úpravy

vody (Edzwald a Tobiason, 1999, Matilainen a kol., 2010). Bylo prokázáno, že především

proteiny (Pivokonský a kol., 2012), polysacharidy (Henderson a kol., 2010) a některé uronové

kyseliny (Bernhardt a kol., 1989) způsobují snížení účinnosti koagulace a zvýšení dávky

koagulačního činidla. Účinnost koagulace AOM je závislá na druhu organismu, jeho růstové

fázi, typu a dávce koagulačního činidla a reakčním pH, které hraje významnou roli

(Pivokonský a kol., 2009a,b, 2012, Henderson a kol., 2010).

Většina studií koagulace AOM zkoumala účinnost odstranění při neutrálním či mírně kyselém

pH a při využití železitého (Widrig a kol., 1996, Pivokonský a kol., 2009a,b, 2012, Šafaříková

a kol., 2013), hlinitého (Henderson a kol., 2010, Pivokonský a kol., 2009a) koagulantu,

popřípadě PACl (Polyaluminumchlorid) (Taakara a kol., 2007, Campinas a Rosa, 2012).

V alkalické oblasti pH prováděli koagulaci například Vandamme a kol. (2016) při využití

hydroxidu hořečnatého jako koagulačního činidla.

Většina studií zabývajících se koagulací AOM se věnuje koagulaci buněk fytoplanktonu a

EOM (Bernhardt a Clasen, 1991, Dolejš, 1993, Henderson, a kol., 2010, Ma a kol., 2012b,

Vandamme a kol., 2012, Wang a kol., 2013). Z těchto studií vyplývá, že buňky sinic a řas

jsou záporně nabité a nejlépe odstranitelné při pH, kdy koagulační činidlo vykazuje kladný

náboj a uplatňuje se tak mechanismus nábojové neutralizace. Buňky sinic a řas vykazují vyšší

účinnost odstranění než EOM (Henderson a kol., 2010). Vandamme a kol. (2016)

identifikovali polysacharidy s MW > 3 kDa jako hlavní příčinu inhibice alkalické flokulace

buněk Chlorella vulgaris.

Koagulaci EOM bez přítomnosti buněk se věnovali Widrig a kol. (1996), Paralkar a Edzwald

(1996), Bernhardt a kol. (1991), Henderson a kol. (2010). Bernardth a kol. (1991) dospěli

k závěru, že EOM jsou na svém povrchu záporně nabité v širokém rozsahu pH a optimální pH

pro koagulaci EOM je 5 – 6,5. Koagulaci EOM se věnovali také Henderson a kol. (2010),

kteří pro pH 7, při využití hlinitého koagulantu, dosahovali účinnosti odstranění 71 % pro

EOM Chlorella vulgaris, 55 % pro EOM Microcystis aeurginosa a 46 % pro EOM
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Asterionella formosa. Ze studií Henderson a kol. (2010) a Widrig a kol. (1996) vyplývá, že

EOM ze stacionární fáze růstu je účinněji koagulována než EOM z exponenciální fáze a to při

nižší dávce koagulačního činidla. Rozdílná účinnost koagulace je způsobena pravděpodobně

větším zastoupením vysokomolekulárních sloučenin v EOM ve stacionární fázi, které jsou

účinněji koagulovatelné (Pivokonský a kol., 2006, 2009a,b, Cheng a Chi 2003).

Koagulaci COM se věnovali například Pivokonský a kol. (2009a,b) a dospěli k závěru, že

COM Microcystis aeruginosa je nejúčinněji koagulována při pH 4,5 – 6,5 při využití

železitého koagulantu. Zároveň studie ukazuje, že peptidy a proteiny obsažené v COM byly

odstraněny s vyšší účinností než neproteinové látky a účinnost jejich odstranění roste

s rostoucí MW. Závislost účinnosti koagulace na MW pozorovali také Cheng a Chi (2003) a

Widrig a kol. (1996).

Některé studie zkoumaly účinnost koagulace pro jednotlivé chemické frakce AOM, viz.

následující kapitoly.

2.3.1.1. Koagulace peptidů/proteinů

Peptidové a proteinové složky AOM jsou podle Barešové a kol. (2015) nejlépe odstranitelné

při pH 4 - 6, kdy se uplatňuje mechanismus nábojové neutralizace. Zjištěná oblast hodnot pH

koresponduje s výsledky Pivokonský a kol. (2009a,b). Oblast optimálních hodnot pH je

závislá na počáteční koncentraci AOM a zvoleném koagulačním činidle. S klesající

koncentrací AOM roste pH s nejvyšší účinností odstranění AOM peptidů, proteinů (Barešová

a kol., 2015). Při využití hlinitého koagulačního činidla dochází, ve srovnání se železitým

koagulačním činidlem, k posunu optimálního pH do vyšších hodnot (Šafaříková a kol., 2013,

Pivokonský a kol., 2015). Posun optimálních hodnot pH u hlinitých a železitých koagulačních

činidel je způsoben rozdílnou distribucí produktů hydrolýzy železa a hliníku (Stumm a

Morgan, 1996).

Účinnost železitého kogulantu na koagulaci peptidů a proteinů obsažených v COM

Microcystis aeruginosa ověřili ve svých studiích Pivokonský a kol. (2009a,b, 2012) a

Šafaříková a kol. (2013). Tato účinnost se pohybovala mezi 60 – 85 % v slabě kyselém pH,

kdy docházelo k elektrostatické interakci záporně nabitého povrchu peptidů a proteinů

s kladně nabitými železitými hydroxopolymery.
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Hlinitý koagulant použili například Šafaříková a kol. (2013) a Pivokonský a kol. (2015). Obě

studie prokázaly v porovnání se železitým koagulačním činidlem posun hodnot pH optimální

koagulace do vyšších hodnot. Ze studie Pivokonský a kol. (2015) vyplývá optimální pH

koagulace v intervalu 5,2 – 6,7; ze studie Šafaříková a kol. (2013) vyplývá optimální pH v

intervalu 5 – 6,5. Při koagulaci peptidů/proteinů Microcystis aeruginosa síranem hlinitým

bylo dosaženo účinnosti 75 % (Pivokonský a kol., 2015).

Při hodnotách pH 6 - 8 a využití železitého koagulačního činidla dochází k tvorbě koloidních

hydratovaných oxidů železa, se kterými mohou na jejich povrchu interagovat peptidy,

proteiny (Barešová a kol., 2015). Důležitým faktorem tohoto principu je poměr mezi

koncentrací DOC peptidů/proteinů a koncentrací koagulantu (Bernardth a kol., 1991,

Pivokonský a kol., 2012). Pokud je poměr vysoký, dochází k navázání záporně nabitých

peptidů/proteinů na povrch kladně nabitých železitých hydroxidů v takovém množství, že

dochází ke zvýšení hustoty záporného náboje a dochází k nábojové, potažmo stérické,

stabilizaci zabraňující agregaci částic. V případě nízkého poměru dochází k vázání záporně

nabitých peptidů/proteinů na povrch kladně nabitých hydroxidů železa, což vede k tvorbě

záporně nabitých míst hydroxidu železa a následné agregaci s dalšími kladně nabitými částmi

koloidů v systému (Pivokonský a kol., 2012).

2.3.1.2. Koagulace neproteinové frakce

Koagulace neproteinové složky AOM nebyla oproti peptidové/proteinové složce AOM

doposud příliš zkoumána. Pivokonský a kol. (2009a,b) uvádí, že koagulace peptidů a proteinů

COM Microcystis aeruginosa vykazuje vyšší účinnost, než koagulace neproteinové složky,

která je pravděpodobně ze značné části tvořena polysacharidy. Nízká účinnost agregace

neutrálních hydrofilních organických látek (polysacharidů) je potvrzena dalšími studiemi

(Croue a kol., 1993, Kim a Yu, 2005, Pivokonská a Pivokonský, 2007). Neproteinová složka

Microcystis aeruginosa tvoří 40,1 % celkového DOC (DOCT – Dissolved Organic Carbon

Total) (Pivokonský a kol., 2009a,b). Účinnost odstranění neproteinové složky COM

Microcystis aeruginosa se pohybuje od 14 do 30 % v závislosti na použitém koagulačním

činidle (Pivokonský a kol., 2009a,b). Ze studie Pivokonský a kol. (2009a) vyplývá, že při

využití Fe2(SO4)3.9H2O jako koagulačního činidla bylo nejvyšší účinnosti odstranění

dosaženo při dávce 0,018 mmol.L-1 (10 mg.L-1) síranu železitého (Fe = 2 mg.L-1). S rostoucí

dávkou koagulačního činidla byla účinnost odstranění konstantní. Při využití hlinitého činidla
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(Al2(SO4)3.18H20) bylo nejvyšší účinnosti dosaženo při dávce 0,0195 mmol.L-1 (130 mg.L-1)

síranu hlinitého (Al = 10,5 mg.L-1).

Nízkou účinnost koagulace neproteinové složky COM Microcystis aeruginosa potvrzují při

využití železitého koagulačního činidla také Pivokonský a kol. (2009b). Při celkové počáteční

koncentraci DOCT = 3 mg.L-1 klesá zbytková koncentrace neproteinové složky COM až do

dávky Fe = 9 mg.L-1 při pH 6,7. S následně rostoucí dávkou koagulačního činidla se zbytková

koncentrace nemění. Maximální účinnost agregace byla 30 %. Při počáteční koncentraci

DOCT = 7 mg.L-1 klesá zbytková koncentrace neproteinové složky COM do dávky

Fe = 2 mg.L-1 při pH 7,6 a s rostoucí dávkou koagulačního činidla se nemění. Maximální

účinnost agregace byla 14 %.

Účinnost agregace neproteinové složky COM může být pravděpodobně ovlivněna kromě

zvoleného koagulačního činidla a reakčního pH také počáteční celkovou koncentrací DOC

(DOCT) a poměrem neproteinové i proteinové složky.

2.3.1.3. Vliv předoxidace na koagulaci AOM

Mnozí autoři využívali ke zvýšení účinnosti koagulace NOM oxidaci těchto látek (Matilainen,

a Sillanpää, 2010). Někteří autoři prokázali zvýšení účinnosti odstranění buněk fytoplanktonu

pomocí předoxidace různými oxidačními činidly, například manganistanem draselným (Xie a

kol., 2013, Petrusevski a kol., 1996, Chen a Yeh, 2005, Ma a kol., 2012a), ozonem (Xie a

kol., 2013, Plummer a Edzwald, 2002, Chen a kol., 2009a) a sloučeninami chloru (Plummer a

Edzwald, 2002). Také byl prokázán vliv předoxidace na účinnost koagulace peptidů/proteinů

sinice Microcystis aeruginosa (Načeradská a kol., 2017). Studiu vlivu předoxidace na

koagulaci neproteinových látek nebyla doposud věnována dostatečná pozornost.

2.3.1.4. Tvorba komplexů AOM – koagulant

AOM mají díky svým funkčním skupinám schopnost reagovat s kovy koagulačních činidel a

tvořit rozpustné komplexy, což vede ke snížení účinnosti koagulace AOM (Hamdy, 2000, De

Philippis a kol., 2007). Schopnost vázat kovové ionty mají především záporně nabité

disociované karboxylové skupiny na povrchu peptidů/proteinů AOM. Bylo prokázáno, že

disociované karboxylové skupiny váží železo a hliník z koagulačních činidel (Pivokonský a

kol., 2006, 2012, Šafaříková a kol., 2013, Takaara, a kol., 2005). Maximální komplexační

schopnosti pro AOM Microcystis aeruginosa byly zjištěny při pH 6,8 za použití hlinitého
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koagulačního činidla a při pH 6 pro železitá činidla (Pivokonský a kol., 2012, Šafaříková a

kol., 2013, Barešová a kol., 2015).

Tvorba komplexů mezi AOM a kovem koagulačního činidla představuje komplikaci z důvodu

neúčasti těchto komplexů na další hydrolýze a koagulaci (Pivokonský a kol., 2006, Taakara, a

kol., 2007). Vázáním kovů do struktury AOM dochází k zablokování záporně nabitého

povrchu AOM a tím je molekula chráněna před koagulací mechanismem adsorpce a nábojové

neutralizace a komplexy zůstávají v upravené vodě, což vede ke zvýšení dávky koagulačního

činidla a snížení účinnosti koagulace (Pivokonský a kol., 2006, 2012, Taakara, a kol., 2007).

2.3.2. Tvorba vedlejších produktů desinfekce

Vedlejší produkty desinfekce (DBPs) vznikají z prekursorů při hygienickém zabezpečení

vody chlorem a jeho sloučeninami. Zbytkové koncentrace AOM v upravené vodě mohou

představovat prekursory vzniku DBPs (Nguyen at al., 2005, Richardson a kol., 2007, 2011,

Fang a kol., 2010). V současné době je známo více než 700 různých DBPs z nichž některé

jsou karcinogenní nebo toxické (Richardson a kol., 2007). Při hygienickém zabezpečení vody

chlorem vznikají halogenované organické sloučeniny, například trihalometany (THMs –

Trihalogenmethanes) a halogenderiváty kyseliny octové (HAAs – Haloacetic Acids)

(Richardson a kol., 2007, Huang a kol., 2009, Muellner a kol., 2007). Koncentrace DBPs

v upravené vodě jsou závislé na druhu a růstové fázi fytoplanktonu, desinfekčním činidle a

podmínkách desinfekce (Richardson a kol., 2007, 2011, Hong a kol., 2008, Huang, a kol.,

2009, Nguyen a kol., 2005). Prokázanými prekursory vzniku DBPs při chloraci vody jsou

AOM proteiny, lipidy a sacharidy, přičemž proteiny a lipidy mají větší potenciál tvorby

DBPs, než-li sacharidy (Hong a kol., 2008). Nízký potenciál hydrofilních neutrálních látek,

polysacharidů, tvořit DBPs potvrzuje také Marhaba a Van (2000).
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3. Materiál a metodika

3.1. Kultivace Chlorella vulgaris

Kultura Chlorella vulgaris byla získána kultivací ve fotobioreaktoru ve skleněných

zkumavkách o objemu 3L umístěnými ve vodní lázni o teplotě 30°C za kontinuálního

osvětlení o intenzitě 100 μmol.m-2.s-1 (PAR sensor QSL-2101, Biospherical Instruments Inc.,

USA). Směs vzduchu obsahovala 2 % CO2 a rychlost proudění vzduchu byla stanovena na

15 L.h-1. Každá zkumavka obsahovala 300 mL minerálního media, které mělo následující

počáteční složení:  1100 mg.L-1 (NH2)2CO, 238 mg.L-1 KH2PO4, 204 mg.L-1 MgSO4.7H2O,

40 mg.L-1 C10H12O8N2NaFe, 88 mg.L-1 CaCl2, 0,832 mg.L-1 H3BO3, 0,946 mg.L-1

CuSO4.5H2O, 3,294 mg.L-1 MnCl2.4H2O, 0,172 mg.L-1 (NH4)6Mo7O24.4H2O, 2,678 mg.L-1

ZnSO4.7H2O, 0,616 mg.L-1 CoSO4.7H2O, 0,0014 mg.L-1 (NH4)VO3. Před inokulací z agarové

desky byla hodnota pH upravena pomocí 1M KOH na hodnotu pH 6,5 – 7,0. Sušina biomasy

v kultuře zpracovávané pro účely diplomové práce byla 120 g.L-1. Postup kultivace byl

podrobně popsán v literatuře Brányiková a kol. (2011) a Procházková a kol. (2013).

3.2. Příprava COM

Buňky kultury Chlorella vulgaris byly od media separovány odstředěním po dobu 20 min při

4000 otáčkách.min-1. Separované buňky byly smíchány s demineralizovanou vodou a

následně destruovány pomocí ultrazvuku po dobu 5 minut při výkonu 240 W a frekvenci

20 kHz (UP400S, Hielscher Ultrasonics, SRN). Následně byl materiál zamrazen na teplotu

-18°C a po následném rozmrazení proces rozrušení buněk pomocí ultrazvuku ještě jednou

opakován. Rozpuštěné COM byly v závěrečném kroku separovány od pevných zbytků buněk

pomocí membránového filtru 0,45 μm (Millipore, USA). Takto získaný materiál byl zamrazen

a uchováván při -18°C.

3.3. Příprava neproteinové složky COM

Z COM Chlorella vulgaris byla připravena neproteinová složka tepelným vysrážením

peptidů/proteinů ve vodní lázni o teplotě 90°C za stálého míchání po dobu 30 min a

následnou filtrací přes membránový filtr 0,45 μm (Millipore, USA) na základě již dříve

publikované metodiky (Zhao a kol., 2014, 2015). Neproteinová složka COM byla zamrazena

a uchovávána při teplotě -18°C.
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Někteří autoři (Pivokonský a kol., 2012) používali k oddělení proteinové od neproteinové

složky COM metodu srážení proteinů pomocí (NH4)2SO4 (Dawson a kol., 1986). Tato metoda

se ale nejeví jako vhodná pro izolaci neproteinové složky, protože takto připravená

neproteinová složka je zatížená vysokými koncentracemi (NH4)2SO4, které není možné

odstranit bez současných ztrát COM. Metoda srážení proteinů pomocí (NH4)2SO4 byla použita

pro kontrolu výtěžnosti metody tepelného srážení proteinů.

3.4. Analýza rozpuštěného organického uhlíku

Ke stanovení obsahu rozpuštěného organického uhlíku bylo použito analyzátoru TOC-V CPH

(Shimnadzu Corporation, Japonsko). Stanovení koncentrace DOC probíhalo metodou rozdílu

koncentrací celkového uhlíku (TC – Total Carbon) a anorganického uhlíku (IC – Inorganic

Carbon). Jako kalibrační standard TC byl použit hydrogenftalát draselný, jako kalibrační

standard IC byl použit hydrogenuhličitan sodný. Slepým vzorkem pro všechna měření byla

demineralizovaná voda. Měření byla prováděna minimálně třikrát s chybou do 3 %.

3.5. Stanovení podílu peptidové/proteinové složky COM

Podíl COM peptidů/proteinů po srážení proteinů, vyjádřený jako rozpuštěný organický uhlík

(DOCP - Dissolved Organic Carbon Protein), byl stanoven jako rozdíl celkového rozpuštěného

organického uhlíku (DOCT) a rozpuštěného uhlíku neproteinových látek (DOCNP - Dissolved

Organic Carbon Non-Protein) podle rovnice (1):

DOCP = DOCT – DOCNP (1)

3.6. Stanovení podílu sacharidů

Celkový podíl sacharidů neproteinových látek získaných tepelným srážením byl stanoven

MBTH (3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone) spektrofotometrickou metodou podle

metodiky Van Wychen a Laurens (2015). Vhodnost této metody v porovnání s metodou

fenol-sírovou byla popsána v literatuře (Van Wychen a kol., 2017). Vzorek neproteinových

látek byl po dobu 18 hodin vysoušen při 60°C při atmosférickém tlaku. Následně byla

provedena hydrolýza v prostředí 72% kyseliny sírové ve vodní lázni pod dobu 1 hodiny

následované 1 hodinou při 121°C v autoklávu. Podíl sacharidů v takto připraveném vzorku

byl po přidání reagenčních činidel podle metodiky stanovován spektrofotometricky při

620 nm proti destilované vodě. Kalibračním standardem byla glukosa.
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3.7. Stanovení molekulových hmotností

Neproteinové látky získané tepelným srážením byly charakterizovány z hlediska distribuce

molekulové hmotnosti centrifugací (4000 otáček.min-1, T = 40 min) v ledové lázni přes filtry

Amicon Ultra-15 (Millipore, USA) o hodnotách NMWL (Nominal Molecular Weight Limit)

100, 50, 30, 10, 3. Distribuce molekulové hmotnosti každé frakce byla vyjádřena jako DOC.

Molekulové hmotnosti byly analyzovány také pomocí HPSEC (High Performance Size

Exclusion Chromatography). Analýza probíhala pomocí HPLC (High Performance Liquid

Chromatography) systém (Agilent 1100 series, Agilent Technologies, USA) propojeného

s refraktometrickým (RID - Refractive Index Detector) detektorem 1200 Series a kolonami

PL aquagel – OH Mixed-H 8 µm (Agilent Technologies, USA). Jako kalibrační standard byl

využit polyetylenoxid/glykol (PEO/PEG). Kalibrace byla provedena pro interval

molekulových hmotností 194 - 1 258 000 Da. Analýza probíhala při nástřiku 25 µl, průtoku

1 ml.min-1 a teplotě 23 °C. Měření byla prováděna třikrát, vždy s chybou do 5 %.

3.8. Stanovení povrchového náboje

Pro stanovení povrchového náboje a množství funkčních skupin, které jsou schopné

v závislosti na pH nést náboj, byla sestrojena titrační křivka neproteinových látek COM

Chlorella vulgaris. Titrace byla provedena v dusíkové atmosféře při teplotě 25°C. Vzorky pro

titraci byly připraveny ředěním neproteinových látek COM Chlorella vulgaris s 0,05 M NaCl,

který byl využit také pro slepé stanovení. Titrace probíhala po alkalizaci vzorku 1M NaOH

z pH 11 do pH 2 pomocí 0,05 M HCl. Body ekvivalence (pEq) byly určeny pomocí derivace

titrační křivky. Množství specifických funčních skupin bylo vypočteno podle metodiky Chang

(2005) jako rozdíl množství přijatých H+ iontů mezi dvěma sousedními body ekvivalence.

3.9. Optimalizační sklenicová zkouška

Optimalizační sklenicové zkoušky (koagulační pokusy) byly prováděny na osmimístné

míchací koloně (LMK 8-03, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR v. v. i). Pro koagulační

pokusy byla používána demineralizovaná voda. Hodnota celkové kyselinové neutralizační

kapacity (KNK4,5) byla upravena pomocí 0,125M NaHCO3 na hodnotu 1 mmol.L-1. Do takto

připravené surové vody byla následně dávkována neproteinová frakce COM Chlorella

vulgaris tak, aby výsledná koncentrace DOC byla 5 mg.L-1. Pro jednotlivé sklenice v rámci

pokusů bylo upraveno pH přídavkem 0,1M HCl nebo 0,1M NaOH tak, aby se výsledné pH při

koagulaci pohybovalo mezi hodnotami pH 3 – 9. Dávka kyseliny nebo hydroxidu byla před
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každým pokusem stanovována zvlášť titrací. Jako koagulační činidlo byl použit síran hlinitý

(Al2(SO4)3.18 H2O) nebo polyaluminiumchlorid (PAX-18). Pro optimalizační sklenicové

zkoušky byly využity dávky v rozsahu 1 – 15 mg.L-1 Al. Všechny koagulační pokusy

probíhaly ve dvou na sebe bezprostředně navazujících fázích. První fází bylo homogenizační

míchání při středním gradientu rychlosti G̅= 200 s-1 po dobu 1 minuty. Druhou fází bylo

agregační mícháním při G̅ = 40 s-1 po dobu 15 minut. Po koagulační zkoušce byly stanoveny

hodnoty pH a KNK4,5. Pro analýzu koncentrace DOC a zbytkové koncentrace Al byly vzorky

odstředěny při 3000 ot. min-1 po dobu 20 minut, relativní odstředivé zrychlení (RCF –

Relative Centripetal Force) bylo 1470 g. Organické látky zbylé po koagulaci byly

analyzovány také z hlediska molekulových hmotností pomocí filtrace přes filtry Amicon

Ultra-15 (Millipore, USA) o hodnotách NMWL 100, 50, 30, 10, 3, jak je popsáno

v kapitole 3.7.

3.10. Stanovení pH, KNK4,5, zbytkových koncentrací Al

Hodnota pH byla stanovena potenciometricky (pH metr HI 3220, HANNA Instruments,

elektroda HI 1131P, HANNA Instruments). Hodnota celkové kyselinové neutralizační

kapacity (KNK4,5) byla stanovena titrací 0,1M HCl, jako indikátor byla použita methyloranž.

Zbytkové koncentrace Al byly stanoveny spektrofotometricky (Spekol 11, Carl Zeitz Jena,

SRN) při vlnové délce 580 nm. Stanovení probíhalo po reakci vzorku se směsným činidlem,

pyrokatecholovou violetí a roztokem hexamethyltetraminu. Používané metodiky jsou detailně

popsány v literatuře (Horáková a kol., 2013). Stanovení byla prováděna třikrát s chybou do

5 %.
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4. Výsledky a diskuze

4.1. Charakterizace COM neproteinových látek

COM zelené řasy Chlorella vulgaris byly izolovány podle postupu popsaného v metodice

práce. Izolací neproteinových látek a následným měřením koncentrací DOC bylo zjištěno, že

neproteinové látky (DOCNP) tvoří většinu celkového rozpuštěného uhlíku (DOCT) v COM

Chlorella vulgaris, konkrétně 91 %. Shodných hodnot bylo dosaženo tepelným srážením i

srážením proteinů pomocí (NH4)2SO4.

Oproti zelené řase Chlorella vulgaris u sinice Microcystis aeruginosa jsou COM tvořeny

především peptidy/proteiny (Pivokonsky a kol., 2012, 2016, Henderson a kol., 2008b). Podíl

neproteinových látek v COM je druhově specifický a pohybuje se přibližně mezi 40 – 90 %

(Pivokonský a kol., 2009a,b).

Neproteinové látky COM Chlorella vulgaris byly charakterizovány z hlediska zastoupení

sacharidů. Pomocí spektrofotometrické metody MBTH bylo zjištěno, že 21 % sušiny

neproteinových látek a 25 % DOCNP je tvořeno sacharidy. V přepočtu na celkový rozpuštěný

uhlík COM Chlorella vulgaris tvoří sacharidy 22,8 % DOCT. Zjištěný podíl sacharidů se

shoduje se zjištěným podílem jinými autory (Van Wychen  a kol., 2017, Sui a kol., 2012,

Becker, 2004, 2007). Například Van Wychen a kol. (2017) uvádí podíl sacharidů 12 – 42 %

sušiny Chlorella vulgaris v závislosti na době kultivace. Sui a kol. (2012) stanovili, že ve

vodě rozpustné sacharidy tvoří až 25 % sušiny buněk Chlorella vulgaris. Oproti tomu Becker

(2004) stanovuje obsah sacharidů v sušině Chlorella vulgaris na 12 – 17 %. Jeho nižší podíl

sacharidů může být způsoben podmínkami kultivace a metodou stanovení. Zároveň však

uvádí, že obecně sušina zelených řas je tvořena sacharidy z 10 – 30 %. Neproteinové látky

COM Chlorella vulgaris jsou kromě sacharidů pravděpodobně tvořeny lipidy, nukleovými

kyselinami, aldehydy a dalšími neproteinovými látkami (Myklestad, 1995, Villacorte a kol.,

2015, Nguyen a kol., 2005, Huang a kol., 2007b).

COM neproteinové látky Chlorella vulgaris, které byly dále použity pro koagulační testy,

byly charakterizovány z hlediska distribuce relativních molekulových hmotností (MW)

pomocí odstředění přes filtry Amicon Ultra-15 a pomocí HPSEC-RID. Frakcionací

molekulových hmotností bylo zjištěno, že DOCNP je tvořena převážně (z 67 %) látkami

s MW < 3 kDa. Druhou nejvíce zastoupenou frakcí, tvořící 22 % DOCNP, byly stanoveny

látky s MW > 100kDa. Kompletní distribuci MW po frakcionaci na Amicon Ultra-15 filtrech
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ukazuje obrázek 1. Relativní molekulové hmotnosti byly charakterizovány také pomocí

HPSEC-RID. Na obrázku 2 je uveden chromatogram izolovaných neproteinových látek

COM. Jako nejvíce zastoupené neproteinové látky COM byly identifikovány látky o MW

přibližně 0,75; 2,30; 7,28 a 55,58 kDa.

Obrázek 1: Distribuce molekulových hmotností neproteinových látek Chlorella vulgaris

vyjádřená jako podíl na DOC.

Obrázek 2: Relativní molekulové hmotnosti neproteinových látek COM Chlorella vulgaris
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Zjištěné dominantní zastoupení nízkomolekulárních látek s MW < 3 kDa a

vysokomolekulárních látek s MW >100 kDa neproteinové složky COM se shoduje se

zjištěním Pivokonský a kol. (2014), kteří určili, že frakce s MW < 3 kDa představuje

66 % DOCNP zelené řasy Chlamydomonas geitleri a 48 % DOCNP sinice Microcystis

aeruginosa. Frakce s MW > 100 kDa tvoří 22 % neproteinové složky COM zelené řasy

Chlamydomonas geitleri a 35 % neproteinové složky COM sinice Microcystis aeruginosa.

Zjištěné výsledky shrnuje tabulka 1. Z výše uvedeného je patrné, že neproteinová složka

COM produkovaných fytoplanktonem je pravděpodobně tvořena především látkami

s MW < 3 kDa a látkami s MW > 100 kDa.

Tabulka 1: Porovnání nejvíce zastoupených frakcí MW neproteinových látek COM
vybraných druhů fytoplanktonu

Chlorella
vulgaris

Chlamydomonas
geitleri

Microcystis
aeruginosa

MW < 3 kDa 67 % 66 %1 48 %1

MW > 100 kDa 22 % 22 %1 35 %1

1 Pivokonský a kol. (2014)

Pro srovnání distribuce MW peptidů/proteinů s neproteinovými látkami COM byl zvolen druh

Microcystis aeruginosa studovaný již v dřívější studii (Pivokonský a kol., 2014). Srovnání

distribuce MW peptidů/proteinů a neproteinových látek COM Chlorella vulgaris nebylo

možné, protože charakterizaci peptidů/proteinů COM Chlorella vulgaris se nevěnoval

prozatím nikdo takovým způsobem, který by byl vhodný pro porovnání v této práci.

Porovnáním distribuce MW neproteinových látek s peptidy/proteiny u druhu Microcystis

aeruginosa bylo zjištěno, že distribuce MW peptidů/proteinů je vyrovnanější než distribuce

MW neproteinových látek. Zastoupení jednotlivých frakcí MW a porovnání distribuce MW

peptidů/proteinů a neproteinových látek ukazuje obrázek 3.
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Obrázek 3: Zastoupení frakcí MW a porovnání distribuce MW peptidů/proteinů a
neproteinových látek

Studiem molekulových hmotností neproteinových látek EOM se zabývali Pivokonský a kol.

(2014) a Henderson a kol. (2008b). Obě studie dospěly pro druh Microcystis aeruginosa

k odlišným výsledkům. Zatímco Pivokonský a kol. (2014) dospěli k závěru, že nejvíce

zastoupená je frakce s MW 1 - 3 kDa (44 - 48 %), Henderson a kol. (2008b) jako nejvíce

zastoupenou frakci (77 %) označili látky s MW 30 kDa – 0,7 µm. Obdobné zastoupení zjistili

Henderson a kol. (2008b) také pro druh Chlorella vulgaris. Rozdíly ve výsledcích mohou být

způsobeny rozdílnou metodou oddělení peptidů/proteinů a neproteinových látek.

4.2. Charakterizace povrchového náboje

Pro určení náboje a množství funkčních skupin se schopností nést náboj v závislosti na pH

byla provedena titrace a sestrojena titrační křivka (obrázek 4). Bylo zjištěno, že neproteinové

látky COM Chlorella vulgaris obsahují několik typů funkčních skupin. Zjištěná hodnota

disociační kostanty (pKa) pK1 = 3,4 pravděpodobně odpovídá karboxylovým (–COOH)

funkčním skupinám, jejichž disociační konstanty jsou v literatuře uváděny s pKa < 5 (Chang,

2005). Hodnota pK2 = 6,2 pravděpodobně odpovídá disociaci druhé –COOH skupiny

dikarboxylových kyselin (Maatar a Boufi, 2015, Garrido a kol., 2006). Hodnota pK3 = 7,0

pravděpodobně patří imidazolu, který při pH < 7 vykazuje kladný povrchový náboj
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(Thomason a kol., 2015, Sugiura a Hirayama, 1977). Hodnota pK4 = 8,0 pravděpodobně

odpovídá –SH skupině a pK5 = 10,0 odpovídá pravděpodobně –OH skupině (Chang, 2005).

Obrázek 4: Titrační křivka neproteinových látek COM Chlorella vulgaris

Srovnání náboje neproteinových látek s peptidy/proteiny lze z dostupné literatury provést

pouze srovnáním s peptidy/proteiny COM Microcystis aerugonsa, jejichž náboj stanovovali

například Kopecká a kol. (2014). Neproteinové látky COM Chlorella vulgaris obsahují

průměrně 7 COOH a 6 bazických funkčních skupin na 1 g DOC. Peptidy/proteiny COM

Microcystis aerugonosa obsahují 10 COOH skupin a 2 bazické funkční skupiny na 1 g DOC

(Kopecká a kol., 2014). Ve srovnání s peptidy/proteiny COM Microcystis aeruginosa

(Kopecká a kol., 2014) obsahují neproteinové látky COM Chlorella vulgaris méně COOH

funkčních skupin. Naopak neproteinové látky COM Chlorella vulgaris obsahují více

bazických funkčních skupin než peptidy/proteiny COM Microcystis aeruginosa.

4.3. Koagulace neproteinových látek COM

Byly provedeny sklenicové zkoušky pro různé dávky síranu hlinitého nebo

polyaluminiumchloridu (1 - 15 mg.L-1 Al, tzn 0,037 – 0,556 mmol.L-1 Al) při různých

hodnotách pH se stálou počáteční koncentrací DOC = 5 mg.L-1.
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4.3.1. Koagulační činidlo síran hlinitý

4.3.1.1. Vliv dávky koagulačního činidla

Z výsledků odstranění DOC (obrázek 5) bylo zjištěno, že pro dávky Al = 1 a 2 mg.L-1 nebyla

koagulace účinná. Od dávky Al = 3 mg.L-1 již byla koagulace účinná a maximální účinnost

odstranění DOC byla dosažena při dávce Al = 8 mg.L-1. S dále se zvyšující dávkou již

nedocházelo ke zvyšování účinnosti odstranění DOC. Účinnost odstranění hliníku rostla

s rostoucí dávkou koagulačního činidla, jak ukazuje obrázek 6. Od dávky Al = 6 mg.L-1 byla

maximální účinnost odstranění téměř konstantní. Z koncentrací zbytkového hliníku

(obrázek 7) je však patrné, že zbytkové koncentrace hliníku byly pro všechny dávky

koagulačního činidla výrazně vyšší než hygienický limit pro koncentraci hliníku v pitné vodě

(0,2 mg.L-1 Al) daný vyhláškou č. 252/2004 Sb. (Česko, 2004). Pro dávky Al ≥ 6 mg.L-1 se

nejnižší koncentrace zbytkového hliníku pohybovaly v intervalu 0,5 – 0,9 mg.L-1.

Obrázek 5: Průměrná účinnost odstranění DOC, koagulační činidlo síran hlinitý
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Obrázek 6: Průměrná účinnost odstranění Al, koagulační činidlo síran hlinitý

4.3.1.2. Vliv hodnoty pH

Na míru odstranění DOC měla kromě dávky koagulačního činidla vliv také hodnota pH, jak

ukazuje obrázek 5. Z výsledků je patrné, že u všech dávek dostatečných pro účinnou

koagulaci byla nejvyšší účinnost odstranění DOC v intervalu pH 6,5 – 8. S rostoucí dávkou

koagulačního činidla docházelo k rozšíření intervalu účinné koagulace do nižších hodnot pH.

Rovněž účinnost odstranění hliníku byla závislá na hodnotě pH. Jak z výsledků průměrné

účinnosti odstranění hliníku (obrázek 6), tak z výsledků zbytkové koncentrace hliníku

(obrázek 7) je zřejmé, že interval hodnot pH, při nichž docházelo k účinnému odstranění

hliníku, byl závislý na dávce koagulačního činidla a s rostoucí dávkou se tento interval

rozšiřoval. Přesto však lze z výsledků odvodit interval hodnot pH účinného odstranění

hliníku, který byl společný pro všechny dávky koagulačního činidla, které zabezpečí účinnou

koagulaci. Tento společný „základní“ interval hodnot pH je v rozsahu 6,5 – 7,5.
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Obrázek 7: Zbytkové koncentrace Al, koagulační činidlo síran hlinitý

4.3.1.3. Vliv koagulace na distribuci molekulových hmotností

V oblasti účinné koagulace byla provedena frakcionace molekulových hmotností

nezkoagulovaného podílu neproteinových látek odstředěním přes Amicon Ultra-15 filtry.

Z výsledků, které ukazuje obrázek 8, je zřejmé, že koagulací byly odstraněny především

vysokomolekulární látky. Vyšší účinnost vysokomolekulárních organických látek potvrdili již

dřívější studie (Pivokonský a kol., 2006, 2009a,b, Cheng a Chi, 2003, Widrig a kol., 1996).

Obrázek 8: Frakcionace MW nezkoagulovaných neproteinových látek Chlorella vulgaris,
vyjádřeno jako podíl na DOC
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4.3.2. Koagulační činidlo polyaluminiumchlorid

4.3.2.1. Vliv dávky koagulačního činidla

Z výsledků odstranění DOC za využití polyaluminiumchloridu jako koagulačního činidla

(obrázek 9) je patrné, že u dávek Al = 1, 2 a 3 mg.L-1 účinnost koagulace rostla s rostoucí

dávkou koagulačního činidla, přičemž dávky Al = 1 a 2 mg.L-1 lze označit jako neúčinné. Pro

dávky Al = 4, 6 a 8 mg.L-1 bylo dosaženo ustálené účinnosti odstranění DOC, která se

s rostoucí dávkou koagulačního činidla neměnila a dosahovala cca 13 %. Pro dávky Al = 10,

12 a 15 mg.L-1 bylo dosaženo nejvyšší účinnosti odstranění. Maximální účinnost odstranění

DOC byla přes 20 % a byla dosažena při dávce Al = 12 mg.L-1.

Rovněž účinnost odstranění hliníku, jak ukazuje obrázek 10, byla závislá na dávce

koagulačního činidla a rostla s rostoucí dávkou koagulačního činidla. Přesto však koncentrace

zbytkového hliníku pro všechny dávky koagulačního činidla přesahovaly limit pro

koncentraci hliníku v pitné vodě (0,2 mg.L-1 Al) daný vyhláškou č. 252/2004 Sb. (ČESKO,

2004). Nejnižší koncentrace zbytkového hliníku se pohybovaly v intervalu 0,7 – 0,9 mg.L-1.

Obrázek 9: Průměrná účinnost odstranění DOC, koagulační činidlo polyaluminiumchlorid
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Obrázek 10: Průměrná účinnost odstranění Al, koagulační činidlo polyaluminiumchlorid

4.3.2.2. Vliv hodnot pH

Z výsledků odstranění DOC (obrázek 9) je zřejmé, že účinnost odstranění DOC byla závislá

také na hodnotě pH. Skokový nárůst účinnosti nastává při hodnotě pH ~ 7 a to pro všechny

dávky koagulačního činidla zajišťující účinnou koagulaci. Šíře intervalu hodnot pH účinné

koagulace je závislá na dávce koagulačního činidla a s rostoucí dávkou se zvětšuje do vyšších

hodnot pH, avšak pro všechny dávky koagulačního činidla pro účinnou koagulaci lze nalézt

shodný„základní“ interval hodnot pH účinné koagulace, který je v intervalu hodnot

pH 7 - 8,5.

Také účinnost odstranění hliníku (obrázek 10) a jeho zbytkové koncentrace (obrázek 11) byly

závislé na hodnotě pH. Účinné odstranění hliníku začíná, stejně jako odstranění DOC,

skokově při pH > 7 a nejvyšší účinnost byla pro všechny dávky koagulačního činidla

dosažena při pH v intervalu 7,4 – 7,6. S rostoucí hodnotou pH následně postupně rostla

zbytková koncentrace hliníku. Tento nárůst byl pozvolnější oproti poklesu při pH < 7.
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Obrázek 11: Zbytkové koncentrace Al, koagulační činidlo polyaluminiumchlorid

4.3.2.3. Vliv koagulace na distribuci molekulových hmotností

V oblasti účinné koagulace byla provedena frakcionace nezkoagulovaného podílu

neproteinových látek pomocí odstředění přes Amicon Ultra-15 filtry. Výsledky ukazuje

obrázek 12. Bylo zjištěno, že se koagulací odstranily všechny látky s MW > 10 kDa. Vyšší

účinnost odstraňování vysokomolekulárních organických látek koagulací byla potvrzena již

dřívějšími studiemi (Pivokonský a kol., 2006, 2009a,b, Cheng a Chi, 2003, Widrig a kol.,

1996).

Obrázek 12: Frakcionace MW nezkouagulovaného podílu neproteinových látek Chlorella
vulgaris, vyjádřeno jako podíl na DOC, koagulační činidlo polyaluminiumchlorid
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4.3.3. Porovnání koagulačních činidel

Z výsledků je patrné, že účinnost koagulace neproteinových látek COM Chlorella vulgaris

byla závislá na dávce koagulačního činidla a hodnotě pH, ale také zvoleném koagulačním

činidle. Síran hlinitý vykazoval nižší účinnost odstranění DOC oproti polyaluminiumchloridu.

Vyšší účinnost polyaluminoumchloridu, jakožto polymerního činidla, oproti hydrolyzujícímu

činidlu hliníku (AlCl3) pro koagulaci polysacharidů potvrzuje také Cui a kol. (2016). I přesto

se maximální účinnost odstranění DOC při využití polyaluminiumchloridu pohybovala jen

okolo 20 %. Obdobně nízké účinnosti koagulace (14 – 30 %) dosáhli Pivokonský a kol.

(2009a,b) při využití síranu železitého a síranu hlinitého jako koagulačního činidla na

neproteinové látky sinice Microcystis aeruginosa.

Pro srovnání účinnosti koagulace neproteinových látek a peptidů/proteinů lze využít

dřívějších výsledků pro COM Microcystis aeruginosa (Pivokonský a kol., 2009a,b, 2012,

2015), protože koagulaci peptidů/proteinů COM Chlorella vulgaris doposud nebyla věnována

dostatečná pozornost. Ve srovnání s účinností koagulace peptidů/proteinů COM sinice

Microcystis aeruginosa, která dosahuje cca 75 % při využití síranu hlinitého (Pivokonský a

kol., 2015) a 78 % při využití síranu železitého (Pivokonský a kol., 2012) lze zhodnotit

účinnost odstranění neproteinových látek jako velmi nízkou. Za možnou příčinu lze označit

odlišný charakter látek, především pak odlišnou distribuci molekulových hmotností a

povrchového náboje. Možným nástrojem pro zvýšení účinnosti koagulace, jak vyplývá

z literatury, by mohla být předoxidace, jejíž vliv byl prokázán na účinnost koagulace buněk

fytoplanktonu (Xie a kol., 2013, Petrusevski a kol., 1996, Chen a Yeh, 2005, Ma a kol.,

2012a) a peptidů/proteinů sinice Microcystis aeruginosa (Načeradská a kol., 2017).

Interval hodnot pH, ve kterém účinně probíhala koagulace, byl závislý na zvoleném

koagulačním činidle. Srovnání obou použitých koagulačních činidel ukazuje obrázek 13.

V případě síranu hlinitého probíhala koagulace v intervalu hodnot pH 5 - 8,5 v závislosti na

zvolené dávce koagulačního činidla. Při využití polyaluminiumchloridu se interval posouval

do vyšších hodnot pH, konkrétně do intervalu  pH 7 - 8,5 při nižších dávkách koagulačního

činidla, respektive pH 7 - 10 při dávkách Al = 10, 12 a 15 mg.L-1.
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Obrázek 13: Srovnání oblastí účinné koagulace (η̅ > 10%) pro síran hlinitý a

polyaluminiumchlorid

Interval hodnot pH koagulace neproteinových látek síranem hlinitým byl oproti

peptidům/proteinům (Pivokonský a kol., 2015) širší a to směrem k vyšším hodnotám pH.

Optimální oblast pH koagulace peptidů/proteinů síranem hlinitým byla stanovena na 5,2 – 6,7

(Pivokonský a kol., 2015).

Maximální průměrná účinnost odstranění hliníku u obou činidel dosahovala srovnatelných

hodnot (přes 90 %). Zároveň však nebylo dosaženo koncentrací splňujících limit pro pitnou

vodu. Při využití polyaluminiumchloridu byly oproti síranu hlinitému nejnižší zbytkové

koncentrace u všech dávek vyrovnanější a interval nejnižších zbytkových koncentrací byl pro

všechny účinné dávky koagulačního činidla shodný a užší. Porovnání intervalů pH pro shodné

vybrané dávky koagulačních činidel graficky znázorňuje obrázek 14. Z důvodu vysokých

zbytkových koncentrací hliníku by bylo potřebné zaměřit další výzkum na tvorbu

komplexních sloučenin mezi neproteinovými látkami a koagulantem. Tvorba komplexních

sloučenin byla již dříve potvrzena pro peptidy/proteiny (Pivokonský a kol., 2006, 2012,

Šafaříková a kol., 2013, Takaara, a kol., 2005).
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Obrázek 14: Zbytkové koncentrace Al pro vybrané dávky síranu hlinitého (SH) a

polyaluminiumchloridu (PACl) v závislosti na pH

Z pohledu molekulových hmotností byly při využití obou činidel odstraněny především

vysokomolekulární látky. Porovnání distribuce MW neproteinových látek COM Chlorella

vulgaris a nezkoagulovaného podílu pro obě koagulační činidla ukazuje obrázek 15.

Koagulací pomocí obou činidel byly lépe odstraněny především látky s vyšší MW. Látky

s MW > 100 kDa byly odstraněny zcela. Při využití polyaluminoumchloridu byly odstraněny

všechny látky s MW vyšší než 10 kDa, což se shoduje s vyšší účinností odstranění DOC ve

srovnání se síranem hlinitým. Vyšší účinnost odstraňování vysokomolekulárních látek byla

potvrzena již dřívějšími studiemi (Pivokonský a kol., 2006, 2009a,b, Cheng a Chi, 2003,

Widrig a kol., 1996).
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Obrázek 15: Porovnání distribuce MW Chlorella vulgaris před a po koagulaci, koagulační
činidla síran hlinitý a polyaluminiumchlorid

4.3.4. Mechanismy koagulace

Pro obě činidla bylo dosaženo optima koagulace v neutrální oblasti pH. Vzhledem k velmi

významnému vlivu pH na účinnost koagulace je patrné, že významnou roli při koagulaci

neproteinových látek budou mít nábojové charakteristiky interagujících složek, které jsou

významně závislé právě na pH.

4.3.4.1. Mechanismy koagulace neproteinových látek síranem hlinitým

Základní interakční mechanismy mezi neproteinovými látkami a produkty hydrolýzy síranu

hlinitého ukazuje obrázek 16. Z forem produktů hydrolýzy v závislosti na pH je patrné, že

v oblasti optimálního pH pro koagulaci se hliník vyskytuje ve formě hydratovaných oxidů

(Stumm a Morgan, 1996), které umožňují koagulaci mechanismem adsorpce (Duan a

Gregory, 2003, Matilainen a kol., 2010). Druhým uplatňovaným mechanismem při

odstraňování organických látek je nábojová neutralizace (Duan a Gregory, 2003), která se
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uplatňuje díky opačným nábojům povrchů interagujících látek (Duan a Gregory, 2003,

Matilainen a kol., 2010). Nábojová neutralizace není v přílišné míře uplatňována při koagulaci

neproteinových látek především proto, že neproteinové látky v oblasti pH vhodné pro

nábojovou neutralizaci (pH < 6) neposkytují dostatečné množství záporného náboje. Funkční

skupiny neproteinových látek poskytují větší množství záporného náboje až ve vysokých

hodnotách pH, kdy se už ovšem hliník vyskytuje rovněž v záporně nabitých rozpuštěných

formách a dochází tak ke vzájemné repulzi.

Obrázek 16: Mechanismy koagulace neproteinových látek síranem hlinitým
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4.3.4.2. Mechanismy koagulace neproteinových látek

polyaluminiumchloridem

Interakční principy a mechanismy koagulace neproteinových látek pomocí

polyaluminiumchloridu znázorňuje obrázek 17. Polyaluminiumchlorid je tvořen

předpolymerizovanou formou hliníku, přičemž nejčastěji se jedná o formu Al13

([AlO4Al12(OH)24(H2O)12]7+) (Duan a Gregory, 2003, Chen a kol., 2009b). Hliník ve formě

Al13 je patrně oproti hliníku ze síranu hlinitého více stabilní vůči hydrolýze, zachovává svoji

rozpuštěnou a polymerizovanou strukturu v širším rozsahu pH (Tang a Luan, 2003, Tang a

kol., 2004) a je lépe dostupný pro nábojovou neutralizaci a adsorpci v neutrálním pH (Duan a

Gregory, 2003). Chen a kol. (2009b) zároveň uvádějí, že Al13 hydrolyzuje a tvoří sraženinu

při pH > 6,5. Toto zjištění koresponduje s výrazným nárůstem účinnosti koagulace při pH >

6,5 v této práci, jak lze vidět na obrázku 17. Z výše uvedeného a z výsledků optimální dávky

koagulačního činidla je zřejmé, že se jako hlavní mechanismus koagulace uplatňuje právě

především adsorpce. Koagulaci adsorpcí jako mechanismus odstranění polysacharidů

s malým povrchovým nábojem pomocí PACl uvádí například také Cui a kol. (2016).

V kyselé oblasti pH neprobíhá koagulace z důvodu převažujících elektrostatických

odpudivých interakcí. Isoelektrický bod produktů hydrolýzy hliníku je v literatuře uváděn při

pH 9 – 10 (Chen a kol., 2009b). Z tohoto důvodu při vyšších hodnotách pH dochází k poklesu

účinnosti koagulace neproteinových látek, protože postupně ubývá kladného náboje produktů

hydrolýzy kovu koagulačního činidla a přibývá záporného náboje, který je shodný s nábojem

neproteinových látek v alkalické oblasti pH a dochází tak k vzájemné elektrostatické repulzi.

Horní mez hodnot pH, při níž přestává být koagulace účinná, je závislá na dávce

koagulačního činidla a s rostoucí dávkou se posouvá do vyšších hodnot pH. Tento fakt může

být způsoben změnou poměrů mezi množstvím náboje a vazebných míst mezi interagujícími

částicemi.
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Obrázek 17: Mechanismy koagulace neproteinových látek polyaluminiumchloridem

4.3.4.3. Porovnání mechanismů koagulace peptidových/proteinových a
neproteinových látek

Peptidy a proteiny COM Microcystis aeruginosa jsou s nejvyšší účinností odstraňovány

pomocí železitého hydrolyzujícího koagulační činidla (Fe2(SO4)3.9H2O) v kyselém pH

(pH 4 - 6), což vzhledem k nábojovým poměrům mezi produkty hydrolýzy kovu

koagulačního čnidla a nábojem peptidů/proteinů předpokládá jako hlavní mechanismus

koagulace nábojovou neutralizaci. Při vyšším pH (pH 6 – 8) dochází k uplatňování

mechanismu adsorpce (Barešová a kol., 2015, Pivokonský a kol., 2012). Rovněž při využití
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hlinitého hydrolyzujícího činidla by se uplatňovala především nábojová neutralizace a to při

hodnotách pH 5 – 6,5 (Šafaříková a kol., 2013). Podle Pivokonského (2009b) je při koagulaci

organických látek rozsah adsorpce menší než rozsah nábojové neutralizace.

V případě neproteinových látek bylo prokázáno, že při využití síranu hlinitého je maximální

účinnosti odstranění dosaženo v neutrální oblasti pH, kde se uplatňuje především

mechanismus adsorpce. Nábojová neutralizace je uplatňována při nižších hodnotách pH při

kterých je účinnost odstranění DOC nižší.

Při využití polyaluminiumchloridu je nejvyšší účinnosti koagulace dosaženo v neutrální

oblasti pH, kde se pravděpodobně uplatňuje mechanismus adsorpce. Oproti síranu hlinitému

je nárůst účinnosti v neutrální oblasti pH více strmý, což svědčí o tom, že mechanismus

nábojové neutralizace není téměř uplatňován.
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5. Závěr

V rámci diplomové práce bylo zjištěno, že neproteinové látky COM Chlorella vulgaris jsou

tvořeny převážně látkami s molekulovou hmotností menší než 3 kDa a látkami s molekulovou

hmotností větší než 100 kDa. Z hlediska chemického složení bylo zjištěno, že neproteinové

látky COM Chlorella vulgaris jsou tvořeny sacharidy (25 % DOCNP, 21 % sušiny

neproteinových látek) a dalšími blíže nespecifikovanými neproteinovými látkami, které

pravděpodobně byly tvořeny lipidy, nukleovými kyselinami, aldehydy a dalšími

neproteinovými látkami (Myklestad, 1995, Villacorte a kol., 2015, Nguyen a kol., 2005,

Huang a kol., 2007b).

Byly provedeny sklenicové optimalizační testy a pro obě použitá koagulační činidla bylo

prokázáno, že s vyšší účinností jsou odstraňovány vysokomolekulární látky. Frakce

s MW > 100 kDa byla oběma koagulačními činidly zcela odstraněna. Koagulačním činidlem

polyaluminiumchlorid byly odstraněny všechny frakce s MW > 10 kDa. Maximální účinnost

odstranění DOC síranem hlinitým dosahovala 17 %, polyaluminiumchloridem 22 %.

Koagulace síranem hlinitým probíhala v intervalu hodnot pH 5 – 8,5 a

polyaluminiumchloridem v intervalu pH 7 – 10 v závislosti na dávce koagulačního činidla.

Optimální oblast pH se u obou činidel pohybovala v neutrální oblasti, přičemž při využití

síranu hlinitého bylo rozpětí pH, kde probíhala koagulace, širší a více závislé na dávce, než

při využití polyaluminiumchloridu. Pro síran hlinitý se s vyšší dávkou rozšiřoval interval

koagulace do nižších hodnot pH, naopak pro polyaluminiumchlorid se s vyšší dávkou

posouvala oblast koagulace do vyšších hodnot pH. Všechny provedené koagulační testy

vykazovaly vyšší koncentrace zbytkového hliníku, než dovoluje hygienický limit. Z tohoto

důvodu by bylo přínosné budoucí výzkum zaměřit na možnost tvorby komplexních sloučenin

mezi neproteinovými látkami AOM a koagulantem.

Byly zkoumány hlavní mechanismy koagulace neproteinových látek COM Chlorella vulgaris.

Změnou nábojových charakteristik Al-hydroxopolymerů a hydratovaných oxidů hliníku,

stejně jako změnou povrchového náboje COM neproteinových látek v závislosti na pH

dochází také ke změně mechanismů koagulace. Nejvyšší účinnosti koagulace bylo dosaženo

v oblasti neutrálních hodnot pH, kde je uplatňován především mechanismus adsorpce. Při

využití síranu hlinitého byl při pH < 7 uplatňován také mechanismus nábojové neutralizace.

Účinnost koagulace mechaninismem nábojové neutralizace byla výrazně nižší než při
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koagulaci mechanismem adsorpce. V alkalické oblasti účinnost koagulace kvůli

elektrostatickým repulzím shodně nabitých interagujících látek opět výrazně klesala.
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