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1. Úvod a terminologie 

 

Vlivem řady faktorů (eutrofizace, klimatická změna, nadměrný rozvoj fytoplanktonu atd.) 

dochází ke zhoršování kvality povrchových i podzemních vod využívaných jako zdroj pitné 

vody. K zajištění produkce kvalitní pitné vody je proto nutné neustále hledat a zavádět do 

praxe nové technologie. Zohlednit se samozřejmě musí i energetická náročnost technologie a 

zátěž pro životní prostředí. 

 

Přírodní povrchová voda využívaná k úpravě na vodu pitnou obsahuje celou řadu nežádoucích 

příměsí v rozpuštěném nebo koloidním stavu (např. jílové minerály, huminové látky, 

mikroorganismy a jejich metabolity aj.). Tyto látky jsou v systému stabilizovány, to znamená, 

že mezi nimi převládají odpudivé síly, které brání jejich samovolnému shlukování ve větší 

celky. Nepůsobí na ně gravitační ani odstředivé pole, a proto není možné je odstranit 

jednoduchými separačními postupy, jako je např. sedimentace. Základem technologie úpravy 

vody je tedy vytvoření suspenze, kdy dávkováním činidla (hlinitá nebo železitá sůl) dochází 

k porušení stability nežádoucích příměsí a aplikací míchání ke srážkám částic a následné 

tvorbě tzv. vloček (agregátů). Tvorba suspenze tedy spočívá v destabilizaci znečišťujících 

příměsí přidáním činidla a následné agregaci již destabilizovaných částic ve větší agregáty 

(vločky), které je možné z vody odstranit sedimentací nebo pískovou filtrací.  

 

Literatura se bohužel neshoduje v terminologii a často jsou používány také termíny koagulace 

a flokulace (odtud koagulační/flokulační činidlo). Existují však nejméně dvě různé konvence 

v jejich použití. V koloidní chemii se termín koagulace omezuje na případy, kdy jsou částice 

destabilizovány jednoduchými solemi nebo nábojovou neutralizací a vznikají malé husté 

agregáty (coagula). Flokulace je pak omezena na případy, kde je dominantním mechanizmem 

tvorba polymerních můstků a agregáty (flocs) mají tendenci být větší s více otevřenou 

strukturou. Úplně jiná konvence je používána v oblasti úpravy vody, kde se koagulace 

vztahuje k destabilizaci dávkováním vhodných činidel a flokulace znamená tvorbu agregátů 

dosahovanou mícháním (Bache a Gregory, 2007). V české literatuře se termínem vodárenská 

koagulace označuje celý proces tvorby suspenze při úpravě vody. 

 

Předmětem projektu, a tedy této zprávy, je příprava suspenze (agregátů, vloček – angl. flocs) 

s vhodnými vlastnostmi, aby bylo dosaženo maximální účinnosti jejich následné separace 

(sedimentací/filtrací). Nadále tedy budou používány termíny flokulace, případně agregace, 

které jsou dále brány jako rovnocenné. 
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2. Teorie agregace (flokulace) 

 

Jednotlivé destabilizované částice se mohou vzájemně spojovat ve větší celky a mohou také 

podléhat adhezi na povrchu jiných materiálů. Tyto procesy lze shrnout pod pojmem agregace 

(Polášek a Mutl, 1995; Bache a Gregory, 2007). Částice mohou agregovat, pokud vykazují 

adhezní schopnosti a je umožněno jejich vzájemné setkání, dochází-li k jejich srážkám. K 

setkání vede pohyb částic, který však může probíhat různými mechanizmy. Podle 

transportních mechanizmů lze agregaci rozdělit na:  

1. perikinetickou, způsobenou Brownovým pohybem 

2. ortokinetickou  

a) vertikální, způsobenou gravitační silou; nazývanou diferenční sedimentace, 

b) horizontální, způsobenou pohybem/prouděním kapaliny. 

 

2.1. Perikinetická agregace 

Částice v suspenzi podléhají neuspořádanému pohybu způsobenému tepelnou energií 

systému. Tento vliv je přímo pozorovatelný jako Brownův (difúzní) pohyb. Jeho důsledkem 

jsou srážky částic, které mohou za vhodných podmínek vést k agregaci, označované jako 

perikinetická (Han a Lawler, 1991). Perikinetická agregace se v praxi uplatňuje pouze u 

částic, které jsou velmi malé, typicky menší než 1 m (Bache a Gregory, 2007). Důvodem je 

skutečnost, že úbytek počtu částic v průběhu agregace způsobuje velký pokles rychlosti 

srážek, který není kompenzován zvýšením koeficientu rychlosti srážek (protože významně 

nezávisí na velikosti částic) (Han a Lawler, 1991). Při úpravě vody tedy perikinetickou 

agregací nedochází k tvorbě dostatečně velkých agregátů. Proto se rychlost tvorby vloček 

zvyšuje pohybem kapaliny, respektive částic (agregátů) v kapalině. 

 

2.2. Vertikální ortokinetická agregace - diferenční sedimentace 

Při vertikální ortokinetické agregaci (někdy se označuje jako diferenční sedimentace) je 

pohyb částic vyvolán tíhovou silou (Ives, 1978). Pro dvě částice různých rozměrů a/nebo 

hustot platí, že mají i různou sedimentační rychlost. Větší nebo hustší částice pak sedimentují 

rychleji a dohánějí menší částice s nižší sedimentační rychlostí, což při vzájemném kontaktu 

umožňuje agregaci do větších celků. Sedimentační rychlost uS je pro kulové částice a nízkou 

hodnotu Reynoldsova čísla (Re < 0,1) dána Stokesovým vztahem 

 

 )(
18

2

fSS

gd
u 


  (1) 

 

kde g je gravitační zrychlení, d je průměr částice,  je dynamická viskozita vody, S je hustota 

částice a f je hustota vody. 

 

2.3. Horizontální ortokinetická agregace - pohyb kapaliny  

Jak již bylo řečeno, perikinetická agregace nevede k vytvoření velkých agregátů. V praxi 

probíhají agregační (flokulační) procesy za podmínek, kdy je suspenze vystavena smykovému 

napětí (smyku - shear), např. při míchání nebo proudění, kdy má transport částic zásadní vliv 
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na rychlost jejich srážek (Camp a Stein, 1943). Proces, který za takových podmínek probíhá, 

se nazývá horizontální ortokinetická agregace (Ives, 1978).  

 

První teoretické základy tohoto procesu položil Smoluchowski (1916, 1917). Předpokládal 

případ kulových částic v poli rovnoměrného laminárního smyku (proudění). S takovými 

podmínkami se v praxi nesetkáme, nicméně pro objasnění principu ortokinetické flokulace je 

toto zjednodušení vhodné. Smoluchovského pojetí ortokinetických rychlostí srážek je 

znázorněno na obr. 1.   

 
Obr. 1: Horizontální orthokinetická agregace (upraveno podle Bratby, 2006) 

 

Dvě kulové částice různých rozměrů se vyskytují v poli rovnoměrného smyku. To znamená, 

že se rychlost kapaliny mění lineárně se vzdáleností pouze v jednom směru kolmému ke 

směru proudění. Změna rychlosti pohybu kapaliny ve směru z je du/dz. Nazývá se gradient 

rychlosti (velocity gradient) nebo také rychlost smykové deformace (shear rate) a značí se G. 

Jak již bylo zmíněno, Smoluchowského pojetí je omezeno na laminární proudění, nicméně 

reálné míchací systémy umožňují většinou spíše turbulentní režim. Při turbulentním proudění 

není hodnota gradientu rychlosti ve všech místech míchaného objemu stejná, hovoří se o tzv. 

lokálních gradientech, které většinou nelze jednoznačně určit. Z tohoto důvodu byla hodnota 

G nahrazena tzv. globálním (středním) gradientem rychlosti (Tambo a Hozumi, 1979) 

 
ν

ε
G = , (2) 

 

kde   je střední rychlost disipace kinetické energie a  je kinematická viskozita. 

 

Pro mechanické míchání (míchacím zařízením) byl odvozen vztah (Camp a Stein, 1943): 

 

 
V

P
G  , (3) 
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kde P je příkon míchadla, V je objem kapaliny (vody) a  je dynamická viskozita. 

 

V případě hydraulického míchání (např. prouděním v kanálu) vzniká vlivem hydraulického 

odporu tlaková ztráta p. Dosazením do rovnice (3) získáme alternativní vztah pro výpočet 

středního gradientu rychlosti 

 
t

p
G

 


 . (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

3. Vlastnosti agregátů a možnosti jejich měření 

 

Částice tvořící agregát jsou vzájemně poutány relativně slabou silou a jejich uspořádání závisí 

na podmínkách, při kterých vznikají. Z hlediska uspořádání částic tvořících agregát můžeme 

rozlišit dva mezní případy (Clark a Flora, 1991):  

a) částice geometricky uspořádané v energeticky stabilních polohách, 

b) částice geometricky neuspořádané nacházející se v energeticky nestabilních polohách.  

Většina agregátů se v reálných systémech při běžných režimech míchání nachází někde mezi 

těmito dvěma krajními polohami. Typ částic (chemické složení) a jejich uspořádání 

v agregátu určuje jeho vlastnosti – velikost, strukturu (hustotu, porozitu), tvar atd. – a 

v závislosti na nich i účinnost následných separačních procesů.  

 

Analýza vlastností agregátů, především velikostní distribuce, vznikajících při agregaci 

umožňuje nejen výzkum v oblasti agregačních procesů, ale některé metody nachází uplatnění 

i v provozních podmínkách pro sledování a následné řízení dílčích procesů úpravy vody 

s ohledem na účinnou separaci agregátů. Pro měření velikosti (popř. dalších vlastností – 

struktury, hustoty, porosity) částic existuje mnoho metod a komerčně dodávaných přístrojů, 

žádná však není univerzálně použitelná pro všechny suspenze a každá má své přednosti i 

omezení.  

Vzhledem k tomu, že agregáty jsou relativně náchylné k rozbíjení, zásadním omezením při 

jejich popisu se jeví jejich transport do měřicího zařízení (např. mikroskopy, čítače částic 

apod.), případně vysoká pořizovací cena instrumentálního vybavení využívajícího lasery 

k měření odrazu či rozptylu světla na částicích. V laboratorním a poloprovozním měřítku 

nachází dobré uplatnění obrazová analýza, díky možnosti měření vlastností agregátů in situ a 

relativně nízké ceně měřicího vybavení. V provozu lze pak použít různé sedimentační 

analýzy, které jsou nenáročné na vybavení, a proto jsou dostupné pro většinu provozů úpraven 

vody. Poskytují ovšem jen přibližnou/orientační charakterizaci suspenze.  

V následujícím textu bude tedy stručně charakterizována obrazová analýza, která umožňuje 

určit velikostní distribuci agregátů a s použitím fraktálních dimenzí i jejich strukturu a tvar 

v laboratoři, a sedimentační analýza nazývaná „test agregace“ použitelná pro hodnocení 

suspenze v provozu. 
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3.1. Obrazová analýza 

Obrazová analýza je založena na interpretaci informací obsažených na snímku jednotlivých 

částic a agregátů nebo suspenze jako celku. V současné době se využívá záznamu určitého 

procesu (např. agregace částic) pomocí digitálních fotoaparátů a kamer a vyhodnocení 

zaznamenaných skutečností k získání určitých informací o sledovaném procesu (např. velikost 

agregátů v určitém čase agregace). Tato kvantitativní digitální obrazová analýza je dnes 

prováděna převážně pomocí specializovaného počítačového softwaru. Vyhodnocení může být 

v rámci příslušného softwaru prováděno manuálně (umožňuje subjektivní pohled toho, kdo 

analýzu provádí) i zcela automaticky. Obrazová analýza se skládá z několika po sobě 

následujících kroků: 1) pořízení snímku, 2) předzpracování, 3) segmentace obrazu a 4) 

reprezentace a popis objektů (Merkus, 2009).  

K získání jednotlivých snímků částic se používají digitální fotoaparáty, k záznamu sekvencí 

obrazů digitální kamery. Digitalizace zahrnuje vzorkování – rozdělení obrazu na obrazové 

body (pixely), a kvantizaci – přiřazení číselné hodnoty každému pixelu podle jeho barvy 

(jasové hladiny, intenzity signálu). Výsledkem digitalizace je následně množina obrazových 

bodů (matice přirozených čísel) reprezentující konkrétní obraz. Základem úspěšné obrazové 

analýzy je pořízení kvalitního snímku. Při pořizování snímků je nutné zvolit vhodný přístroj 

s objektivem umožňujícím dostatečné rozlišení a vhodný osvětlovací systém. Vlastní 

nastavení podmínek expozice snímků, tj. doby expozice a clony je závislé na charakteru 

pořizovaných snímků a podmínek, za kterých byly exponovány. Nevhodně exponované 

snímky (malý kontrast, nedostatečně zaostřené, podexponované nebo přeexponované) již 

nelze následným procesem upravit bez ztráty informace.  

 

Cílem předzpracování snímku je obecně vyloučení nebo alespoň potlačení některých často se 

vyskytujících degradací obrazu (např. případné vady optiky, kvantizační šum, náhodný 

aditivní šum, nerovnoměrné osvětlení, rozmazání snímků nebo jiná zkreslení vzniklá při 

snímání), ale také provedení případných dodatečných úprav obrazu (změny velikosti, 

rozlišení, barevné palety, jasu a kontrastu atd.). Součástí předzpracování snímku jsou procesy 

restaurování a zkvalitňování snímku. Základem zkvalitňování snímku je odkrýt detaily, které 

jsou nejasné, nebo jednoduše zvýraznit určité prvky zájmu, např. zvýšením kontrastu. Jedná 

se o velmi subjektivní část zpracování obrazu. Restaurování se také zabývá vylepšením 

vzhledu snímku, ale na rozdíl od zkvalitňování je objektivnější, protože restaurátorské 

techniky jsou založeny na matematických a pravděpodobnostních modelech degradace obrazu 

(Gonzalez a Wood, 2002). Obr. 2a znázorňuje snímek agregátů tvořených železitým činidlem 

a látkami produkovanými sinicí Microcystis aeruginosa po předzpracování. 

 

Podstatou segmentace obrazu je rozlišení jednotlivých objektů zájmu od ostatních objektů a 

pozadí. Jednoduchá forma segmentace je tzv. prahování (obr. 2b), kdy jsou objekty a pozadí 

odděleny na základě úrovně jasu jednotlivých pixelů (na stupnici šedé) po stanovení tzv. 

prahové hodnoty (hladina prahování). Bodům s hodnotou jasu větší než je prahová hodnota 

se přiřadí hodnota 1 (případně 255; 255 = 2
8 

– 1) a ostatním bodům je přiřazena 0. Dalšími 

technikami segmentace jsou např. detekce hran (edge based segmentation), hledání oblastí 

(region based segmentation), kdy kritériem homogenity oblasti může být např. úroveň šedi, 
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barva, tvar, textura atd., nebo Houghova transformace, jejímž cílem je nalezení analyticky 

vyjádřitelného útvaru, např. přímek a kružnic, který je možno parametricky popsat. Objekty 

mohou být rozlišeny a klasifikovány také na základě velikosti nebo tvaru (matematická 

morfologie). Dilatace a eroze nebo jejich kombinace jsou často aplikovány pro vyplnění 

prázdných ploch v částicích nebo pro rozšíření mezer mezi dvěma dotýkajícími se částicemi 

(Merkus, 2009; Šilar, 2009). 

 

 

Obr. 2: Snímky agregátů vytvořených při G = 40 s
-1

: a) po předzpracování, b) po segmentaci 

prahováním. 

 

Reprezentace následuje po segmentaci a umožňuje převod surových dat do formy vhodné pro 

počítačové zpracování. Získaná určitá data o shodné vlastnosti (mající např. přiřazenou 

hodnotu 1) je možné reprezentovat jako oblasti nebo hranice určité oblasti. Reprezentace 

pomocí hranic je vhodná, pokud je důraz kladen na charakteristiku vnějšího tvaru objektu 

(částice/agregátu). Naopak reprezentace pomocí oblastí se používají v případech, kdy je 

kladen důraz na vnitřní vlastnosti, jako je textura nebo barva zobrazeného objektu. Při 

obrazové analýze agregátů jsou často využívány oba typy reprezentace. Dalším úkolem je 

popis dat (objektů) na základě vybrané reprezentace, jehož cílem je výběr prvků, které vedou 

k získání nějaké kvantitativní informace, nebo jsou základem pro klasifikaci objektů do 

skupin. Data reprezentovaná hranicí mohou být popsána prvky (deskriptory) jako jsou např. 

délka, průměr, tvarová čísla nebo Fourierovy deskriptory (Šilar, 2009). Data reprezentovaná 

oblastí mohou být popsána prvky jako např. plocha, obvod, kompaktnost, textura aj. 

(Gonzalez a Wood, 2002).  

 

Výsledkem obrazové analýzy je tedy např. informace o počtu agregátů na snímku, jejich 

průmětné ploše a obvodu. Z těchto údajů je dále možné zjistit např. ekvivalentní průměr 

jednotlivých agregátů, za předpokladu, že aproximujeme tvar agregátu kruhem, případně 
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elipsou, a dále velikostní distribuci agregátů v suspenzi, případně i průměrnou velikost 

agregátů.  

 

K popisu struktury bývají často využívány různé fraktální dimenze, které lze určit z výsledků 

obrazové analýzy. Například dvourozměrná fraktální dimenze D2 se používá pro vyjádření 

kompaktnosti (nebo míry hustoty) agregátu. Je vyjádřena vztahem (Bubakova et al., 2013; 

Chakraborti et al., 2007): 

 𝐴 ∝ 𝑑eq
𝐷2 (5) 

kde A je průmětná plocha agregátu a deq je ekvivalentní průměr agregátu. Hodnoty D2 náleží 

intervalu (1, 2). Hutnější agregáty mají vyšší hodnotu D2 než porézní vločky.  

Tvar (povrchová morfologie) agregátu může být popisován pomocí tzv. perimeter-based 

fractal dimension, Dpf, tedy fraktální dimenze určené metodou “plocha-obvod”, která se 

vypočítá z průmětné plochy (A) a obvodu (P) agregátu podle vztahu (Bubakova et al., 2013; 

Chakraborti et al., 2007; Li et al., 2006): 

 𝐴 ∝ 𝑃2 𝐷pf⁄  (6) 

Hodnoty Dpf také náleží intervalu (1, 2). Pro pravidelné agregáty, jejichž tvar (projekční 

plocha) se blíží kruhu, se Dpf blíží 1, zatímco u nepravidelných značně rozvětvených agregátů 

se hodnota Dpf blíží 2.  

3.2. Test agregace 

Test agregace umožňuje rozdělení agregátů do čtyř skupin na základě jejich vlastností 

měnících se v průběhu agregace. Jedná se o neagregované částice (NA), primární agregáty 

(PR), mikro-agregáty (MI) a makro-agregáty (MA). Toto rozdělení, a v tom spočívá jeho 

praktická využitelnost, zohledňuje požadavky jednotlivých separačních technologií na 

vlastnosti agregátů (kvalitu suspenze). Přehled jednotlivých kategorií částic/agregátů, jejich 

vlastnosti a metody jejich separace jsou uvedeny v Tab. 1. Kritériem pro zařazení agregátů do 

jednotlivých kategorií je jejich sedimentační rychlost. Je zřejmé, že tato metoda neposkytuje 

konkrétní informaci o přesné velikosti, tvaru a hustotě jednotlivých vloček, ale spíše obecný 

přehled o kvalitě suspenze jako celku a pomáhá upravit provozní podmínky tak, aby byla 

dosažena nejvyšší separační účinnost.  

Protože test agregace slouží k posouzení okamžitého stavu vývoje agregátů v určitém 

okamžiku sledování, byla metodika modifikována tak, aby byly vyloučeny vlivy vertikální 

agregace probíhající v systémech obsahujících vločkovité agregáty. Tam, kde probíhá 

usazování v tíhovém poli relativně krátkou dobu, jsou vzorky pro analytické zpracování 

odebírány z hloubky h = 40 mm pod hladinou. Tam, kde by byla doba sedimentace v tíhovém 

poli neúměrně dlouhá, je nahrazena sedimentací v poli odstředivém a pro analytické sledování 

je odebírán vzorek po odstředění.  
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Tab. 1: Charakteristika a tvorba jednotlivých typů agregátů (podle Hereit a kol., 1980) 

Název skupiny Makro-agregáty Mikro- agregáty Primární agregáty 
Neagregovaný 

podíl 

Velikost 

agregátů 
> 1 mm 0.05-1 mm 0.005-0.05 mm < 0.005 mm 

Další vlastnosti 

agregátů 

Je patrný zákal, stejně 

jako u mikro-agregátů, 

ale morfologické 

vlastnosti se liší.  

Objevuje se zákal. 

Převládá ortokinetický 

pohyb. 

Objevuje se 

opalescence. Převládá 

ortokinetický pohyb. 

Neovlivňují 

světelný paprsek 

procházející 

systémem. Převládá 

perikinetický 

pohyb. 

Charakteristik

a agregátů z 

hlediska testu 

agregace 

Částice, které se usadí 

v kratším čase než 5 

min. 

Částice, které se usadí 

v čase mezi 5 a 60 min. 

Částice, které se usadí 

v čase mezi 60 a 440 

min. Dlouho trvající 

sedimentace v 

gravitačním poli byla 

nahrazena sedimentací 

v odstředivém poli.  

Částice, které 

nejsou ovlivněny 

gravitačním polem 

a neusadí se ani po 

velmi dlouhé době. 

Podíl agregátů 

- výpočet 
1
 

0

50

C

CC
PMA




 0

605

C

CC
PMI




 0

)60(60

C

CC
P

F

PR




 0

)60(

C

C
P

F

NA

 

Vhodná 

separační 

technologie 

Sedimentace a filtrace 
Dvoustupňová filtrace 

(čiření a filtrace) 
Přímá filtrace 

Koagulační 

(agregační) filtrace 

Popis 

technologie a 

probíhající 

procesy 

Homogenizace 

destabilizačního 

činidla, tvorba mikro- a 

makro-agregátů během 

rychlého a pomalého 

agregačního míchání, 

sedimentace 

vytvořených agregátů a 

separace zbývajících 

částic na filtru. 

Homogenizace 

destabilizačního 

činidla, současná 

agregace a filtrace 

mikro-agregátů 

v dokonale vznášeném 

vločkovém mraku 

(obvykle v čiřiči) a 

separace zbývajících 

částic na filtru. 

Homogenizace 

destabilizačního 

činidla, tvorba 

primárních agregátů 

v rychle míchané 

nádrži, nátok na filtr. 

Adheze 

destabilizovaných 

částic na povrchu 

filtračního materiálu. 

Homogenizace 

destabilizačního 

činidla a okamžitý 

nátok vody na filtr. 

Adheze 

destabilizovaných 

částic na povrchu 

filtračního 

materiálu. 

1 C0 je celková počáteční koncentrace hliníku nebo železa na začátku sedimentace, C5 je koncentrace po 5 minutách 

sedimentace, C60 je koncentrace po 60 minutách sedimentace a CF(60) je koncentrace po odstředění (3500 rpm = 1996 x g, 20 

min; Podmínky odstředění byly určeny testováním suspenzí za různých podmínek (otáčky a čas). Se zvyšujícími se otáčkami a 

prodlužováním doby nad uvedené hodnoty se neagregovaný podíl již dále neměnil u všech suspenzí. 
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4. Faktory ovlivňující vlastnosti agregátů 

 

Vlastnosti tvořených agregátů (velikost, objem a tvar, vnitřní struktura, kompaktnost, porozita 

a tedy i hustota) jsou za předpokladu účinné destabilizace znečišťujících příměsí ovlivněny 

především intenzitou míchání (Francois, 1987; Spicer a kol., 1998; Pivokonský, 2002). 

Dalšími významnými faktory, které ovlivňují především velikostní distribuci agregátů, je 

doba míchání a rozložení tečných sil v míchaném objemu (Pivokonský, 2002; Mutl a kol., 

2006; Coufort a kol., 2005). Zatímco intenzitu míchání a dobu jeho aplikace je možné volit 

s ohledem na vlastnosti agregátů, které jsou požadovány pro účinnou separaci, požadavek 

homogenní distribuce tečných sil je v praxi těžko dosažitelný. Pro většinu běžných 

agregačních (flokulačních) zařízení (pádlová míchadla, flokulační kanál, děrované stěny atd.) 

je naopak charakteristické nerovnoměrné rozložení tečných sil v míchaném objemu. 

V důsledku toho vzniká v reálných flokulačních zařízeních suspenze značně heterogenní 

povahy s velkou distribucí částic, která se projevuje především při aplikaci nízkých gradientů 

rychlosti.  

 

4.1. Vliv intenzity míchání (gradientu rychlosti) 

Intenzita míchání je zásadním faktorem ovlivňujícím vlastnosti tvořených agregátů. Její vliv 

na velikost tvořených agregátů je dokumentován na obr. 3. Z obrázku je patrné, že 

s rostoucím gradientem rychlosti klesá velikost agregátů. Při gradientech rychlosti do hodnoty 

cca 100 s
-1

 je pokles velikosti agregátů velmi strmý. Tento strmý pokles charakterizuje 

skutečnost, že při těchto gradientech vznikají agregáty náchylné na rozbíjení. Malé zvýšení 

gradientu G znamená velký pokles jejich velikostí. Tuto oblast je možné s ohledem na daný 

typ surové vody, použité destabilizační činidlo a reakční podmínky považovat za oblast tzv. 

nízkých gradientů rychlosti. Naopak při hodnotách G > 100 s
-1

 má pokles velikosti agregátů 

pozvolný charakter, který vypovídá o vysoké odolnosti agregátů vůči působení tečných sil. 

Tato oblast se nazývá oblast vysokých gradientů rychlosti.  

 
Obr. 3: Vliv gradientu rychlosti na charakter tvořených agregátů; a) závislost velikosti (d), 

struktury (Df) a tvaru agregátů (Dpf) na hodnotě G, b) závislost velikostní distribuce agregátů 

na hodnotě G 

 

Dalším typickým rozdílem v charakteru suspenze vystavené rozdílným hodnotám gradientu 

rychlosti je velikostní rozdělení tvořených agregátů, viz obr. 3b. Obecně je možné říci, že 
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s rostoucí velikostí tečných sil dochází k velikostní homogenizaci tvořených agregátů a 

v oblasti vysokých gradientů rychlosti jsou velikostní distribuce prakticky totožné 

(Pivokonský, 2002; Mutl a kol., 2006).  

 

Rozdíly mezi nízkými a vysokými gradienty rychlosti nejsou patrné pouze ve velikosti 

tvořených agregátů a jejich odolnosti vůči působení tečných sil, ale projevují se i v dalších 

vlastnostech významných z pohledu jejich následné separace. Mezi tyto vlastnosti patří 

především struktura, hustota a tvar agregátů.  Zaměříme-li se na vliv gradientu rychlosti na 

strukturu a hustotu agregátů, můžeme obecně konstatovat, že s rostoucími tečnými silami 

vznikají agregáty s více kompaktní strukturou a větší hustotou. Hustota roste se zmenšující se 

velikostí agregátů (Gregory, 1997, 2009). S rostoucím gradientem rychlosti a zmenšující se 

velikostí agregátů se zároveň agregáty stávají více pravidelnými. 

 

Z výše uvedených závěrů je zásadní především poznatek o dělení gradientů na nízké a vysoké. 

Toto poznání umožňuje aplikovat rozdílné hodnoty gradientů rychlosti v režimech rychlého a 

pomalého agregačního míchání a ovlivňovat tak vlastnosti agregátů (velikost, tvar a hustotu) 

s ohledem na následný separační stupeň. Je nutné poznamenat, že hranici mezi nízkými a 

vysokými intenzitami míchání není možné považovat za fixní a neexistuje univerzální 

hodnota gradientu, který tyto dva režimy míchání jasně odděluje. Oblast nízkých a vysokých 

intenzit míchání není určena pouze gradientem rychlosti, respektive velikostí tečných sil, ale 

zásadní roli hrají také přitažlivé síly, respektive vzájemný poměr těchto sil. Protože jsou 

přitažlivé síly dány mírou destabilizace znečišťujících příměsí, závisí jejich velikost 

především na charakteru a složení příměsí, typu a dávce destabilizačního činidla a reakčních 

podmínkách, při kterých destabilizace probíhá. Hranici mezi nízkými a vysokými intenzitami 

míchání je tedy vždy nutné stanovit pro konkrétní podmínky úpravy vody s ohledem na 

následnou separaci agregátů.   

 

4.2.  Vliv doby míchání 

Z prací řady autorů (Pivokonský, 2002; Mutl a kol., 2006; Coufort a kol., 2005, 2007) 

vyplývá, že doba aplikace míchání ovlivňuje velikostní rozdělení agregátů v systému. Bez 

ohledu na velikost tečných sil je možné při agregaci pozorovat tři stádia vývoje velikostního 

rozdělení agregátů doprovázených změnami v jejich počtu (Pivokonský 2002), viz obr. 4.  

 

V první fázi agregace na počátku míchání ve stádiu růstu agregátů dochází k poměrně 

prudkému nárůstu velikostí tvořících se agregátů. Tento nárůst je logicky doprovázen 

úbytkem počtu agregátů v systému. Dosažené maximum je výrazné především u nízkých 

gradientů rychlosti. S růstem velikosti aplikovaného gradientu rychlosti se stává méně ostré a 

u gradientů velmi vysokých intenzit (cca G > 250 s
-1

) je prakticky zanedbatelné. Existence 

tohoto maxima je vysvětlována působením tečných sil po určitou dobu, které vedou 

k následnému rozbíjení agregátů. Malé tečné síly při nízkých intenzitách míchání umožňují 

nárůst agregátů do velkých rozměrů. Naopak velké tečné síly při vysokých intenzitách 

míchání brání již od počátku nárůstu agregátů v počáteční fázi agregace do velkých rozměrů. 

Velikostní maximum pak není ostré, nebo chybí zcela (Pivokonský, 2002).  
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Obr. 4: Stádia vývoje velikostí (d) a počtu (N) tvořených agregátů a) stádium růstu agregátů 

(pokles počtu agregátů), b) stádium rozbíjení agregátů (růst počtu agregátů), c) stádium 

velikostní homogenizace (konstantní počet agregátů)  

 

Ve druhé fázi velikostních změn tvořených agregátů dochází k poklesu jejich velikostí, který 

je doprovázen opětovným nárůstem počtu agregátů. Toto stádium můžeme označit jako 

stádium rozbíjení agregátů. V této fázi agregace převažuje vlivem působení tečných sil 

rozbíjení agregátů nad jejich agregací. Po určité době míchání se velikost agregátů (v 

závislosti na aplikovaném gradientu rychlosti) stabilizuje. Jedná se o tzv. stádium velikostní 

homogenizace (steady state), ve kterém velikost agregátů již odpovídá danému poměru 

tečných a adhezních sil. S ohledem na lokální distribuci tečných sil pochopitelně dochází i 

nadále k rozbíjení a opětovné agregaci, tyto procesy jsou však v celkovém pohledu v určité 

rovnováze (Oles, 1992; Spicer a Pratsinis, 1996). Velikost agregátů se v tomto stádiu již 

prakticky nemění nebo jen velmi zvolna. Doba potřebná ke stabilizaci velikostí agregátů klesá 

s rostoucí velikostí aplikovaného gradientu rychlosti a obvykle se pohybuje od několika málo 

minut do několika desítek minut (Pivokonský, 2002; Mutl a kol., 2006). 

 

4.3. Vliv typu míchání 

V průběhu procesu úpravy vody je míchání aplikováno jednak bezprostředně po nadávkování 

činidel s cílem dosažení jejich účinné a rychlé dispergace v upravovaném objemu vody – 

homogenizační míchání, a jednak v průběhu agregace za účelem umožnění vzájemných kontaktů 

jednotlivých částic či agregátů – agregační míchání. S ohledem na charakter vznikajících 

agregátů, můžeme agregační míchání dále rozdělit na rychlé a pomalé. 

 

Homogenizační míchání 

Funkce homogenizačního míchání je často nesprávně zaměňována s funkcí rychlého 

agregačního míchání. Je třeba zdůraznit, že homogenizační míchání má pouze směšovací funkci 

a konstrukce homogenizátorů musí být tomuto účelu podřízena. Rychlé agregační míchání má, 

jak ostatně vyplývá z jeho označení, již ryze agregační účel. 
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Agregační míchání 

Cílem agregačního míchání je tvorba separovatelné suspenze. Pro agregační míchání je ve 

většině případů v praxi využíváno gradientů rychlosti pohybujících se v rozmezí cca 20 až 80 

s
-1

 s dobou aplikace cca 10 až 30 minut (Polášek a Mutl, 1995).  

Rychlé agregační míchání by jako technologický proces mělo být aplikováno v počáteční fázi 

agregace, kdy perikinetický pohyb zajišťující kolize nejmenších částic pozbývá svůj význam 

a částice se již pohybují ortokinetickým pohybem (Swift a Friedlander, 1964; Polášek a Mutl, 

1995; Pivokonský a kol., 2008). V této fázi agregace má rychlé míchání zásadní význam pro 

tvorbu primárních částic a mikro-agregátů a ovlivňuje tak následné procesy úpravy vody a jejich 

účinnost (Hudson, 1965; Mutl a kol., 1999, 2000). V praxi je však často nesprávně zaměňována 

funkce rychlého míchání s funkcí míchání homogenizačního a parametry rychlého míchání 

jsou pak často definovány jako parametry určující homogenizační nikoliv agregační funkci. 

Rychlé míchání ovlivňuje strukturální vlastnosti tvořených agregátů. Míchání intenzitami 

vyššími než „optimálními“ vede k rozbíjení agregátů, míchání intenzitami nižšími ke tvorbě 

agregátů nevyhovujících fyzikálních vlastností a k neúměrnému prodloužení doby agregace 

(Pivokonský, 2002; Mutl a kol., 2006; Pivokonský a kol., 2008). Účelem pomalého 

agregačního míchání je naopak tvorba agregátů svou velikostí odpovídající kategorii makro-

agregát. Pro pomalé agregační míchání jsou charakteristické hodnoty gradientů rychlosti v 

rozmezí 20 až 100 s
-1

 s dobami působení v rozsahu cca 5 až 30 minut (Polášek a Mutl, 1995; 

Polášek, 2007). Pomalé agregační míchání by mělo být vždy aplikováno po rychlém 

agregačním míchání, nikoliv pouze po homogenizaci, jak je tomu dnes na většině úpraven 

vody. Technologický proces sestávající z homogenizačního míchání, rychlého a pomalého 

agregačního míchání umožňuje tvorbu hustých rychle sedimentujících agregátů, které jsou 

značně odolné vůči vlivu tečných (hydrodynamických) sil.  

 

 

5. Vlastnosti agregátů v závislosti na typu míchání a možnosti jejich 

separace 

 

Pro různé způsoby separace agregátů je vhodné odlišné velikostní zastoupení částic, které lze 

ovlivnit procesem jejich tvorby, tedy způsobem míchání. Názor, že s ohledem na následnou 

separaci je třeba velkých vločkovitých agregátů, které vznikají jen při nízkých intenzitách 

míchání, byl již řadou studií vyvrácen (Francois, 1987; Spicer a kol., 1998; Pivokonský, 2002; 

Coufort a kol., 2005; Mutl a kol., 2006; Pivokonská a Pivokonský, 2006; Pivokonský a kol., 

2008; Serra a kol., 2008; Xu a kol., 2010). Je zcela nepochybné, že pro jednotlivé typy 

separace existují „optimální“ velikosti agregátů, které umožňují účinné využití daného typu 

separace. Vedle velikosti agregátů rozhoduje o možném způsobu separace také jejich 

velikostní rozložení, hustota a tvar (Gregory, 1997, 2009; Chakraborti a kol., 2007). 

Aplikace pouze rychlého agregačního míchání (následně po homogenizaci) umožňuje tvorbu 

malých a hustých agregátů, které jsou velice efektivně separovatelné pískovou filtrací 

(Polášek, 2007; Pivokonský a kol., 2008). Naopak aplikace pomalého míchání okamžitě po 

homogenizaci činidel vede k tvorbě velkých, nepravidelných a málo hustých makroagregátů, 

které jsou vlivem tečných sil velmi náchylné k rozbíjení (Coufort a kol., 2005; Mutl a kol., 
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2006). Výsledkem takového míchání je velikostně heterogenní suspenze obsahující agregáty 

rozdílných vlastností s obtížně definovatelnými separačními schopnostmi. Vznikající agregáty 

mají i přes svou značnou velikost malou sedimentační rychlost, částice vznikající rozbíjením 

těchto neodolných makro-agregátů pak v běžných sedimentačních zařízeních prakticky 

nesedimentují, dostávají se na filtr, který neúměrně zatěžují, a zkracují tak filtrační cykly 

(Polášek a Mutl, 2005).  

V úpravnách vody, které využívají povrchové zdroje, jsou jako separační stupně nejčastěji 

využívány jednostupňová separace pískovou filtrací, anebo dvoustupňová separace 

sedimentací a pískovou filtrací.  

 

 

5.1.  Jednostupňová separace pískovou filtrací 

Pro separaci přímou filtrací je nutné připravit agregáty vhodných vlastností, tj. takové, které 

budou kolmatovat filtrační náplň v celém jejím objemu a zároveň budou vykazovat 

dostatečnou schopnost adheze na povrchu náplně filtru (filtračním písku). Je známo, že malé 

agregáty s velikostí primárních a mikro-agregátů a s vysokou hustotou jsou ideální právě pro 

separaci přímou filtrací (Gregory, 1997). Naopak agregáty velkých rozměrů, nepravidelného 

tvaru a s relativně nízkou hustotou (makro-agregáty) nejsou pro separaci pískovou filtrací 

příliš vhodné (Polášek a Mutl, 2002). Takovéto agregáty nejsou schopny pronikat hlouběji do 

filtračního lože, příliš zatěžují horní vrstvy pískové náplně, způsobují prudký nárůst tlakové 

ztráty a zkracují dobu filtrace na minimum.  

Malé kompaktní agregáty vznikají při aplikaci vysokých gradientů rychlosti a naopak 

agregáty rozměrné s neuspořádanou strukturou a nízkou hustotou při aplikaci gradientů 

nízkých.  

 

Na obr. 5 jsou znázorněny průběhy tlaků ve filtrační vrstvě během filtrace suspenze 

připravené při různých gradientech rychlosti. Je zřejmé, že s rostoucí intenzitou míchání 

účinnost filtrace roste. Agregáty připravené pomocí nízkých hodnot G (pomalé agregační 

míchání) kolmatují pouze horní vrstvy pískové náplně, kapacita filtru není plně využita a 

filtrační cykly jsou krátké. S rostoucí hodnotou G dochází vlivem zněny charakteru agregátů 

k jejich pronikání hlouběji do filtrační náplně a tím i prodlužování filtračních cyklů. Je 

nepochybné, že provozní úspory při dlouhých filtračních cyklech jsou značné a to i v případě 

nárůstu spotřeby energie při aplikaci vysokých intenzit míchání. Navíc s růstem hodnoty 

gradientu rychlosti výrazně klesá doba potřebná k tvorbě velikostně homogenní suspenze 

(Pivokonský, 2002; Mutl a kol., 2006). 

Hodnoty gradientů rychlosti a potřebné doby zdržení pro tvorbu suspenze separovatelné 

filtrací odpovídají hodnotám rychlého agregačního míchání. Je třeba zdůraznit, že tyto 

hodnoty gradientů rychlosti a doby zdržení jsou pouze orientační a v praxi je nutná 

optimalizace míchání pro podmínky konkrétní úpravny vody (charakter surové vody, typ 

destabilizačního činidla, možnosti míchání, typ filtrů, ekonomické podmínky atd.). 
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Obr. 5: Průběh tlaků ve filtrační vrstvě během filtrace suspenze připravené při G = 30, 80, 

150 a 200 s
1

 (dav = průměrná velikost agregátů, dmp = nejvíce zastoupená velikost agregátů, vf 

= filtrační rychlost) 

 

 

5.2.  Dvoustupňová separace sedimentací a pískovou filtrací 

V případě, že přímá filtrace není možná (např. s ohledem na kvalitu surové vody), je třeba 

zabezpečit separaci agregátů ve dvou na sebe navazujících krocích, např. pomocí sedimentace 

a filtrace. Ideálním případem pro separaci pomocí sedimentace jsou velké homogenní 

agregáty s vysokou hustotou a odolností vůči působení tečných sil (Polášek a Mutl, 2005a). 

V praxi je však díky nevhodnému způsobu míchání suspenze určená pro sedimentaci často 

tvořena převážně neuspořádanými agregáty se širokou velikostní distribucí a s relativně 

nízkou hustotou. Tyto vlastnosti agregátů pak nepříznivě ovlivňují sedimentační rychlost, pro 

kterou mohou být gravitační separační systémy navrhovány. Důvodem je skutečnost, že doba 

sedimentace musí být navržena pro nejmenší velikostní frakci agregátů (s nejnižší 

sedimentační rychlostí), kterou má zařízení odstranit. V konečném důsledku, tak musí být 

navrhovány velké a nákladné sedimentační systémy. Agregační proces, který umožní tvorbu 

rozměrných, ale kompaktních a hustých agregátů s vysokou sedimentační rychlostí, povede 

nepochybně k intenzifikaci separace sedimentací a bude mít za následek zmenšení půdorysu 

sedimentačních nádrží a úsporu nákladů na jejich výstavbu i provoz.  
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5.3. Technologie vysokoúčinné flokulace 

Technologie vysokoúčinné flokulace vychází ze zcela nového konceptu založeného na 

zhutňování agregátů v průběhu procesu jejich tvorby vlivem vysokých intenzit míchání a 

jejich následné spojování do velkých a těžkých aglomerátů. Vytvořené agregáty jsou z více 

než 90 % odstraněny sedimentací a následné zatížení filtrace je pak mnohem nižší než u 

agregátů připravených konvenční metodou, což se významně projeví na celkovém provozu 

úpravny vody (efektivní provoz, úspory energií, prací vody atd.)  (Polášek a Mutl, 2005b;).  

Metoda vysokoúčinné flokulace (obr. 6) probíhá při vysokých rychlostních gradientech 

(100400 s
1

), a to po celou dobu flokulačního procesu, až do dosažení stádia velikostní 

homogenizace agregátů. Výslednými agregáty první fáze procesu jsou velmi kompaktní 

mikro-agregáty, které mají značně homogenní strukturu (Polášek a kol, 2008). Až do této fáze 

se jedná o proces shodný s procesem přípravy suspenze vhodné k separaci pískovou filtrací. 

Rychle sedimentující makro-agregáty jsou následně tvořeny při nízkých hodnotách gradientů 

rychlosti (< 50 s
-1

) agregací mikro-agregátů vytvořených v prvé fázi procesu. Nízké hodnoty 

gradientů jsou aplikovány po dobu cca 3-5 minut, během které mikro-agregáty dorostou do 

velikosti makro-agregátů.  

 
 

Obr. 6: Proces vysokoúčinné flokulace  

 

 

 

6. Závěr a praktické využití pro úpravny 

 

Tato výzkumná zpráva shrnuje současné znalosti o problematice vlivu hydrodynamických 

podmínek flokulace (intenzita a doba míchání, rozložení rychlostního pole atd.) na vlastnosti 

tvořených agregátů. 

V provozech úpraven vody jsou s ohledem na vstupní kvalitu vody běžně optimalizovány 

podmínky destabilizace (dávky činidel, reakční pH aj.).  Proces agregace (flokulace) však 

bývá často opomíjen, a to i přesto, že vlastnosti agregátů významným způsobem ovlivňují 

jejich následnou separaci a tedy celkovou účinnost úpravy vody.  
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Doposud provozované technologie flokulace, a to nejen u nás, ale i ve světě, jsou často 

založeny na chybných předpokladech. Očekává se, že při míchání nízkými gradienty rychlosti 

vznikají velké agregáty, které dobře sedimentují. Vzniklé agregáty jsou sice objemné, ale mají 

nízkou hustotu a díky tomu i malou sedimentační rychlost. Účinnost separace tedy nebývá 

optimální. 

 

Jako optimální flokulační technologie při použití separace agregátů sedimentací/filtrací se 

ukazuje technologie vysokoúčinné flokulace, kdy dochází k postupnému zhutňování agregátů 

a k jejich následnému spojování do velkých a těžkých aglomerátů o vysoké hustotě. Tvorby 

agregátů vhodných fyzikálních vlastností je dosažena aplikací sekvence rychlého (nejedná se 

o míchání homogenizační, které je často nesprávně označováno jako míchání rychlé) a 

pomalého agregačního míchání. Účinnost sedimentace takto vzniklých agregátů je velmi 

vysoká a následné zatížení filtrace je pak mnohem nižší než u agregátů připravených 

konvenční metodou. 

 

Optimalizace technologie vysokoúčinné flokulace byla provedena v rámci ověřené 

technologie UH-238/2018, realizované také v rámci projektu TJ01000169 programu na 

podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA „Vývoj a použití nových technologií pro intenzifikaci 

tvorby a separace agregátů při úpravě vody – proces vysokoúčinné flokulace“. Při použití 

technologie vysokoúčinné flokulace bylo dosaženo vyšší účinnosti procesu 

koagulace/flokulace/separace, prodloužení filtračních cyklů a ke snížení energetických nároků 

procesu, což se projeví značnými ekonomickými úsporami.  

 

Souhrnná výzkumná zpráva je vhodným teoretickým podkladem pro provozovatele úpraven 

vody. Zpráva podrobně vysvětluje problematiku tvorby agregátů při úpravě vody a popisuje 

výhody použití technologie vysokoúčinné flokulace.  
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