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Zniževanje vsebnosti snovi v mlekarski odpadni vodi
Povzetek
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali je koagulacija z uporabo naravnih koagulantov,
ki nimajo neželenih učinkov na okolje, konkurenčna koagulaciji s sintetičnimi koagulanti, ki
so prisotni na trgu. Želeli smo ugotoviti, ali je sama koagulacija v kombinaciji z nadaljnjo
nanofiltracijo dovolj dobra metoda čiščenja za možno ponovno uporabo očiščene mlekarske
odpadne vodo iz podjetja Pomurske mlekarne, d. d. Poleg očiščenja odpadne vode smo želeli
ugotoviti morebitno uporabnost sedimenta, nastalega v procesu koagulacije. Želeli smo najti
optimalno koncentracijo naravnega koagulanta in optimalni začetni pH koagulacije. Opravili
smo naslednje fizikalno-kemijske meritve: motnost, pH, spektralni absorbijski koeficient,
vsebnost suspendiranih delcev, vsebnost raztopljenih delcev in vsebnost organskih snovi,
izraženih kot kemijska potreba po kisiku – KPK.
Na podlagi dobljenih rezultatov fizikalno-kemijskih parametrov smo ugotovili znižanje
suspendiranih delcev, ki je v skladu z znižanjem motnosti po opravljeni koagulaciji in po
opravljeni nanofiltraciji. Dosegli smo zadostno znižanje KPK, ki zadošča mejnim vrednostim
Republike Slovenije za izpust v kanalizacijo ali okolje. Znižanje KPK je bilo po nanofiltraciji
98,5 %. Opazili smo trend povišanja amonijevih ionov po koagulaciji s hitozanom pri pH 4,
kar smo pripisali delovanju funkcionalnih spojin hitozana v kislem območju, ko se tvorijo
skupine NH3+, ki prispevajo k zaznavi amonijevih ionov.
Zaključimo lahko, da je uporaba kombinacije koagulacije z naravnim koagulantom hitozanom
in nanofiltracijo za čiščenje odpadne mlekarske vode v podjetju Pomurske mlekarne, d. d., za
namene ponovne uporabe smiselna.
Ključne besede: koagulacija, nanofiltracija, hitozan, odpadna voda, KPK, mulj

UDK: 628.316:637.1(043.2)

IV

Zniževanje vsebnosti snovi v mlekarski odpadni vodi

Lowering the levels of the substances in dairy wastewater
Abstract
The purpose of the master's work was to determine whether coagulation using natural
coagulants that do not have adverse effects on the environment, can compete with coagulation
with synthetic commercial coagulants. We wanted to determine whether water quality from
the dairy company Pomurske Mlekarne d. d. after coagulation in combination with further
nanofiltration meet the standards for reuse of treated waste water. In addition, we wanted to
determine the potential usefulness of the sediment formed in the coagulation process. We
wanted to find the optimal dose of the natural coagulant, as well as the optimal initial pH of
the coagulation. We conducted the following physico - chemical measurements: turbidity, pH,
spectral absorption coefficient, content of suspended particles, content of dissolved particles
and organic matter content, expressed as a chemical oxygen demand - COD.
Based on the results of physico - chemical parameters, we found a reduction of suspended
particles, which is in line with the reduction of turbidity after the coagulation, as well as after
the nanofiltration. We have reached a sufficient reduction of COD, which satisfy the limit
values of the Republic of Slovenia for release into the sewage system or into the environment.
The reduction in COD was 98,5 % after nanofiltration. We observed a trend of increase of
ammonium ions after coagulation with chitosan at a pH of 4, which we assigned to the
functional compounds of chitosan in the acidic range as of NH3+ groups are formed, which
contribute to the detection of the ammonium ions.
It can be concluded that the use of combination of coagulation with the natural coagulant
chitosan and nanofiltration for purification of waste water in the dairy company Pomurske
Mlekarne d. d. with purpose of reuse is reasonable.
Key words: coagulation, nanofiltration, chitosan, waste water, COD, sludge
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t
T
TDS
TSS

absorbanca, izmerjena pri določeni valovni dolžini [/]
koncentracija Mohrove soli [mol/L]
širina kivete [m]
kemijska potreba po kisiku [mg/L O2]
permeabilnost [L/m2h]
masa praznega filtrnega papirja [g]
masa filtrnega papirja z vzorcem [g]
masa prazne izparilnice [g]
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motnost [NTU]
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spektralni absorpcijski koeficient [m-1]
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volumen porabljene Mohrove soli [L]
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skupni suspendirani trdni delci [mg/L]
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ɸ

znižanje vrednosti [%]
prevodnost [mS/cm]
pretok [L/h]
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CMC
EK
MBR
NF
NTU
PACl
PCR
PGP

karboksimetil celuloza
elektrokoagulacija
membranski bioreaktor
nanofiltracija
nefelometrična enota za motnost (angl. Nephelometric Turbidity Unit)
polialuminijev klorid
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1. Uvod
S konstantnim večanjem števila prebivalcev se širi tudi industrija. Med industrijami med največje
onesnaževalce okolja spada živilska industrija, znotraj te pa med največje onesnaževalce
prištevajo ravno mlekarsko industrijo, in sicer zaradi visoke porabe vode ter proizvajanja velike
količine tekočih odpadkov. [1][2]
V magistrskem delu smo se ukvarjali s problematiko mlekarske odpadne vode kot stranskega
produkta v pridelavi in predelavi mlečnih izdelkov ter možnostmi čiščenja te odpadne vode.
Cilj magistrskega dela je bil določiti koagulant, primeren za čiščenje mlekarske odpadne vode in
prav tako tudi določiti optimalno koncentracijo in pH za dosego čim boljših rezultatov čiščenja.
Pri tem smo kot koagulante uporabili polialuminijev klorid, natrijevo karboksimetil celulozo in
hitozan. Preizkusili smo tudi čiščenje odpadne vode z elektrokoagulacijo. Po opravljeni
koagulaciji smo vodo dodatno očistili z nanofiltracijo z uporabo polimerne ploščne membrane
(angl. Sheet membrane).
Poleg očiščenja mlekarske odpadne vode smo ugotavljali morebitno uporabnost mulja, ki je
nastal v procesu koagulacije. Sam mulj bi lahko pozneje uporabili za namene kompostiranja. Na
vzorcih mulja smo opravili mikrobiološke analize in karakterizirali družine bakterij, ki se
nahajajo v njem.
Magistrsko delo smo razdelili na šest poglavij. V teoretičnem delu smo predstavili problematiko
in lastnosti odpadnih voda iz mlekarske industrije ter možnosti čiščenja teh odpadnih voda.
Opisali smo postopke koagulacije in nanofiltracije, na katerih temelji magistrska naloga. V
eksperimentalnem delu so podani opisi analiznih metod za določevanje fizikalno-kemijskih
parametrov mlekarske odpadne vode. Rezultati so podani v tabelah in grafih, pri katerih so
navedene diskusije in komentarji. V zaključku smo navedli ugotovitve in sprejeli oziroma ovrgli
hipoteze, postavljene pred začetkom dela. Poleg naštetih poglavij magistrska naloga vsebuje še
navedene vire in literaturo, ki smo jo pregledali in uporabili.
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2. Teoretični del
2.1 Mlekarska odpadna voda
Vedno večja industrializacija in hitra urbanizacija sta znatno povečali stopnjo onesnaževanja
vode. [1]
Med industrijskimi dejavnostmi ima živilski sektor eno najvišjih porab vode in je eden največjih
proizvajalcev odpadne vode, zraven tega pa proizvede veliko količino blata pri biološkem
zdravljenju. [2]
Mlekarska industrija se med živilskimi industrijami zaradi visoke porabe vode in nastajanja
velikih količin tekočih odpadkov, ki predstavljajo glavni vir onesnaževanja v tovrstni industriji,
šteje med najbolj onesnažujočo.[2][3] Največje onesnaženje povzroča v smislu obsega nastalih
odplak, saj mlekarska industrija ustvari približno od 0,2 do 10 litrov odplak na liter predelanega
mleka. [4][5] V mlekarski industriji je voda namreč glavni procesni medij. Voda se uporablja v
vseh fazah mlekarske industrije, vključno s čiščenjem, higienizacijo, ogrevanjem, hlajenjem in
talnim pranjem, zaradi česar je zahteva po vodi ogromna. [1] Poraba vode je pretežno odvisna
od načina čiščenja. Med faktorje, ki vplivajo na porabo vode v mlekarnah, lahko štejemo porabo
površinske in podzemne vode za namene hlajenja ter količino vode, ki se porabi za izpiranje in
vzdrževanje. [6] V tabeli 2-1 je prikazana poraba vode v Evropskih mlekarnah.
Tabela 2-1: Poraba vode v Evropskih mlekarnah [6]

Produkt
Mleko in jogurt
Sir in sirotka
Mleko v prahu, sir in/ali tekoči proizvodi
*hladilna voda je vključena

Poraba vode* (L/kg
proizvedenega
mleka)
Min
Max
0,8
25
1,0
60
1,2
60

Mlekarske odpadne vode v bistvu izhajajo iz procesne odpadne vode zaradi nenaključnih izgub
mleka ali mlečnih izdelkov, ki so pomešani z vodami, proizvedenimi v različnih procesnih
enotah, kot tudi z vodo, proizvedeno iz bivalnih površin. [7]
Za mlekarske odpadne vode so značilne visoka biokemijska potreba po kisiku (BPK) in kemijska
potreba po kisiku – (KPK) ter visoke stopnje raztopljenih ali suspendiranih trdnih snovi, vključno
z maščobami, olji in mastmi, hranilnimi snovmi, kot so amoniak ali minerali in fosfati. Zaradi
tega te odplake zahtevajo posebno pozornost pred njihovim odlaganjem. [1][3][7]
Mlekarske odpadne vode so bele, motne barve in pogosto alkalne, vendar hitro postanejo kisle
zaradi fermentacije mlečnih sladkorjev v mlečno kislino.
Vsebnost suspendiranih snovi v mlekarskih odpadkih je precejšnja predvsem zaradi fine skute,
ki jo najdemo v sirnih odpadkih. [8]
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Skoraj vse mlekarske tovarne se soočajo s problemom obdelave, odstranjevanja in uporabe
odpadne vode. Odlaganje odpadne vode v reke, kopna, polja in druga vodna telesa brez ali z
delnim čiščenjem bo v surovih rezervoarjih kmalu predstavljalo resen problem zdravju in higieni.
[9]
V zadnjem času so raziskovalci premaknili svoje interese v možnost ponovne uporabe ali
recikliranja industrijskih odpadnih voda tudi v mlekarski industriji. Mlekarske odpadne vode v
splošnem ne vsebujejo običajnih strupenih kemikalij, vendar pa odlaganje teh voda zaradi
njihove visoke koncentracije raztopljenih organskih snovi, kot so beljakovine, laktoza, maščobe
in minerali (prav tako tudi smrad zaradi razgradnje nekaterih onesnaževal), povzroča težave in
moti okoliško prebivalstvo.[1][7] Tako je potrebno interno recikliranje procesne vode z
namenom zmanjšanja porabe sveže vode in zmanjšanja proizvodnje odplak. [7]
Trenutno je okoljsko in ekonomsko izvedljiva možnost za industrijo postala ponovna uporaba
odpadne vode zaradi vse bolj omejevalnih parametrov za odvajanje odpadnih voda, uvedbe
dajatev tako za zbiranje vode kot tudi za odvajanje odpadnih vod. V primeru mlekarske industrije
se priporoča izogibanje uporabi očiščene vode za pranje opreme, ki sprejema izdelke, ali
operacije, pri katerih obstaja možnost neposrednega stika s surovino, saj lahko obstaja nevarnost
kontaminacije. Vzpodbuja pa se ponovna uporaba vode npr. za hlajenje ali ogrevanje in za pranje
tal, tovornjakov in izpiranje zunanjih območjih. [3]
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2.2 Lastnosti mlekarske odpadne vode
V literaturi mlekarsko odpadno vodo pogosto imenujejo kar sirotka oziroma angl. »whey«.
Sirotka oziroma mlekarska odpadna voda je glavni stranski produkt mlekarske industrije. Ta
industrija temelji na predelavi in proizvodnji surovega mleka v proizvode, kot so jogurt, sladoled,
maslo, sir in različne vrste sladic, z različnimi postopki, kot so pasterizacija, koagulacija,
filtriranje, centrifugiranje, hlajenje itd. [10] Sestave mlekarskih iztokov se lahko zelo razlikujejo,
odvisno od končnih proizvodov, vrste sistema in načinov delovanja, ki se uporabljajo v
proizvodnem obratu. [11]
Zaradi velike proizvodnje sirotke in njene visoke vsebnosti organskih snovi, kar izkazujeta
biokemijska potreba po kisiku, ki sega od 30 g/L do 50 g/L, in kemijska potreba po kisiku v
razponu od 60 g/L do 80 g/L, se ta tekoča sirotka običajno šteje kot »okoljski problem« in ustvarja
velike težave za mlekarsko industrijo. [12] Odpadna voda, ki jo proizvaja mlekarna, je mešanica
organskih in anorganskih odplak. [13]
Glede na to, da imajo odpadne vode za predelavo mleka veliko višje vrednosti onesnaženja v
primerjavi z gospodinjskimi ali komunalnimi odpadnimi vodami, je potrebna predhodna
obdelava odpadne vode pred odvajanjem v kanalizacijo ali čistilno napravo. [13]
V tabeli 2-2 je prikazana sestava odpadne vode tipične mlekarske industrije.
Tabela 2-2: Sestava odpadne vode mlekarske industrije [14]
Parameter
pH
Alkalnost
Skupne raztopljene trdne snovi
Suspendirane snovi
BPK
KPK
Skupni dušik
Fosfor
Olja in maščobe
Kloridi

Vrednost
7,2
600 mg/L kot CaCO3
1060 mg/L
760 mg/L
1240 mg/L
84 mg/L
84 mg/L
11,7 mg/L
290 mg/L
105 mg/L

Takšna odpadna voda vsebuje več pomembnih hranil, kot so laktoza, topni proteini, lipidi in
mineralne soli, tako da jo je mogoče namesto kot odplake izkoristiti kot vir številnih dragocenih
končnih izdelkov. [12]
Ker je sirotka (kot odpadna voda) odpadek, jo zato lahko uporabimo kot poceni vir laktoze in
beljakovin, ki se lahko uporabljajo v živilih, mlekarski industriji in farmacevtski industriji.
Laktoza se lahko neposredno fermentira ali hidrolizira, da dobimo glukozo in galaktozo, medtem
ko se proteini pogosto uporabljajo v živilih in farmacevtskih izdelkih, ker imajo visoko hranilno
vrednost in vsestranske funkcionalne lastnosti. Obnovitev laktoze in beljakovin zato lahko
pripomore k zmanjšanju BPK in KPK v sami sirotki in lahko pomaga pri reševanju problema
onesnaževanja okolja, ki ga povzroča odvajanje sirotke. [12]
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2.3 Pregled literature s področja čiščenja mlekarske odpadne vode
Konvencionalni sistemi za obdelavo teh odpadnih voda vključujejo uporabo primarnega čiščenja
za odstranitev trdnih snovi, olj in maščob, sekundarno biološko čiščenje za odstranjevanje
organskih snovi in hranil in, v nekaterih primerih, terciarno čiščenje. Kljub temu prihaja do
poročanj o nekaj težavah, kot so visoka proizvodnja pene, slabo posedanje blata, nizka odpornost
na obremenitve z organskim šokom, težave pri odstranjevanju hranil (dušika in fosforja) in težave
pri razgradnji maščob, olj in drugih posebnih vrst onesnaževal. [3]
Za čiščenje mlekarskih odpadnih voda je bilo uporabljeno več bioloških sistemov, vključno z
aerobnimi in anaerobnimi procesi, vendar pa ima vsak od teh sistemov svoje slabosti, bodisi
visoke zahteve energije ali pa povzročanje operativnih težav. Nekatere študije poročajo o
čiščenju mlekarske odpadne vode z membransko filtracijo in ponovno uporabo te odpadne vode.
[7]
V študiji so z elektrokoagulacijo/flokulacijo dosegli zadovoljive rezultate očiščenja mlekarske
odpadne vode. S pomočjo te metode se je KPK po 60 minutah znižala za 97 %, motnost pa za 99
%. Uporabili so elektrode iz aluminija in primerjali rezultate. Aluminijeve elektrode so dosegle
boljše rezultate, in sicer hitrejšo in bolj učinkovito zbistritev odpadne vode. [15]
V študiji optimizacije parametrov elektrokoagulacije z uporabo aluminijevih elektrod so v 21
minutah dosegli signifikantno znižanje KPK (57 %), medtem ko se je vsebnost suspendiranih
snovi znižala za 92,5 %. Motnost se je znižala za 99 %. [16]
Študija je pokazala, da je bilo dvostopenjsko čiščenje mlekarskih odpadnih voda z
ultrafiltracijo/nanofiltriracijo (UF/NF) izvedljiv in obetaven način za recikliranje vode in
hranilnih snovi za proizvodnjo bioenergije, vendar mašenje membrane, ki izhaja iz zbiranja in
odlaganja ostankov, kot so proteinski materiali, ovira široko aplikacijo procesa v mlekarski
industriji. Pokazali so, da MBR zagotovi kakovost odpadne vode bolje kot drugi procesi čiščenja.
Sistem je zmanjšal KPK za 98 %, KPK odpadne vode pa je prišel do 8 mg/L. Te vrednosti so bile
pod mejo, ki je bila sprejemljiva za izpust v naravno okolje. [7]
Glede čiščenja vode so najbolj obetavne membranske metode in njihova kombinacija z drugimi
metodami čiščenja. [3] V zadnjih nekaj desetletjih se za čiščenje vode v mlekarski industriji
uporablja membranska filtracija. Obnovitev (angl. recovery) proteinov lahko učinkovito
opravimo s pomočjo ultrafiltracije z visokim izkoristkom in čistostjo. Mikrofiltracija je postopek,
s katerim se sirotka oziroma mlekarska odpadna voda predhodno obdela pred ultrafiltracijo za
odstranjevanje suspendirane maščobe in delcev kazeina za zmanjšanje mašenja ultrafiltracijske
membrane. [12]
Membranski bioreaktorji (MBR) sestojijo iz bioloških reaktorjev, povezanih s separacijsko
membrano, običajno z mikrofiltracijo ali ultrafiltracijo. Med prednostmi MBR je mogoče opaziti,
da so kompaktni in modularni sistemi z nizko proizvodnjo blata, ki kažejo popolno odstranitev
trdnih delcev in ustvarjajo visokokakovostno obdelane odpadne vode. Odpadne vode iz
membranskih bioreaktorjev se lahko ponovno uporabi, vendar bo v primeru, če uporaba vode
zahteva višjo kakovost kot za ponovno uporabo pitne vode ali industrijsko ponovno uporabo,
morda potrebno opraviti še terciarno čiščenje z nanofiltracijo ali reverzno osmozo. [3]
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Nanofiltracija – NF – je vmesni postopek ultrafiltracije in reverzne osmoze, ki nosi prednosti kot
učinkovito odstranitev raztopljenih delcev, vključno z večvalentnimi ioni in organskimi
spojinami z visoko molsko maso, vendar z nižjimi zahtevami po tlaku in višjih pretokih kot
reverzna osmoza. Študije kažejo, da je NF učinkovit sistem za sekundarno in terciarno čiščenje
odpadnih voda, s ciljem ustvariti vode za industrijsko uporabo, kmetijsko uporabo in/ali posredno
ponovno uporabo pitne vode. V literaturi je uporaba nanofiltracije navedena za čiščenje različnih
vrst odpadnih vod, kot so npr. tekstilna odpadna voda, odpadna voda iz rafinerije in komunalna
odpadna voda. V literaturi najdemo tudi uporabo nanofiltracije za čiščenje mlekarskih odpadnih
vod. V študiji so analizirali vodo, očiščeno z nanofiltracijo, in ugotovili, da njena kvaliteta ustreza
standardom hladilne vode. S tem so potrdili možnost ponovne uporabe mlekarske odpadne vode
za aplikacije, kot so čiščenje tal, zunanjih območij in tovornjakov, za kar lahko uporabljajo vodo
nižje oziroma slabše kakovosti. [3]
Zasledili smo študijo, kjer se je mlekarska odpadna voda čistila z uporabo bioloških in fizikalnokemijskih metod. Visoke zahteve po energiji, ki jo imajo aerobne biološke metode čiščenja, so
glavna pomanjkljivost teh procesov, medtem ko anaerobna obdelava mlekarskih odpadnih voda
kaže zelo slabo odstranitev hranil. Zaradi tega je potrebno nadaljnje čiščenje anaerobno obdelane
odpadne vode. Med fizikalno-kemijskimi metodami se koagulacija/flokulacija uporablja za
odstranjevanje suspendiranih in koloidnih snovi iz mlekarske odpadne vode. V literaturi so
podane tudi druge metode čiščenja, kot sta čiščenje z aktivnim ogljem in elektrokoagulacija (EK).
[4]
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2.4 Čiščenje odpadne vode s koagulacijo
Izraza koagulacija in flokulacija se v industriji vode uporabljata za opis procesa destabilizacije
in nastanka flokul. Koagulacija je proces, pri katerem se premaga odboj med delci in pri katerem
se destabilizirani delci združijo v flokule. [17][16]
Koagulante/flokulante lahko razdelimo v tri skupine:




anorganski flokulanti, kot sta npr. aluminijev sulfat in polialuminijev klorid (PACl).
organski sintetični visokopolimerni flokulanti, kot sta npr. poliakrilamid in polietilen
imin, in
naravni flokulanti, kot so npr. hitozan, guar gumi, natrijev alginat in mikrobni flokulanti.
[18]

Koagulacijo opravljamo po metodi, znani kot JAR-test. Pri JAR-testu v čaše nalijemo enake
volumne vzorca in dodajamo različne koncentracije koagulantov, različne koagulante ali različen
začetni pH. V čašah se vzorec ob dodatku koagulanta enakomerno meša s konstantno hitrostjo,
nastanek flokul pa lahko opazimo kar s prostim očesom.
Ker je v literaturi kot koagulant za odpadno mlekarsko vodo pogosto naveden polialuminijev
klorid, smo najprej pregledali možnost njegove uporabe. Stremeli smo k dodajanju čim nižjih
koncentracij zaradi posledično manjše količine sedimenta z vsebnostjo aluminija, saj literatura
kaže, da lahko uporaba kateregakoli koagulanta, ki vsebuje aluminij, poveča ali zmanjša
koncentracijo aluminija v prečiščeni vodi, odvisno od njegove speciacije v izvorni vodi in
pogojev zdravljenja. V veliko vzorcih vode (zlasti, ko se kot koagulant uporablja aluminijev
sulfat) se po obdelavi poveča skupna vsebnost aluminija. [7][19]
Aluminijev sulfat je najbolj pogosto uporabljen koagulant pri čiščenju vode, pri čemer je njegova
glavna atrakcija nizka cena. Aluminijev sulfat ima nekaj pomanjkljivosti, in sicer omejen razpon
pH od 5,5 do 6,5, za dosego optimalnega pH za koagulacijo je potrebno predhodno dodajanje
baze v surovo vodo (to velja predvsem za mehke, obarvane površinske vode), pogosto pa tudi
vrednosti ostankov aluminija v prečiščenih vodah presegajo sprejemljive meje. [20]
Aluminijev sulfat reagira v vodi tako, da tvori aluminijev hidroksid in kot stranski proizvod
žveplovo kislino. Kovinski hidroksid se obori iz raztopine in vklenja nevtralizirane nabite delce
umazanije, kar povzroči znižanje motnosti, prav tako pa koagulira topne barve in organske snovi
z adsorpcijo. Žveplova kislina, proizvedena kot stranski produkt, reagira z bazo v surovi vodi,
pri čemer se tvori ogljikov dioksid, s čimer se zniža pH. [20]
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Nedavno so se razvili številni alternativni koagulanti za čiščenje vode, ki temeljijo na aluminiju,
imenovani polialuminijevi koagulanti. Te spojine imajo splošno formulo (AIn(OH)mCl(3n-m))x,
polimerno strukturo in so popolnoma topne v vodi. Dolžina polimerizirane verige, molekulska
masa in število ionskih nabojev so določeni s stopnjo polimerizacije. S hidrolizo se oblikujejo
različne mono- in polimerne vrste, kot sta Al13O4(OH)247+ in Al8(OH)204+. [20]
Med te visokopolimerizirane koagulante spadajo naslednji predstavniki:
•
polialuminijev klorid (PACl, n = 2 in m = 3),
•
aluminijev klorohidrat (ACH, n = 2 in m = 5) in
•
polialuminijev klorohidrat (PACH): podobno kot ACH.
V praksi je malo razlike med učinkovitostjo (performance) ACH in PACl, čeprav je ACH bolj
hidratiziran. [20]
Pomembna lastnost polialuminijevih koagulantov je njihova bazičnost. To je razmerje med
hidroksilnimi in aluminijevimi ioni v hidratnem kompleksu. V splošnem velja, da višja kot je
bazičnost, nižja bo poraba alkalnosti v procesu čiščenja in s tem vpliv na pH. Polialuminijevi
koagulanti na splošno porabijo precej manj alkalnosti kot aluminijev sulfat. So učinkoviti preko
širšega območja pH v primerjavi z aluminijevim sulfatom in izkušnje kažejo, da PACl v območju
pH od 5,0 do 8,0 deluje zadovoljivo. [20]
Druga pomembna prednost uporabe polialuminijevih koagulantov v procesih čiščenja voda je
znižanje koncentracije sulfata, dodanega prečiščeni vodi. To neposredno vpliva na raven SO4 v
gospodinjski odpadni vodi. Surova voda s stopnjo sulfata od 3 mg/L do 5 mg/L bo imela po
čiščenju z aluminijevim sulfatom koncentracijo SO4 od 15 mg/L do 25 mg/L. Količina topnega
sulfata, prisotnega v gospodinjski odpadni vodi, se zdaj znatno poveča, kar lahko povzroči
povišano proizvodnjo vodikovega sulfida v kanalizacijskem sistemu in posledično vodi do
vonjav in problemov s korozijo. [20]
V literaturi smo zasledili, da so na eni čistilni napravi v regiji Otway Victoria alum nadomestili
s polialuminijevim kloridom in s tem znižali raven SO4 v prečiščeni vodi iz 27 mg/L na od 4
mg/L do 5 mg/L. S to spremembo so pozitivno vplivali na raven SO4 v kanalizacijskem sistemu,
s čimer so se zmanjšale težave z vonjavami v kanalizaciji. Prav tako so se ob uporabi PACl v
očiščeni vodi pojavile nižje stopnje ostankov aluminija v primerjavi z ostanki v vodi, očiščeni z
aluminijevim sulfatom. V primeru uporabe PACl je prišlo do proizvodnje manjše količine mulja
kot pri uporabi aluminijevega sulfata. Za dosego primerljivih rezultatov so bile potrebne nižje
količine PACl, in sicer so z dodatkom 12 mg/L PACl dosegli podoben rezultat očiščenja vode
kot z dodatkom 55 mg/L aluminijevega sulfata. [20]
PACl so tipično dvakrat dražji od tekočega aluminijevega sulfata /kg, vendar pa je potrebno
dodajanje nižjih koncentracij, zato je uporaba tega koagulanta še vedno ekonomično smiselna.
[20]
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Polimerni flokulanti so makromolekule z različnimi molekulskimi masami, ki lahko imajo
pozitivni, negativni ali nevtralni naboj. Te makromolekule destabilizirajo suspendirane nabite
delce s tvorbo mostov med suspendiranimi delci. Rezultat tega so novi, večji delci (flokule), ki
se posedejo iz tekočine. Čeprav so anorganski in organski sintetični polimerni flokulanti
najpogosteje uporabljeni zaradi svoje flokulacijske učinkovitosti in nizke cene, lahko imajo
naravni organski flokulanti prednost pred sintetičnimi, ker se lahko proizvajajo ekonomično v
velikem merilu in z nižjim vložkom energije. [18]
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2.4.1 Biopolimeri
V zadnjih letih se povpraševanje po okolju prijaznih materialih pri čiščenju vode in odpadne vode
še povečuje. Biološki koagulanti/flokulanti so postali obetavni alternativni materiali, ki
nadomestijo konvencionalne flokulante. Naravni organski flokulanti, ki temeljijo na
polisaharidih ali naravnih polimerih so lahko zelo zanimivi, ker so naravni izdelki in okolju
prijazni. V primerjavi s konvencionalnimi kemičnimi flokulanti so bioflokulanti varni in
biorazgradljivi polimeri, lahko dostopni iz obnovljivih kmetijskih virov in ne povzročajo
onesnaževanja. Poleg tega da so biopolimeri biološko razgradljivi, lahko mikroorganizmi
učinkovito degradirajo blato. Tako imajo velik potencial, ki ga je mogoče uporabljati ne le v
prehranskih, fermentacijskih, farmacevtskih in kozmetičnih procesih, temveč tudi pri obdelavi
vode in odpadne vode. [21]
Hitozan je naravni, biološko razgradljiv, netoksični, polikationski polimer s številnimi
aplikacijami v kmetijstvu, prehrambeni, farmacevtski in kemični industriji. Je naraven proizvod,
pridobljen iz hitina, celulozi podobnega ogljikovega hidrata. Hitin je sestavina, ki jo najdemo v
ogrodjih rakov, školjk in drugih lupinarjev. Spada med polisaharide, sestavljen je iz 2-acetamino2-deoksi-ß-D-glukoznih enot, povezanih z ß-1,4-vezjo. Poleg celuloze je drugi najbolj razširjeni
biopolimer na zemlji. [22] Lupine kozic in rakovic predstavljajo približno od 109 do 1010 ton
odpadkov na leto po vsem svetu, zato je hitin bogati naravni material za proizvodnjo hitozana.
[18]
Hitozan je najučinkovitejši v kislem mediju, z višanjem pH pa se njegova učinkovitost manjša.
Hitozan je kationski polimer in ko pH narašča, se pozitivni naboj na hitozanu manjša. [23]
Hitin in hitozan se med seboj razlikujeta le po stopnji deacetiliranja. Za hitozan označimo
produkte, pri katerih je stopnja deacetiliranja višja od 70 %. [22] Hitozan ima pozitivni naboj iz
protonacije -NH2 in dolgo verigo, kar so pozitivni atributi, ker ima večina koloidov v vodi (to so
majhni delci, po navadi manjši od 10 μm, kot so gline, bakterije in virusi) negativne naboje, tako
da lahko hitro reagirajo s pozitivno nabitimi koagulanti. [24]

Slika 2-1: Kemijska struktura a) hitina in b) hitozana [22]
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Hitozan se že več kot tri desetletja uporablja kot koagulant v namene detoksifikacije vode, saj ob
dodatku vode absorbira maščobe, olja, težke kovine in druge toksične snovi. Razlog za to je v
njegovi sestavi, natančneje vsebnosti aminskih skupin, ki lahko reagirajo z negativno nabitimi
substancami, kot so proteini, trdni delci, barvila in polimeri. [22]
V zadnjem času se pogosto uporablja tudi v tekstilni industriji, ki (podobno kot živilska
industrija) proizvaja velike količine odpadne vode, vendar pa imajo te drugačne fizikalnokemijske karakteristike. Na odpadnih vodah iz tekstilne industrije so opravili
koagulacijo/flokulacijo s hitozanom in uspešno znižali KPK za kar 63 %. Hitozan je poleg
znižanja KPK znižal tudi motnost odpadne vode in odstranil barvo. [23]
V literaturi so uporabili koagulacijo s hitozanom, temu pa je sledila adsorpcija z aktivnim ogljem
v prahu kot predčiščenje mlekarskih odpadnih voda z naknadnim membranskih čiščenjem, s
čimer so dosegli znižanje KPK za 57 % pri koncentraciji hitozana od 10 mg/L do 50 mg/L, vendar
niso podali, kako se spreminjajo parametri glede na pH, kar je izredno pomembno. [4]
V disertaciji so proučevali hitozan in vpliv njegovih lastnosti na koagulacijo. Z uporabo treh
hitozanov z različnimi molekulskimi masami so potrdili, da se z višanjem molekulske mase
koagulantov zviša tudi adsorpcija onesnaževal in zniža motnost. Pri višji molekulski masi lahko
tako na vodo delujemo z nižjimi koncentracijami koagulanta. [24]
Karboksimetil celuloza (CMC) je anionski komercialni polimer, ki spada med derivate celuloze
in se pogosto uporablja v namene čiščenja odpadne vode iz mlekarske industrije. [25][26]
Je reakcijski produkt monokloroocetne kisline z alkalno celulozo in se običajno komercialno
pojavlja kot natrijeva sol (NaCMC), ki je bela, zrnata, brez vonja in brez okusa. Ta sol je topna
v vodi ali alkalnih raztopinah in tvori zelo viskozne raztopine. CMC se hitro raztaplja v hladni
vodi in se večinoma uporablja za uravnavanje viskoznosti brez geliranja. [26]

Slika 2-2: Strukturna formula karboksimetil celuloze [27]

V kozmetični in farmacevtski industriji se CMC pogosto uporablja v produktih kot so kreme,
losjoni in zobne paste, zaradi svojih – že prej omenjenih – lastnosti. Poleg tega se zaradi svoje
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polimerne strukture, ki na koži tvori tanek film, uporablja tudi za izboljšanje vlažilnih učinkov.
Med številnimi drugimi aplikacijami se CMC uporablja tudi v tekstilni industriji, in sicer kot
premazno sredstvo, prav tako pa tudi v smolnatih emulzijskih barvah ter lepilih. V literaturi
beležijo njegovo uporabo tudi v papirni, keramični in živilski industriji. Čeprav so na trgu tudi
druge učinkovine s primerljivimi lastnostmi, je CMC pogosto izdelek izbire zaradi ugodnega
razmerja med ceno in zmogljivostjo. [28]
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2.5 Elektrokoagulacija
Odpadne vode iz mlekarske industrije se običajno obdelujejo s konvencionalno koagulacijo in
flotacijo, ki povzroča sekundarno onesnaženje zaradi uporabe kemičnih reagentov, kot je
aluminijev sulfat. Nasprotno med poskusi, ki vključujejo elektroflokulacijo, niso dodani kemični
reagenti. S to metodo pride do flokulacije in flotacijskih procesov z uporabo potenciala med
dvema elektrodama, potopljenima v raztopino. Ker se kemični reagenti ne dodajajo, blato ne
vsebuje dodatnih onesnaževal, saj med glavne pomanjkljivosti procesa kemične odstranitve
suspendiranih snovi štejemo ravno vpliv na povečanje celotnih raztopljenih trdnih snovi (Total
dissolved solids – TDS) zaradi dodajanja kemičnih koagulantov. [15][29]
Elektrokoagulacija je kompleksen proces, ki vključuje kemijske in fizikalne mehanizme, ki za
odstranjevanje škodljivih snovi iz odpadne vode delujejo simultano. Ko se uporabljajo elektrode
iz železa ali aluminija, se tvorijo kovinski ioni (in situ), posledično pa se zmanjša vsebnost
suspendiranih snovi. [29]
V splošnem velja, da obstajajo trije možni mehanizmi, in sicer elektrokoagulacija (EK),
elektroflokulacija (EF) in elektrooksidacija (EO). Elektrokoagulacija je proces destabilizacije
suspendiranih, emulgiranih ali raztopljenih onesnaževalcev v vodnem mediju z uvedbo
električnega toka v medij. Kationi kovin in kovinskih hidroksidov sodelujejo v procesu
elektrokoagulacije. Elektroflokulacija je proces, v katerem plavajoči plinski mehurčki na površje
dvignejo onesnaževala in delce. Med elektrolizo nastajajo mehurčki vodika in kisika v tekoči
fazi, ki z njimi prenašajo onesnaževala. Elektrooksidacija vključuje razgradnjo organskih snovi
z oksidacijo v ogljikov dioksid ter vodo in druge okside. [30]
Elektrokoagulacija se izvaja v čaši/reaktorju definirane kapacitete (oblika in velikost), v kateri je
nameščen par elektrod. V najpreprostejši obliki je reaktor EK sestavljen iz elektrolitske celice z
eno anodo in eno katodo. Ko je celica priključena na zunanji vir energije, se anodni material
zaradi oksidacije elektrokemično korodira. Prevodne kovinske plošče so splošno znane kot
»žrtvovalne
elektrode«.
[30]
Najpogostejši
kovini, ki
se uporabljata pri
elektrokoagulaciji/flokulaciji, sta aluminij in železo, in sicer zaradi nizke cene, razpoložljivosti
in učinkovitosti. [15] Sproščeni kovinski ioni nevtralizirajo naboje delcev in povzročijo
koagulacijo. [30]
Postopek poteka v treh zaporednih fazah: [15][29]
1)
Tvorba koagulantov z raztapljanjem kovinskih ionov iz anode oziroma nastajanje
plinskih mehurčkov po stiku s suspendiranimi elektrolitskimi delci.
2)
Destabilizacija suspenzije oziroma adsorpcija plinskih mehurčkov na površino
elektrolitskih delcev.
3)
Agregacija destabilizirane suspenzije in tvorba flokul.
Spremenljivke, ki vplivajo na učinkovitost procesa elektroflokulacije, vključujejo uporabljen
potencial, prevodnost, temperaturo, pH in vrsto elektrod ter razdaljo med njimi. [15][30]
V primeru železove elektrode se ioni Fe2+sprostijo v raztopino z elektrolitsko oksidacijo
anodnega materiala. Nastali železovi ioni hidrolizirajo in povzročijo tvorbo monomernih
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hidroksidnih ionov in polimernih hidroksidnih kompleksov, odvisno od pH. Ti polimerni
hidroksidi, ki so visoko nabiti kationi, destabilizirajo negativno nabite koloidne delce in s tem
omogočijo njihovo združevanje in nastajanje flokul. Ko količina sproščenega železa v vodi
preseže topnost kovinskega hidroksida, se tvori oborina amorfnega kovinskega hidroksida. S to
metodo so uspešno odstranili 94,5 % TSS in 99 % BPK. [29]
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2.6 Nanofiltracija
Membranska filtracija je proces, ki ga žene tlak, pri katerem membrana deluje kot selektivna
ovira, ki omejuje prehod onesnaževal, kot so organske snovi, hranila, motnost, mikroorganizmi,
anorganski kovinski ioni in ostala onesnaževala. [31] S tehnološkim napredkom in vedno večjo
strogostjo meril kakovosti vode membranski postopki postajajo privlačna rešitev za izboljšanje
kakovosti vode in ponovno uporabo vode.
Membranski procesi so klasificirani v štiri kategorije, odvisno od velikosti por membrane, ki se
uporablja. Delijo se na mikrofiltracijo (MF), ultrafiltracijo (UF), nanofiltracijo (NF) in reverzno
osmozo (RO).
Membrana za reverzno osmozo je neporozna in zadrži večino topil, vključno z ioni. Za RO je
značilen visok delovni tlak (od 20 bar do 100 bar). Nanofiltracijska membrana ima velikost por
od 1 nm do 5 nm in lahko ohranja ione in organske snovi z nizko molekulsko maso. Zanjo je
značilna signifikantno večja permeabilnost vode od membrane RO. Nanofiltracija deluje pri
nižjih tlakih, in sicer od 10 bar do 40 bar. Za membrane UF so značilne pore v velikosti od 5 nm
do 20 nm, ki zadržijo fine koloide, makromolekule in mikroorganizme. Pri ultrafiltraciji se
uporabljajo še nižji tlaki kot pri nanofiltraciji, in sicer od 1 bar do 10 bar. [32][33]

Slika 2-3: Membranske filtracije [34]
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Nanofiltracija spada med najnovejše razvite membranske procese s tlačno membrano za
ločevanje tekočih faz. V številnih aplikacijah je zamenjala reverzno osmozo (RO) zaradi nižje
porabe energije. Razvoj tehnologije NF je v zadnjih nekaj letih doprinesel aplikacije te
tehnologije v različnih industrijah, kot so tekstilna industrija, farmacevtska industrija in
mlekarska industrija. [33] Nanofiltracijske membrane lahko zadržijo nekatere soli in organske
snovi z molekulsko maso v razponu med 300 Da in 1000 Da, kot so proteini in laktoza. [32]
Kot je značilno za vse ostale membranske procese, je tudi nanofiltracija dovzetna za fouliranje
membrane. To predstavlja največji problem v vseh membranskih procesih. Največje fouliranje
je opazno pri uporabi pozitivno nabitih membran, saj naboj privlači negativno nabite organske
snovi, ki s svojo vezavo na membrano povzročijo zmanjšanje pretoka vode skozi membrano.
[33]

2.7 Mikrobne združbe in rizosfera
Rizosfera je ozko območje prsti direktno ob koreninskem sistemu rastline, rizobakterije pa so
bakterije, ki se v tem območju nahajajo. Različni bakterijski rodovi so ključna sestavina tal.
Vključeni so v različne biotične dejavnosti talnega ekosistema. Spodbujajo rast rastlin z
mobiliziranjem hranil v tleh, proizvajajo številne regulatorje rasti rastlin, ščitijo rastline pred
fitopatogeni z njihovim nadzorovanjem ali zaviranjem, izboljšajo strukturo tal in bioremediacijo
onesnaženih tal. [35]
Različne simbiozne (rodovi: Rhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium) in nesimbiozne
(rodovi: Pseudomonas, Bacillus, Klebsiella, Azotobacter, Azospirillum, Azomonas) rizobakterije
se zdaj po vsem svetu uporabljajo kot bioinokulanti, ki spodbujajo rast in razvoj rastlin pod
različnimi obremenitvami kovin, herbicidov, insekticidov, fungicidov, slanosti in podobno.
Čeprav mehanizmi pospeševanja rasti rastlin, ki jih posedujejo rizobakterije, niso popolnoma
identificirani, pa so tako imenovane rizobakterije, ki spodbujajo rast rastlin (PGPR – angl. Plant
Growth Promoting Rhizobacteria), pokazale, da imajo zgoraj navedene lastnosti vpliv na
pospešitev rasti in razvoja rastlin. [35]
Če primerjamo območje rizosfere in druga območja v prsti, lahko opazimo, da je raznolikost
bakterij, ki naseljujejo ta habitat, veliko manjša kot drugod. Do tega pride zaradi selekcije med
bakterijami, kar povzročijo iz rastline izločene hranljive snovi in sekundarni metaboliti. [36]
Mikroorganizmi, povezani s koreninami, lahko naseljujejo tri različne plasti tal, in sicer prst,
rizosfero in endorizo. Območje prsti definiramo kot tisti del, ki ni direktno pod vplivom izločkov
rastline, na rizosfero pa rastlina že deluje s svojimi izločki. V nekateri literaturi, znotraj rizosfere,
definirajo še rizoplan, ki predstavlja površino korenine. Endorizo lahko definiramo kot rastlinsko
tkivo, ki se nahaja pod epidermom korenine in zajema tudi območje žil. [36]
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3. Eksperimentalni del
Vse analize smo opravljali na odpadni vodi iz podjetja Pomurske mlekarne, d. d. Analizirali smo
pet vzorcev voda, ki so se po sestavi razlikovali glede na proizvodni proces, ki je bil v teku ob
odvzemu vzorca. Kot metode čiščenja smo uporabili koagulacijo, elektrokoagulacijo ter
nanofiltracijo. V podpoglavju laboratorijske metode so opisani parametri posamezne metode
čiščenja vode.

3.1 Laboratorijske metode
V magistrski nalogi smo uporabili tri laboratorijske metode čiščenja odpadnih voda, in sicer
koagulacijo, elektrokoagulacijo ter nanofiltracijo, z namenom, da ugotovimo, ali uporaba teh
metod očisti odpadno mlekarsko vodo do te mere, da je po čiščenju primerna za ponovno uporabo
v podjetju, vendar izven proizvodnega procesa. Poleg analiz vode smo opravili tudi
mikrobiološke analize mulja, da bi ugotovili njegovo potencialno uporabo v namene
kompostiranja.
Vzorce smo izpostavili koagulaciji z uporabo JAR-testa. Uporabili smo različne koagulante, in
sicer polialuminijev klorid (PACl), hitozan ter natrijevo karboksimetil celulozo (Na-CMC) z
molskimi masami 90 000 g/mol, 250 000 g/mol in 700 000 g/mol. Po dodatku koagulanta smo
vzorec mešali 3 min pri 120 rpm, nato 15 min pri od 50 rpm do 60 rpm, po končanem mešanju
pa pustili posedati 30 min. Po tridesetih minutah smo tekočino prefiltrirali skozi filtrni papir
LLG, premera 150 mm in velikosti por 12 µm, saj se vsi delčki niso posedli in bi zato lahko
prišlo do težav pri nadaljnji nanofiltraciji.
Sestavo mikrobne združbe mulja, nastalega pri koagulaciji s hitozanom, je za nas na
Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Mariboru opravila dr. Sandra Janežič,
univ. dipl. mikr.
Analizirala sta se mulj v osnovni vodi, ki smo ga dosegli s centrifugiranjem osnovne vode pri
3000 rpm 10 min, ter mulj, ki je nastal med procesom koagulacije s hitozanom. Po koagulaciji
smo očiščeno vodo odlili, proizvedeni mulj pa prenesli v epice.
Na nekaj vzorcih smo poskusili predčiščenje z elektrokoagulacijo. V 500 mL odpadne vode smo
potopili aluminijevi elektrodi in ju priklopili na napetost 9 V. Na prvem vzorcu smo ugotovili,
da lahko elektrokoagulacijo prekinemo po dvajsetih minutah, saj se je v tem času voda že na
videz očistila, nadalje pa dodatnega znižanja motnosti nismo več opazili.
Po določenih optimalnih pogojih koagulacije in elektrokoagulacije smo vzorce nanofiltrirali na
aparaturi OSMO – MemCell z uporabo tankoslojne kompozitne membrane Osmonics DESAL
DL. Membrana ima za nosilec poliester, aktivno plast pa predstavlja poli-amid/sulfon. Uporablja
se lahko v pH območju od 2 do 11, premer por pa znaša 0,7 nm. [37]
Za določitev optimalnih parametrov nanofiltracije smo najprej skozi membrano filtrirali
destilirano vodo pri različnih tlakih, in sicer pri 5 bar, 10 bar, 15 bar, 20 bar in 25 bar.
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Pri tem smo merili pretok skozi membrano in na podlagi meritev, po enačbi 3-1, izračunali
permeabilnost membrane pri določenem tlaku.
ɸ

𝐿𝑝 = 𝐴∙𝑝

(3-1)

V tabeli 3-1 so navedeni vsi analizirani vzorci in njim pripadajoči pogoji koagulacije. V koloni
2 so oznake vzorcev, v koloni 3 so zapisane oznake obdelanih vzorcev, v koloni 4 so zapisani
uporabljeni koagulanti za dotičen vzorec, v koloni 5 pa dodane koncentracije posameznega
koagulanta.
Pri vzorcih od 1 do 4 smo uporabili koagulant PACl pri osnovnem pH odpadne vode, ki je znašal
4,7. Spreminjali smo količino dodanega koagulanta, in sicer od 140 mg/L do 840 mg/L. Pri
vzorcih od 5 do 10 smo uporabili enako količino koagulanta, in sicer 280 mg/L, spreminjali pa
smo pH, pri katerem smo izvajali koagulacijo. pH smo spreminjali v razponu od 4 do 9, in sicer
z uporabo 0,1 M HCl oziroma 0,1 M NaOH.
Po določitvi optimalne vrednosti začetnega pH za posamezni koagulant, smo v nadalje pH vode
nastavili na določeno vrednost z uporabo 0,1 M HCl in 0,1 M NaOH.
Pri vzorcih 11 in 12 smo pri osnovnem pH odpadne vode spreminjali koncentracijo koagulanta
hitozana. Dodali smo ga 20 mg/L ter 40 mg/L. Pri vzorcih od 13 do 16 pa smo pri konstantni
koncentraciji hitozana (40 mg/L) spreminjali pH, pri katerem je potekala koagulacija, in njegov
vpliv na uspešnost same koagulacije.
Vzorca 17 in 18 sta imela osnovni pH vode 8. Najprej smo pri tem pH uporabili različni
koncentraciji koagulanta Na-CMC, in sicer 40 mg/L ter 80 mg/L. Nadalje smo na vzorcih 19, 20
in 21 uporabili koncentracijo 80 mg/L in spremenili pH na 6,5 ter 4.
Na sveže dostavljenem vzorcu 22 smo ponovno opravili koagulacijo s hitozanom pri že prej
določeni optimalni koncentraciji in pH, da bi potrdili predhodno dobljene rezultate. Na vzorcih
od 23 do 25 smo poskusili še uporabo koagulanta Na-CMC z različnimi molekulskimi masami
pri predhodno določeni koncentraciji 80 mg/L in pH 4. Uporabili smo koagulant z molekulskimi
masami 90 000 g/mol, 250 000 g/mol in 700 000 g/mol. Ker je bila sveže dostavljena voda črne
barve zaradi težav s prezračevanjem vode v podjetju, smo sklenili na tej vodi opraviti še
elektrokoagulacijo (vzorec 26) z aluminijevimi elektrodami pri napetosti 9 V.
Ker so vzorci od 22 do 26 bili črne barve, smo enak postopek koagulacije in elektrokoagulacije
ponovili še na vzorcih od 27 do 33, da bi ugotovili morebitno neekvivalentnost rezultatov.
Na vzorcih od 34 do 37 smo opravili koagulacijo z že prej preizkušenima koagulantoma, ki sta
kazala najbolj obetavne rezultate, in sicer s hitozanom ter Na-CMC z molsko maso 700 000
g/mol. Koagulacija je potekala pri pH 4, ki smo ga že v začetku magistrske označili za
optimalnega, vendar pa smo vzorca 35 in 37 koagulirali pri pH 3,6 z namenom, da vidimo, kako
se koagulacija obnaša pri znižanju pH v še bolj kislo območje. Na vzorcu 38 smo izvedli
elektrokoagulacijo pri enakih pogojih kot pri vzorcih 26, 31 in 33.
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Po pregledu rezultatov smo izbrali optimalne pogoje koagulacije, pri katerih smo izvajali
nadaljnje čiščenje. Tako smo vse vzorce od 39 do 41 najprej koagulirali z dodatkom 40 mg/L
hitozana pri pH 4, nakar smo izvedli nanofiltracijo pri 20 bar.

Tabela 3-1: Oznaka vzorcev in pripadajočih parametrov
Oznaka
Oznaka
začetnega obdelanega
vzorca
vzorca

vzorec 1

vzorec 2

vzorec 3

vzorec 4
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Uporabljen koagulant

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1,1
2,1
3,1
4,1
5,1
6,1
7,1
8,1
9,1
10,1
11,1
12,1
13,1
14,1
15,1
16,1
17,1
18,1
19,1
20,1
21,1
22,1
23,1
24,1
25,1
26,1
27,1
28,1
29,1
30,1
31,1

PACl
PACl
PACl
PACl
PACl
PACl
PACl
PACl
PACl
PACl
hitozan
hitozan
hitozan
hitozan
hitozan
hitozan
CMC 90000
CMC 90000
CMC 90000
CMC 90000
CMC 90000
hitozan
CMC 90000
CMC 250000
CMC 700000
EK
hitozan
CMC 90000
CMC 250000
CMC 700000
EK

32
33

32,1 hitozan
33,1 EK

Koncentracija
koagulanta
[mg/L]
140
280
560
840
280
280
280
280
280
280
20
40
40
40
40
40
40
80
80
80
80
40
80
80
80
40
80
80
80
40

Zniževanje vsebnosti snovi v mlekarski odpadni vodi

vzorec 5

34
35
36
37

34,1
35,1
36,1
37,1

38
39

38,1 EK
39,1 hitozan
koagulacija in
39,2 nanofiltracija
40,1 hitozan
koagulacija in
40,2 nanofiltracija
41,1 hitozan
koagulacija in
41,2 nanofiltracija

vzorec 6
39
40
vzorec 7
40
41
vzorec 8
41

20

hitozan
hitozan
CMC 700000
CMC 700000

40
40
80
80

40

40

40
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3.2 Fizikalno-kemijske metode
Analizne metode, ki smo jih uporabljali pri analizi vzorcev, so prikazane v tabeli 3-2.
Tabela 3-2: Uporabljene analize
Parameter Enota

Standard

Metoda

Aparatura

elektrokemična
turbidimetrična

WTW Multi 3410
HACH 2100P Turbidimeter

SPLOŠNI
PARAMETRI
pH
Mot
SAK
χ

SIST ISO
/
10523
NTU
SIST ISO 7027
SIST EN ISO
-1
m
7887
mS/cm SIST EN 27888

ORGANSKI
PARAMETRI
mg/L
KPK
O2
TSS
TDS
γ(NH4+)
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mg/L
mg/L
mg/L

spektrofotometrična Agilent 8453 UV/VIS
elektrokemična
WTW Microprocessor Conductivity Meter LF 537

SIST ISO 6060 titrimetrična
ISO 11923:
1997
gravimetrična
USEPA 8163 gravimetrična
spektrofotometrična

Termoreaktor Spectroquant TR 620
Filtrni papir
/
Agilent 8453 UV/VIS
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Določevanje splošnih parametrov
Merjenje motnosti
Meritve motnosti smo opravili s HACH 2100P Turbidimetrom.
Osnovni vzorci pred čiščenjem so bili preveč motni za direktno merjenje motnosti, zato smo jih
pred merjenjem primerno redčili. Vzorec smo nalili v stekleničko, ki je priložena k turbidimetru,
jo vstavili v napravo in odčitali motnost vzorca v nefelometrični turbidimetrični enoti – NTU.
Merjenje pH
Za merjenje pH smo uporabili WTW Multi 3410.
Elektrodo smo potopili v vzorec in odčitali vrednost pH.
Merjenje spektralnega absorpcijskega koeficienta (SAK)
Absorbanco smo merili na spektrofotometru Agilent 8453 UV/VIS pri valovnih dolžinah 254 nm
in 436 nm. Vrednosti spektralnih absorpcijskih koeficientov smo izračunali po enačbi 3-2.

𝑆𝐴𝐾 =

𝐴
𝑑

(3-2)

V enačbi sta:
A
absorbanca, izmerjena pri določeni valovni dolžini,
d
širina kivete [m].
Merjenje prevodnosti
Prevodnost smo merili z aparaturo WTW Microprocessor Conductivity Meter LF 537. V
vzorec smo potopili elektrodo in iz zaslona odčitali prevodnost v mS/cm.
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Določanje organskih parametrov
Določanje kemijske potrebe po kisiku – KPK
Vzorce smo po potrebi ustrezno redčili, jih odpipetirali v kivete in jim dodali reagent kalijev
dikromat K2Cr2O7, ki oksidira večino organskih in anorganskih snovi v vodi, ter žveplovo kislino
Ag2SO4, ki deluje kot katalizator za reakcijo 3-3, ki je navedena spodaj, hkrati pa tudi odstrani
možne interference kloridov, bromidov in jodidov pri določevanju KPK. Po enakem postopku
smo pripravili slepi poizkus. Kivete smo postavili v reaktor, kjer je dve uri potekalo segrevanje
pri 150 °C. Po končanem segrevanju smo kivete ohladili, vsebino prelili v erlenmajerice in
titrirali z Mohrovo soljo ob dodatku indikatorja feroina do preskoka v rdečerjavo barvo. Pred
vsako uporabo smo preverili faktor Mohrove soli tako, da smo kromat K2Cr2O7 dodali k žveplovi
kislini H2SO4 in titrirali z Mohrovo soljo ob dodatku indikatorja feroina.
Kemijska reakcija:
𝐶𝑟2 𝑂72− + 6𝐹𝑒 2+ + 14𝐻 + → 2𝐶𝑟 3+ + 6𝐹𝑒 3+ + 7𝐻2 𝑂

(3-3)

Kemijsko potrebo po kisiku smo izračunali po enačbi 3-4.

𝐾𝑃𝐾 = 8 000 × 𝑐 × (𝑉1 − 𝑉2 )/𝑉0

(3-4)

Pri tem je:
c
množinska koncentracija Mohrove soli [mol/L],
V0
volumen testne raztopine [L],
V1
volumen porabljene Mohrove soli za slepo probo [L],
V2
volumen porabljene Mohrove soli za vzorec [L].
Množinsko koncentracijo Mohrove soli smo izračunali po enačbi 3-5.

𝑐 = 6 × 0,04 × 2,5/𝑉Ms

Pri tem je:
VMs
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volumen porabljene Mohrove soli [L].

(3-5)
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Določevanje vsebnosti amonijevih ionov NH4+
Vzorce, ki so vsebovali suspendirane delce, smo predhodno filtrirali. Iz natrijevega salicilata,
trinatrijevega cirtrata in dinatrij-pentaciano-nitrozilferata (II) dihidrata smo si v destilirani vodi
pripravili raztopino 1, iz natrijevega hidroksida in natrijevega diklorocianurata pa smo prav tako
v destilirani vodi pripravili raztopino 2. V bučko smo odpipetirali vzorec in med mešanjem dodali
4 mL raztopine 1 ter 4 mL raztopine 2. Enako smo pripravili slepo probo, le da smo v bučko
odpipetirali destilirano vodo. Po od 1 do 3 ur smo izmerili absorbanco pri valovni dolžini 655
nm proti slepi probi. Iz umeritvene krivulje smo izračunali koncentracijo amonijevih ionov v
vzorcu.
Umeritveno krivuljo smo pripravili tako, da smo standardnim vzorcem z določenimi
koncentracijami izmerili absorbanco.
Pri tej metodi določamo amonijak v obliki NH3 ali NH4+, prav tako pa tudi v vodi raztopljene
kloramine in določene primarne amine.
Določevanje suspendiranih snovi – TSS
Prazne filtrne papirje smo ustrezno označili in jih za dve uri dali sušit v sušilnik pri 105 °C. Po
sušenju smo jih ohladili v eksikatorju ter jih stehtali. Po končanem nučiranju določene količine
vzorca smo filtrne papirje ponovno dali sušit v sušilnik pri 105 °C. Po sušenju smo filtrne papirje
ohladili v eksikatorju in jih stehtali. Koncentracijo suspendiranih snovi smo izračunali po enačbi
3-6 v mg/L.

𝑇𝑆𝑆 = (𝑚𝑓2 − 𝑚𝑓1 )/𝑉0

Pri tem je:
mf2
masa filtrnega papirja z vzorcem [g],
mf1
masa praznega filtrnega papirja [g],
V0
volumen vzorca [L].
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Določevanje raztopljenih snovi – TDS
Prazne izparilnice smo ustrezno označili in jih za dve uri dali sušit v sušilnik pri 105 °C. Po
sušenju smo jih ohladili v eksikatorju in stehtali. Določeno količino vzorca smo nučirali skozi
filtrni papir, filtrat pa prelili v označene izparilnice. Filtrat smo uparili na peščeni kopeli, ohladili
v eksikatorju in izparilnice ponovno stehtali. Koncentracijo raztopljenih snovi smo izračunali po
enačbi 3-7 v mg/L.

𝑇𝐷𝑆 = (𝑚𝑖2 − 𝑚𝑖1 )/𝑉0

Pri tem je:
mi2
masa izparilnice z uparjenim filtratom [g],
mi1
masa prazne izparilnice [g],
V0
volumen vzorca [L].
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3.3 Določanje sestave mikrobne združbe
Za določitev sestave mikrobne združbe smo najprej izolirali DNK, pripravili knjižnico, opravili
sekvenciranje in analizo.
Celokupno DNK smo iz vzorcev mulja izolirali s kitom za izolacijo QIAamp® DNA Mini Kit
(QIAGEN) in s predhodnim mehanskim razbijanjem celic z SeptiFast (Roche) na MagnaLyser
aparaturi (Roche), po navodilih proizvajalca. Z verižno reakcijo s polimerazo (PCR) smo
pomnožili V3 in V4 regijo ribosomalnega gena 16S rRNK, vseh predstavnikov mikrobne združbe
v mulju, z začetnimi oligonukleotidi (MiSeqF in MiSeqR). [38] V tabeli 3-3 sta navedeni
nukleotidni zaporedji. V tabeli 3-4 je zapisana sestava reakcijske mešanice 1 za PCR.
Tabela 3-3: Oligonukleotidi in nukleotidno zaporedje [38]

Nukletidno zaporedje ZO (5’-3’)

Oznaka

Mesto prileganja

TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAG
AGACAGCCTACGGGNGGCWGCAG
V3-V4 regija gena
GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAA za 16S rRNA
GAGACAGGACTACHVGGGTATCTAAT
CC

MiSeq F
MiSeq R

Tabela 3-4: Sestava reakcijske mešanice 1 za PCR [39]

V [mL]
2x KAPA HiFi HotStart ReadyMix 12,5 µl
Začetni oligonuklotid MiSeq F (1 5,0 µl
µM)
Začetni oligonuklotid MiSeq R (1 5,0 µl
µM)
DNK
2,5 µl
Pomnoževanje je teklo v cikličnem termostatu (Biometra). Pogoji pomnoževanja so zapisani v
tabeli 3-5.
Tabela 3-5: Pogoji in postopek pomnoževanja 1 [39]

T [ °C] t [s]
95
95
55
72
72
4
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180
30
30
30
300

pomnoževanje

25x
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Po končanem PCR smo pomnožke PCR očistili z AMPure XP beads magnetnimi kroglicami
(Beckmen Coulter), po navodili proizvajalca. Očiščenim produktom PCR smo potem dodali
zaporedja (indekse) na podlagi katerih smo lahko končne sekvence dodelili ustreznim vzorcem.
[39]
Vsak vzorec smo označili z univerzalnim parom začetnih oligonukleotidov tako, da smo si
pripravili reakcijsko mešanico za PCR, katere sestava je zapisana v tabeli 3-6.
Tabela 3-6: Sestava reakcijske mešanice 2 za PCR [39]

V [mL]
HotStart 12,5 µl

2x KAPA HiFi
ReadyMix
*Primer 1 (N7xx) (2,5 µM)
*Primer 2 (S5xx) (2,5 µM)
Amplikon PCR produkt

5,0 µl
5,0 µl
2,5 µl

* - označuje enega od začetnih oligonukleotidov z dodanim unikatnim zaporedjem s katerim
enoznačno označimo posamezen vzorec
Pomnoževanje je teklo v cikličnem termostatu (Biometra). Pogoji pomnoževanja so zapisani v
tabeli 3-7.
Tabela 3-7: Pogoji in postopek pomnoževanja 2 [39]

T [ °C]

t [s]

95

180

95
55
72

30
30
30

72
4

300

pomnoževanje

8x

Po končanem PCR smo pomnožke ponovno očistili z AMPure XP beads magnetnimi kroglicami
(Beckmen Coulter), po navodili proizvajalca. [39]
Tako pripravljenim knjižnicam smo potem najprej določili koncentracijo s Quant-iT™
PicoGreen ® dsDNA kitom in jih umerili na ustrezno koncentracijo. Potem smo vse
normalizirane knjižnice (vzorce) združili in jim določili nukleotidna zaporedja na aparatu MiSeq
(Illumina) z uporabo kita MiSeq V3 (600-cycles). [40]
Taksonomsko sestavo mikrobne združbe v vzorcih, na podlagi pomnožene V3-V4 16s rRNK
regije, smo določili s programskim orodjem Mothur, sledili smo navodilom MiSeq SOP. V
operativne taksonomske enote (OTU) smo uvrstili zaporedja, ki so si bila podobna v > 97%, kar
v teoriji ustreza nivoju rodu. [41]
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4. Rezultati in diskusija
Rezultate smo razvrstili v tri poglavja, in sicer glede na rezultate koagulacije, elektrokoagulacije
ter nanofiltracije predhodno koagulirane odpadne vode. Poglavje koagulacija se nadalje deli na
tri podpoglavja glede na uporabljen koagulant.

4.1 Obdelava odpadne vode s koagulacijo
Koagulacija je potekala enako, ne glede na uporabljen koagulant. Vzorec smo najprej tri minute
mešali pri 120 obr/min, sledilo je petnajstminutno mešanje pri od 50 obr/min do 60 obr/min in
tridesetminutno posedanje nastalih flokul. Po pretečenem času tridesetih minut smo vzorec
prefiltrirali skozi filtrni papir in s filtratom opravljali nadaljnje meritve (merjenje motnosti,
absorbance, KPK, pH). Za meritve suspendiranih snovi in raztopljenih snovi smo uporabili
direkten vzorec po koagulaciji in ga nismo predhodno mikrofiltrirali.

4.1.1 Rezultati koagulacije z uporabo polialuminijevega klorida (PACl)
Pri vzorcih od 1 do 4 smo optimirali koncentracijo, potrebno za uspešno koagulacijo, in sicer
smo vzorcem dodali 140 mg/L PACl, 280 mg/L PACl, 560 mg/L PACl in 840 mg/L PACl pri
začetnem pH 4,7, ki je bil osnovni pH takratnega vzorca. Na sliki 3-1 je grafično prikazano
znižanje motnosti v odvisnosti od koncentracije koagulanta PACl. Ob dodatku 140 mg/L je ta
vrednost 93,9 %, ob dodatku 280 mg/L pa 96,3 %. Ko smo koncentracijo koagulanta povečali na
560 mg/L, smo dosegli slabše rezultate glede znižanja motnosti, in sicer 68,3 % ob dodani
koncentraciji 560 mg/L in 71,3 % ob dodatku 840 mg/L. V vseh primerih se je pH znižal, kar je
prikazano v tabeli 4-1. V tabeli imajo začetne vrednosti pH, pri katerih se je koagulacija izvajala,
enoštevilsko oznako vzorca (npr.: 1,2,3…), medtem, ko imajo končne vrednosti pH po opravljeni
koagulaciji, dvoštevilske oznake vzorcev (npr.: 1,1, 2,1, 3,1…)
Tabela 4-1: Vrednosti pH pred koagulacijo in po koagulaciji
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Oznaka
vzorca

pH

1
1,1
2
2,1
3
3,1
4
4,1

4,7
4,4
4,7
4,4
4,7
4,0
4,7
3,8

η(Mot)[%]
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Slika 4-1: Grafični prikaz znižanja motnosti v odvisnosti od koncentracije koagulanta PACl

Po dobljenih rezultatih smo se odločili za nadaljnje delo s polialuminijevim kloridom
koncentracije 280 mg/L, ki kaže najboljše rezultate glede na znižanje motnosti.
Pri vzorcih od 5 do 10 smo iskali optimalen začetni pH, pri katerim bi potekala koagulacija.
Koagulacijo smo opravljali v območju pH od 4 do 9. Za nastavljanje vrednosti pH smo uporabili
0,1 M HCl ter 0,1 M NaOH. Na sliki 4-2 je grafično prikazano znižanje motnosti v odvisnosti od
začetnega pH. V kislem območju smo dosegli bistveno slabše rezultate kot v nevtralnem in
bazičnem območju, kjer smo dosegli 98 % znižanja motnosti. Sklepamo, da je v primeru uporabe
koagulanta PACl koagulacijo smiselno opravljati pri pH, višjem od 6. Enako kot prej se je tudi
pri teh vzorcih pH po koagulaciji znižal, in sicer opazimo, da se z višanjem začetnega pH poviša
tudi znižanje končnega pH, kot je prikazano v tabeli 4-2.
Tabela 4-2: Vrednosti pH pred koagulacijo in po koagulaciji
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Oznaka
vzorca

pH

5

4,0

5,1

3,9

6

5,0

6,1

4,5

7

6,0

7,1

5,5

8

7,0

8,1

6,4

9

8,0

9,1

7,6

10

9,0

10,1

8,0
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Slika 4-2: Grafični prikaz znižanja motnosti v odvisnosti od začetnega pH ob dodatku PACl

Ob opravljeni koagulaciji s polialuminijevim kloridom je nastala velika količina sedimenta bele
barve, ki ni tvoril večjih flokul, ki bi bile povezane, nitkaste, kot so bile pri koagulaciji s
hitozanom v poglavju 4.1.2. in se je ob pretakanju vode skozi filtrni papir obnašal kot pesek ter
se ponovno pomešal z vodo. Omenjeni sediment je prikazan na sliki 4-3.

Slika 4-3: Med koagulacijo nastali sediment ob dodatku PACl
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4.1.2 Rezultati koagulacije z uporabo hitozana
Po opravljeni koagulaciji s PACl smo se zaradi zdravstvenih učinkov aluminija na človeško telo
in predvsem visoke koncentracije koagulanta za dosego dovolj učinkovite odstranitve motnosti
odločili za uporabo koagulanta hitozana. Podobno kot pri uporabi PACl smo najprej določili
optimalno koncentracijo hitozana, nato pa še optimalen pH, pri katerem se je v nadaljnje izvajala
koagulacija.
Na vzorcih 11 in 12 smo pri začetnem pH vzorca, ki je znašal 4,8, dodali 20 mg/L ter 40 mg/L
hitozana. Pri obeh obdelanih vzorcih se je pH povišal na 4,9, kar je že opazna razlika med
hitozanom in PACl, saj se je pri uporabi PACl pH po koagulaciji venomer znižal. Pri dodani
koncentraciji 20 mg/L hitozana se je motnost znižala za 74,6 %, medtem ko se je pri dodani
koncentraciji hitozana 40 mg/L motnost znižala za kar 94,7 %. Nadalje smo se zato odločili za
uporabo koncentracije 40 mg/L.
Po določeni optimalni koncentraciji smo iskali optimalen pH za izvajanje koagulacije. Na vzorcih
od 13 do 16 smo tako z dodatkom 1 M HCl pH nastavili na 8, 7, 6 in 4 ter tako opazovali
obnašanje hitozana v rahlo bazičnem, nevtralnem in kislem okolju. Pri vseh vzorcih smo opazili
podobno dogajanje kot prej glede na spremembe pH, saj se je v vseh primerih pH povišal.
Na sliki 4-4 je grafično prikazano znižanje motnosti glede na pH vzorca pred koagulacijo.

100,00
90,00
80,00

ηMot [%]

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
8,00

7,00

6,00

4,00
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Slika 4-4: Grafični prikaz znižanja motnosti v odvisnosti od začetnega pH ob dodatku hitozana

Kot je vidno na sliki 4-4, se motnost najbolj zniža v kislem območju, in sicer pri pH 4, kar za 88
%, zato smo se odločili, da nadalje koagulacijo s hitozanom opravljamo pri tem pH.
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Izmerili smo absorbanco pri 254 nm in 436 nm ter izračunali spektralni absorbcijski koeficient –
SAK. Ker so začetni vzorci od 13 do 16 enaki, smo v tabeli 4-3 podali SAK le za vzorec 13 in
obdelane vzorce. Iz tabele je razvidno, da se pri vseh začetnih pH SAK254 in SAK436 po koagulaciji
s hitozanom znižata, vendar pa je to znižanje največje ravno pri pH 4. S tem smo še dodatno
potrdili optimalnost pH 4 za dosego najboljših rezultatov pri koagulaciji s hitozanom.
Tabela 4-3: Rezultati meritev SAK254 in SAK436 po dodatku hitozana pri določevanju optimalnega pH

Oznaka
vzorca

SAK254

SAK436

13

352,9

112,4

13,1

227,2

61,8

14,1

234,6

63,5

15,1

222,3

60,8

16,1

64,3

15,6

Po določitvi optimalnih pogojev smo koagulacijo s hitozanom pri teh pogojih ponovili na vzorcih
22, 27, 32 in 34, ki so bili iz različnih serij, da bi lahko dokazali pravilnost izbranih pogojev in
ekvivalentnost rezultatov pri teh pogojih.
Ponovno smo pri vseh vzorcih po obdelavi opazili povišanje pH, ki je prikazano v tabeli 4-4.
Tabela 4-4: Vrednosti pH pred koagulacijo in po koagulaciji
Oznaka vzorca

pH

22

3,7

22,1

3,9

27

3,9

27,1

4,3

32

4,0

32,1

4,1

34

4,1

34,1

4,2

Na sliki 4-5 je grafični prikaz znižanja motnosti vseh štirih vzorcev. Vidimo lahko, da se znižanje
motnosti giblje med 73 % in 99 %, kar potrjuje našo odločitev o optimalni koncentraciji in
optimalnem pH.
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Slika 4-5: Grafični prikaz znižanja motnosti obdelanih vzorcev pri istih pogojih ob dodatku hitozana

Vzorcu 35 smo pH nastavili nekoliko nižje, in sicer na 3,6, da bi pogledali, kako se spremenijo
rezultati koagulacije, ko ta poteka v bolj kislem območju. Znižanje motnosti je bilo nekoliko
nižje v primerjavi z rezultati pri pH 4, in sicer 92 %.
Vzorcem smo izmerili absorbanco pri 254 nm in 436 nm in izračunali spektralne absorbcijske
koeficiente, ki so podani v tabeli 4-5. Kot je razvidno iz tabele, se SAK254 in SAK436 v vseh
primerih znižata, in sicer doseže največje znižanje SAK254 vzorec 34,1 (9,5-kratno znižanje),
največje znižanje SAK436 pa doseže vzorec 27,1 (kar 26-kratno znižanje). Glede na znižanje
SAK254 in SAK436 lahko sklepamo, da je naša odločitev glede optimalnega pH bila pravilna.
Tabela 4-5: Rezultati meritev SAK254 in SAK436 pred in po dodatku hitozana

Oznaka vzorca
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SAK254

SAK436

22

432,0

111,0

22,1

78,9

22,8

27

114,5

40,9

27,1

25,1

1,6

32

364,2

129,2

32,1

60,8

15,4

34

254,6

91,1

34,1

26,8

6,5

35

254,6

91,1

35,1

34,1

9,4
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Meritve kemijske potrebe po kisiku – KPK
Meritve kemijske potrebe po kisiku smo izvedli na vzorcih 22, 32, 34 in 35 ter na njim
pripadajočih obdelanih vzorcih. Rezultati meritev KPK so podani spodaj v tabeli 4-6. Najboljšo
odstranitev KPK je dosegel vzorec 32, in sicer kar 67 % znižanja KPK. Vendar pa kljub visoki
odstranitvi organskih snovi KPK v vodi še vedno presega mejne vrednosti za izpust v okolje, ki
je 150 mg/L O2. [42] V nobenem primeru nismo dosegli odstranitve KPK nižje od 30 %.
Tabela 4-6: Rezultati meritev KPK pred in po dodatku hitozana

Oznaka vzorca
22
22,1
32
32,1
34
34,1
35
35,1

KPK [mg/L O2]
567
387
1717
559
789
408
789
398

Meritve vsebnosti amonijevih ionov
V tabeli 4-7 so podani rezultati meritev vsebnosti amonijakalnega dušika oziroma amonijevih
ionov. Pri vzorcu 27,1 smo zabeležili največje znižanje vsebnosti amonijevih ionov, in sicer
23,3 %, medtem ko je pri vzorcema 32,1 ter 34,1 to znižanje znašalo 18,9 % in 3,5 %. Pri vzorcu
35,1 pride do zanimive spremembe, in sicer do povišanja amonijakalnega dušika po opravljeni
koagulaciji. Ta pojav smo pripisali delovanju hitozana v kislem območju, saj vsebuje dve zelo
polarni –OH in –NH2 skupini in ima vrednost pKa okrog 6,5. Pri pH, nižjem od 6,5, je zato v
kationski naravi in tvori –NH3+ skupine, ki prispevajo k zaznavi amonijevih ionov. [43]
Tabela 4-7: Rezultati meritev vsebnosti amonijevih ionov pred in po dodatku hitozana

Oznaka vzorca
27
27,1
32
32,1
34
34,1
35
35,1

34

γ NH4+ [mg/L]
1,5
1,1
1,3
1,1
1,3
1,3
1,3
1,3
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Med koagulacijo s hitozanom je nastal sediment, ki je bil v primerjavi s sedimentom PACl dosti
bolj kompakten in se z vodo ni tako zelo mešal ob prelivanju skozi filtrni papir. Na videz je
vseboval nitkaste flokule rjave barve, poleg sedimenta pa so nekateri delci tudi plavali na površini
koagulirane vode. Sediment je prikazan na sliki 4-6.

Slika 4-6: Med koagulacijo nastali sediment ob dodatku hitozana
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4.1.3 Rezultati koagulacije z uporabo natrijeve karboksimetil celuloze (Na-CMC)
Med pregledom literature smo zasledili uporabo koagulanta natrijeve karboksimetil celuloze,
zato smo se odločili, da preverimo morebitno ustreznost tega koagulanta. Uporabili smo NaCMC s tremi različnimi molekulskimi masami, in sicer 90 000 g/mol, 250 000 g/mol ter 700 000
g/mol. Na vzorcih od 17 do 23 smo uporabili Na-CMC z molekulsko maso 90 000 g/mol.
Na vzorcih 17 in 18 smo preverili potrebno koncentracijo koagulanta za uspešno koagulacijo,
vendar smo se že vnaprej odločili, da najvišja koncentracija naj ne presega 100 mg/L, saj NaCMC spada med cenovno neugodne koagulante predvsem v primeru visokih koncentracij.
Optimalno koncentracijo smo preverjali pri pH 8, ki je bil osnovni pH dostavljenega vzorca.
Pri dodani koncentraciji 40 mg/L se je motnost znižala za zgolj 39 %, medtem ko se je ob dodatku
80 mg/L Na-CMC motnost znižala za 52,4 %. Znižanja SAK254 in SAK436 se nista bistveno
razlikovala glede na dodano koncentracijo. Za razliko od obdelave s hitozanom se je tokrat pH
po koagulaciji znižal, vendar smo opazili, da se je to zgodilo le pri vodi z začetnim pH 8. Kasneje,
ko je pH vode bil v nevtralnem in kislem območju, je prišlo do podobnega pojava kot pri
hitozanu, in sicer do rahlega povišanja pH. Glede na dobljene rezultate smo se odločili, da v
prihodnje uporabljamo koncentracijo 80 mg/L koagulanta Na-CMC. Znižanje motnosti v
odvisnosti koncentracije koagulanta je grafično prikazano na sliki 4-7.
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Slika 4-7: Znižanje motnosti v odvisnosti od koncentracije ob dodatku Na-CMC

Na vzorcih 19 in 20 smo določali optimalen pH za izvedbo koagulacije z Na-CMC. S pomočjo
1 M HCl smo nastavili pH vzorca na 4 in 6,5 ter opazovali spremembe v motnosti, SAK254 in
SAK436. Glede na rezultate, ki so grafično prikazani na sliki 4-8, smo se odločili za nadaljnje
opravljanje koagulacije pri pH 4.
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Slika 4-8: Znižanje motnosti v odvisnosti od pH ob dodatku Na-CMC

Na vzorcih 21 in 23 smo uporabili enako koncentracijo koagulanta, in sicer 80 mg/L, in
koagulacijo izvedli pri enakem pH, da bi potrdili optimalnost izbranih pogojev. Vzorec 21, ki je
bil iz iste serije kot predhodni vzorci, je kazal obetavne rezultate, in sicer 92 % znižanja motnosti
in 66 % znižanja SAK436, medtem ko je vzorec 23, ki je bil iz druge serije, kazal popolnoma
drugačne rezultate. Motnost se je znižala za 6,5 %, SAK254 za 46 % in SAK436 za 49 %. Zaradi
tega smo analizo ponovili na dveh vzorcih iz iste serije (24 in 25), vendar smo tokrat uporabili
Na-CMC z molekulsko maso 250 000 g/mol za vzorec 24 ter Na-CMC z molekulsko maso
700 000 g/mol za vzorec 25. Rezultati se niso bistveno razlikovali od prejšnjih. Najboljše
znižanje motnosti je dosegel vzorec 25,1, ki je bil obdelan z Na-CMC z molekulsko maso
700 000 g/mol, in sicer 9,5 %, vendar to še vseeno ni zadovoljiv rezultat. Vzorec 24,1, ki je bil
obdelan z Na-CMC z molekulsko maso 250 000 g/mol, je dosegel 5,7 % znižanja motnosti.
Zaradi primerljivih rezultatov znotraj serije vode, ki je bila dostavljena, sklepamo, da je slabša
učinkovitost koagulanta posledica drugačne sestave odpadne vode. Rezultati znižanja motnosti
so grafično prikazani na sliki 4-9.
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Slika 4-9: Znižanje motnosti v odvisnosti od molekulske mase koagulanta Na-CMC pri vzorcih 23, 24
in 25

Koagulacijo s karboksimetil celulozo z različnimi molekulskimi masami smo ponovili na vzorcih
28, 29 ter 30, ki so iz iste serije. Rezultati znižanja motnosti so grafično prikazani na spodnji sliki
4-10. Opazimo, da se trend vzorcev od 23 do 25 spet ponovi. Najboljše rezultate dobimo pri
uporabi koagulanta z največjo molekulsko maso, tj. 700 000 g/mol. Na podlagi teh rezultatov
sklepamo, da je najučinkovitejša molekulska masa ravno ta in je zato najprimernejša za nadaljnje
delo.
Na podlagi razlage iz poglavja 2.4.1. za koagulant hitozan lahko sklepamo, da pri uporabi
natrijeve karboksimetil celuloze pride do podobnega pojava kot v prej omenjeni študiji [24], in
sicer se z višanjem molekulske mase poveča adsorpcija onesnaževal v vodi, prav tako pa se zniža
tudi motnost.
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Slika 4-10: Znižanje motnosti v odvisnosti od molekulske mase koagulanta Na-CMC pri vzorcih 28 in
29, 30
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Na vzorcih 36 in 37 smo podobno kot pri koagulaciji s hitozanom še enkrat opravili koagulacijo
s koagulantom z najboljšo molekulsko maso pri pH 4 in pH 3,6, da bi videli, kako se koagulant
obnaša v bolj kislem območju. Pri obeh vrednostih pH smo dosegli zelo primerljive rezultate, in
sicer 91 % znižanja motnosti pri vzorcu 36,1 ter 89 % znižanja motnosti pri vzorcu 37,1.
Spektralni absorbcijski koeficienti vseh vzorcev pred obdelavo in po obdelavi so podani v tabeli
4-8. Najboljše rezultate znižanja SAK254 in SAK436 smo dosegli pri koagulaciji z Na-CMC z
molekulsko maso 700 000 g/mol pri pH 4.
Tabela 4-8: Rezultati meritev SAK254 in SAK436 pred in po dodatku Na-CMC

Oznaka vzorca SAK254
17
17,1
18
18,1
19
19,1
20
20,1
21
21,1
23
23,1
24
24,1
25
25,1
28
28,1
29
29,1
30
30,1
36
36,1
37
37,1
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352,9
241,2
352,9
244,7
352,9
102,4
352,9
239,5
266,9
305,6
352,9
190,3
432,0
195,9
432,0
189,5
114,5
64,2
114,5
53,2
114,5
43,5
254,5
40,9
254,5
34,9

SAK436
112,4
61,7
112,4
61,3
112,4
18,5
112,4
63,9
143,9
47,7
112,4
56,8
111,0
59,1
111,0
56,7
40,9
15,0
40,9
6,6
40,9
4,5
91,1
9,8
91,1
7,8
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Meritve vsebnosti amonijevih ionov

Rezultati merjenja vsebnosti amonijevih ionov so podani v tabeli 4-9. Vsebnost amonijevih ionov
se je najbolj znižala pri vzorcu 28,1 (29 %), vendar je ta rezultat primerljiv z znižanjem
amonijevih ionov pri vzorcu 29,1 (28,5 %). Na podlagi tega lahko sklepamo, da ima najbolj
primeren koagulant Na-CMC za čiščenje odpadnih mlekarskih voda molekulsko maso 700 000
g/mol.
Tabela 4-9: Rezultati meritev vsebnosti amonijevih ionov pred in po dodatku Na-CMC

Oznaka vzorca

40

γ NH4+ [mg/L]

28

1,5

28,1

1,1

29

1,5

29,1

1,0

30

1,5

30,1

1,1

36

1,3

36,1

1,4

37

1,3

37,1

1,3
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Po opravljeni koagulaciji s karboksimetil celulozo je prišlo do nastanka svetlega sedimenta, ki je
spominjal na prah, po videzu pa je bil podoben sedimentu nastalem pri koagulaciji s
polialuminijevim kloridom. Nastali sediment je prikazan na sliki 4-11.

Slika 4-11: Med koagulacijo nastali sediment ob dodatku Na-CMC
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4.2 Čiščenje odpadne vode z uporabo elektrokoagulacije
Elektrokoagulacijo smo izvajali z aluminijevimi elektrodami pri napetosti 9 V na vzorcih 26, 31,
33 in 38 pri njihovih osnovnih pH. Vzorci 26, 33 in 38 so imeli začetni pH v območju od 5,6 do
6,8. Po opravljeni elektrokoagulaciji se je tem vzorcem pH povišal, medtem ko se je vzorcu 31,
ki je imel začetni pH 10, pH po elektrokoagulaciji znižal. Rezultati so podani v spodnji tabeli 410.
Tabela 4-10: Vrednosti pH pred in po elektrokoagulaciji

Oznaka
vzorca

pH

26
26,1
31
31,1
33
33,1
38
38,1

6,8
7,6
10,1
9,9
5,6
6,8
6,1
6,3

Pri vzorcih 31 in 33 smo izmerili podobno znižanje motnosti (96 % in 98 %), saj sta iz iste serije.
Slabše rezultate smo dosegli pri vzorcih 26 (64 % znižanja motnosti) ter 38 (74 % znižanja
motnosti). Sklepali smo, da je učinkovitost elektrokoagulacije na znižanje motnosti odvisna od
sestave odpadne vode, ki se razlikuje glede na proizvodni proces pred in v času odvzema. Slika
4-12 grafično prikazuje znižanje motnosti.
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Slika 4-12: Znižanje motnosti po elektrokoagulaciji
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Najboljše rezultate odstranitve SAK254 in SAK436 dosežemo pri vzorcu 33,1, in sicer 92 %
znižanja SAK254 ter 96 % znižanja SAK436. Pri vseh vzorcih, razen pri vzorcu 31, pride do znižanja
SAK254. Povišanje SAK254 pri vzorcu 31 pripišemo napaki.

Tabela 4-11: Rezultati meritev SAK254 in SAK436 pred in po elektrokoagulaciji

Oznaka vzorca

SAK254

26
26,1
31
31,1
33
33,1
38
38,1

SAK436

432,0
67,4
11,5
22,7
364,2
28,2
254,6
76,9

111,0
18,9
4,1
1,6
129,2
5,0
91,1
31,8

Meritve kemijske potrebe po kisiku – KPK
Kemijsko potrebo po kisiku smo izmerili dvema vzorcema, ki nista bila iz iste serije, in sicer
vzorcu 33 ter vzorcu 38 in njima pripadajočima obdelanima vzorcema. Pri obeh meritvah smo
dosegli primerljivo odstranitev KPK, in sicer 57,7 % za vzorec 38,1 ter 58,4 % za vzorec 33,1.
Voda po obdelavi še vedno ni imela dovolj nizke KPK za izpust v kanalizacijo ali okolje.
Tabela 4-12: Rezultati meritev KPK pred in po elektrokoagulaciji

Oznaka vzorca KPK [mg/L O2]
33
33,1
38
38,1
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1913
795
789
334

η(KPK) [%]
58
57

Zniževanje vsebnosti snovi v mlekarski odpadni vodi

Meritve vsebnosti amonijevih ionov
Rezultati merjenja vsebnosti amonijevih ionov po opravljeni elektrokoagulaciji so podani v tabeli
4-13. Podobno kot pri uporabi koagulanta Na-CMC pride pri uporabi elektrokoagulacije do
znižanja vsebnosti amonijevih ionov.
Tabela 4-13: Rezultati meritev vsebnosti amonijevih ionov pred in po elektrokoagulaciji

Oznaka vzorca γ NH4+ [mg/L]
31
31,1
33
33,1
38
38,1
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1,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
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4.3 Nanofiltracija koagulirane odpadne vode
Za nanofiltracijo smo uporabili aparaturo OSMO – MemCell z tankoslojno kompozitno
membrano Osmonics DESAL DL, katere karakteristike smo opisali v poglavju 3.1.
Za določitev optimalnih parametrov nanofiltracije smo najprej skozi membrano filtrirali
destilirano vodo pri različnih tlakih, in sicer pri 5 bar, 10 bar, 15 bar, 20 bar in 25 bar. Merili smo
pretok skozi membrano in z grafa povprečnega pretoka v odvisnosti od tlaka določili najbolj
optimalen tlak, pri katerem smo nadalje opravljali nanofiltracijo.
Odločili smo se za tlak 20 barov, pri katerem je pretok vode skozi membrano znašal 0,5 L/h, saj
potrebe po višjem pretoku ni bilo, hkrati pa bi z višanjem tlaka povzročili tudi višje obratovalne
stroške. Graf odvisnosti povprečnega pretoka od tlaka je prikazan na sliki 4-13. Iz grafa smo
ɸ
odčitali naklon (𝐴), ter po enačbi 3-1 izračunali permeabilnost membrane, ki znaša 3,6 L/m2h.
Na sliki 4-14 je prikazan graf odvisnosti pretoka od časa pri nanofiltraciji vzorca pri tlaku 20
barov. Iz te slike je razvidno, da med nanofiltracijo vzorca prihaja do zmanjšanja pretoka, kar
lahko pripišemo mašenju membrane.
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Slika 4-13: Graf odvisnosti povprečnega pretoka od tlaka za destilirano vodo
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Slika 4-14: Graf odvisnosti pretoka od časa za vzorec

Po sklepu, da sta za nadaljnje delo najbolj optimalna koagulant hitozan pri pH 4 in koncentracija
40 mg/L, smo vzorce 39, 40 ter 41 koagulirali s tem. Za meritve skupnih suspendiranih snovi in
skupnih raztopljenih snovi smo uporabili direkten vzorec po koagulaciji, medtem ko smo za
nadaljnjo nanofiltracijo vzorec po koagulaciji predhodno filtrirali skozi filtrni papir z velikostjo
por 12 µm, saj je vzorec še vedno vseboval preveč delcev in nitastih struktur, ki so bila vidna s
prostim očesom, kar bi lahko povzročilo mašenje membrane pri nanofiltraciji.

46

Zniževanje vsebnosti snovi v mlekarski odpadni vodi

Glede znižanja motnosti opazimo podobnosti pri vseh vzorcih po koagulaciji in nanofiltraciji. Po
koagulaciji in mikrofiltraciji se je motnost znižala v območju od 92 % do 99,8 %, medtem ko je
po opravljeni nanofiltraciji znižanje motnosti pri vseh vzorcih preseglo 99,9 %. Rezultati meritev
motnosti so podani v tabeli 4-14.
Tabela 4-14: Rezultati meritev motnosti po koagulaciji in nanofiltraciji

Oznaka vzorca Mot [NTU]
39
39,1
39,2
40
40,1
40,2
41
41,1
41,2

1050
1,33
0,32
1870
2,52
0,23
548
43,7
0,51

Podobne rezultate so dosegli v študiji, kjer so odpadne vode iz mlekarske industrije koagulirali s
polialuminijevim kloridom, in sicer so dosegli 98,9 % znižanje motnosti z dodatkom 900 mg/L
koagulanta. [7]
Nam so primerljiva znižanja motnosti uspela z uporabo naravnega koagulanta hitozana in z nižjo
koncentracijo, in sicer 40 mg/L.
Rezultati meritev pH so pokazali, da se je po nanofiltraciji vrednost pH povišala, kar je podano
v tabeli 4-15.
Tabela 4-15: Vrednosti pH po koagulaciji in nanofiltraciji

Oznaka vzorca
39
39,1
39,2
40
40,1
40,2
41
41,1
41,2
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pH
4,1
4,2
6,6
4,0
4,2
6,2
4,1
4,6
5,7
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Ker smo sklepali na vezavo kislih funkcionalnih spojin, kar bi lahko vplivalo na pH filtrata, smo
uporabljeno membrano podrobneje pogledali na FTIR in spekter primerjali s spektrom
neuporabljene membrane. Oba spektra sta prikazana spodaj na slikah 4-15 in 4-16. Ker oba
spektra kažeta enake pike, sklepamo, da ni razlike med membranama pred in po obdelavi.

Slika 4-15: FTIR membrane pred nanofiltracijo

Slika 4-16: FTIR membrane po nanofiltraciji
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Podobno kot že prej pri koagulaciji s hitozanom smo bistveno znižanje SAK254 in SAK436 že po
opravljeni koagulaciji opazili tudi na vzorcih 39, 40 ter 41, ki so bili obdelani enako kot vzorci v
poglavju 4.1.2. Po opravljeni nanofiltraciji pa se je to znižanje še povečalo. Najvišje znižanje
smo zabeležili pri vzorcu 40, in sicer 95 % znižanja SAK254 ter 99 % znižanja SAK436 po
koagulaciji. Po nanofiltraciji je znižanje SAK254 znašalo kar 99 %, znižanje SAK436 pa 99,9 %.
Rezultati so podani v tabeli 4-16.
Tabela 4-16: Rezultati meritev SAK254 in SAK436 po koagulaciji in nanofiltraciji

Oznaka vzorca
39
39,1
39,2
40
40,1
40,2
41
41,1
41,2
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SAK254
297,9
23,0
7,0
504,0
22,8
4,1
657,1
101,0
10,1

SAK436
234,9
1,9
0,9
425,3
2,6
0,2
276,7
28,5
1,3
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Meritve kemijske potrebe po kisiku – KPK
Pri vzorcih 39, 40 in 41 opazimo višje KPK kot pri predhodnih vzorcih, ki niso bili obdelani,
vendar pa se po koagulaciji in mikrofiltraciji KPK bistveno zniža. Po opravljeni nanofiltraciji
smo v vseh primerih dosegli vrednost KPK, ki je pod mejno vrednostjo za izpust v kanalizacijo
ali okolje. [42]
Rezultati so prikazani v tabeli 4-17 in grafično prikazani na sliki 4-17.

Tabela 4-17: Rezultati meritev KPK po koagulaciji in nanofiltraciji

Oznaka vzorca KPK [mg/L O2]
39

3069

39,1

1363

39,2

76

40

4240

40,1

878

40,2

64

41

1142

41,1

345

41,2

137

V študiji so z uporabo koagulacije in membranskega bioreaktorja dosegli 98,5 % znižanje KPK.
Tako je vrednost KPK znašala 8 mg/L, kar je zadoščalo za varen izpust v okolje. Potrdili so
pomembnost predhodne obdelave s koagulacijo. [7] Naši rezultati so v skladu s študijo, in sicer
smo najboljše rezultate dosegli pri vzorcu 40, in sicer 79 % znižanja po koagulaciji in 98,5 %
znižanja po nanofiltraciji.
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Slika 4-17: Grafični prikaz znižanja KPK po koagulaciji in nanofiltraciji
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Meritve vsebnosti amonijevih ionov
Ob merjenju vsebnosti amonijevih ionov smo pri vseh vzorcih naleteli na enak trend, in sicer
povišanje vsebnosti amonijevih ionov po opravljeni koagulaciji. Po opravljeni nanofiltraciji se je
vsebnost amonijevih ionov znižala na prvotno vrednost. Ta pojav smo pojasnili že v poglavju
4.1.2 v podpoglavju vsebnost amonijevih ionov. Zaradi uporabe hitozana pride do tvorbe skupin
NH3+ v kislem območju, ki prispevajo k navideznem povišanju amonijevih ionov.
Rezultati meritev so prikazani v tabeli 4-18.
Tabela 4-18: Rezultati meritev vsebnosti amonijevih ionov po koagulaciji in nanofiltraciji

Oznaka vzorca γ NH4+ [mg/L]
39
39,1
39,2
40
40,1
40,2
41
41,1
41,2
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0,9
1,1
0,9
0,9
2,6
0,8
2,9
3,2
3,0
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Meritve vsebnosti suspendiranih trdnih snovi – TSS
Vsebnost suspendiranih delcev smo merili v osnovni vodi, vodi po koagulaciji in vodi po
nanofiltraciji. Kot je razvidno s slike 4-18, se vsebnost suspendiranih delcev primerno zniža že s
koagulacijo, po nanofiltraciji vsebnost TSS nikoli ni presegla 800 mg/L. Najboljše rezultate
dobimo pri vzorcu 39, in sicer 67 % znižanja TSS po opravljeni koagulaciji in 83 % znižanja TSS
po nanofiltraciji.
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Slika 4-18: Grafični prikaz znižanja suspendiranih trdnih snovi po koagulaciji in nanofiltraciji

Meritve vsebnosti raztopljenih trdnih snovi – TDS
Podobno kot vsebnost suspendiranih snovi se je tudi vsebnost raztopljenih snovi primerno
zniževala po opravljenih stopnjah čiščenja. Po sami koagulaciji se vsebnost raztopljenih delcev
ni bistveno znižala (znižanje v območju od 0,6 % do 4,5 %), medtem ko se je po opravljeni
nanofiltraciji TDS znižala v območju od 60 % do 74 %. Ponovno smo najboljše rezultate (74 %
znižanja TDS) zabeležili pri vzorcu 39.
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Slika 4-19: Grafični prikaz znižanja raztopljenih trdnih snovi po koagulaciji in nanofiltraciji
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4.4 Mikrobiološke analize mulja
Rezultati so pokazali, da so se v mulju osnovne vode in v mulju po koagulaciji pojavile enake
bakterije. Prevladovale so bakterije iz debel Firmicutes in Proteobacteria. Največji delež so
predstavljali predstavniki iz dveh rodov, Enterobacter in Pseudomonas, ki vključujejo tako
patogene kot nepatogene vrste, in so vsesplošno prisotne v okolju. Njihova vsebnost se je v
mulju, nastalem ob koagulaciji s hitozanom, znižala. V obeh vzorcih mulja smo našli tudi
bakterije iz rodu Exigubacterium, katerih vsebnost se je po koagulaciji s hitozanom povišala.
V raziskavi so izolirali in karakterizirali bakterije, prisotne v kompostu odpadkov zelenjave in
sadja. Prav tako so želeli ugotoviti, katere izmed prisotnih bakterij spadajo med tako imenovane
PGPR – rastno spodbujevalne rhizobakterije (angl. Plant growth-promoting rhizobacteria) –, ki
so koristne za rast rastlin, saj so zmožne spodbujati rast rastlin s kolonizacijo rastlinskega korena.
PGPR pomagajo tudi pri solubilizaciji mineralnih fosfatov (P-solubilizacija) in dušika (fiksacija
N2). [44] PGPR ohranjajo več zemeljskega organskega dušika in drugih hranil v sistemu rastlinatla, s čimer se poveča sproščanje hranil in zmanjša potreba po kemičnih gnojilih. [45] Obogatitev
komposta s PGPR in regulatorji rasti rastlin ima sinergijski učinek na rast pridelka. [46]
Različne vrste bakterij, vključno z rodovi Bacillus, Pseudomonas, Enterobacter, Rhizobium,
Azospirillum, Azotobacter in Serratia, imajo številne lastnosti, vključno s P-solubilizacijo, N2fiksacijo in sposobnostjo proizvajanja citokininov, antibiotikov in hidrolitskih encimov, ki
povečujejo donos v pšenici, rižu, koruzi in sladkorni pesi. [44]
Pregledali so šest bakterij kot potencialnih PGPR na osnovi njihovih dejavnostih spodbujanja
rasti rastlin (PGP – angl. Plant growth promoting). Vseh šest primerkov je povečalo korenino
pšenice in suho biomaso na rastlino v primerjavi z neinokuliranimi kontrolnimi tlemi. Dve
bakterijski verigi, RHC-8 in RHC-13, sta bili identificirani kot Enterobacter sp. in Pseudomonas
sp. Ti sta bili najboljši potencialni PGPR glede na dolžino korenine pšeničnega korena in
proizvodnjo biomase. Pri inokulaciji RHC-8 (Enterobacter aerogenes), ki ji sledi RHC-13
(Pseudomonas brenneri), so opazili največjo dolžino poganjkov. [44]
Identificirali so več bakterij, med katerimi so bile tudi bakterije rodu Pseudomonas in
Enterobacter, ki se v večini pojavljajo tudi v naših vzorcih mulja po opravljeni koagulaciji.
Na podlagi teh dognanj lahko sklepamo, da bi v primeru koagulacije s hitozanom proizvedeni
mulj potencialno lahko ponovno uporabili kot sredstvo za kompostiranje oziroma sredstvo za
pospeševanje rasti rastlin. Seveda bi glede na potencialno patogenost samih bakterij morali na
teh vzorcih opraviti še podrobnejše mikrobiološke analize npr. določiti sestavo združbe do vrste
natančno in testirati odpornost bakterij na antibiotike.
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5. Zaključek
V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, ali je koagulacija z uporabo naravnih koagulantov, ki
nimajo neželenih učinkov na okolje, konkurenčna koagulaciji s sintetičnimi koagulanti, ki so
prisotni na trgu. Želeli smo ugotoviti, ali je sama koagulacija dovolj dobra metoda čiščenja za
možno ponovno uporabo očiščene mlekarske odpadne vodo iz podjetja Pomurske mlekarne, d.
d. Preverili smo tudi možnost uporabe nanofiltracije kot naknadnega čiščenja mlekarske
odpadne vode po predhodno opravljeni koagulaciji.
Vzorce od 1 do 10 smo koagulirali s polialuminijevim kloridom, ki je kazal dobre rezultate glede
znižanja motnosti, vendar ga nadalje nismo več uporabljali zaradi dokazanih negativnih učinkov
aluminija na človeka in okolje.
Izbrali smo dva naravna koagulanta, in sicer hitozan ter natrijevo karboksimetil celulozo (NaCMC), s katerima smo opravljali nadaljnje čiščenje vzorcev. Z opravljanjem preliminarnih
poskusov smo določili optimalno koncentracijo koagulanta, ki je v primeru hitozana znašala 40
mg/L, v primeru natrijeve karboksimetil celuloze pa 80 mg/L. Pri uporabi obeh koagulantov je
bil optimalen začetni pH koagulacije 4. Ugotavljali smo vpliv molekulske mase Na-CMC na
rezultate znižanja motnosti, amonijevih ionov ter spektralnega absorbcijskega koeficienta.
Uporabili smo tri različne molekulske mase, in sicer 90 000 g/mol, 250 000 g/mol ter 700 000
g/mol. Najboljše rezultate je kazal Na-CMC z molekulsko maso 700 000 g/mol.
Znižanje motnosti je v primeru uporabe hitozana doseglo maksimalno 99 %, medtem ko je
znižanje motnosti v primeru uporabe Na-CMC (700 000 g/mol) znašalo 91 %. Pri uporabi
elektrokoagulacije je največje znižanje motnosti dosegel vzorec 31,1, in sicer 96 %. Po opravljeni
nanofiltraciji smo dosegli 99,9 % znižanja motnosti. Razlike v znižanju motnosti znotraj uporabe
ene metode smo pripisali različni sestavi odpadne vode, ki se razlikuje glede na proizvodni
proces, ki je potekal v času pred odvzemom vzorca ali med odvzemom vzorca.
Pri uporabi Na-CMC smo zasledili znižanje amonijevih ionov po koagulaciji. Pri uporabi
hitozana je prišlo do zanimivega trenda, in sicer povišanja vsebnosti amonijevih ionov po
koagulaciji. Ta pojav smo pripisali delovanju hitozana v kislem območju, saj hitozan vsebuje dve
zelo polarni skupini –OH in –NH2 in ima pKa vrednost okrog 6,5. Pri pH, nižjem od 6,5, je zato
v kationski naravi in tvori skupine –NH3+, ki prispevajo k zaznavi amonijevih ionov. Po
opravljeni nanofiltraciji se je vsebnost amonijevih ionov znižala na prvotno ali nekoliko nižjo
vrednost.
Meritve KPK so pokazale boljšo učinkovitost koagulacije s hitozanom od elektrokoagulacije. Z
uporabo hitozana smo namreč dosegli znižanje KPK za 67 %, medtem ko se je KPK pri uporabi
elektrokoagulacije znižala za največ 58 %. Pri nadaljnjem delu s hitozanom in nanofiltracijo smo
pri vzorcu 40,1 dosegli celo 79 % znižanja KPK po koagulaciji pri pH 4 in koncentraciji hitozana
40 mg/L. Sklepali smo, da podobno kot že prej pri motnosti tudi na znižanje KPK bistveno vpliva
sestava same odpadne mlekarske vode. Po opravljeni nanofiltraciji je vrednost KPK pri vseh
vzorcih bila nižja od mejne vrednosti za izpust v kanalizacijo ali okolje, ki znaša 150 mg/L O 2.
Odstotkovno gledano smo dosegli najboljše rezultate pri vzorcu 40,2, in sicer 98,5 % znižanja
KPK.
Meritve suspendiranih delcev (TSS) in raztopljenih delcev (TDS) so pokazale pričakovani trend
zniževanja TSS in TDS z uporabo koagulacije in nadalje nanofiltracije. Dosegli smo 63 %
znižanja TSS po koagulaciji in 83 % znižanja TSS po opravljeni nanofiltraciji. Opazili smo, da se
TSS bistveno spremeni že po koagulaciji, medtem ko se TDS po koagulaciji ne spremeni veliko
(maksimalno 4,5 %), se pa preskok zgodi po opravljeni nanofiltraciji, in sicer dosežemo 74 %
znižanja TDS.
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Mikrobiološke meritve so pokazale prisotnost bakterij rodov Pseudomonas in Enterobacter, oba
rodova vsebujeta tudi potencialno patogene vrste. V literaturi smo zasledili prisotnost teh dveh
rodov bakterij v kompostu iz odpadkov sadja in zelenjave, kjer so ju označili za rastno
spodbujevalni bakteriji (PGPR), ki pozitivno vplivata na sproščanje hranil v tla in zmanjšata
potrebo po kemičnih gnojilih, kot rastno spodbujevalni bakteriji pa povečata donos pridelka.
Z uporabo kombinacije dveh metod čiščenja, koagulacije z naravnim koagulantom hitozanom ter
nanofiltracijo, smo dosegli zadovoljive rezultate znižanja motnosti, SAK254, SAK436,
suspendiranih delcev, raztopljenih delcev in nenazdanje KPK. S tem smo potrdili smotrnost
uporabe navedenih metod čiščenja za čiščenje odpadne mlekarske vode v podjetju Pomurske
mlekarne, d. d., za namene ponovne uporabe, vendar ne v proizvodnih procesih, kjer lahko pride
do stika z živili. Mikrobiološki rezultati kažejo obetavne rezultate glede ponovne uporabe
nastalega mulja za ponovno uporabo, predvsem v namene kompostiranja. Kljub temu pa
zaključujemo, da bi bilo zaradi potencialne patogenosti bakterij družin Pseudomonas in
Enterobacter potrebno narediti dodatne in podrobnejše mikrobiološke raziskave.
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