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ABSTRACT
Drinking water treatment is facing an adverse impact of algae especially when they
extensively decay and release cellular organic matter (COM). As the character and
consequently the removal efficacy of COM depends on the individual species, the
thesis compares algal organic matter (AOM) derived from four common
phytoplankton species: green alga Chlamydomonas geitleri, diatom Fragilaria
crotonensis, and cyanobacteria Microcystis aeruginosa and Merismopedia tenuissima.
To evaluate the differences between extracellular and cellular organic matter, we
monitored the growth of those organisms and compared AOM obtained at different
growth phases. As COM is not only difficult to coagulate, but also hinders the
coagulation of other substances, the thesis investigates the effect of simultaneous
coagulation of COM with other impurities present in surface waters: kaolin, humic
substances (HS) or cyanobacterial cells of M. tenuissima. Coagulation behaviour was
studied by the jar tests performed with single components and their mixtures with and
without a coagulant (ferric or aluminium sulphate). Special emphasis was paid to
proteinaceous COM of M. aeruginosa; to enhance the removability of proteinaceous
matter we implemented pre-oxidation.
Coagulation effectively removed turbidity (up to 99%) either of clay or algae origin
at pH approx. 6-8 for ferric and 7-8.5 for aluminium coagulant. On the other hand,
both humic and algal organic matter showed lower maximum removals (up to 65% for
HS, 60-85% for proteinaceous COM of M. aeruginosa, and 43-53% for M. tenuissima
COM, expressed as dissolved organic carbon (DOC)) at pH below neutral (approx. 4-6
for Fe and 5-6.5 for Al). In the case of mixtures, COM favoured coagulation although it
modified the pH optimum for turbidity removal and hence the coagulation
mechanisms. While both single cells and kaolin adsorbed preferably onto Al/Fe-oxidehydroxides at about neutral pH, the COM-cell and proteinaceous COM-kaolin mixtures
underwent charge neutralisation by Al/Fe-hydroxopolymers within the moderately
acidic pH range more or less overlapping with that for single COM. Additionally, COM
induced flocculation of those impurities even in the absence of a coagulant at acidic
pH (approx. <4.5). It seems plausible that as a flocculant aid particularly highmolecular weights (MWs) (>10 kDa) involved in the adsorption processes and entailed
inter-particle bridging of destabilised molecules and particles. In turn, high portions of
low-MWs (<10 kDa) and predominantly hydrophilic nature most likely produced
relatively low COM removals. Besides, at a narrow pH range about 6.2 for Fe and 6.8
for Al, coagulation was disrupted due to the formation of organo-metal complexes.
However, this interference can be prevented by pH optimisation or by pre-oxidation
with the benefit of heightened removals of proteinaceous COM by 5-12% compared to
coagulation alone.
3

ABSTRAKT
Úprava pitné vody se potýká s výskytem fytoplanktonu zejména ve fázi jeho
odumírání, kdy dochází k uvolnění značného množství celulárních organických látek
(COM – Cellular Organic Matter). Vzhledem k druhové závislosti charakteru COM
a tedy i účinnosti jejich odstranění, tato práce srovnává organické látky, tzv. Algal
Organic Matter (AOM), produkované čtyřmi běžně se vyskytujícími druhy
fytoplanktonu: zelenými řasami Chlamydomonas geitleri, rozsivkami Fragilaria
crotonensis a sinicemi Microcystis aeruginosa a Merismopedia tenuissima. Odlišnost
extracelulární a celulární frakce byla hodnocena monitoringem růstu a srovnáním
AOM získaných v různých fázích rozvoje fytoplanktonu. Vzhledem k tomu, že COM jsou
nejen obtížně odstranitelné, ale ztěžují i odstranitelnost dalších znečišťujících příměsí,
práce zkoumá vliv souběžné koagulace COM a dalších látek přítomných v povrchových
vodách: kaolinu, huminových látek (HL) a buněk M. tenuissima. Průběh koagulace byl
studován pomocí sklenicových zkoušek s jednotlivými komponenty i jejich směsi za
přítomnosti koagulantu (síran hlinitý či železitý) či bez něj. Důraz byl kladen na
proteinovou složku COM M. aeruginosa. S cílem zvýšit odstranitelnost proteinových
COM byla zařazena preoxidace.
Koagulace odstranila s až 99% účinností zákal jílového i organického původu
přibližně při pH 6-8 v případě železitého a 7-8,5 u hlinitého činidla. Naopak
u huminových látek a látek řasového původu bylo dosaženo nižší míry odstranění (do
68 % u HL, 60-85 % u proteinových COM M. aeruginosa a 43-53 % u COM
M. tenuissima, vyjádřených jako koncentrace rozpuštěného organického uhlíku (DOC –
Dissolved Organic Carbon)), a to v mírně kyselém pH (cca 4-6 pro Fe a 5-6,5 pro Al).
V případě směsí COM koagulaci podpořily, přestože pozměnily optimální oblast pH
a současně i koagulační mechanismy zákalotvorných částic. Zatímco samotné buňky
i kaolin interagovaly spíše prostřednictvím adsorpce na hydratovaných oxidech Al/Fe
v neutrální oblasti pH, směsi COM a buněk i proteinových COM a kaolinu podlehly
nábojové neutralizaci Al/Fe-hydroxypolymery v mírně kyselém pH odpovídajícímu
optimu samotných COM. COM rovněž vyvolaly flokulaci sledovaných příměsí přibližně
při pH <4,5 i bez přídavku koagulantu. Jako pomocné flokulační činidlo se adsorpčních
procesů účastnily pravděpodobně vysokomolekulární látky (>10 kDa), které umožnily
agregaci destabilizovaných částic a molekul tvorbou mezičásticových můstků. Naopak
vysoký podíl nízkomolekulární frakce (<10 kDa) a převážně hydrofilní povaha patrně
odpovídají za relativně nízkou odstranitelnost COM. V úzkém rozsahu pH okolo 6,2
v případě Fe a 6,8 u Al byla koagulace rušena tvorbou organo-kovových komplexů.
Tomuto narušení lze však předejít optimalizací reakčních podmínek či preoxidací, která
navíc zvýšila míru odstranění proteinových COM v porovnání se samotnou koagulací
o 5-12 %.
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LIST OF ABBREVIATIONS / SEZNAM ZKRATEK
ANC4.5 / KNK4,5

Acid neutralizing capacity at pH 4.5 / celková kyselinová neutralizační
kapacita při hodnotě pH 4,5

AOM

Algal organic matter / organické látky produkované fytoplanktonem

BSA

Bovine serum albumin / bovin serum albumin

COM

Cellular organic matter / celulární organické látky

DBPs

Disinfection by-products / vedlejší produkty dezinfekce vody

DOC

Dissolved organic carbon / rozpuštěný organický uhlík

EOM

Extracellular organic matter / extracelulární organické látky

HPLC

High performance liquid chromatography / vysokoúčinná kapalinová
chromatografie

HPSEC

High performance size exclusion chromatography / vysokoúčinná
velikostně rozdělující kapalinová chromatografie

HS / HL

Humic substances / huminové látky

MW / MH

Molecular weight / molekulová hmotnost

NOM

Natural organic matter / přírodní organické látky

OD

Optical density / optická hustota

SUVA

Specific UV absorbance / specifická UV absorbance

UV254

UV absorbance at 254 nm / UV absorbance při 254 nm

WTP

Water treatment plant / úpravna pitné vody
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INTRODUCTION
Algae and cyanobacteria not only affect aquatic ecosystems, but also limit the use of
water resources for drinking purposes. In a temperate climate, water treatment
struggles with the occurrence of algae in surface waters mainly on the seasonal basis.
However, due to a phytoplankton population increase associated with the ongoing
eutrophication, the issue of water treatment is becoming topical worldwide. An
outbreak of algae may result even in complete collapse of water treatment plants
(WTP) (Henderson et al., 2008a; Zhang et al., 2010; Středa et al., 2015).
Phytoplankton cells themselves together with associated amounts of released
organics, known as algal organic matter (AOM), pose challenges for drinking water
production. Algal cells vulnerate conventional treatment processes, i.e.
coagulation/flocculation – (sedimentation) – followed by filtration, due to their
variable morphology and physiology. Especially algal cells of low specific density
prevent flocs settling and can penetrate through rapid sand filters into treated water
(Henderson et al., 2008a; Ghernaout et al., 2010). AOM has received still increasing
attention due to the content of harmful cyanotoxins (Bláhová et al., 2008; Dixon et al.,
2010), undesirable taste and odour compounds (Dixon et al., 2010; Zhang et al., 2010;
Li et al., 2012), and precursors to hazardous disinfection by-products (DBPs) (Fang et
al., 2010; Li et al., 2012; Liao et al., 2015). Moreover, AOM burdens the individual
water treatment technologies. Among the most pronounced disorders belong clogging
of filter beds and associated reduced filter runs, membrane fouling (Her et al., 2004;
Dixon et al., 2010; Huang et al., 2012), limited adsorption efficacy of activated carbon
for adsorbing micropollutants and low-molecular weight (MW) compounds
(Hnatukova et al., 2011; Kopecka et al., 2014), and potential bacterial growth in
distribution systems (Widrig et al., 1996). Moreover, an increase of AOM has been
usually reported to interfere with coagulation that seems to be a cost-effective
prerequisite for the efficient performance of all those down-stream processes (Ching
et al., 1994; Cheng and Chi, 2002; Henderson et al., 2008a, 2010). AOM hinders
coagulation due to its relatively low removability resulting from hydrophilic nature and
high portions of low-MW matter (Widrig et al., 1996; Pivokonsky et al., 2006, 2009,
2012; Henderson et al., 2008b, 2010; Ghernaout et al., 2010) and in consequence of
formation of colloidally dissolved complex compounds with the coagulant metals
(Bernhardt et al., 1985; Takaara et al., 2005, 2007; Pivokonsky et al., 2006, 2012; Ma et
al., 2012a). Organo-metal complexes consume coagulant and thereby elevate not only
its demand, but also residual turbidity, coagulant and organic concentrations in the
filtrate. WTPs tentatively improve the coagulation efficiency by increasing a coagulant
dose. However, this produces subsidiary challenges comprising an increased yield of
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sludge and an escalated operating cost and sludge treatment (Bernhardt et al., 1985;
Takaara et al., 2005, 2007; Pivokonsky et al., 2006, 2012; Ma et al., 2012a,b).
Despite low treatability of AOM, owing to its widely variable features AOM exhibits
both favourable and adverse effects on the removal of other natural impurities
(Bernhardt et al., 1985; Dolejš, 1993; Ma and Liu, 2002; Ma et al., 2012a,b). Bernhardt
and co-authors (1985), who carried out the first major investigation of AOM from the
water treatment perspective, already suggested that under specific conditions AOM
may in turn enhance the coagulation of other particles. Research into the impact of
AOM on coagulation of other impurities has preferably dealt with coagulation of algal
cells in the presence of extracellular organic matter (EOM) released via metabolic
activity into the culture media during harvesting algal biomass for e.g. biofuel
purposes (Vandamme et al., 2012; Wu et al., 2012; Garzon-Sanabria et al., 2013) or as
a drawback of pre-oxidation (Ma and Liu, 2002; Plummer and Edzwald, 2002; Ma et
al., 2012a,b; Wang et al., 2013). These studies more or less confirmed Bernhardt’s
conclusions that EOM of particularly high MWs and at low concentrations may serve
as a polymer flocculant aid and contribute to aggregation of cells or inorganic
particles. What has not received much attention so far is coagulation of cellular
organic matter (COM) released after cell lysis, which may form a majority of dissolved
natural organic matter contained in surface waters (Henderson et al., 2008b).
Considering diverse traits of EOM and COM such as overall amount, protein content,
hydrophobicity or MW distribution (Pivokonsky et al., 2006; Henderson et al., 2008b),
the impact of EOM/COM on coagulation may differ as illustrated by Takaara et al.
(2007). They reported much stronger interference of kaolin coagulation for COM
produced by the cyanobacterium Microcystis aeruginosa compared to EOM. COM
shows in comparison to EOM higher degree of hydrophilicity reflecting its limited
treatability (Fang et al., 2010; Li et al., 2012; Liao et al.; 2015). Furthermore, COM
were reported to create higher amounts of DBPs, including nitrogenous ones (except
for trichloronitromethane) (Fang et al., 2010), which corresponds to a larger portion of
proteinaceous matter comprised in COM when compared with EOM (Pivokonsky et al.,
2006; Henderson et al., 2008b). These distinctive features of COM motivate the
objective of this thesis: to address the challenges that posed by COM for water
treatment. An emphasis was paid to its traits, potential of removal and impact on
removability of other particles or molecules by means of coagulation/flocculation as
the essential and simultaneously most vulnerable step in the overall solid-liquid
separation scheme in drinking water treatment.
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AIMS OF THE STUDY
The Ph.D. thesis aims to investigate the removability of COM derived from two
common cyanobacterial species Microcystis aeruginosa and Merismopedia tenuissima,
to evaluate its influence on coagulation of other impurities naturally occurring in
water sources, and to elucidate the plausible interaction mechanisms. The emphasis is
placed dominantly on the proteinaceous part of M. aeruginosa COM comprising of
approx. 60% of cellular matter of this cyanobacterium.
The specific objectives of the study were addressed as follows:
 Characterise EOM and COM derived from various phytoplankton species
(cyanobacteria M. aeruginosa and M. tenuissima, green alga Chlamydomonas geitleri,
and diatom Fragilaria crotonensis) in terms of molecular weight (MW) distribution,
hydrophobicity, charge and protein content, traits important from the perspective of
water treatment by means of coagulation (Publications 1, 2, 8).
 Investigate coagulation of individual impurities: hydrophilic proteinaceous COM of
M. aeruginosa (Publication 3, 4, 5, 7), the entire COM of M. tenuissima (Publication 8),
hydrophobic kaolin suspension representing clay colloids (Publications 1, 5) and peat
humic substances standing for another substantial fraction of natural organic matter
(NOM) (Publication 4), as well as cyanobacterial cells of M. tenuissima (Publication 8);
assess the impact of COM on the coagulation of aforementioned impurities
(Publications 1, 4, 5, 8).
 Investigate the impact of pre-oxidation on the coagulation of proteinaceous COM
of M. aeruginosa using potassium permanganate as a pre-oxidant (Publication 7).
 Review the up-to-date knowledge of the AOM with respect to its treatability,
coagulation mechanisms, impact on the drinking water treatment techniques and
quality of purified water; outline the knowledge gaps for future approaches
(Publications 3, 6).
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MATERIAL AND METHODS
For a comprehensive methodology, the reader is referred to the individual
publications comprised in this Ph.D. thesis, each of which describes in detail the used
material and applied methods. Here I present a brief summary.
Material
As target impurities in the coagulation tests we used cellular proteinaceous organic
matter derived from Microcystis aeruginosa, cellular organic matter and cells of
Merismopedia tenuissima, bovine serum albumin (BSA), humic substances (HS)
extracted from mountain fibre peat, and kaolin clay dispersed in ultra-pure water.
Cultivation of microorganisms
We cultivated under optimised conditions the green alga Chlamydomonas geitleri, the
diatom Fragilaria crotonensis, and two cyanobacterial species Microcystis aeruginosa
and Merismopedia tenuissima, which all commonly occur in natural water reservoirs.
The growth of the microorganisms was monitored by chlorophyll-a, dissolved
organic carbon (DOC) representing exudates released into the growth media in a form
of EOM, cell counts, and optical density (OD) at absorption maximum of single species
(560, 720, 675 and 683 nm for F. crotonensis, C. geitleri, M. aeruginosa and
M. tenuissima, respectively) as we used OD as a surrogate parameter of cell counts.
Cell harvesting and AOM extraction
At the beginning of the stationary phase of growth, we separated the microorganisms’
cells from the growth media by centrifugation. To gain EOM samples, we filtered the
cell suspension at the exponential and stationary phases. In order to extract cellular
organic matter (COM), we disrupted cell suspension using a freeze-thaw method
combined with sonication. The acquired COM sample was divested of residual solids
using centrifugation followed by consecutive membrane filtration.
AOM characterisation
EOM and COM were characterized in terms of a degree of hydrophobicity performed
by adsorption onto DAX-8 and XAD-4 resins, specific UV absorbance (SUVA) calculated
as a ratio of UV254 to DOC, a proteinaceous and non-proteinaceous portion determined
by means of salting out peptides/proteins using (NH4)2SO4 in an ice bath. Both EOM
and COM proteinaceous and non-proteinaceous samples were further fractionated
according to molecular weights (MWs) using filter devices of nominal molecular
weight cut-offs of 100, 50, 30, 10, 3, and 1 kDa. A content of each fraction for all the
measurements was then expressed as a DOC portion.
Additionally, we analysed proteinaceous EOM/COM in terms of apparent MWs by
a high performance liquid chromatography – size exclusion chromatography (HPSEC)
10

with UV detection. Moreover, both COM and proteinaceous matter of M. aeruginosa
were analysed for microcystin content.
Charge relations
The pH-dependent charge of M. aeruginosa proteinaceous COM, whole COM of
M. tenuissima, humic substances, and surface charge of kaolin suspension were
quantified by potentiometric titrations. Cells’ surface charge of M. tenuissima was
expressed as zeta potential and the isoelectric points of M. aeruginosa COM
peptides/proteins were defined by isoelectric focusing.
Coagulation tests
As target impurities in the coagulation experiments we used proteinaceous COM of
M. aeruginosa, kaolin particles, humic substances, entire COM of M. tenuissima and its
cells, all at environmentally-relevant concentrations, and BSA as a model protein. As
a coagulant we used ferric or aluminium sulphate. To investigate the possible
interactions between those individuals and to clarify the potential effect of their
simultaneous removal by coagulation, we carried out standard jar tests with single
components and their mixtures with and without the coagulant. We optimised both
the coagulant dose and pH value. Jar tests were done at coagulant concentration
-1
-1
-1
range of 1-16 mg L Fe (~ 0.018-0.286 mmol L Fe) or 1-10 mg L Al (~ 0.037-1
0.370 mmol L Al) and in the pH range 2.5-10, depending on the type of the test. The
target pH was adjusted using HCl or NaOH to ultra-pure water with alkalinity (ANC4.5 –
-1
acid neutralizing capacity) pre-adjusted to 1.5 mmol L by NaHCO3 prior to spiking
with the impurities, and possibly the coagulant. The coagulation tests were performed
in 2 L jars and an eight-position paddle stirrer at laboratory temperature. The
operating conditions involved high-intensity homogenization (1 min, shear rate of 200-1
-1
400 s ) followed by low-intensity aggregation agitation (15-30 min, 50-100 s ), 60 min
settling and centrifugation (20 min, 3500 rpm). To explore the effect of pre-oxidation,
we implemented potassium permanganate at optimised dose and contact time (0.10.6 mg KMnO4 per 1 mg DOC, 1-60 min) in the tests with proteinaceous COM of
M. aeruginosa.
Depending on the type of the test, the supernatants were analysed for pH, ANC4.5,
residual Al, Fe, Mn, DOC, turbidity, UV254, OD, microcystins, MWs of residual
peptides/proteins by HPSEC and cell counts via flow cytometry.
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RESULTS AND DISCUSSION
Specific results have been published in international peer-reviewed journals in eight
publications comprised in this Ph.D. thesis and can be summarised as follows:
1) The four microorganisms (Chlamydomonas geitleri, Fragilaria crotonensis,
Microcystis aeruginosa and Merismopedia tenuissima) demonstrated several
similarities; however, their traits changed with both the species and the growth phase.
All the microorganisms’ AOM shared significant proteinaceous portion, molecular
weight (MW) diversity as well as predominantly hydrophilic nature corresponding to
low SUVA. The values of all parameters except for SUVA rose as the cultures grew and
they also revealed the differences between EOM and COM. Furthermore, both EOM
and COM of all four species contained large portions of low-MW (<1 kDa) and highMW (>100 kDa) non-proteinaceous matter, whereas their proteinaceous fractions
exhibited narrower MW distribution and insignificant content of low-MWs.
Nevertheless, the proteinaceous low-MW fraction might be underestimated or the
non-proteinaceous low-MW fraction in turn overestimated due to the limitations of
the salting out method for isolating amino acids (Publications 1, 2, 8).
2) Coagulation efficiency of both individual impurities and their mixtures highly
depends on the reaction pH that not only governs the charge traits of the individual
components and coagulant species, but also controls coagulation mechanisms
accordingly.
Both proteinaceous COM of M. aeruginosa and the entire COM of M. tenuissima
succumbed to efficient coagulation in the acidic pH (4.0-6.0 with Fe or 5.2-6.7 with Al
for M. aeruginosa proteinaceous COM and 5.0-6.0 with Fe in the case of M. tenuissima
COM) and with the removal rates of 60-85% and 43-53%, respectively, depending on
the initial DOC concentration. Under those conditions, COM undergoes charge
neutralisation by polynuclear cationic Al/Fe-hydroxopolymers. Al/Fe-hydroxopolymers
interact with dissociated functional groups in COM (particularly carboxyl ones) and
allow for its destabilisation. Moreover, limited removals were obtained at around
neutral pH 6-8. At this pH, COM can adsorb onto the cationic surface of colloidal Al/Feoxide-hydroxides by not only forming hydrogen or covalent bonds, but also facilitating
ligand exchange (Bernhardt et al., 1985; Pivokonsky et al., 2012). Nevertheless, the
extent of AOM removal by adsorption mechanism is usually less significant since
adsorption is effective only at the low DOC:coagulant ratio (e.g. <0.33 for Fe). Within
the given pH range (6-8), gradual restabilisation is more likely to occur instead; COM
extensively occupies Fe-oxide-hydroxide surface, raises its negative charge density,
and causes consequential charge reversal and stabilisation (Bernhardt et al., 1985;
Pivokonsky et al., 2012) (Publications 3-8). BSA was proved to be a suitable model
12

protein coagulating in a narrow pH optimum of 5.8-6.2 (for Al) and with 85%
maximum removal rate under the used conditions (Publication 4).
The kaolin suspension was coagulated much more effectively at about neutral pH
(6.4-8.0 for ferric and 7.0-8.5 for aluminium coagulant) with maximum turbidity
removal of 99%. The presence of M. aeruginosa proteinaceous COM substantially
shifted the pH for turbidity removal to the moderately acidic pH as for single
proteinaceous COM (4.0-5.5 for Fe and 5.0-6.5 for Al) and altered coagulation
mechanisms accordingly. While single kaolin interacted preferably through adsorption
of Fe-oxide-hydroxides onto electronegative surfaces of kaolin particles, the
proteinaceous COM-kaolin mixture yielded to charge neutralisation by Al/Fehydroxopolymers. Moreover, proteinaceous COM induced kaolin flocculation probably
through inter-particle bridging in the absence of a coagulant at acidic pH (approx.
<4.5), but only with lower DOC removal rates (about 45%) compared to the tests with
Al/Fe. Otherwise, at higher pH when COM contains more dissociated carboxyl groups,
COM in turn stabilises kaolin suspension (Publications 1, 5).
In the case of humic substances (HS), maximum DOC removal rate of 65% was
gained at pH 5.5-6.0 for aluminium by means of charge neutralisation with Alhydroxopolymers. Similarly to single proteinaceous COM of M. aeruginosa, HS were
removed to some extent even at pH 6-7 due to their adsorption onto Al-oxidehydroxides. The addition of BSA or the proteinaceous COM did not almost change the
optimum pH for HS removal, but produced higher DOC removals (of about 80% for
COM-HS and of 83% for HS-BSA) using even lower coagulant doses than for single HS
(almost twice as lower in the case of the COM-HS and almost 3.5 times lower for the
BSA-HS mixture). In addition, a noticeable DOC reduction was observed even at pH <5
for both mixtures even though the coagulant remained dissolved and did not
participate in coagulation. In the tests without the coagulant, proteinaceous COM
induced flocculation of HS through inter-particle bridging at acidic pH below 3.5-4.5
with DOC removals of 55-69%, in the case of BSA at pH below 4.0-4.5 with DOC
removal efficiency of 68-77%, depending on DOC initial ratio of those components.
However, at higher pH, flocculation was not effective without the addition of the
coagulant due to the repulsion between negatively charged functional groups within
the organic molecules (Publication 4).
Coagulation tests with cell suspensions of M. tenuissima proved maximum cell
removals of 99% in the pH range of 6.0-7.7 for ferric coagulant. Simultaneous
coagulation of cells and related COM then considerably changed the pH optimum and
consequently the interaction mechanisms. While single electronegative cells readily
adsorbed onto Fe-oxide-hydroxides at about neutral pH, the COM-cells mixture
succumbed charge neutralisation by Fe-hydroxopolymers within moderately acidic pH
13

corresponding to the pH optimum for single COM (5.0-6.5). Additionally, COM induced
cells flocculation also at acidic pH (3.4-3.9 in the presence and 3.6-4.6 in the absence
of the coagulant) with nearly the same COM/cell removal rates. Furthermore, the tests
with COM-cell mixtures produced similar COM/cell removals using even lower
coagulant doses than the single component tests (Publication 8).
Electrostatic interactions, hydrogen or hydrophobic bonding facilitating interparticle bridging between COM and kaolin particles, humic substances or cells proved
to be beneficial for the coagulation/flocculation of those components. Inter-particle
bridging is particularly ascribed to high-MW COM (>10 kDa) serving as a cationic
polymer flocculant aid (Henderson et al., 2010; Ma et al., 2012a). These polymer
chains akin to cationic polyelectrolytes may protrude from HS, kaolin or cell surface,
overcome the repelling forces and the distance between those particles, thus
triggering their aggregation (Gregory, 1973; Bernhardt et al., 1985; Henderson et al.,
2010) (Publications 1, 4, 5, 8).
3) Relatively low removals of M. tenuissima COM and M. aeruginosa proteinaceous
COM can be ascribed to the prevalence of hydrophilic fraction and to the high portion
of low-MWs (<10 kDa) as they proved to be less prone to coagulation if they are either
of saccharide (Bernhardt et al., 1985) or proteinaceous nature (Pivokonsky et al.,
2012) compared to high-MW and hydrophobic matter (Ghernaout et al., 2010)
(Publications 3, 4, 8). Moreover, the proteinaceous COM of M. aeruginosa was
interfering with the coagulation by the formation of soluble organo-metal complexes
at about pH 6.2 for Fe and 6.8 for Al either in the single proteinaceous COM
coagulation tests, or in the tests with the proteinaceous COM-kaolin mixture.
(Publications 1, 3, 5).
When applied permanganate, pre-oxidation followed by coagulation with ferric
sulphate enhanced the removal of proteinaceous COM of M. aeruginosa by 5-12%
(depending on the permanganate dose) compared to coagulation alone. Higher DOC
removals probably stem from the decomposition of organics to inorganic carbon; on
the other hand, pre-oxidation could simultaneously degrade high-MW matter into
low-MW organics that have been proved to be less amenable to coagulation and thus
decreasing the coagulation efficacy. Pre-oxidation further slightly lowered coagulant
-1
-1
dose (from 7.0 to 6.4 mg L Fe for initial 8 mg L DOC) and extended pH optimum
(from 4.3-6.0 to 4.0-7.3). The shift in the pH is given probably by the formation of
hydrous MnO2 that might be involved in adsorption processes. However, considering
the acceptable residual manganese levels, the coagulation pH above 5.5 can be
-1
recommended (for doses of 0.2 and 0.4 mg KMnO4 mg DOC). Besides, permanganate
pre-oxidation eliminated concentrations of toxic microcystins and also prevented the
formation of organo-metal complexes (Publication 7).
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CONCLUSIONS
To bring closure of the above-mentioned results, the following conclusions can be
drawn:
Coagulation was proved to be effective in the treatment of either turbid or algaeladen waters removing both colloid kaolin particles and cells of the cyanobacterium
M. tenuissima. Despite relatively low COM removability, coagulation remains the key
water treatment step that requires proper optimisation of reaction conditions.
Considering the complex nature of AOM reflected by the differences between EOM
and COM, the treatment strategy for algae-laden waters should take into account not
only the species and the growth phase of phytoplankton populations, but the COM
release as well.
Most notably, the evidence of this study supports the claim that the increased
COM levels may not inevitably deteriorate the coagulation process. Provided that
COM interacts with other impurities, those interactions can in turn lower coagulant
doses and not only enhance the turbidity removal, but also favour the coagulation
efficacy of other organics represented by peat humic solution. Moreover, particularly
high-MW COM induces flocculation and aggregation of those impurities even in the
absence of the coagulant at acidic pH (approximately <4.5). Low-MW matter, by
contrast, withstands coagulation and requires the introduction of additional
sophisticated technologies such as membrane filtration or adsorption onto activated
carbon. The COM removability itself may be then enhanced by permanganate preoxidation that additionally obviates the formation of organo-metal complexes.
Unlike previous studies, our findings are the first to demonstrate that even
increased concentrations of AOM may contribute to effective coagulation of algae. In
drinking water treatment, a decrease in pH might be a prerequisite for the efficient
coagulation of both COM and algal or cyanobacterial cells during the decay of algal
blooms. However, considering plausible further cell lysis and subsequent extensive
COM release in the acidic pH range, the coagulation pH about 5.0-5.5 can be
recommended. This outcome has clear implications also for the flocculation-based
harvest of algal cultures for e.g. food industry or biofuel purposes.
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ÚVOD
Řasy a sinice neovlivňují pouze vodní ekosystém, ale limitují také využití vodních
zdrojů pro pitné účely. V prostředí mírného klimatu se úpravny pitné vody potýkají
především se sezónním výskytem sinic a řas v povrchových vodách. Nicméně vzhledem
ke zvýšenému rozvoji fytoplanktonu spojovanému s přetrvávající eutrofizací je tato
problematika aktuální celosvětově. Náhlý nárůst sinic a řas ve vodárenské nádrži může
vyústit až v kolaps příslušné úpravny pitné vody (Henderson a kol., 2008a; Zhang a kol.,
2010; Středa a kol., 2015).
Komplikací pro produkci pitné vody jsou nejen vlastní buňky fytoplanktonu, ale
i jimi produkované organické látky, tzv. algal organic matter (AOM). Buňky sinic a řas
narušují konvenční procesy úpravy vody, tj. koagulaci/flokulaci – případně sedimentaci
– a následnou filtraci, svými proměnlivými morfologickými a fyziologickými
vlastnostmi. Obzvláště buňky s nízkou specifickou hustotou brání sedimentaci vloček
a mohou pronikat skrz pískové rychlofiltry do upravené vody (Henderson a kol., 2008a;
Ghernaout a kol., 2010). AOM vzbuzují pozornost díky obsahu škodlivých cyanotoxinů
(Bláhová a kol., 2008; Dixon a kol., 2010), nežádoucích sloučenin ovlivňujících
organoleptické vlastnosti vody (Dixon a kol., 2010; Zhang a kol., 2010; Li a kol., 2012)
a také prekurzorů vedlejších produktů dezinfekce, tzv. disinfection by-products (DBPs)
(Fang a kol., 2010; Li a kol., 2012; Liao a kol., 2015). AOM navíc zatěžují jednotlivé
vodárenské technologie. Mezi nejčastěji zmiňované poruchy lze zařadit zanášení
filtračních loží a membrán a s ním spojené zkrácené filtrační cykly (Her a kol., 2004;
Dixon a kol., 2010; Huang a kol., 2012), dále omezenou účinnost adsorpce
nízkomolekulárních látek a mikropolutantů na aktivním uhlí (Hnatukova a kol., 2011;
Kopecka a kol., 2014) a potenciální nárůst bakterií v distribuční síti (Widrig a kol.,
1996). Mimo to je zvýšeným koncentracím AOM přisuzováno narušení procesu
koagulace, jejíž efektivní průběh je předpokladem pro účinný průběh všech
navazujících procesů úpravy vody (Ching a kol., 1994; Cheng a Chi, 2002; Henderson
a kol., 2008a, 2010). AOM komplikují koagulaci svou relativně nízkou mírou
odstranitelnosti
vyplývající
z hydrofilního
charakteru
a vysokého
podílu
nízkomolekulárních látek (Widrig a kol., 1996; Pivokonsky a kol., 2006, 2009, 2012;
Henderson a kol., 2008b, 2010; Ghernaout a kol., 2010) a v důsledku tvorby koloidně
rozpuštěných komplexních sloučenin s kovy koagulačních činidel (Bernhardt a kol.,
1985; Takaara a kol., 2005, 2007; Pivokonsky a kol., 2006, 2012; Ma a kol., 2012a).
Organo-kovové komplexy zvyšují nejen potřebnou dávku koagulačního činidla, ale
i jeho zbytkové koncentrace a zbytkové hodnoty organických látek a zákalu v upravené
vodě. Úpravny vody v těchto případech provizorně zvyšují účinnost koagulace
navýšením dávky koagulačního činidla, nicméně tato opatření vedou k nárůstu nákladů
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za spotřebu koagulantu i následné zpracování odpadního kalu (Bernhardt a kol., 1985;
Takaara a kol., 2005, 2007; Pivokonsky a kol., 2006, 2012; Ma a kol., 2012a,b).
Navzdory vlastní nízké míře odstranitelnosti AOM se zdá, že v závislosti na své
široké variabilitě AOM vykazují jak pozitivní, tak i negativní vliv na odstranění dalších
přírodních znečišťujících příměsí (Bernhardt a kol., 1985; Dolejš, 1993; Ma a Liu, 2002;
Ma a kol., 2012a,b). Bernhardt a jeho spoluautoři (1985), kteří jako první významně
zkoumali AOM z hlediska úpravy vody, nastínili možnost, že za specifických podmínek
mohou AOM naopak koagulaci jiných částic zlepšit. Výzkum vlivu AOM na koagulaci
jiných příměsí se přednostně zabýval koagulací buněk sinic a řas v přítomnosti
extracelulárních organických látek (EOM) uvolněných metabolickými procesy do
kultivačního media během produkce biomasy např. pro účely výroby biopaliv
(Vandamme a kol., 2012; Wu a kol., 2012; Garzon-Sanabria a kol., 2013) nebo
v důsledku preoxidace (Ma a Liu, 2002; Plummer a Edzwald, 2002; Ma a kol., 2012a,b;
Wang a kol., 2013). Tyto studie víceméně potvrzují závěry Bernhardta a kol., že
zejména vysokomolekulární EOM mohou v nízkých koncentracích sloužit jako
pomocná flokulační činidla a přispívat k agregaci buněk či anorganických částic. Dosud
však nebyla věnována patřičná pozornost lýzí buněk uvolňované celulární složce, tzv.
cellular organic matter (COM), která může dominovat rozpuštěným přírodním
organickým látkám v povrchových vodách (Henderson a kol., 2008b). Vzhledem
k rozdílným vlastnostem EOM a COM, jako je celkové množství, obsah proteinové
složky, stupeň hydrofobicity či distribuce molekulových hmotností (Pivokonsky a kol.,
2006; Henderson a kol., 2008b), lze předpokládat rovněž odlišný vliv EOM/COM na
koagulaci. Tuto skutečnost dokládají Takaara a kol. (2007), kteří pozorovali výraznější
narušení koagulace kaolinové suspenze v přítomnosti COM oproti EOM u sinice
Microcystis aeruginosa. Kromě toho, COM ve srovnání s EOM vykazují vyšší stupeň
hydrofilicity, což odráží jejich omezenou odstranitelnost (Fang a kol., 2010; Li a kol.,
2012; Liao a kol.; 2015). U COM byl navíc zaznamenán vyšší potenciál tvorby DBPs,
včetně těch dusíkatých (kromě trichloronitromethanu) (Fang a kol., 2010), což je
v souladu s vyšším podílem proteinových látek v COM oproti EOM frakci (Pivokonsky
a kol., 2006; Henderson a kol., 2008b). Předložená dizertační práce se proto zaměřila
na objasnění problematiky COM z hlediska úpravy vody. Cílem je zhodnotit vlastnosti
a odstranitelnost COM a jejich vliv na odstranění dalších částic a látek přítomných
v povrchových vodách pomocí koagulace, jakožto klíčového a zároveň
nejzranitelnějšího procesu úpravy pitné vody.
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CÍLE PRÁCE
Hlavním cílem disertační práce je zhodnotit odstranitelnost COM extrahovaných ze
dvou druhů běžně se vyskytujících sinic – Microcystis aeruginosa a Merismopedia
tenuissima a objasnit jejich možné interakční mechanismy a vliv na koagulaci dalších
přírodně se vyskytujících znečišťujících příměsí. Důraz byl přednostně kladen na
studium vlivu proteinové složky COM sinice M. aeruginosa obsahující kolem 60 %
celulárních látek proteinového charakteru.
Vytyčeného záměru bylo dosaženo řešením následujících dílčích cílů práce:
 Charakterizovat u AOM různých druhů fytoplanktonu (sinic M. aeruginosa
a M. tenuissima, zelené řasy Chlamydomonas geitleri, a rozsivky Fragilaria crotonensis)
vlastnosti významné z hlediska úpravy vody koagulací, tj. distribuci molekulových
hmotností (MH), hydrofobicitu, náboj a obsah látek proteinového charakteru
(Publikace 1, 2, 8).
 Prozkoumat koagulaci jednotlivých příměsí: hydrofilní proteinové frakce COM
M. aeruginosa (Publikace 3, 4, 5, 7), celých COM M. tenuissima (Publikace 8),
hydrofobní kaolinové suspenze zastupující jílovité koloidní částice (Publikace 1, 5)
a hydrofobních rašelinných huminových látek reprezentujících další významnou frakci
přírodních organických látek (tzv. NOM – Natural Organic Matter) (Publikace 4)
a buněk sinice M. tenuissima (Publikace 8); a posoudit vliv COM na koagulaci výše
uvedených příměsí (Publikace 1, 4, 5, 8).
 Zhodnotit vliv preoxidace na koagulaci proteinové frakce COM M. aeruginosa za
použití manganistanu draselného jako preoxidačního činidla (Publikace 7).
 Kriticky shrnout současné poznatky o odstranitelnosti a mechanismech koagulace
AOM, jejich vlivu na úpravu a kvalitu pitné vody, a nastínit možné směry dalšího
výzkumu (Publikace 3, 6).

19

MATERIÁL A METODIKA
Detailní popis metodiky je obsažen v jednotlivých publikacích, zde je proto uveden
pouze jejich stručný souhrn.
Materiál
Jako znečišťující příměsi v koagulačních experimentech byla použita proteinová
frakce celulárních organických látek extrahovaných z Microcystis aeruginosa, celulární
látky a buňky Merismopedia tenuissima, bovin serum albumin (BSA), huminové látky
získané jako výluh vláknité rašeliny a kaolinová suspenze.
Kultivace mikroorganismů
Za optimálních podmínek byly kultivovány v přírodních vodách běžně se vyskytující
zelená řasa Chlamydomonas geitleri, rozsivka Fragilaria crotonensis a dva druhy sinic
Microcystis aeruginosa a Merismopedia tenuissima.
Růst mikroorganismů byl sledován pomocí koncentrace chlorofylu-a, koncentrace
rozpuštěného organického uhlíku (DOC – Dissolved Organic Carbon) postihujícího
extracelulární látky uvolněné do kultivačního media, počtu buněk a optické hustoty
(OD – Optical Density) v absorpčním maximu jednotlivých druhů (560, 720, 675
a 683 nm odpovídajících postupně pro F. crotonensis, C. geitleri, M. aeruginosa
a M. tenuissima) jakožto náhradního parametru počtu buněk.
Sklizeň buněk a extrakce AOM
Na začátku stacionární růstové fáze byly buňky mikroorganismů získány
z kultivačního media odstředěním. Vzorky extracelulárních látek (EOM) pak byly
získány filtrací buněčné suspense získané v exponenciální či stacionární růstové fázi.
Celulární látky (COM) byly získány destrukcí buněk mikroorganismů jejich opakovaným
zmražením, rozmražením a působením ultrazvuku. Získané COM byly zbaveny zbylých
nerozpuštěných částic postupnou membránovou filtrací.
Charakterizace AOM
U vzorků EOM a COM byla stanovena jejich hydrophobicita pomocí adsorpce na
pryskyřicích DAX-8 a XAD-4, specifická UV absorbance (SUVA) jako poměr UV254 a DOC,
vysolením proteinové frakce pomocí (NH4)2SO4 v ledové lázni byl zjištěn podíl
proteinové a neproteinové složky. EOM i COM proteinová i neproteinová složka byly
dále frakcionovány dle molekulových hmotností (MH) pomocí filtrů o porozitě 100, 50,
30, 10, 3 a 1 kDa. Obsah jednotlivých frakcí byl vyjádřen jako podíl DOC.
Proteinová složka EOM/COM byla dále analyzována s ohledem na relativní MH
pomocí vysokoúčinné velikostně vylučující kapalinové chromatografie (HPSEC – High
Performance liquid chromatography Size Exclusion Chromatography) s UV detekcí.
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Kromě toho byl u COM a proteinové složky COM sinice M. aeruginosa stanoven obsah
microcystinů.
Nábojové poměry
Na hodnotě pH závislý náboj proteinových COM M. aeruginosa, náboj celých COM
M. tenuissima, huminových látek i povrchový náboj kaolinové suspenze byl
kvantifikován potenciometrickou titrací. Povrchový náboj buněk M. tenuissima pak byl
vyjádřen pomocí zeta potenciálu. U proteinové frakce COM sinice M. aeruginosa byly
navíc isoelektrickou fokusací zjištěny isoelektrické body jednotlivých peptidů/proteinů.
Koagulační experimenty
Jako znečišťující příměsi v koagulačních experimentech byly použity
v koncentracích běžně se vyskytujících v přírodních vodách tyto příměsi: proteinové
COM M. aeruginosa, kaolinové částice, huminové látky, celé COM a buňky
M. tenuissima a BSA jako modelový protein. Jako koagulační činidlo sloužil síran
železitý či síran hlinitý. Možné interakce mezi jednotlivými složkami a potenciální vliv
jejich simultánního odstranění koagulací byl testován pomocí standardních
sklenicových zkoušek s jednotlivými složkami a jejich směsi s koagulačním činidlem
i bez něj. Optimalizována byla dávka koagulantu a reakční pH. V závislosti na typu
koagulačního testu byly sklenicové zkoušky prováděny v rozsahu dávek koagulačního
-1
-1
-1
činidla 1-16 mg L Fe (~ 0,018-0,286 mmol L Fe) či 1-10 mg L Al (~ 0,037-1
0,370 mmol L Al) a při pH 2,5-10. Výsledná hodnota pH byla dosažena přídavkem HCl
nebo NaOH k ultra čisté vodě s KNK4,5 (kyselinovou neutralizační kapacitou) upravenou
-1
pomocí NaHCO3 na 1,5 mmol L již před nadávkováním vlastních znečišťujících příměsí
a případně koagulantu. Koagulační testy byly prováděny v 2 L sklenicích na osmimístné
koloně s pádlovými míchadly při laboratorní teplotě. Nejprve byly sklenice
-1
homogenizovány rychlým mícháním (1 min, 200-400 s ), následovalo pomalé
-1
agregační míchání (15-30 min, 50-100 s ), 60 min sedimentace a odstředění (20 min,
3500 rpm). Vliv preoxidace byl hodnocen přídavkem manganistanu draselného
v testech s proteinovou frakcí COM M. aeruginosa. Optimalizovaná byla dávka
i reakční doba manganistanu (0,1-0,6 mg KMnO4 na 1 mg DOC, 1-60 min).
V závislosti na typu testu byly po koagulaci sledovány tyto parametry: pH, KNK4,5,
zbytkové koncentrace Al, Fe, Mn, DOC, zákal, UV254, OD, koncentrace microcystinů,
počty buněk pomocí průtokového počítače částic a MH zbytkových proteinových látek
prostřednictvím HPSEC.
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VÝSLEDKY A DISKUSE
Dílčí výsledky byly publikovány v mezinárodních recenzovaných časopisech v osmi
publikacích komplementujících tuto práci a lze je shrnout následovně:
1) Studované mikroorganismy (Chlamydomonas geitleri, Fragilaria crotonensis,
Microcystis aeruginosa a Merismopedia tenuissima) projevovaly řadu podobností,
charakter a složení AOM byly nicméně druhově specifické a závisely i na růstové fázi
fytoplanktonu. AOM všech čtyř druhů shodně vykazovaly významný podíl látek
proteinové povahy, podobnou distribuci molekulových hmotností (MH) a převážně
hydrofilní charakter odpovídající nízkým hodnotám SUVA. Kromě SUVA, hodnoty všech
těchto parametrů rostly se stářím kultury a odráží tak rozdíly mezi EOM a COM
frakcemi. EOM i COM všech čtyř druhů navíc shodně obsahovaly značný podíl
neproteinových látek s nízkou (<1 kDa) a vysokou (>100 kDa) MH, zatímco proteinové
frakce EOM i COM vykazovaly užší distribuci MH a zanedbatelný podíl
nízkomolekulárních látek. Případné podhodnocení obsahu nízkomolekulární
proteinové frakce nebo naopak nadhodnocení nízkomolekulární neproteinové frakce
lze vysvětlit omezenou schopností izolace aminokyselin metodou srážení proteinových
látek jejich vysolením (Publikace 1, 2, 8).
2) Účinnost koagulace jednotlivých znečišťujících příměsí i jejich směsí závisí na
reakční hodnotě pH, která určuje náboj těchto látek i koagulačního činidla a řídí tak
interakční mechanismy.
Proteinová frakce COM M. aeruginosa i celé COM M. tenuissima byly účinně
koagulovány v kyselé oblasti pH (4,0-6,0 v případě železitého a 5,2-6,7 v případě
hlinitého koagulantu u proteinové složky COM M. aeruginosa a v rozsahu pH 5,0-6,0
v případě COM M. tenuissima a železitého koagulačního činidla). V závislosti na
počáteční koncentraci bylo pro tyto sinice dosaženo odstranění DOC v rozsahu 60-85 %
a 43-53 %. Za těchto experimentálních podmínek byly COM nábojově neutralizovány
pomocí vícejaderných kationtových Al/Fe-hydroxopolymerů, které elektrostaticky
interagovaly s disociovanými funkčními, zvláště karboxylovými, skupinami COM
a umožnily tak jejich destabilizaci. V omezené míře pak koagulace proběhla v oblasti
neutrálního pH (6-8), kde jsou COM schopny adsorpce na kladně nabitý povrch
koloidních Al/Fe-hydroxo-oxidů prostřednictvím vodíkové a kovalentní vazby či
výměnou ligandu (Bernhardt a kol., 1985; Pivokonsky a kol., 2012). Nicméně rozsah
odstranění AOM pomocí adsorpce je obvykle méně významný, neboť je adsorpční
mechanismus účinný pouze při nízkém poměru koncentrací DOC a koagulačního
činidla (například <0,33 pro Fe). V daném rozmezí pH (6-8) tak dochází spíše
k postupné restabilizaci systému, kdy COM obalují povrch hydratovaných oxidů Al/Fe,
zvyšují negativní hustotu jejich náboje, jeho zvrat a stabilizaci částic (Bernhardt a kol.,
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1985; Pivokonsky a kol., 2012) (Publikace 3-8). BSA se osvědčil jako vhodný modelový
protein, jeho koagulace byla účinná v úzkém rozmezí pH 5,8-6,2 (pro AI) s maximální
mírou odstranění 85 % (Publikace 4).
Kaolinová suspenze byla koagulována s vyšší účinností s maximální mírou
odstranění zákalu 99 %, a to v oblasti neutrálního pH (6,4-8,0 pro železitý a 7,0-8,5 pro
hlinitý koagulant). Přítomnost proteinové složky COM M. aeruginosa oblast účinného
odstranění zákalu výrazně posunula do mírně kyselého pH, které je optimální i pro
koagulaci samotných proteinových COM (4,0-5,5 pro Fe a 5,0-6,5 pro AI).
Odpovídajícím způsobem pak byly pozměněny i koagulační mechanismy. Zatímco
samotný kaolin interagoval přednostně s hydratovanými oxidy kovů prostřednictvím
jejich adsorpce na elektronegativním povrchu částic kaolinu, směs proteinových COM
a kaolinu podléhala spíše nábojové neutralizaci Al/Fe-hydroxopolymery. Proteinové
COM navíc vyvolaly flokulaci kaolinu i v případě testů bez koagulačního činidla,
nicméně pouze v kyselé oblasti (přibližně pH <4,5). Proteinové COM vytvořily
mezičásticové můstky, které zajistily spojení a následnou flokulaci kaolinových částic.
Ve srovnání s testy s Al/Fe však tyto interakce vedly k nižšímu odstranění DOC (cca
45 %). Při vyšším pH pak COM obsahovaly vyšší podíl disociovaných karboxylových
skupin a postupně stabilizovaly kaolinové částice (Publikace 1, 5).
V případě huminových látek (HL) bylo maximálního odstranění DOC 65 % dosaženo
při pH 5,5-6,0 (Al) pomocí nábojové neutralizace Al-hydroxopolymery. HL byly
částečně odstraněny i v neutrální oblasti pH (6-7) díky adsorpci na hydratovaných
oxidech AI podobně jako v případě proteinové frakce COM. Přídavek BSA či
proteinových COM téměř nezměnil optimální oblast pH. K účinné koagulaci v případě
směsí navíc stačily nižší dávky koagulačního činidla (téměř dvakrát nižší u COM-HL
a téměř 3,5krát nižší pro směs BSA-HL), které zabezpečily naopak vyšší odstranění DOC
(asi 80 % pro COM-HL a 83 % u směsi BSA-HL). Patrné snížení koncentrace DOC bylo
u obou směsí pozorováno i při pH <5, přestože se koagulant v této oblasti vyskytoval
v rozpuštěné formě a na koagulaci se nepodílel. Při experimentech bez koagulačního
činidla pak proteinové COM způsobily flokulaci HL prostřednictvím mezičásticových
můstků při pH pod 3,5-4,5 s 55-69% odstraněním DOC, v případě BSA pak při hodnotě
pH nižší než 4,0-4,5 s účinností odstranění DOC 68-77 %, v závislosti na počátečním
poměru obou složek. Při vyšším pH flokulace bez přídavku konvenčního koagulantu
neprobíhala vzhledem k odpuzování záporně nabitých funkčních skupin jednotlivých
organických molekul (Publikace 4).
Koagulační testy s buněčnou suspenzí M. tenuissima dosáhly až 99% odstranění
buněk v rozmezí pH 6,0-7,7 pro železitý koagulant. Simultánní koagulace buněk a jejich
COM pak výrazně ovlivnila optimální hodnotu pH a tím i interakční mechanismy.
Zatímco samotné záporně nabité buňky se patrně adsorbovaly na povrchu
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hydratovaných oxidů Fe při neutrálním pH, účinná koagulace směsi COM a buněk
probíhala spíše prostřednictvím nábojové neutralizace Fe-hydroxopolymery v mírně
kyselém pH, které odpovídá optimu pro samotné COM (5,0-6,5). Kromě toho, COM
iniciovaly flokulaci buněk i v kyselé oblasti pH (3,4-3,9 za přítomnosti a 3,6-4,6
v nepřítomnosti koagulantu), a to s téměř shodnou mírou odstranění buněk i DOC jako
v pH optimu a při použití Fe koagulantu. Pro účinnou koagulaci směsi buněk a COM
navíc postačují nižší dávky Fe než u koagulace jednotlivých složek (Publikace 8).
Elektrostatické interakce, vodíkové nebo hydrofobní vazby mezi COM a částicemi
kaolinu, huminovými látkami či sinicovými buňkami umožňují spojení těchto
komponent pomocí mezičásticových můstků a usnadňují tak jejich koagulaci/flokulaci.
Tvorba mezičásticových můstků je připisována zejména vysokomolekulární frakci COM
(>10 kDa), která slouží jako pomocné kationtové flokulační činidlo (Henderson a kol.,
2010; Ma a kol., 2012a). Polymerní řetězce COM navázané na kaolinovou částici, HL či
na buněčný povrch mohou podobně jako kationtové polyelektorolyty překonat
vzdálenost a odpuzující síly mezi těmito částicemi a vyvolat jejich agregaci (Gregory,
1973; Bernhardt a kol., 1985; Henderson a kol., 2010) (Publikace 1, 4, 5, 8).
3) Relativně nízkou odstranitelnost COM M. tenuissima i proteinových COM
M. aeruginosa lze připsat hydrofilní povaze a vysokému podílu nízkomolekulárních
látek (<10 kDa), ať se jedná o sacharidovou (Bernhardt a kol., 1985) nebo proteinovou
frakci (Pivokonsky a kol., 2012), které jsou ve srovnání s vysokomolekulárními
a hydrofobními látkami méně náchylné ke koagulaci (Ghernaout a kol., 2010)
(Publikace 3, 4, 8). Kromě toho, proteinové COM M. aeruginosa narušily koagulaci
tvorbou rozpustných organo-kovových komplexních látek při pH 6,2 (Fe) a 6,8 (Al)
v testech se samotnými proteinovými COM i se směsí obsahující kaolinovou suspenzi
(Publikace 1, 3, 5).
Při použití manganistanu draselného pak preoxidace zvýšila míru odstranění
proteinových COM M. aeruginosa v závislosti na dávce manganistanu o 5-12 % ve
srovnání se samotnou koagulací síranem železitým. Vyšší odstranitelnost DOC plyne
z možnosti rozkladu organických látek až na anorganický uhlík. Preoxidace však může
zároveň degradovat vysokomolekulární látky na nízkomolekulární, které jsou hůře
odstranitelné a tím koagulační účinnost naopak snižují. Preoxidace rovněž mírně snížila
-1
-1
optimální dávku koagulantu (ze 7,0 na 6,4 mg L Fe pro počáteční DOC 8 mg L )
a rozšířila optimální rozsah pH (ze 4,3-6,0 na 4,0-7,3). Posun reakčního pH je dán
pravděpodobně tvorbou hydratovaného MnO 2, který se podílí na adsorpčních
procesech. S ohledem na přijatelné zbytkové koncentrace manganu lze doporučit
provádět koagulaci při pH převyšujícím hodnotu 5,5 (pro dávku 0,2
-1
a 0,4 mg KMnO4 mg DOC). Navíc preoxidace dále eliminovala koncentrace toxických
microcystinů a zabránila tvorbě organo-kovových komplexních látek (Publikace 7).
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ZÁVĚRY
Bylo prokázáno, že koagulace je účinná jak pro úpravu vod s obsahem jílovitých
zákalotvorných částic, tak pro vody s výskytem sinic a řas. I navzdory relativně nízké
odstranitelnosti COM zůstává koagulace nadále klíčovým procesem úpravy vody,
vyžaduje však patřičnou optimalizaci reakčních podmínek. Vzhledem ke komplexnímu
složení AOM, které odráží rozdíly mezi EOM a COM, je při úpravě vody s obsahem řas
a sinic nezbytné zohlednit nejen druh a růstovou fázi dané populace fytoplanktonu, ale
také právě uvolňování COM.
Vyšší koncentrace COM však zároveň nemusí nezbytně vést k narušení koagulace.
V případě, že COM interagují s dalšími znečišťujícími příměsi, mohou tyto interakce
vést naopak ke snížení dávek koagulantu a zvýšení účinnosti odstranění zákalu ale
i efektivnější koagulaci rašelinných huminových látek. Mimo to zejména
vysokomolekulární COM vyvolávají flokulaci a agregaci těchto příměsí v kyselé oblasti
pH (přibližně <4,5) i bez přídavku koagulačního činidla. Naopak nízkomolekulární látky
koagulaci nepodléhají a k jejich odstranění je třeba pokročilejších metod, jako je
membránová filtrace či adsorpce na aktivním uhlí. Míru odstranění COM pak lze zvýšit
preoxidací manganistanem draselným. Preoxidace navíc zabraňuje vzniku organokovových komplexních látek.
Na rozdíl od předešlých prací naše závěry dokládají, že k účinné koagulaci sinic a řas
mohou přispět i zvýšené koncentrace AOM. Při úpravě pitné vody je snížení hodnoty
reakčního pH nezbytným předpokladem pro efektivní koagulaci buněk i COM během
odumírání vodního květu. Nicméně s ohledem na možnou další lýzi buněk a následné
uvolnění COM ve výrazně kyselém pH, lze doporučit provádět koagulaci přibližně při
pH 5,0 až 5,5. Současně se nabízí možná aplikace tohoto zjištění při flokulační sklizni
sinic a řas například v potravinářství či bioenergetice.
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