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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na vyuţití důlní vody jako moţného náhradního 

zdroje pitné vody v důsledku nepříznivých klimatických změn. V první části, teoretické, 

se zabýváme obecnými moţnostmi procesů úpravy vod a charakteristikou membránových 

procesů se zaměřením na elektrodialýzu. Ve druhé časti, experimentální, se soustředíme 

na předúpravu důlní vody z oblasti Severočeské uhelné pánve a následnou úpravu této 

vody elektrodialýzou. Voda je upravována na parametry odpovídající kvalitě vody pro 

účely přípravy vody pitné. V závěrečné části jsou vyhodnoceny a porovnány výsledky 

z měření, které určují, zdali splňují vybrané limity fyzikálních, chemických  

a organoleptických ukazatelů pro pitnou vodu. 

Klíčová slova: úprava vody, důlní vody, pitná voda, membránové procesy, 

elektrodialýza 

 

Summary 

The thesis is focused on the use of mine water as a possible alternative source of 

drinking water due to adverse climatic changes. In the first, theoretical part, we deal with 

the general processes of water treatment capabilities and characteristics of membrane 

processes with a focus on electrodialysis. In the second, experimental part, we focus on 

the pre – treatment of mine water from the area of the North Bohemian Coal Basin and its 

subsequent modification by electrodialysis, by which the water is treated on the basis of 

the appropriate quality of water for the preparation of drinking water. The final part of the 

thesis evaluates and compares the results of measurements that determine whether the 

thresholds of physical, chemical and organoleptic indicators for drinking water were 

achieved. 

 

Keywords: water treatment, mine water, drinking water, membrane processes, 

electrodialysis 
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MH  mezní hodnota 

NMH  nejvyšší mezní hodnota 
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ÚDV  úpravna důlních vod 
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g.l
-1

  gram na litr 
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  miligram na litr 
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1. ÚVOD 

Voda je pro člověka nepostradatelná. Jiţ v dávných dobách lidé pokládali vodu za dar 

přírody. Moţnost vyuţívat ji v denním ţivotě zapříčinila, ţe člověk ztratil pocit, ţe jde  

o velmi vzácnou věc. Je potřeba si uvědomit, ţe zásoby vody nejsou nekonečné. V současné 

době je celosvětově diskutovaným tématem tzv. globální oteplování, které můţe nepříznivě 

ovlivnit mnoţství vody na Zemi. Tento jev se projevuje například sníţením zdrojů pitné vody, 

zvyšováním hladin moří, táním ledovců atd. V období klimatických změn můţe nastat také 

období sucha, a proto je našim úkolem najít jiné potencionálně vyuţitelné zdroje vod. 

K takovému zdroji se mohou řadit vody důlní. 

V rámci úpravy vod se častěji přistupuje k šetrným metodám, které nezatěţují ţivotní 

prostředí. K těmto metodám se řadí membránové procesy. Z ekonomického hlediska jsou 

výhodné a doplňují klasické separační procesy. Důleţitá je předúprava vody, například úprava 

pH, filtrace, sedimentace. 

Výhodami membránových procesů jsou například: 

 vysoká kvalita upravené vody 

 sníţení spotřeby chemikálií a produkce kalu 

 odstranění mikrobiálních kontaminantů (prvoci, bakterie, viry) 

Cílem této diplomové práce je zaměření se na důlní vodu z lokality Severočeské 

uhelné pánve. Důlní voda pomocí membránového procesu, přesněji elektrodialýzou (dále jen 

ED), je upravována na parametry odpovídající kvalitě vody pro účely přípravy pitné vody. 

Výsledné hodnoty jsou porovnány s vybranými limity fyzikálních, chemických  

a organoleptických ukazatelů pro pitnou vodu dle vyhlášky č. 293/2006 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu  

a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. Výsledkem je 

zjištění, zdali tato voda je vhodná a vyuţitelná jako potencionální zdroj pitné vody v případě 

klimatických změn, např. období sucha. V rámci práce je proto nutné seznámit se s procesy 

úpravy vod,  elektrodialýzou jak teoreticky, tak i experimentální činností v laboratořích. 
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2. CHARAKTERIZACE PROCESŮ ÚPRAVY VOD 

Voda, která je odebírána z určitých vodních zdrojů, bývá obvykle nevyhovující 

pro potřeby a poţadavky jednotlivých spotřebitelů, a to kvůli svým fyzikálním, chemickým 

a bakteriologickým vlastnostem. Tyto nevyhovující vlastnosti vod jsou upravovány různými 

technologickými, mechanickými, chemickými a biologickými procesy a postupy, které se 

označují pojmem „úprava vody“. [1] 

Podstatou úpravy vlastností vod je nutnost dosáhnout takové jakosti vod, která 

splňuje poţadavky na pitnou vodu dle vyhlášky č. 293/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost  

a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. [2] 

Jakost vodních zdrojů určuje technologický postup, který při výrobě pitné vody bude 

pouţitý. Míra kvality upravené vody poté závisí na druhu a jakosti vodního zdroje,  

na pouţitém technologickém postupu úpravy vody a úpravárenském zařízení. [3] 

2.1 Druhy vod 

Podle původu se vody mohou dělit na atmosférické, povrchové a podzemní. Jako 

zvláštní druhy vod jsou označovány vody přírodní léčivé, minerální vody a důlní vody. Podle 

účelu se dělí vody na pitnou, uţitkovou, provozní (technologickou) a odpadní. Určité 

specifické poţadavky musí splňovat některé jiné druhy vod, např. voda závlahová, 

pro rekreaci, rybářství atd. [1] 

2.2 Procesy úpravy vod 

Dle jakosti vstupní vody a jakosti upravené nebo vyčištěné vody zařazujeme určité 

procesy do technologické linky.  
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Tyto technologické procesy se dělí do tří skupin: 

 fyzikální a fyzikálněchemické procesy: sedimentace, filtrace, flotace, extrakce, 

adsorpce, iontová výměna, membránové procesy 

 chemické procesy: sráţení, oxidace, redukce, spalování 

 biologické procesy: aerobní, anaerobní 

Ve většině případů je běţné, ţe k dosaţení poţadovaného efektu je zapotřebí vyuţití 

jednoho nebo více způsobů či kombinací úprav. [1] 

V souvislosti s daným tématem práce jsou v následujícím textu uvedené procesy 

úpravy vod (čiření vody – koagulace, filtrace, hygienické zabezpečení, odkyselování, 

odţelezování a odmanganování) pro povrchové, podzemní a důlní vody. 

Dělení upravitelnosti vodních zdrojů podzemní a povrchové vody 

Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,  

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon  

o vodovodech a kanalizacích), se změnami: 146/2004 Sb., 515/2006 Sb., 120/2011 Sb., 

48/2014 Sb., lze vodní zdroje dělit z hlediska upravitelnosti do tří kategorií: 

A1. Vody, které jsou upravitelné pouze fyzikální úpravou a dezinfekcí, např. je 

pouţitelná rychlá filtrace a dezinfekce, popř. prostá písková filtrace, chemické odkyselení, 

mechanické odkyselení nebo odstranění plynných sloţek provzdušňováním. 

A2. Vody vyţadující sloţitější úpravu, mezi níţ se zařazuje běţná fyzikální úprava, 

chemická úprava, dezinfekce, infiltrace, koagulační filtrace, flokulace, usazování, biologická 

filtrace, filtrace, dezinfekce, jednostupňové nebo dvoustupňové odţelezování  

a odmanganování. 

A3. Vody méně vhodné nebo nevhodné pro zásobování obyvatelstva a které je moţné 

upravit např. intenzivní fyzikální a chemickou úpravou, rozšířenou úpravou a dezinfekcí, např. 

koagulací, flokulací, usazováním, filtrací, adsorpcí, popřípadě vyuţitím kombinací fyzikálně  

– chemických a mikrobiologických a biologických úprav. [3, 4] 
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2.2.1 Úprava povrchové vody 

Povrchové vody jsou vody, které se vyskytují na zemském povrchu. Tvoří se 

z atmosférické vody a podzemní vody. Dělí se podle pohybu na tekoucí a stojaté. [5] 

Hlavními znečišťujícími přírodními látkami v povrchových vodách jsou 

makromolekulární rozpuštěné organické látky (humáty) a koloidní nebo hruběji dispergované 

nerozpustné látky (např. jíly, hlinitokřemičitany). [6] 

Oproti podzemním vodám, povrchové vody obsahují vyšší koncentrace rozpuštěného 

kyslíku, nerozpuštěných látek, sloučenin dusíku a fosforu a organických látek. Naopak 

objevují se menší koncentrace CO2, ţeleza a manganu. [7] 

Procesy dělíme: 

 mechanické: flotace, zahušťování, filtrace a sedimentace 

 fyzikální: adsorpce, desorpce 

 chemické: sráţení látek, oxidační reakce anorganických a organických látek 

 fyzikálně – chemické: chemisorpce, koagulace, membránové procesy (reverzní 

osmóza, elektrodialýza, iontová výměna) 

 hydraulické: míchaná suspenzí, separace suspenzí a následné zahuštění suspenzí 

 biologické a mikrobiologické (biochemické): odstranění dusíkatých látek, ţeleza, 

manganu, méně organických látek [6] 

 

Čiření vody (koagulace) 

Čiření vody je nejběţnější způsob úpravy povrchové vody. Odstraňují se především 

jemné suspenze a koloidní částice. Proces spočívá v dávkování roztoků hydrolyzujících solí 

(koagulantů), ţelezitých, hlinitých nebo ţeleznatých, které po reakci s vodou vytvářejí 

příslušné hydroxidy. Na částicích vytvořeného hydroxidu se adsorbují ionty.  Přednostně se 

sorbují kladně nabité vícemocné ionty, proto jsou vzniklé částice hydroxidu často kladně 

nabity. Adsorpce iontů je tedy velmi rychlá. Částice hydroxidu koagulují nebo mohou 

reagovat s částicemi nečistot koloidní povahy, které nesou záporný elektrický náboj. Vznikají 



Bc. Petra Hrbáčová: Aplikace elektrodialýzy při úpravě vod  

z těžebních lokalit hnědého uhlí 

2014  5 

 

separovatelné částice v podobě vloček, které se mohou poté odstranit ve formě vločkového 

mraku, sedimentací nebo filtrací. [8] 

Pro čiření vody se pouţívají tzv. čiřiče. Jsou to zařízení, ve kterých dochází  

ke koagulaci, sedimentaci a částečné filtraci. Dělíme je na čiřiče s rovnoměrným  

a nerovnoměrným průtokem. [3] 

 

Filtrace 

Při úpravě vody se pouţívá tato metoda k dělení heterogenních směsí pevná fáze  

– tekutina. Upravovaná voda prochází zrnitým nebo porézním materiálem. Zde dochází 

k zachycování částic nerozpuštěných látek určité velikosti. Hnací síly filtrace jsou gravitace, 

rozdíl tlaků nebo odstředivá síla. Filtrace se nevyuţívá v případě, jsou-li částice menší neţ cca 

100 m. 

Rozeznáváme různé druhy filtrace:  

 objemová filtrace: filtrace vrstvou zrnitého materiálu 

 náplavná filtrace: filtrace na filtrační přepáţce 

 membránová filtrace [5, 9] 

Mezi zařízení pouţívaná k filtraci patří pomalé filtry, otevřené filtry, tlakové filtry, 

dvouvrstvé a obráceně protékané filtry, filtry s náplní z plastických hmot a filtry pracující  

na principu koláčové filtrace. [3] 

 

 Hygienické zabezpečení 

Při výrobě pitné vody z vody povrchové nebo podzemní je důleţité zabezpečení pitné 

vody po stránce zdravotní. Z tohoto důvodu se pouţívají různé dezinfekční prostředky, které 

slouţí k zabezpečení vody proti přenášení infekčních onemocnění a zaručí trvalou 

bakteriologickou nezávadnost. [3] 
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Nejstarší způsob dezinfekce pitné vody, který se vyuţíval při různých epidemiích 

nebo přírodních katastrofách, je několikaminutové převaření vody. [10] V současné době vodu 

lze dezinfikovat chemickými nebo fyzikálními způsoby, které lze kombinovat. 

Dezinfekce chemickými způsoby: 

 chlorace a chloraminace vody 

 oxidace pouţitím oxidu chloričitého 

 ozonizace vody 

 ostatní způsoby dezinfekce (oligodynamické působení těţkých kovů, ultrafialové 

záření) [3] 

2.2.2 Úprava podzemní vody 

Podzemní vodou se označuje voda, která se nalézá pod zemským povrchem  

a vyplňuje dutiny zvodněných hornin. Horninové prostředí vytváří podmínky pro proudění 

podzemní vody nebo pro její akumulaci a zároveň ovlivňuje její chemické sloţení. [5, 6] 

Nekontaminované podzemní vody oproti povrchovým vodám neobsahují organické 

znečištění, za to mohou obsahovat minerální sloučeniny, které je nutno odstranit z důvodu 

jejich korozivních účinků na materiál rozvodné vodovodní sítě, nebo naopak pro nebezpečí 

zanášení. Při úpravě je třeba odstranit především ţelezo, mangan, vápník, hořčík aj. Velkým 

problémem při úpravě podzemních vod mohou být vysoké koncentrace dusičnanů. [3, 10] 

 

Odkyselování 

Odkyselování vod je technologický proces, při kterém je odstraňován agresivní oxid 

uhličitý. Jeho odstranění se provádí především z důvodu hygienických a také jeho korozivních 

účinků na kovové či betonové konstrukce. Agresivní vody rozpouštějí ţelezo, měď, zinek  

a olovo z vodovodního potrubí a ty mohou být příčinnou různých zdravotních potíţí. [6] 
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Základní chemickou rovnováhou, která se uplatňuje při posuzování agresivity vody  

a při řízení stabilizačních a odkyselovacích procesů je vápenato - uhličitanová rovnováha. 

Chemicky ji lze popsat: 

CaCO3(s) + H2O + CO2<->Ca
2+ 

+ 2HCO3
-
 

Jako rovnováţný oxid uhličitý se nazývá oxid uhličitý, který je v rovnováze s ionty 

HCO3
-
 a je nezbytný k tomu, aby se CaCO3 (s) nevylučoval ani nerozpouštěl. V případě, ţe je 

ve vodě větší mnoţství volného CO2 neţ odpovídá rovnováţnému mnoţství, voda má tendenci 

rozpouštět CaCO3(s). Je – li však ve vodě méně volného CO2, voda má tendenci vylučovat 

CaCO3(s) a tvořit inkrustace. [6] 

Odkyselování vod se provádí mechanickými nebo chemickými způsoby: 

 mechanické odkyselování je vhodné pro vody, které obsahují větší mnoţství CO2, 

iontů Ca
2+

, Mg
2+

 a HCO3
-
.  Při tomto způsobu se odstraňuje oxid uhličitý 

provzdušňováním (aerací). 

 při chemickém způsobu odkyselování podzemních vod se oxid uhličitý odstraňuje 

průtokem vody přes odkyselovací hmoty, na které se chemicky váţe. Pouţívá se 

například drcený mramor (CaCO3), dolomit (CaCO3.MgCO3), vápno (CaOH2), 

hydroxid sodný (NaOH) atd. [3] 

 

Odželezování a odmanganování 

Zvýšený obsah ţeleza ve vodě negativně ovlivňuje organoleptické vlastnosti vody, 

například barvu, chuť a zákal. V některých případech můţe být příčinou nadměrného rozvoje 

ţelezitých bakterií, které zanášejí potrubí a zhoršují pach vody. [5] 

Mangan ve vyšších koncentracích také ovlivňuje organoleptické vlastnosti vody  

a můţe vyvolávat technické závady při transportu vody. [5] 

Způsob jak odstranit ţelezo a mangan závisí na tom, v jaké formě jsou tyto prvky 

přítomny. V podzemních vodách se vyskytují především ve formě hydratovaných kationtů 

Fe
2+

 a Mn
2+

. Principem odţelezování a odmanganování je převedení ţeleza  
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a manganu z rozpustné iontové formy na formu nerozpustnou. Ţelezo do formy Fe(OH)3 

a manganu do formy MnO(OH)2 nebo MnO2. [3] 

Technické způsoby odželezování a odmanganování: 

 metody oxidační (chlor, ozón, manganistan draselný, vzdušný kyslík) 

 alkalizace hydroxidem vápenatým 

 kontaktní odţelezování a odmanganování na písku preparovaném vyššími oxidy 

manganu 

 odţelezování provzdušněním 

 odstranění ţeleza a manganu z organických komplexů čířením [3, 5] 

2.2.3 Úprava důlní vody 

Důlní vody jsou podle definice horního zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití 

nerostného bohatství, který v § 40 zní: „Důlními vodami jsou všechny podzemní, srážkové  

a povrchové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu 

na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým 

vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo 

podzemními vodami.“ [11] 

Důlní vody vznikají většinou jako výsledek různých poměrů míšení přírodních  

i antropogenních zdrojů nebo které jsou součástí přímo těţené suroviny, popř. jsou jenom 

transportním médiem. Jsou tedy převáţně vodami směsnými, resp. vodami se změněným 

chemismem, a to například v důsledku vyvolaného proudění, vlivem sníţení původního tlaku 

nebo zdrţení ve starých důlních dílech apod. [12] Vody mají charakteristické sloţení, které se 

vyznačuje vysokým obsahem rozpuštěných látek. Při vypouštění důlních vod do povrchových 

vod dochází k zasolování vodních toků, zvyšuje se obsah chloridů, síranů, ţeleza, manganu 

atd. 

Metody používané k úpravě důlních vod: 

 odstraňování chloridů 

 nanofiltrace 
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 reverzní osmóza 

 elektrodialýza 

 odstranění síranů 

 membránové procesy (elektrodialýza, reverzní osmóza) 

 iontová výměna 

 sráţení vápenatými a hlinitými ionty [13] 

 odstranění ţeleza 

 oxidační postupy (oxidace vzdušným kyslíkem, oxidace jinými oxidovadly  

– chlór, ozón) [14] 

 odţelezování v iontoměničích 

 odstranění manganu 

 odmanganování oxidačními činidly (chlór, ozón, manganistan draselný) 

 alkalizace 

 odmanganování filtrací preparovaným pískem [15] 

3. CHARAKTERISTIKA MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ 

Při dnešní světové ekonomické situaci jsou vědci a inţenýři nuceni reagovat na rychle 

měnící se potřeby společnosti a průmyslu. V podstatě je nutné nahradit velké, drahé  

a energeticky náročné technologické zařízení a procesy menšími, méně nákladnými  

a účinnějšími, které mají minimální dopad na ţivotní prostředí.  

V současné době vedoucí roli v inovativních procesech hraje „membránová věda“. 

Předpokládá se, ţe membrány budou vyuţity v mnoha systémech (separace, obalové materiály 

apod.) a oblastech (chemický průmysl, potravinářský průmysl, medicína) našeho 

kaţdodenního ţivota. Jsou velice příhodné pro rozvoj společnosti, jelikoţ jejich pouţitím 

nedochází k spotřebám tepla, fázovým přeměnám a nepouţívají se chemické přísady. [16] 
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3.1 Membránové separační procesy 

V posledních desetiletí se membránové procesy vyvíjejí v moderní energeticky 

účinné separační metody, které jsou zaloţeny na molekulárních vlastnostech oddělování látek. 

Stávají se rovnocennými náhradami klasických separačních metod. Platí to nejen při výrobě 

pitné vody, ale i při likvidaci odpadních nebo průsakových vod, popřípadě v nejrůznějších 

výrobních technologiích. [17] 

Jednotlivé membránové procesy se liší hnací silou, principem separace a charakterem 

částic procházejících membránou. [3]   

3.1.1 Obecný popis membránových procesů a jejich dělení 

Membránový proces je takový proces, při kterém dochází k selektivnímu transportu 

jedné sloţky přes membránu vlivem rozdílných vlastností dělených látek. Aby k tomuto 

transportu látek docházelo, je nutná přítomnost hnací síly. 

Touto hnací silou může být: 

 rozdíl koncentrací: rozdílná koncentrace látky před a za membránou vede 

k transportu látky skrz membránu, přičemţ různé látky se pohybují membránou různou 

rychlostí (mají různý difúzní koeficient). 

 rozdíl tlaku: obdobně i rozdílný tlak látky před a za membránou vede  

k transportu látky přes membránu. Různé látky se pohybují různou rychlostí 

membránou kvůli rozdílné velikosti molekul. 

 teplotní gradient: rozdíl teplot mezi dvěma fázemi, které jsou oddělené membránou, 

můţe způsobit nejen transport tepla, ale i transport materiálu membránou. 

 elektrický potenciál: působením elektrického pole dochází k migraci elektricky 

nabitých částic. K separaci sloţek na základě jejich polarity a síly náboje dochází 

vloţením iontově selektivní membrány. [18] 
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Tabulka 1Rozdělení membránových separačních procesů [3] 

 

Proces 

 

Hnací síla 

 

Princip separace 

Částice 

pohybující se přes 

membránu 

 

elektrodialýza 

gradient 

elektrického 

potenciálu 

podle 

elektrického 

náboje 

 

ionty 

 

dialýza 

 

koncentrační 

gradient 

podle 

elektrického 

náboje nebo 

velikosti částic 

 

ionty nebo malé 

molekuly 

mikrofiltrace, 

ultrafiltrace, 

nanofiltrace 

 

tlakový gradient 

 

podle velikosti 

částic 

 

malé molekuly, 

ionty, voda 

 

reverzní osmóza 

 

tlakový gradient 

 

podle velikosti 

částic 

 

voda 

 

Dle typu hnací síly se membránové procesy dělí: 

 tlakové: mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza 

 koncentrační: separace plynů, dialýza 

 elektromembránové: elektrodialýza, elektrodeionizace 

 teplotní: pervaporace, membránová destilace a krystalizace [16, 18] 

 
Obrázek 1 Obecné schéma tlakového membránového procesu 

 

V rámci tlakových membránových procesů, vstupní surovina, nástřik, prochází 

membránou, kde je dělen na dva proudy. První proud, který prošel membránou, se nazývá 

permeát. Druhý proud, který membránou neprošel, se nazývá retentát.  
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Výstupní proudy, jako například při vyuţití elektrodialýzy, lze také dělit podle 

koncentrace na ochuzený proud – diluát a koncentrovaný proud – koncentrát. Podle typu 

poţadované operace můţe být ţádaným produktem diluát, např. k přípravě pitné vody, ale  

i koncentrát, např. pro zpracování oplachových lázní v galvanickém průmyslu.  

[18, 19] 

Během membránového procesu můţe dojít k omezení funkce způsobené 

koncentračními změnami v blízkosti membrány – koncentrační polarizace nebo usazováním 

nečistot na povrchu membránového materiálu. Tyto jevy je moţné omezit uspořádáním 

procesu. 

Základním způsobem uspořádání u tlakových membránových procesů je tzv. cross  

– flow systém (příčný tok), při kterém nástřik proudí velmi rychle podél povrchu membrány 

a permeát odtéká v kolmém směru na vstupní proud. Jiný způsob uspořádání toku je tzv. dead 

– end, kde filtrace probíhá přes kolmou přepáţku. [16,20,21, 22] 

 
Obrázek 2 Schematické uspořádání separace v uspořádání dead – end a cross – flow [23] 

3.2 Membrány 

Hlavním prvkem membránových procesů je samotná membrána. Lze ji definovat 

jako záměrně nedokonalou bariéru, kdy jedna sloţka čisté směsi (např. voda) prochází 

membránou do produktu rychleji neţ další sloţky (např. organické nečistoty). 
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V nejideálnějším případě jedna sloţka prochází membránou a další sloţka neprochází 

membránou. [18] 

Pro všechny membránové procesy nevyhovuje jedna univerzální membrána.  

Na membránu používanou k dělení směsi se kladou požadavky: 

 velká selektivita (dělící schopnost): ovlivňuje účinnost dělení, regeneraci a také 

čistotu produktu. Je nepřímo úměrná potřebné velikosti plochy membrány. 

 velká permeabilita (propustnost): ovlivňuje rychlost procesu a potřebnou plochu 

membrány, se kterou souvisí investiční náklady. Malá permeabilita se kompenzuje 

větší plochou membrány. 

 vysoká životnost: ţivotnost membrán závisí na její odolnosti vůči mechanickým, 

tepelných, chemickým vlivům a ovlivňuje náklady na údrţbu. [24]  

3.2.1 Materiály membrán 

Pro zajištění správné funkce musí membrány vykazovat dobrou mechanickou  

a chemickou stabilitu. Jako materiál membrán se nejčastěji pouţívají organické polymery, 

jejichţ předností je variabilita způsobu přípravy umoţňující vytvářet potřebné fyzikální 

struktury membrán. Prvními materiály tohoto typu byly deriváty celulózy, které jsou dnes  

ve většině případů nahrazeny syntetickými polymery. Vedle toho existují membrány na bázi 

keramiky, sintrovaného skla, uhlíku nebo kovu. [18, 25] 

Materiály pro výrobu membrán: 

 přirozené, umělé 

 porézní, neporézní 

 homogenní, heterogenní 

 anorganické, organické  

 hybridní sloţené z více materiálů [25] 
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Membrány můţeme dělit podle chemického sloţení na homogenní a heterogenní 

nebo podle vnitřní struktury na symetrické a asymetrické. Důleţité je také, zdali je membrána 

iontově aktivní (tzn. nese kladný nebo záporný náboj) nebo je neutrální. [18] 

Homogenní membrány- jsou tvořeny jedním druhem látky – polymerem. Chemicky 

se nejčastěji jedná o polymery na bázi styrenu síťované divinylbenzenem. Tloušťka membrán 

je v rozmezí milimetrů. Jejich hlavní nevýhodou je vysoká cena a menší mechanická odolnost. 

Uplatnění nacházejí v průmyslu nebo membránových palivových článcích. [18] 

Heterogenní membrány - jsou tvořeny více látkami. Vznikají kombinací ionexu  

a inertního polymeru. Tloušťka heterogenní membrány je aţ 1 mm. Hlavní výhodou je jejich 

nízká cena. [18] 

Symetrické membrány – její póry jsou rovnoměrně strukturovány, a proto snadněji 

podléhá zanesení pórů tzv. foulingu. Tloušťka membrán se pohybuje v rozmezí od 10 do 200 

μm. Odpor membrány proti transportu hmoty je přímo úměrný celkové tloušťce membrány. 

[18, 26] 

Asymetrické membrány- vnitřní struktura se mění podél příčného řezu membránou. 

Na povrchu je tenká separační vrstva zvaná „skin“ a pod ní se póry dále rozšiřují. To znamená, 

ţe nedochází k zachytávání částic uvnitř filmu membrány. Tloušťka svrchní vrstvy bývá 

v rozmezí 0,1 - 0,5 μm, podpůrná vrstva mívá tloušťku 50 – 100 μm. Odpor proti transportu 

hmoty bývá soustředěn ve svrchní vrstvě, odpor podpůrné vrstvy je zanedbatelný. [18, 26] 
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Obrázek 3 Schematický řez a) asymetrickou membránou, b) symetrickou membránou [18] 

3.2.2 Membránové moduly 

Aby membránové procesy byly co nejintenzivnější, musí pracovat s co největším 

povrchem membrány. Membrány jsou proto tvarovány do různých tvarů - modul, s cílem 

získat co největší povrch membrány vzhledem k objemu zařízení. Obecně platí, ţe separační 

systém obsahuje řadu modulů, jejichţ konkrétní uspořádání se rozlišuje podle ekonomických  

a technických poţadavků provozu. [18] 

Obecné požadavky na membránové moduly: 

 velký povrch membrány na jednotkový objem modulu 

 nízké ekonomické náklady 

 snadný přístup při čištění  

 snadná výměna membrány [24] 

Hlavní typy membránových modulů dělíme: 

 deskové moduly 

 spirálně vinuté moduly 

 trubkové moduly 

 kapilární moduly 

 moduly s dutými vlákny [21] 
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Deskové moduly 

Z hlediska konstrukce mají deskové moduly nejjednodušší uspořádání. Dvě 

membrány jsou „sendvičově“ umístěny v nosné konstrukci a mezi nimi se nachází rozdělovač 

(spacer). Modul také obsahuje těsnění a koncové desky. Hustota uloţení je 100 aţ 400 m
2 

na  

1 m
3
. Tento typ se vyuţívá především u elektromembránových procesů. Povaţují se  

za finančně nákladné. Jejich největší výhodou je moţnost snadného rozebrání a výměny při 

poškození. [21] 

 
Obrázek 4 Schematické znázornění deskového modulu [27] 

Spirálně vinuté moduly 

Další způsob vyuţití plochých membrán. Spirálový modul vzniká svinutím spojených 

membrán do spirály. Mezi dvě svařené membrány je vloţen rozdělovač, který slouţí k odvodu 

permeátu. Na aktivní straně membrány mezi vrstvami obálek se umisťuje tzv. turbulizér. 

Podporuje míchání na povrchu membrány. Tyto obálky membrán s turbulizéry jsou spirálovitě 

navinuty okolo plastové trubky, jenţ slouţí pro odvod permeátu. Uplatňuje se především při 

odsolování mořské vody. Výhodou spirálně vinutých modulů je dosaţení lepšího poměru 

plochy k objemu zařízení (300 aţ 1000 m
2
 na 1 m

3
). Nevýhodou můţe být obtíţné čištění. 

[18, 21, 24] 
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Obrázek 5 Schematické znázornění spirálně vinutého modulu [18] 

Trubkové moduly 

Trubkové moduly jsou umístěny v ocelovém nebo plastovém pouzdře o průměru 

větším neţ 10 mm. Počet trubek v modulu je okolo 4 aţ 18, můţe být i více. Nástřik se přivádí 

do středu trubiček (nejčastěji jsou keramické), permeát prochází porézním nosičem 

 a odtéká z vnější strany modulu. Pouţívá se pro kapaliny, které obsahují pevné částice. Hlavní 

výhodou trubkového modulu je odolnost vůči zanášení membrán  

s pouţitím vhodné hydrodynamice toku. Nevýhodou je malá plocha připadající na jednotku 

objemu modulu (menší neţ 300 m
2
 na 1 m

3
).  

Speciálním typem keramického modulu je monolitický (multikanálový) modul. 

Vnitřní povrch trubiček (kanálků)je tvořen aktivní vrstvou a kanálky se umisťují  

do keramického bloku. [18, 21, 24] 

 

 
Obrázek 6 Řez multikanálovým keramickým modulem [21] 
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Kapilární moduly 

Tyto moduly se skládají z mnoha úzkých trubiček (tzv. kapilár), které jsou umístěny 

do jednoho svazku. Vnitřní průměr kapilár se pouţívá 1,5 aţ 4 mm. Rozlišujeme dva základní 

způsoby uspořádání kapilárních modulů, kterými jsou inside – out a outside – in. Záleţí  

na směru přiváděného nástřiku a odváděného permeátu. Hustota uloţení  

u kapilárních modulů se pohybuje okolo 600 aţ 1200 m
2
 na 1 m

3
. [18, 21] 

 
Obrázek 7 Schematické znázornění způsobů uspořádání kapilárních modulů [27] 

Moduly s dutými vlákny 

Moduly s dutými vlákny pracují na podobném principu jako kapilární moduly. Dutá 

vlákna mají vnitřní průměr do 1,5 mm a jsou uspořádaná ve svazcích, kde jsou vzájemně 

spojeny epoxidovou nebo uretanovou pryskyřicí. Existují dva různé reţimy proudění v dutém 

vlákně, a to inside – out a outside – in. Moduly s dutými vlákny mají nejvyšší hustotu uloţení, 

která můţe dosahovat hodnot aţ 30 000 m
2
 na 1 m

3
. Tyto moduly je vhodné pouţít v případě, 

ţe nástřik není příliš znečištěn. Vhodné jsou především při odsolování mořských vod reverzní 

osmózou. Před procesem je nutná předúprava nástřiku. [21] 

3.2.3 Zanášení membrán a jejich čištění 

Postupné zanášení membrán se řadí mezi hlavní problémy v provozu membránových 

procesů, a proto je potřeba pravidelného čištění a regenerace membrán. Projevuje se to niţší 
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výkonností čištění, vyšší energetickou spotřebou a změnou vlastností membrán, popřípadě 

jejím úplným poškozením. 

V důsledku koncentrační polarizace a dalších jiných dějů na membráně, dochází 

během membránové separace ke sniţování toku permeátu vlivem poklesu hydrostatického 

tlaku za membránou, a tím se projevuje zanášení membrány (tzv. „fouling“ efekt). Tento efekt 

můţe být vratný nebo nevratný. V případě, ţe se jedná o nevratný děj, hovoříme o otravě 

membrány. Můţe být způsobena přítomností iontů těţkých kovů, látkami reagujícími 

s membránou, např. chlór, oxidovadla atd. U vratných dějů jsou membrány regenerovány 

pomocí fyzikálních metod nebo chemických činidel. 

Zanášení rozdělujeme do dvou kategorií – vnější a vnitřní. Vnější zanášení je 

způsobeno materiálem, který se vrství na povrchu membránové jednotky a vytváří povlak. 

Vzniká přítomností aktivovaného kalu a seskupením minerálních naplavenin. Je moţné ho 

odstranit částečně mechanicky, např. stěrkou nebo zpětným proudem. Vnitřní zanášení 

způsobuje materiál, který se hromadí uvnitř membrány, ucpává póry a tím zabraňuje průtoku 

permeátu. Vnitřní zanášení se odstraňuje chemickým čištěním, regenerací membrány. 

Velkou roli při zanášení hraje materiál, ze kterého je membrána vyrobena a také 

struktura jejího povrchu. Důleţitá je přilnavost nánosu, která závisí na hrubosti povrchu 

membrány. Méně se zanáší membrány vyrobené z hydrofobních materiálů. Podle typu procesů 

jsou ze všech membránových separačních procesů nejvíce náchylné membrány pouţívané 

k reverzní osmóze. Pro maximální výkon membrány a vysoké kvality upravené vody je 

potřebné zařadit před membránové procesy předúpravu. [28, 29] 

Čištění zanesených membrán 

Čištění zanesených membrán je moţné provádět chemickým nebo mechanickým 

způsobem (čištění pomocí houbiček, kartáčů). Podstatou chemického čištění je fyzikálně 

 – chemická reakce mezi činidlem a látkami, které tvoří nános. Účinnost tohoto procesu je 

vysoká, odstraňuje tzv. nevratné (permanentní) zanesení. Je potřeba si uvědomit, ţe ani 

chemické čištění nedokáţe obnovit původní propustnost membrány, neboť zanechává určitý 

zbytkový odpor. Nejčastěji se jako chemické činidlo pouţívá chlornan sodný, kyseliny (např. 



Bc. Petra Hrbáčová: Aplikace elektrodialýzy při úpravě vod  

z těžebních lokalit hnědého uhlí 

2014  20 

 

kyselina citrónová), hydroxidy (NaOH). Nevýhodou chemického čištění je pouţití chemikálií 

a následné jejich zneškodnění. To zvyšuje náklady na údrţbu membrány a vyţaduje přerušení 

procesu separace během čištění. 

Další moţností je čištění ultrazvukem. Podstatou je vysílání ultrazvukových vln  

ze zdroje, který přeměřuje elektrickou energii na mechanické vibrace. Vytváří se tlakové pole, 

které vede ke vzniku kavitačních bublin. V momentě kdy se kavitační bubliny rozpadnou, 

tvoří se mikroproudění, nárazové vlny začnou působit na membránu. Tím se odstraní ulpělé 

částice, nanesená vrstva a omezí se další ukládání částic. Tento způsob je vhodný pro deskové 

a trubkové membrány. Výhodou procesu je údrţba membrány, čištění se provádí bez přerušení 

separace, nepouţívají se ţádná chemická činidla a zařízení nevyţaduje náročnou údrţbu. [28] 

3.3 Elektrodialýza 

S ohledem na zaměření diplomové práce je věnována tato kapitola pouze jednomu 

typu membránových procesů, a to elektrodialýze. V experimentální části práce tuto metodu 

vyuţíváme při úpravě důlních vod. 

3.3.1 Princip elektrodialýzy 

Elektrodialýza je elektromembránový proces, kde působením stejnosměrného proudu 

dochází k pohybu disociovaných iontů. K separaci dochází na katexových a anexových 

membránách, které selektivně propouštějí pouze ionty dané polarity. Kationty pohybující se  

ke katodě jsou propouštěny kationtově výměnnými membránami (CM) a zadrţovány 

aniontově výměnnými membránami (AM). Oproti tomu, anionty přitahované k anodě jsou 

propouštěny aniontově výměnnými membránami a zadrţovány na kationtově výměnných 

membránách. Kombinací těchto dvou výměnných membrán v elektrodialyzačním modulu 

dochází k rozdělování iontů ve zpracovaném roztoku, čímţ se vytváří odsolený proud  

(tzv. diluát - D) a proud koncentrovaný (tzv. koncentrát - K). 

Separace je tedy dosahováno především vlivem elektrického pole a na základě 

rozdílně permselektivity membrán pro jednotlivé sloţky v roztoku. U obou elektrod cirkuluje 
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elektrodový roztok, který se neúčastní elektrodialyzační separace. Zajišťuje pravidelné 

omývání povrchu elektrod. Elektrodové roztoky musí být odděleny od zpracovávaného 

roztoku, a to z důvodu moţnosti separovat plyny, které vznikají elektrodovými reakcemi. Také 

posun pH do anolytu do kyselé oblasti a katolytu do alkalické oblasti by mohl záporně ovlivnit 

proces elektrodialýzy. [18, 21] 

Permselektivita – veličina udávající podíl náboje přeneseného protionty přes 

membránu. Lze vyjádřit vzorcem: 

Pi = (zi . ti
M

 – zi . ti
S
) / (1 – zi . ti

S
)   [18] 

Pi...permselektivita 

zi...náboj iontu 

index M...v membráně 

index S...v roztoku 

ti...převodové číslo 

3.3.2 Elektrodialyzér 

Elektrodialyzér je tvořen řadou komor, které jsou ohraničené z jedné strany 

katexovou a z druhé strany anexovou membránou. Tloušťka komor je v rozmezí 0,5 – 1 mm. 

Komora, kde je roztok ochuzován transportem iontů skrz membránou do sousedních komor, se 

nazývá diluátová komora. Sousední komory, kde se koncentrují ionty, se nazývají 

koncentrátové komory. [18] 

Aby funkce elektrodialyzéru byla správná, je nutné zajistit rovnoměrný tok v komoře. 

Také je potřeba zamezit dotyku membrán. K tomuto účelu se pouţívají rozdělovače  

(tzv. spacery). Tyto rozdělovače zajišťují rovnoměrný rozvod roztoků po celé ploše membrán, 

zpevňují membrány a vzhledem ke své konstrukci zajišťují promíchávání roztoků uvnitř 

komor. Podle konstrukce jsou plošné, síťové, meandrové nebo speciálního typu. Diluátové  

a koncentrátové rozdělovače často mají stejnou konstrukci. Do aparátu jsou však vkládané 

vzájemně horizontálně nebo vertikálně překlopené. [18, 21] 
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Zvýšení kapacity elektrodialyzéru je moţné provést navýšením počtu membránových 

párů. Skládá se z anion výměnné membrány, diluátového rozdělovače, kation výměnné 

membrány a koncentrátového rozdělovače. Maximální počet párů je omezen výrobními nebo 

technickými moţnostmi či parametry zdroje stejnosměrného proudu. Největší průmyslové 

elektrodialyzéry mohou v extrémních případech obsahovat aţ 1000 membránových párů. 

Obvykle se vyuţívá 200 aţ 600 membránových párů. [21] 

Pro splnění vysoké míry spolehlivosti elektrodialyzér vyţaduje určitou minimální 

lineární rychlost kapaliny v pracovních komorách. Rozmezí rychlosti je od jednotek aţ  

do desítek cm.s
-1

. Napětí je omezeno na 0,5 aţ 2 V na jeden membránový pár. [21] 

Na níţe uvedeném obrázku č. 8 je zobrazeno schéma elektrodialyzéru. 

 
 

Obrázek 8 Schéma elektrodialyzéru. D – diluátová komora, K – koncentrátová komora, AM – anexová 

membrána, CM – katexová membrána, e1 – elektrodová komora, e2 – elektrodová komora [30] 

Elektrodialyzér je možné řídit v několika režimech: 

1. Vsádkový režim (tzv. „Batch systém“) – při tomto reţimu je celý objem roztoku  

po průchodu elektrodialýzerem vrácen zpět do zásobníku do doby neţ je dosaţeno 

poţadovaného odsolení. Vyuţívá se v malých provozech, v potravinářském  

a farmaceutickém průmyslu. 

2. Kontinuální režim (tzv. „One – pass systém“) – při reţimu one – pass protéká vstupní 

voda elektrodialyzérem pouze jednou. Pro dosaţení poţadovaného stupně odsolení 
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jsou za sebou řazeny elektrodialyzéry. Tento reţim je vhodný pro velkokapacitní 

aplikace v úpravách vod. 

3. Polokontinuální režim (tzv. „Feed and bleed“) – pracuje na podobném principu jako 

vsádkový reţim se zásobníkem s tím rozdílem, ţe část roztoku je odváděna k dalšímu 

zpracování a stejné mnoţství nezpracovaného roztoku je dávkováno do zásobníku. 

Reţim je vhodný především pro průmyslové aplikace při zpracování odpadních vod, 

které jsou velmi zasolené. [18, 31] 

3.3.3. Procesní charakteristiky elektrodialýzy 

Celková spotřeba energie zahrnuje dva typy energií: 

1. Energii, která je potřebná k transportu hmoty v elektromembránovém modulu. 

2. Energii, která je potřeba na čerpání roztoků a na provoz dalších jiných zařízení, např. 

měřící a regulační jednotky. 

Měrnou spotřebu elektrické energie (J.kg
-1

), jinými slovy spotřebu elektrické energie 

potřebnou na převedení jednotkové hmotnosti sloţky „i“, můţeme určit z rovnice: 

E=j.U/Jn,i.Mi = F.zi.U/ηi.Mi 

, kde „U“ je napětí vloţené na elektrodialyzér, „j“ je aktuální proudová hustota,  

„Jn,i“ je hustota molárního toku iontů i ve směru z diluátu do koncentrátu, „Mi“je molární 

hmotnost sloţky „i“, „F“ je Faradayova konstanta, „zi“ je nábojové číslo iontu a „ηi“ je 

proudová účinnost. 

Nebo po přepočtu na kW.h.kg
-1

podle rovince: 

E= 26,8.zi.U/ ηi.Mi 

Dle Bernoulliho rovnice lze odhadnout spotřebu energie potřebnou na čerpání 

roztoků. Podíl na celkové spotřebě závisí na fyzikálních vlastnostech nástřiku, konstrukci 

elektrodialyzačního zařízení a hydraulického systému. [21] 
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Faradayovy zákony  

Vzhledem k tomu, ţe pracujeme s elektromembránovým procesem a pouţíváme 

vstupní proud a napětí, je nezbytné seznámit se obecně s těmito zákony. 

1. Faradayův zákon vyjadřuje: hmotnost m vyloučené látky na elektrodách je přímo 

úměrná součinu stálého proudu I a doby t, po kterou proud elektrolytem procházel (je přímo 

úměrná prošlému elektrickému náboji). [32] 

m= A . Q = A . I . t     [33] 

A [kg.C
-1

]...elektrochemický ekvivalent látky  

2. Faradayův zákon vyjadřuje: látkové mnoţství různých látek, které se vyloučí  

při elektrolýze průchodem stejného náboje, jsou chemicky ekvivalentní. [32] 

     Elektrochemický ekvivalent látky vypočteme dle vzorce: 

 

A = Mm / F . ν     [33] 

 Mm...molární hmotnost 

F...Faradayova konstanta (9,652 . 10
4
 C.mol

-1
) 

ν...mocenství iontů 

3.3.4 Využití elektrodialýzy v praxi 

Elektrodialýzu můţeme pouţít při tzv. koncentračním procesu, kdy je našim cílem 

získat co nejvyšší koncentraci daných solí (např. výroba NaCl z mořské vody). Hlavním 

produktem je koncentrovaný roztok soli. Tento proces vznikl v Japonsku, neboť zde jsou 

nejvíce omezené nerostné zdroje. Na základě probíhající elektrodialýzy vzniká 20% roztok 

NaCl, který je následně zpracován. Získanou sůl je moţné vyuţívat nejen v potravinářském 

průmyslu, ale i jako surovinu průmyslových technologií např. při výrobě Cl2 nebo NaOH. 

Proces elektrodialýzy lze vyuţít i při odsolování (desalinaci), kde hlavní produktem 

je diluát. U těchto odsolovacích procesů se většinou provádí výroba pitné vody z brakických 
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vod. Elektrodialýza v této oblasti představuje konkurenci vůči jinému membránovému procesu 

– reverzní osmóze. Obecně platí, ţe pro vody s niţší solností je výhodnější proces 

elektrodialýzy. S rostoucí vstupní koncentrací NaCl (nad 2000 mg.l
-1

) se doporučuje pouţít 

reverzní osmózu. 

Kromě procesu výroby pitné vody se elektrodialýza vyuţívá při sniţování solnosti 

před pouţitím ionexových kolon. Tím se sniţuje mnoţství chemikálií potřebných k regeneraci 

a prodluţuje se délka sorpční fáze ionexu. 

Elektrodialýza je dále vyuţívána v potravinářském průmyslu, k odsolování syrovátky, 

odstranění kyseliny vinné z vína nebo odsolování ovocných šťáv. Také ji můţeme vyuţívat  

při zpracování oplachových vod galvanických lázní, při čištění farmaceutických produktů 

nebo k separaci anorganických a organických kyselin. [18] 

4. STUDIUM PŘEDÚPRAVY VYBRANÝCH VZORKŮ 

VOD PRO APLIKACI ELEKTRODIALÝZY 

V České republice se vyskytuje poměrně mnoho těţebních oblastí, se kterými souvisí 

výskyt důlních vod. Nachází se ve všech prostorách dolů a mohou způsobovat komplikace  

při těţbě.  Důlní vody jsou upravovány na úpravnách důlních vod nebo jsou řízeně vypouštěny 

do recipientu. V obou případech musí splňovat podmínky příslušného vodohospodářského 

úřadu pro vypouštění důlních vod do vod podzemních a povrchových. [7] 

Důlní voda můţe být také vyuţita jako případný zdroj pitné vody. K této úpravě je 

však nutná určitá předúprava a následný technologický proces. Mezi tyto procesy patří např. 

filtrace (slouţí k odstranění všech nerozpuštěných látek), sedimentace (pro odstranění 

suspendovaných látek) a elektrodialýza (metoda slouţící k odstranění anorganických iontů, 

zaloţena na principu separace solí v elektrickém poli pomocí polopropustných membrán 

s ionexovými vlastnostmi). 
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Při procesu elektrodialýzy je důlní voda upravena aţ na vodu demineralizovanou. 

Tato voda kvůli absenci nebo naprostému nedostatku základních minerálních látek nemá 

charakter pitné vody. Tento typ vody je nutné obohatit o minerální látky. 

V rámci diplomové práce byl zvolen postup výpočtu na základě grafických 

vyhodnocení ukazatelů pH, konduktivity a R (tj. stupeň odsolení) v závislosti na čase. Z těchto 

grafů lze určit v jakém čase je nejvhodnější proces elektrodialýzy ukončit, tak aby voda 

splňovala poţadavky na kvalitu pitné vody dle vybraných limitů fyzikálních, chemických  

a organoleptických ukazatelů pro pitnou vodu. 

4.1 Pitná voda 

Pitnou vodu je moţné definovat jako vodu zdravotně nezávadnou, která ani  

při trvalém pouţívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností 

mikroorganismů. Pitná voda musí vyhovovat předepsaným zdravotním a chemickým 

poţadavkům. Její vlastnosti, které jsou vnímané smyslovými orgány člověka, musí vyhovovat 

jeho poţadavkům (např. barva, chuť, pach a teplota). [7] 

Poţadovaná jakost pitné vody se stanovuje vyhláškou č. 293/2006 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu  

a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č.187/2005 Sb. [2] 

Poţadavky na jakost vody se mohou lišit podle toho, zda jde o zdroj pro hromadné 

zásobování nebo individuální zásobování. Hromadné zásobování lze chápat jako zásobování 

vodou z veřejného vodovodu nebo veřejné studny. Individuálním zásobováním se rozumí 

zásobování vodou z jednoho zdroje pro uzavřený okruh spotřebitelů (např. z domovní studny). 

[7] 

Hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických  

a organoleptických ukazatelů určují jakost pitné vody a hygienické poţadavky na zdravotní 

nezávadnost. Hodnoty ukazatelů se stanovují jako mezní hodnota (MH), nejvyšší mezní 

hodnota (NMH) a doporučená hodnota (DH). 
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 Mezní hodnota – hodnota organoleptického ukazatele jakosti pitné vody, jejich 

přirozených součástí, jejíţ překročení nepředstavuje akutní ohroţení na zdraví. Není  

– li u ukazatele uvedeno jinak, jedná se o horní hranici rozmezí přípustných hodnot. [2] 

 Nejvyšší mezní hodnota – hodnota zdravotně závaţného ukazatele jakosti pitné vody, 

přičemţ v důsledku překročení je vyloučeno pouţití vody jako pitné, neurčí – li orgán 

ochrany veřejného zdraví jinak. [2] 

 Doporučená hodnota – hodnota ukazatele jakosti pitné vody, která určuje dosaţení 

optimální koncentrace dané látky nebo optimální rozmezí koncentrace této látky. [7] 

Dle vyhlášky č. 293/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se 

stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, 

ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. je uvedena tabulka č. 2 s vybranými limity fyzikálních, 

chemických a organoleptických ukazatelů pro pitnou vodu. V kapitole č. 6, tj. vyhodnocení 

získaných dat, budou porovnány vybrané limity pro pitnou vodu s hodnotami výstupní analýzy 

diluátů. 

Na základě těchto výsledků a porovnání bude posouzeno, zdali takto upravenou vodu 

lze vyuţít jako potencionální zdroj pitné vody.  

Tabulka 2 Vybrané limity fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů pro pitnou vodu 

UKAZATEL ZNAČKA JEDNOTKY LIMITY 

PITNÉ VODY  

TYP LIMITU 

Zákal  ZF 5 MH 

pH   6,5 - 9,5 MH 

Konduktivita k mS.m
-1

 125 MH 

Chloridy Cl
-
 mg.l

-1
 100,0 MH 

Chemická spotřeba kyslíku 

(manganistanem) 

 

CHSKMn 

 

mg.l
-1

 

 

3,0 

 

MH 

Vápník + hořčík Ca + Mg mmol.l
-1

 2 - 3,5 DH 

Vápník Ca mg.l
-1

 40 - 80 DH 

Hořčík Mg mg.l
-1

 20 - 30 MH 

Sírany SO4
2-

 mg.l
-1

 250,0 MH 

Mangan Mn mg.l
-1

 0,050 MH 

Železo Fe mg.l
-1

 0,2 MH 

Dusitany NO2
-
 mg.l

-1
 0,50 NMH 

Dusičnany NO3
-
 mg.l

-1
 50,0 NMH 
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4.2 Předúprava důlní vody 

Účelem experimentální části diplomové práce je úprava důlní vody na vodu, která 

odpovídá parametrům určité kvality vody pro účely přípravy pitné vody pomocí 

elektrodialýzy, které předchází předúprava vzorků. V níţe uvedených odstavcích se 

seznámíme obecně s lokalitou odběru vzorků důlních vod, s výsledky vstupních rozborů 

těchto vod a postupem předúpravy. K laboratorním experimentům byly pouţity dva vzorky 

důlních vod z lokality Severočeské uhelné pánve, a to z oblasti Dolu Bílina  

a Dolu Nástup – Tušimice.  

4.2.1 Severočeské doly a.s. 

Společnost Severočeské doly, a.s. je česká těţební společnost, která je zaměřena  

na těţbu hnědého uhlí. Svou těţební činnost provozuje v Severočeské uhelné pánvi na dvou 

lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina produkují nízko sirnaté tříděné a energetické uhlí. 

Doly Nástup – Tušimice jsou producentem především energetického uhlí. S těţbou souvisí  

i výskyt důlních vod, které jsou na spodních etáţích dolů jímány a čerpány na úpravny důlních 

vod Emerán a Březno. Společnost ročně produkuje řádově 23 mil. tun uhlí ročně a je 

největším producentem hnědého uhlí v České republice. [34, 35] 

 
Obrázek 9 Vyznačení Severočeské uhelné pánve na mapě České republiky [36] 

4.2.2 Vstupní rozbor důlní vody z Dolu Bílina 

Důlní voda pouţitá k úpravě na vodu pitnou byla odebrána v únoru roku 2014 

z oblasti Dolu Bílina. Jednalo se o vstup důlní vody na úpravnu důlních vod (dále jen ÚDV) 
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Emerán. Tato úpravna je určena k úpravě důlní vody odčerpané z území Dolu Bílina 

 před jejich vypouštěním do řeky Bíliny. Úpravna důlních vod zůstane v provozu aţ do 

ukončení důlní činnosti Dolu Bílina. Kvalita i mnoţství vypouštěných vod je kontrolována 

akreditovanými laboratořemi společnosti Severočeských dolů a.s. Technologie úpravy vody 

v ÚDV závisí na druhu upravovaných vod. Úkolem úpravny je sniţování hodnot manganu, 

ţeleza, nerozpuštěných látek aj. [34] 

 

 
Obrázek 10 Pohled na Důl Bílina (foceno autorem diplomové práce srpen 2013) 

Vstupní rozbor 

Vzorek důlní vody byl po odběru podroben vstupní analýze v laboratoři. Jakostní 

ukazatele jsou zobrazeny v tabulce č. 3. Pro lepší přehled o sloţení upravované vody byla část 

vzorku předána do akreditované laboratoře, Aqualia infraestructuras inţenýring s.r.o. Jednalo 

se o fyzikálně – chemický, speciálně anorganický a mikrobiologický rozbor. Výstupní 

protokol o zkoušce je k nahlédnutí v části „Přílohy“. 
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Tabulka 3 Vstupní rozbor vzorku důlní vody z Dolu Bílina a vybrané limity ukazatelů pro pitnou vodu 

UKAZATEL ZNAČKA JEDNOTKY VSTUP LIMITY 

PITNÉ 

VODY 

TYP 

LIMITU 

Zákal  ZF 2,19 5 MH 

Teplota T °C 20,1 -  

pH   8,15 6,5 - 9,5 MH 

Konduktivita k mS.m
-1

 166,5 125 MH 

KNK4,5  mmol.l
-1

 9,33 -  

ZNK8,3  mmol.l
-1

 1,34 -  

Chloridy Cl
-
 mg.l

-1
 29,96 100 MH 

Chemická spotřeba 

kyslíku 

(manganistanem) 

 

CHSKMn 

 

mg.l
-1

 

 

2,32 

 

3 

 

MH 

Vápník+hořčík Ca + Mg mmol.l
-1

 4,16 2 - 3,5 DH 

Vápník Ca mg.l
-1

 68,54 40 - 80 DH 

Hořčík Mg mg.l
-1

 58,49 20 - 30 MH 

Rozpuštěné látky  RL g.l
-1

 0,91 -  

Veškeré látky  VL g.l
-1

 0,95 -  

Nerozpuštěné látky NL g.l
-1

 0,05 -  

Sírany SO4
2-

 mg.l
-1

 252,4 250 MH 

Mangan Mn mg.l
-1

 0,16 0,05 MH 

Železo Fe mg.l
-1

 0,02 0,2 MH 

Oxid uhličitý volný CO2 volný mg.l
-1

 58,96 -  

Hydrogenuhličitany HCO3
-
 mg.l

-1
 569,13 -  

Oxid uhličitý celkový (CO2)T mg.l
-1

 469,48 -  

Uhličitany CO3
2-

 mmol.l
-1

 0 -  

Hydroxidy OH
-
 mmol.l

-1
 0 -  

Dusitany NO2
-
 mg.l

-1
 0,38 0,5 MH 

Dusičnany NO3
-
 mg.l

-1
 45,0 50 NMH 

Vysvětlivky: - ... není uveden limit podle vyhlášky č. 293/2006 Sb. 

 

Dle výsledků vstupního stanovení odebraná důlní voda vykazuje vyšší koncentrace 

síranů, hořčíku a manganu. Tyto ukazatele nevyhovují předpisům dané vyhlášky č. 293/2006 

Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na 

pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. 

Sírany ve velkých koncentracích mohou ovlivnit chuť vody, avšak záleţí  

na přítomných kationtech. Laxativní účinky mohou způsobit vysoké koncentrace síranů 

v kombinaci s vysokými koncentracemi hořčíku a sodíku (např. minerální voda Šaratica). [7] 
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Koncentrace manganu jsou přísně limitované, protoţe v koncentracích větší neţ  

0,3 mg.l
-1 

můţe nepříznivě ovlivnit chuť vody a nerozpuštěné vyšší oxidační formy manganu 

mohou hnědě zabarvovat materiály, které přijdou s takovou vodou do styku. Kromě chemické 

oxidace manganu ve vodách se uplatňuje i biochemická oxidace manganovými bakteriemi. 

S nadměrným rozvojem těchto bakterií můţe docházet k zarůstání vodovodního potrubí. [7] 

Podle výpočtu Langelierova saturačního indexu Is bylo zjištěno, ţe důlní voda je 

přesycena, vylučuje CaCO3. Můţeme předpokládat, ţe se vápník bude sráţet ve formě 

hydrogenuhličitanu. [37] 

4.2.3 Vstupní rozbor důlní vody z Dolu Nástup - Tušimice 

Vzorek této důlní vody byl odebrán v únoru roku 2014 z oblasti Dolu Nástup  

– Tušimice. Jednalo se o vstup důlní vody na úpravnu důlních vod (ÚDV) Březno. Úpravna 

důlních vod je nově zrekonstruovaná. Zvýšil se výkon z původních 40 l.s
-1

 na 80 l.s
-1

. Byly 

nainstalovány odmanganovací filtry. To znamená, ţe se zvýšilo mnoţství odstraněného 

manganu. Po dočištění jsou upravené vody vypouštěny do vodoteče Hutná I. [34] 

 

 
Obrázek 11 Sedimentační nádrž na úpravně důlních vod v obci Březno (foceno autorem diplomové 

práce srpen 2013) 
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Vstupní rozbor 

Vzorek důlní vody byl po odběru podroben vstupní analýze. Jakostní ukazatele jsou 

zobrazeny v tabulce č. 4. Pro lepší přehled o sloţení upravované vody, byla část vzorku 

předána do akreditované laboratoře, Aqualia infraestructuras inţenýring s.r.o. Jednalo  

se o fyzikálně – chemický, speciálně anorganický a mikrobiologický rozbor. Výstupní 

protokol o zkoušce je k nahlédnutí v části „Přílohy“. 

Tabulka 4 Vstupní rozbor vzorku důlní vody z Dolu – Nástup Tušimice a vybrané limity ukazatelů pro pitnou 

vodu 

UKAZATEL ZNAČKA JEDNOTKY VSTUP LIMITY 

PITNÉ 

VODY 

TYP 

LIMITU 

Zákal  ZF 1,61 5 MH 

Teplota T °C 21,1 -  

pH   7,64 6,5 - 9,5 MH 

Konduktivita k mS.m
-1

 443 125 MH 

KNK4,5  mmol.l
-1

 4,15 -  

ZNK8,3  mmol.l
-1

 1,30 -  

Chloridy Cl
-
 mg.l

-1
 60,98 100 MH 

Chemická spotřeba 

kyslíku 

(manganistanem) 

 

CHSKMn 

 

mg.l
-1

 

 

6,31 

 

3 

 

MH 

Vápník + hořčík Ca + Mg mmol.l
-1

 17,72 2 - 3,5 DH 

Vápník Ca mg.l
-1

 318,64 40 - 80 DH 

Hořčík Mg mg.l
-1

 237,49 20 - 30 MH 

Rozpuštěné látky RL g.l
-1

 3,99 -  

Veškeré látky VL g.l
-1

 3,99 -  

Nerozpuštěné látky NL g.l
-1

 0,00 -  

Sírany SO4
2-

 mg.l
-1

 1773,8 250 MH 

Mangan Mn mg.l
-1

 6,23 0,05 MH 

Železo Fe mg.l
-1

 0,07 0,20 MH 

Oxid uhličitý volný CO2 volný mg.l
-1

 57,2 -  

Hydrogenuhličitany HCO3
-
 mg.l

-1
 253,15 -  

Oxid uhličitý celkový (CO2)T mg.l
-1

 239,8 -  

Uhličitany CO3
2-

 mmol.l
-1

 0 -  

Hydroxidy OH
-
 mmol.l

-1
 0 -  

Dusitany NO2
-
 mg.l

-1
 0,38 0,50 MH 

Dusičnany NO3
-
 mg.l

-1
 200,0 50 NMH 

Vysvětlivky: -… není uveden limit podle vyhlášky č. 293/2006 Sb. 
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Podle tabulky vstupního rozboru je zřejmé, ţe se v důlní vodě vyskytují vyšší 

koncentrace vápníku, hořčíku, síranů, manganu a dusičnanů. Tyto hodnoty nevyhovují 

limitům dané vyhlášky č. 293/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se 

stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, 

ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. 

Dusičnany jsou samy o sobě málo škodlivé. Mohou škodit nepřímo tím, ţe se 

v gastrointestinálním traktu mohou redukovat bakteriální činností na dusitany. Pokud nejsou 

dusičnany redukovány na toxičtější dusitany, vylučují se docela rychle močí. [7] 

Z hygienického hlediska vápník a hořčík jsou méně významné. Vody, které obsahují 

velké koncentrace vápníku a hořčíku nejsou vhodné pro přípravu potravin a nápojů. 

V provozních vodách mohou vysoké koncentrace vápníku a hořčíku způsobovat určité závady 

v technologickém procesu. [7] 

Podle výpočtu Langelierova saturačního indexu Is bylo zjištěno, ţe důlní voda je 

přesycena, vylučuje CaCO3. Můţeme předpokládat, ţe se vápník bude sráţet ve formě 

hydrogenuhličitanu. [37] 

4.2.4 Vlastní předúprava 

Z důvodu odběru dvou rozdílných vzorků důlních vod bylo nutné navrhnout vhodné 

procesy předúpravy. Odebrané vzorky vykazují vyšší koncentrace vápenatých iontů 

v kombinaci s HCO3
-
. Při úpravě těchto vod s vyuţitím elektrodialýzy se zvyšuje 

pravděpodobnost zanášení membrán. Moţným důsledkem je sráţení nerozpustných (málo 

rozpustných) solí v koncentrátovém okruhu – CaCO3 apod. Účelem předúpravy těchto vod je 

eliminace moţné tvorby těchto solí s ohledem na co nejmenší náklady provozu 

a náročnost předúpravy. 

Pro důlní vodu z Dolu Bílina byl navrţen proces aerace, který probíhal do stabilního 

pH 8,3. Pro důlní vodu z oblasti Dolu Nástup – Tušimice byla pouţita předúprava nejdříve 

provzdušněním na hodnotu pH 8,4. Poté došlo ke sráţení a zároveň ke sníţení vápenatých 

iontů. V dalším kroku se nadávkovalo 40 g uhličitanu sodného, který slouţí ke stabilizaci 
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hodnoty pH. Maximální hodnota pH pro provoz elektrodialýzy je 10. Následně proběhla 

sedimentace a filtrace přes dva typy filtračních papírů (Munktell Filter Discs Grade 390,  

185 mm, 84 g.m
-2

; Filter Paper KA 1 – M, 320 mm). Na níţe uvedeném obrázku č. 12 je 

zobrazené přehledné schéma předúpravy důlní vody z Dolu Nástup – Tušimice. 

 
Obrázek 12 Schéma předúpravy důlní vody z Dolu Nástup – Tušimice 

Tato předúprava nebyla však příliš vhodná pro ED testy o objemu 10:3 l, neboť  

na membránách se vytvořil povlak vysráţeného uhličitanu vápenatého (po dávkování 

uhličitanu sodného) a membrány měly převáţně funkci filtrační. Proto se zvolila jiná 

předúprava této důlní vody, a to provzdušnění do stabilního pH, sedimentace a následná 

filtrace přes dva typy filtračních papírů (Munktell Filter Discs Grade 390, 185 mm, 84 g.m
-2

; 

Filter Paper KA 1 – M, 320 mm). V tomto případě se tedy vynechalo dávkování uhličitanu 

sodného. 

4.2.5 Použité metody proanalýzu důlních vod 

 Sírany, dusitany, dusičnany a zákal byly stanoveny pomocí spektrofotometru Hach DR 

2800.  

 Vápník, hořčík, chloridy a chemická spotřeba kyslíku (manganistanem draselným) 

byly stanoveny pomocí odměrné analýzy, tj. titračně. 

 Koncentrace ţeleza byla stanovena rychlotestem MERCK, Iron test 1.14759.0001, 

metodou: colorimetrick. Rychlotest měří v rozsahu 0,1 – 5,0 mg.l
-1

. 

 Koncentrace manganu byla stanovena rychlotestem MERCK 14768. Rychlotest měří 

v rozsahu 0,1 – 10 mg.l
-1

.  
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 Výpočet forem výskytu oxidu uhličitého byl proveden podle normy ČSN 75 7373. 

 Vodivost a pH byly stanoveny měřicím přístrojem WTW pH/cond 340i. 

 Pro rozpuštěné látky, veškeré látky a nerozpuštěné látky byly pouţity analytické váhy 

Ohaus. Sušení probíhalo 4 hodiny při 105 °C.  

 Všechny tyto metody byly provedeny v laboratoři nejen u vstupních analýz vzorků 

důlních vod, ale i u výstupních analýz diluátů a koncentrátů po ED. 

5. OVĚŘENÍ ED PROCESU PŘI ÚPRAVĚ ZÁJMOVÝCH 

VOD 

Experimentální část vzorků důlních vod byla založena na postupu: 

1. odběr vzorků 

2. vstupní analýza důlních vod 

3. předúprava vod 

4. proces ED  

5. výstupní analýza diluátu a koncentrátu 

5.1 Popis elektrodialyzační jednotky 

Abychom se mohli zabývat samotným procesem úpravy pomocí ED, je nutné 

seznámit se s obecnou charakteristikou tohoto přístroje. V níţe uvedených kapitolách se 

zaměříme na elektrodialyzační jednotku typu P ED (R) – Z/10-1.0 a elektrodialyzační modul 

ED (R) – Z. 

5.1.1 Elektrodialyzační jednotka série P 

Elektrodialyzační jednotka typu P ED (R) – Z/10 – 1.0 (dále jen jednotka) 

v kombinaci s elektrodialyzačním modulem ED (R) – Z je zařízení, které slouţí pro 

technologickou aplikaci procesu elektrodialýzy při úpravě roztoků různého charakteru. Je 

vytvořena za účelem laboratorního testování při úpravě (odsolení) roztoků. Vyrábí ji 
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společnost MEGA a.s. Rozměry jednotky po kompletaci jsou 76x91x33 cm (š x v x h) 

a hmotnost jednotky spolu s modulem ED (R) – Z je 38 kg. Elektrodialyzační jednotka je 

zobrazena na obrázku č. 12. [38] 

Diluát, koncentrát a elektrodový roztok jsou cirkulovány přes zařízení 

víceprůchodově. Znamená to, ţe můţe pracovat ve vsádkovém reţimu (tzv. reţim „batch“). 

Kaţdý roztok má svou nádrţ, čerpadlo a potrubní systém. [38] 

Hydraulická část se skládá ze tří cirkulačních bezucpávkových čerpadel (pro diluát, 

koncentrát a elektrodový roztok), třech odpovídajících nádrţí, trojcestných ventilů, rotametrů, 

potrubních propojí a cely pro pH a vodivostní sondy. [38] 

Trojcestné ventily jsou potřebné k vypuštění roztoků z nádrţí, ale také lze pomocí 

nastavení těchto ventilů připojit externí nádrţ. Čerpadla zajišťují cirkulaci roztoků. Regulovat 

výkon čerpadel lze pomocí potenciometrů. Průtok roztoků je sledován rotametry. Roztok se 

vrací zpět do nádrţe, poté co projde elektrodialyzačním modulem, celou pro pH a vodivostní 

sondy. Elektrické napájení je zajištěno připojením přívodů ze zdroje stejnosměrného proudu 

k jednotkám modulu. [38] 

 
Obrázek 13 Elektrodialyzační jednotka (foceno autorem diplomové práce březen 2014) 
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5.1.2 Elektrodialyzační modul 

Elektrodialyzér je stejně jako elektrodialyzační jednotka pouţíván při úpravě roztoků 

různého charakteru. Toto zařízení je také konstruované a vyráběné společností MEGA a.s.  

za účelem laboratorního testování při úpravě (odsolení) roztoků. [39] 

Elektrodialyzační modul se skládá ze stahovací desky se zabudovanými elektrodami, 

ionexové heterogenní membrány RALEX, PE rozdělovače, svorníků a rovnacích kolíků. 

Celkové rozměry ED modulu jsou 120 x 250 x 90 mm (š x v x h) a hmotnost prázdného 

modulu je 1,6 kg. Celková efektivní plocha membrán je 1344 cm
2
. Provozní teplota se 

pohybuje v rozmezí 20 – 30 °C. [39] 

Modul je osazen heterogenními iontovýměnnými membránami RALEX, které jsou 

hydraulicky nepropustné, ale také iontově vodivé. Umoţňuje to tedy výměnu iontů mezi 

hydraulicky izolovanými okruhy. [39] 

S pravidelností se střídající katexové a anexové membrány vzájemně oddělené 

rozdělovači jsou pomocí svorníků staţeny mezi silnými krajními deskami. Tím je vytvořen 

multikomorový systém, ve kterém se střídají diluátové a koncentrátové komory. Plastové 

rozdělovače oddělující membrány umoţňují průtok odsolených a zakoncentrovaných roztoků 

podél jejich povrchu. Pomocí síťek zajišťují turbulentní charakter toku v jednotlivých 

komorách. Rozlišení rozdělovačů a katexových membrán zajišťují ustřiţené rohy, které 

usnadňují kontrolu svazku. [39] 

Rozlišujeme dvě varianty modulu, které se liší typem elektrody a moţností reverzace 

polarity. 

 Elektrodialyzér – modul bez moţnosti reverzace polarity. Obsahuje jednu nerezovou 

elektrodu a jednu titanovou elektrodu s vrstvou platiny. 

 Elektrodialyzér s reverzací – modul s moţností reverzace polarity. Obsahuje dvě 

titanové elektrody s vrstvou platiny. [39] 

V rámci experimentální části pracujeme s elektrodialyzérem u něhoţ je moţná 

reverzace polarity.  
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5.2 Experimentální ověření procesu ED 

Po vstupních analýzách důlních vod (z Dolu Bílina a Dolu Nástup – Tušimice) 

a následné předúpravě vzorků se prováděly testy odsolování vody při elektrickém napětí 14 V. 

V průběhu testu byly zapisovány hodnoty elektrického napětí, proudu, konduktivity, teploty  

a pH v závislosti na čase. Proces elektrodialýzy byl ukončen ve chvíli, kdy konduktivita 

diluátu klesla pod 10 mS.m
-1

 nebo konduktivita koncentrátu stoupla nad 16 mS.cm
-1

, coţ je 

maximální stupeň zakoncentrování a test byl opakován. Poté vzorky diluátu a koncentrátu 

byly podrobeny výstupní analýze. 

Samotný test se skládal z několika částí: 

 Příprava elektrodialyzační jednotky a modulu byla provedena dle operačního 

manuálu vydaného společností MEGA a.s. Membránový svazek obsahoval 10 párů 

iontovýměnných membrán typu RALEX. 

 Solný test probíhá na stejném principu jako ED test s rozdílem, ţe do nádrţí není 

přiváděn vzorek, ale roztok síranu sodného (Na2SO4). Solný test se provádí na začátku 

a na konci celého testu. A to z důvodu, abychom zjistili, jaká byla účinnost 

membránového modulu před a po provedeném testu. 

 ED testy probíhají tak, ţe do nádrţí je přidán objem vzorku v poměru (odděleně  

do diluátové a koncentrátové nádrţe) a 250 ml elektrodového roztoku, coţ je Na2SO4. 

Následně jsou zapnuta odstředivá čerpadla, která slouţí k vyrovnávání průtoku 

(hodnoty se zaznamenávají v jednotkách l.h
-1

). V průběhu odsolování jsou zapisovány 

hodnoty T, U, I, κ, t a pH. Na konci ED testu jsou vzorky diluátu  

a koncentrátu odebrány a podrobeny výstupní analýze. 

Testy jsou provedeny v objemech 2:0,5 l; 10:0,5 l (důlní voda z Dolu Bílina) a 2:1 l; 

10:3 l (důlní voda z Dolu Nástup – Tušimice). Objemové změny jsme zvolili proto, abychom 

ukázali, ţe v případě rozdílných objemů D a K, můţe proces ED poskytnout poţadovanou 

vodu a současně zajistit minimalizaci mnoţství koncentrátu, se kterým musí být nakládáno.  
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5.2.1 ED test – důlní vody z Dolu Bílina 

V prvé řadě byl proveden solný test (pomocí roztoku Na2SO4), který proběhl  

na začátku a po ukončení vsádkových testů při napětí 14 V. 

Vsádkové testy proběhly o objemech 2:0,5 l a 10:0,5 l; tzn. v prvém případě, bylo  

2000 ml přivedeno do diluátové nádrţe a 500 ml do koncentrátové nádrţe. Ve druhém případě 

bylo 10000 ml přivedeno do diluátové nádrţe a 500 ml do koncentrátové nádrţe. 

Z důvodu co nejpřesnějších výsledků byly vsádkové testy v objemu 2:0,5 l 

opakovány 3krát za sebou při napětí 14 V. Během solného testu a vsádkového testu o objemu 

10:0,5 l bylo vyuţito peristaltického čerpadla, které pracovalo v rozmezí 160 – 200 otáček  

za minutu. 

Odsolování důlní vody o objemu 2:0,5 l 

Základní údaje vsádkových testů jsou zobrazeny v tabulkách č. 5, 6, 7. Průběh testů, 

v závislosti jednotlivých ukazatelů na čase, je vyjádřen pomocí grafů č. 1, 2, 3. 

1. vsádkový test Jednotky D K 

Ṽ_0 l.h
-1

 75 68 

Ṽ_konec l.h
-1

 76 68 

κ_0 mS.cm
-1

 2,020 2,020 

κ_konec mS.cm
-1

 0,109 6,370 

V_0 l 2 0,5 

V_konec l 1,98 0,52 

Tabulka 5 Základní údaje 1. vsádkového testu 

 

2. vsádkový test Jednotky D K 

Ṽ_0 l.h
-1

 74 67 

Ṽ_konec l.h
-1

 75 68 

κ_0 mS.cm
-1

 2,020 2,020 

κ_konec mS.cm
-1

 0,087 6,280 

V_0 l 2 0,5 

V_konec l 1,98 0,52 

Tabulka 6 Základní údaje 2. vsádkového testu 
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3. vsádkový test Jednotky D K 

Ṽ_0 l.h
-1

 75 67 

Ṽ_konec l.h
-1

 75 67 

κ_0 mS.cm
-1

 2,020 2,020 

κ_konec mS.cm
-1

 0,100 6,160 

V_0 l 2 0,5 

V_konec l 1,99 0,51 

Tabulka 7 Základní údaje 3. vsádkového testu 

 

 
Graf 1 Závislost elektrického proudu na čase pro jednotlivá měření 
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Graf 2 Závislost konduktivity diluátu, koncentrátu a limitu pitné vody na čase pro jednotlivá měření 

 

 
Graf 3 Závislost pH diluátu a koncentrátu na čase pro jednotlivá měření 
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Odsolování důlní vody o objemu 10:0,5 l  

Základní údaje vsádkového testu jsou zobrazeny v tabulce č. 8. Průběh testu, 

v závislosti jednotlivých ukazatelů na čase, je vyjádřen pomocí grafů č. 4, 5, 6. 

Vsádkový test Jednotky D K 

Ṽ_0 l.h
-1

 70 60 

Ṽ_konec l.h
-1

 74 55 

κ_0 mS.cm
-1

 1,667 1,667 

κ_konec mS.cm
-1

 0,186 16,930 

V_0 l 10 0,5 

V_konec l 9,92 0,58 

Tabulka 8 Základní údaje vsádkového testu 

 

 
Graf 4 Závislost elektrického proudu na čase 
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Graf 5 Závislost konduktivity diluátu, koncentrátu a limitu pitné vody na čase 

 

 
Graf 6 Závislost pH diluátu a koncentrátu na čase 
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5.2.2 ED test – důlní vody z Dolu Nástup Tušimice 

Stejně jako v předchozím testu byl proveden solný test (pomocí roztoku Na2SO4), 

který proběhl na začátku a na konci vsádkových testů při napětí 14 V.  

Vsádkové testy proběhly o objemech 2:1 l a 10:3 l, tzn., ţe do diluátové nádrţe bylo 

přivedeno 2000 ml a 1000 ml do koncentrátové nádrţe. V dalším případě bylo 10000 ml 

přivedeno do diluátové nádrţe a 3000 ml do koncentrátové nádrţe. Kvalita této testované vody 

byla horší neţ kvalita předešlé vody. Pro zamezení zanášení membrán byl zvolen vyšší objem 

koncentrátu. 

Během vsádkových testů o objemu 10:3 l bylo pouţito peristaltické čerpadlo, které 

pracovalo při 200 otáčkách za minutu. 

ED test o objemu 10:3 l byl opakován, neboť první měření bylo neúspěšné. První 

předúprava vzorku důlní vody spočívala v dávkování uhličitanu sodného. Během ED testu 

docházelo ke stoupání hodnot elektrického proudu, vodivosti diluátu. Zároveň vodivost 

koncentrátu klesala, vzorek se tedy vyrovnával a proces bylo nutné ukončit. Membránový 

modul byl rozebrán a na membránách byla evidentní vrstva vysráţeného uhličitanu 

vápenatého. Z tohoto důvodu je nutné do předúpravy zařadit lepší filtraci, protoţe tlaková 

filtrace není schopna zachytit tak jemné částice. Membrány byly proto vyčištěny  

a regenerovány (30 min. destilovaná voda - 30 min. NaOH - 30 min. destilovaná voda - 30 

min. HNO3 - 30 min. destilovaná voda - 30 min. destilovaná voda). Průběh neúspěšného testu 

je graficky znázorněn v grafu č. 11 (závislosti elektrického proudu na čase). 

Na níţe uvedeném obrázku č. 14 je zobrazen grafický výřez membrány, na kterém je 

vidět vrstva vysráţeného uhličitanu vápenatého. 
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Obrázek 14 Grafický výřez membrány s viditelným obsahem vysráženého uhličitanu vápenatého 

(foceno autorem diplomové práce březen 2014) 

Druhá předúprava se skládala z aerace, sedimentace a filtrace. Pro zamezení zanášení 

membrán byl zvolen reţim reverzace (změna polarity). Reţim reverzace se řídil kvalitou 

koncentrátu (vodivost pod 16 mS.cm
-1

, tzn. pod maximální stupeň zakoncentrování). 

Reverzace proběhla prakticky dvakrát. Před kaţdou reverzací byl vyměněn objem koncentrátu 

za vstupní vody. 

Odsolování důlní vody o objemu 2:1 l  

Základní údaje vsádkového testu jsou zobrazeny v tabulce č. 9. Průběh testu, 

v závislosti jednotlivých ukazatelů na čase, je vyjádřen pomocí grafů č. 7, 8, 9. 

Vsádkový 

test 

Jednotky D K 

Ṽ_0 l.h
-1

 60 58 

Ṽ_konec l.h
-1

 64 74 

κ_0 mS.cm
-1

 6,0 6,0 

κ_konec mS.cm
-1

 0,084 13,91 

V_0 l 2 1 

V_konec l 1,96 1,04 

Tabulka 9 Základní údaje vsádkového testu 
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Graf 7 Závislost elektrického proudu na čase 

 
Graf 8 Závislost konduktivity diluátu, koncentrátu a limitu pitné vody na čase 
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Graf 9 Závislost pH diluátu a koncentrátu na čase 

Odsolování důlní vody o objemu 10:3 l  

Základní údaje vsádkového testu jsou zobrazeny v tabulce č. 10. Průběh testů, 

v závislosti jednotlivých ukazatelů na čase, je vyjádřen pomocí grafů č. 10, 11, 12 a 13. 

V grafech č. 10, 12 a 13 jsou zobrazeny tři křivky, průběhy, které odpovídají reţimu 

reverzace. Důvody volby reverzace jsou uvedeny v kapitole 5.2.2 s názvem ED test 

 – důlní vody z Dolu Nástup Tušimice. 

Vsádkový 

test 

Jednotky D K 

Ṽ_0 l.h
-1

 68 68 

Ṽ_konec l.h
-1

 70 68 

κ_0 mS.cm
-1

 4,1 3,9 

κ_konec mS.cm
-1

 0,2 6,8 

V_0 l 10 3 

V_konec l 8 5 

Tabulka 10 Základní údaje vsádkového testu 
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Graf 10 Závislost elektrického proudu na čase pro jednotlivá měření 

 

 
Graf 11 Závislost elektrického proudu na čase – neúspěšný test 
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Graf 12 Závislost konduktivity diluátu a limitu pitné vody na čase pro jednotlivá měření 

 

 
Graf 13 Závislost pH diluátu na čase pro jednotlivá měření 
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5.3 Výstupní rozbor úpravené vody 

Z provedených ED testů bylo analyzováno 8 vzorků vody: 

 4 diluáty  

 4 koncentráty (odpad) 

V rámci výstupní analýzy se také provedl rozbor vstupních vzorků důlních vod (po 

předúpravě), neúčastnily se ED procesu. Výsledky analýz jsou uvedeny v tabulkách č. 11 a 12. 

Tabulka 11 Výstupní rozbor důlní vody z Dolu Bílina 
UKAZATEL ZNAČKA JEDNOTKY VSTUP 

(před 

úpravou) 

VSTUP 

na ED 

(po 

úpravě) 

DILUÁT 

2:0,5 l 

KONCENTRÁT 

2:0,5 l 

DILUÁT 

10:0,5 l 

KONCENTRÁT 

10:0,5 l 

Zákal  ZF 2,19 2,84 1,04 0,76 0,91 1,41 

Teplota T °C 20,1 21,7 21,7 21,5 21,5 21,5 

pH   8,15 8,26 7,87 7,75 8,31 7,9 

Konduktivita k mS.m
-1

 166,5 168,0 10,7 635,0 24,5 1754,0 

KNK4,5  mmol.l
-1

 9,33 8,63 0,45 23,91 1,42 56,81 

ZNK8,3  mmol.l
-1

 1,34 1,38 0,16 0,8 0,1 1,3 

Chloridy Cl
-
 mg.l

-1
 29,96 27,31 0,36 260,58 3,91 579,66 

Chemická spotřeba 

kyslíku 

(manganistanem) 

 

CHSKMn 

 

mg.l
-1

 

 

2,32 

 

5,61 

 

0,93 

 

33,73 

 

0,62 

 

58,37 

Vápník+hořčík Ca + Mg mmol.l
-1

 4,12 3,85 0,22 9,85 0,35 24,75 

Vápník Ca mg.l
-1

 68,54 61,92 4,61 100,2 5,21 170,34 

Hořčík Mg mg.l
-1

 58,49 56,06 2,43 178,75 5,35 498,56 

Rozpuštěné látky RL g.l
-1

 0,91 1,07 0,11 4,12 0,55 14,0 

Veškeré látky VL g.l
-1

 0,95 x x x x x 

Nerozpuštěné látky NL g.l
-1

 0,05 x x x x x 

Sírany SO4
2-

 mg.l
-1

 252,4 279,65 3,99 1508,2 15,33 5231,0 

Mangan Mn mg.l
-1

 0,16 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Železo Fe mg.l
-1

 0,02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Oxid uhličitý volný CO2 volný mg.l
-1

 58,96 60,72 7,04 35,2 4,4 57,2 

Hydrogenuhličitany HCO3
-
 mg.l

-1
 569,13 526,0 27,45 1458,51 86,62 3465,41 

Oxid uhličitý celkový (CO2)T mg.l
-1

 469,48 440,44 26,84 1087,24 66,88 2556,84 

Uhličitany CO3
2-

 mmol.l
-1

 0 0 0 0 0 0 

Hydroxidy OH
-
 mmol.l

-1
 0 0 0 0 0 0 

Dusitany NO2
-
 mg.l

-1
 0,38 2,4 0,38 62,5 0,9 190,0 

Dusičnany NO3
-
 mg.l

-1
 45,0 61,6 3,2 331,0 6,7 56,4 

Vysvětlivky: x… výstupní analýza nebyla provedena 
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Tabulka 12 Výstupní rozbor důlní vody z Dolu Nástup – Tušimice 
UKAZATEL ZNAČKA JEDNOTKY VSTUP 

(před 

úpravou) 

DILUÁT   

10:3 l 

KONCENTRÁT 

10:3 l 

VSTUP 

na ED 

(po 

úpravě) 

DILUÁT 

2:1 l 

KONCENTRÁT 

2:1 l 

Zákal  ZF 1,61 0,74 2,21 0,57 0,13 0,60 

Teplota T °C 21,1 21,0 21,2 19,1 19,6 19,4 

pH   7,64 7,72 7,06 10,29 9,57 9,96 

Konduktivita k mS.m
-1

 443 29,8 1625,0 606,0 11,0 1471,0 

KNK4,5  mmol.l
-1

 4,15 0,25 5,86 19,54 0,64 30,05 

ZNK8,3  mmol.l
-1

 1,30 0,05 2,3 x x x 

Chloridy Cl
-
 mg.l

-1
 60,98 3,72 310,21 75,16 0,36 205,63 

Chemická spotřeba 

kyslíku 

(manganistanem) 

 

CHSKMn 

 

mg.l
-1

 

 

6,31 

 

1,1 

 

8,5 

 

3,35 

 

0,72 

 

7,16 

Vápník + hořčík Ca + Mg mmol.l
-1

 17,72 1,31 49,1 6,11 0,02 11,8 

Vápník Ca mg.l
-1

 318,64 12,02 1016,03 13,43 1,4 48,1 

Hořčík Mg mg.l
-1

 237,49 24,56 577,6 140,3

3 

0,3648 257,79 

Rozpuštěné látky RL g.l
-1

 3,99 0,48 15,26 4,59 0,32 10,97 

Veškeré látky VL g.l
-1

 3,99 x x x x x 

Nerozpuštěné látky NL g.l
-1

 0,00 x x x x x 

Sírany SO4
2-

 mg.l
-1

 1773,8 71,28 8220,0 1938,

0 

7,56 6077,0 

Mangan Mn mg.l
-1

 6,23 <0,1 12,0 <0,1 <0,1 <0,1 

Železo Fe mg.l
-1

 0,07 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Oxid uhličitý volný CO2 volný mg.l
-1

 57,2 2,2 101,2 0 0 0 

Hydrogenuhličitany HCO3
-
 mg.l

-1
 253,15 15,25 357,46 462,3

8 

14,64 502,03 

Oxid uhličitý 

celkový 

(CO2)T mg.l
-1

 239,8 13,2 359,04 596,6

4 

19,36 842,16 

Uhličitany CO3
2-

 mmol.l
-1

 0 0 0 5,98 0,2 10,91 

Hydroxidy OH
-
 mmol.l

-1
 0 0 0 0 0 0 

Dusitany NO2
-
 mg.l

-1
 0,38 0,01 3,5 0,23 0,03 9,5 

Dusičnany NO3
-
 mg.l

-1
 200,0 10,6 1008 192,0 1,8 430,0 

Vysvětlivky: x… výstupní analýza nebyla provedena 

Jelikoţ u důlní vody z Dolu Nástup – Tušimice, se prováděly dvě rozdílně 

předúpravy, je nutné si uvědomit, ţe předúprava důlní vody o objemu 10:3 l byla bez 

chemické úpravy, a proto výsledné hodnoty řadíme vedle hodnot vstupu (před úpravou). 

Oproti tomu předúprava důlní vody o objemu 2:1 l byla upravena pomocí uhličitanu sodného, 

je tedy potřeba zařadit výsledky vedle hodnot vstupu na ED (po úpravě). 
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Proces odsolení byl kontrolovaný na základě výpočtu látkových bilancí u vybraných 

sloţek vody. Bylo srovnáno mnoţství látky vstupující do procesu ED a mnoţství látky 

vystupující (produkce) z ED. Můţeme tedy vyhodnotit, ţe proces elektrodialýzy byl úspěšný. 

6. VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT 

Cílem této práce bylo upravit důlní vody do takové poţadované kvality, aby mohla 

být vyuţitelná jako potencionální zdroj pitné vody v případě klimatických změn. Jednalo se 

především o sníţení koncentrací síranů, vápníku, hořčíku, manganu a rozpuštěných látek. 

V níţe uvedené tabulce č. 13 jsou porovnány výsledné hodnoty jednotlivých diluátů 

s vybranými limity dané vyhlášky č. 293/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., 

kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 

pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. 

Pro lepší přehlednost v tabulce č. 13 diluáty označujeme v číselném pořadí od 1 – 4, 

tzn. diluát o objemu 2:0,5 l značíme jako diluát 1; diluát o objemu 10:0,5 l značíme jako diluát 

2; diluát o objemu 2:1 l značíme jako diluát 3 a diluát o objemu 10:3 l značíme jako diluát 4. 
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Tabulka 13 Porovnání výsledných hodnot diluátů s limity vybraných ukazatelů pro pitnou vodu 
UKAZATEL ZNAČKA JEDNOTKY DILUÁT  

1 

DILUÁT 

2 

DILUÁT       

3 

DILUÁT   

4l 

LIMITY 

PITNÉ 

VODY 

TYP 

LIMITU 

Zákal  ZF 1,04 0,91 0,13 0,74 5 MH 

Teplota T °C 21,7 21,5 19,6 21,0 -  

pH   7,87 8,31 9,57 7,72 6,5 - 9,5 MH 

Konduktivita k mS.m
-1

 10,7 24,5 11,0 29,8 125 MH 

KNK4,5  mmol.l
-1

 0,45 1,42 0,64 0,25 -  

ZNK8,3  mmol.l
-1

 0,16 0,1 x 0,05 -  

Chloridy Cl
-
 mg.l

-1
 0,36 3,91 0,36 3,72 100 MH 

Chemická spotřeba 

kyslíku 

(manganistanem) 

 

CHSKMn 

 

mg.l
-1

 

 

0,93 

 

0,62 

 

0,72 

 

1,1 

 

3 

 

MH 

Vápník+hořčík Ca + Mg mmol.l
-1

 0,22 0,35 0,02 1,31 2 - 3,5 DH 

Vápník Ca mg.l
-1

 4,61 5,21 1,4 12,02 40 - 80 DH 

Hořčík Mg mg.l
-1

 2,43 5,35 0,3648 24,56 20 - 30 MH 

Rozpuštěné látky RL g.l
-1

 0,11 0,55 0,32 0,48 -  

Veškeré látky VL g.l
-1

 x x x x -  

Nerozpuštěné látky NL g.l
-1

 x x x x -  

Sírany SO4
2-

 mg.l
-1

 3,99 15,33 7,56 71,28 250 MH 

Mangan Mn mg.l
-1

 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,05 MH 

Železo Fe mg.l
-1

 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,20 MH 

Oxid uhličitý volný CO2 volný mg.l
-1

 7,04 4,4 0 2,2 -  

Hydrogenuhličitany HCO3
-
 mg.l

-1
 27,45 86,62 14,64 15,25 -  

Oxid uhličitý 

celkový 

(CO2)
T
 mg.l

-1
 26,84 66,88 19,36 13,2 -  

Uhličitany CO3
2-

 mmol.l
-1

 0 0 0,2 0 -  

Hydroxidy OH
-
 mmol.l

-1
 0 0 0 0 -  

Dusitany NO2
-
 mg.l

-1
 0,38 0,9 0,03 0,01 0,50 MH 

Dusičnany NO3
-
 mg.l

-1
 3,2 6,7 1,8 10,6 50 NMH 

Vysvětlivky: x ... vstupní stanovení nebylo provedeno 

-... není uveden limit podle vyhlášky č. 293/2006 Sb. 
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Z těchto výsledných hodnot lze spočítat stupeň odsolení SO, který nám vyhodnotí 

úspěšnost odsolení vzorků diluátů za určitý čas. Stupeň odsolení se počítá dle vzorce: 

SO = [(cD,vst – cD,výst)/cD,vst] . 100 [%] 

, kde cD,vst je vstupní a cD,výst výstupní koncentrace elektrolytu v diluátu, coţ 

představuje v našem případě konduktivitu vstupu a diluátu. 

Výpočty se prováděly pro všechny 4 diluáty. Výsledné hodnoty stupně odsolení 

v závislosti na čase jsou znázorněny v grafech č. 14, 15, 16, 17. 

 
Graf 14 Závislost stupně odsolení na čase pro jednotlivá měření (Diluát 1) 
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Graf 15 Závislost stupně odsolení na čase (Diluát 2) 

 

 
Graf 16 Závislost stupně odsolení na čase (Diluát 3) 
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Graf 17 Závislost stupně odsolení na čase pro jednotlivá měření (Diluát 4) 

Z grafů můţeme vyhodnotit, ţe ve všech případech docházelo k úměrnému 

odsolování s časem. Z čehoţ plyne, ţe u všech provedených pokusů lze dosáhnout 

maximálního stupně odsolení. Spočítané hodnoty jsou důsledkem zastavení ED procesu  

po dosaţení konduktivity diluátu < 10mS.m
-1

. 

Dle výsledků diluátů v tabulce č. 13 je zřejmé, ţe důlní voda byla upravena aţ  

na vodu demineralizovanou. Takto upravená voda nemá charakter pitné vody a pravidelnou 

nebo jednorázovou konzumaci ve větším mnoţství je nutné povaţovat  

za zdravotně rizikovou aţ nebezpečnou. Pouţívá se především v průmyslu, pro technické  

a laboratorní účely.  

Jednou z moţností jak získat z demineralizované vody vodu pitnou je vyhodnotit, kdy 

je proces elektrodialýzy vhodné ukončit tak, aby voda splňovala poţadavky na kvalitu pitné 

vody dle vybraných limitů fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů pro pitnou 

vodu dle vyhlášky č. č. 293/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se 

stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, 

ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., na základě grafických vyhodnocení ukazatelů pH, 

konduktivity a stupně odsolení v závislosti na čase. 
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Vzorek důlní vody z Dolu Bílina 

Původní vodivost vzorku o objemu 2:0,5 l byla na začátku 2020 µS.cm
-1

. Na konci 

testu ED se vodivost diluátu sníţila na nejniţší hodnotu 87 µS.cm
-1

 za dobu 35 min. Na 

začátku testu o objemu 10:0,5 l byla vodivost 1677 µS.cm
-1

 a na konci testu ED bylo dosaţeno 

hodnoty vodivosti 186 µS.cm
-1 

za dobu 180 min. 

Pro diluát č. 1 jsme schopni vyhodnotit z grafů č. 2, 3 a 14, ţe limit pro pitnou vodu 

(podle vodivosti) dle vyhlášky 293/2006 Sb. byl splněn po 4 - 5 min. kdy bylo odstraněno  

23 – 28% látek.  

Pro diluát č. 2 můţeme vyhodnotit z grafů č. 5, 6 a 15, ţe po 10 min. procesu ED 

s odstraněním 21% látek, vyhovuje limitu pro pitnou vodu (podle vodivosti) dle vyhlášky  

č. 293/2006 Sb. 

Výpočtem bylo zjištěno, ţe pro odstranění vápníku na úroveň limitu pitné vody, by 

stačil stupeň odsolení 42%, pro odstranění hořčíku 57% a pro odstranění síranů 1%. 

Vzorek důlní vody z Dolu Nástup – Tušimice 

Původní vodivost vzorku o objemu 2:1 l byla sníţena z hodnoty 6000 µS.cm
-1 

na 

hodnotu 84 µS.cm
-1 

za dobu 80 min. V testu o objemu 10:3 l bylo dosaţeno nejniţší hodnoty 

konduktivity po 245 min. na 209 µS.cm
-1

. 

Diluát č. 3 splňuje limit pro pitnou vodu (podle vodivosti) dle vyhlášky č. 293/2006 

Sb. po 53 min. s odstraněním 80% látek. Vyhodnocujeme z grafů č. 8, 9 a 16. 

Diluát č. 4 splňuje limit pro pitnou vodu (podle vodivosti) dle vyhlášky č. 293/2006 

Sb. po 60 min. s odstraněním 62 % látek. Vyhodnocujeme z grafů č. 12, 13 a 17. 

Výpočtem bylo zjištěno, ţe pro odstranění vápníku na úroveň limitu pitné vody, by 

stačil stupeň odsolení 88%, pro odstranění hořčíku 90% a pro odstranění síranů 86%. 

Další moţností je obohacení demineralizované vody o důleţité komponenty vody 

(tzv. remineralizovat) pro posouzení upravované vody jako vody pitné. Je potřeba zajistit 

zastoupení vápenatých a hořečnatých iontů. Pro obohacení vody o vápenato - hořečnaté ionty 

se pouţívá nejčastěji dolomit (CaCO3.MgCO3).  
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7. ZÁVĚR 

Teoretická část diplomové práce byla zaměřena na problematiku procesů úpravy vod 

ve vztahu k povrchovým, podzemním a důlním vodám. Větší pozornost byla věnována 

membránovým procesů, především elektrodialýze. 

Experimentální část diplomové práce se věnovala problematice úpravy důlních vod 

za účelem přípravy vody na vodu pitnou v období klimatických změn. Z hlediska této 

problematiky se práce věnuje úpravě vod se zaměřením na vyuţití elektrodialýzy.  

Na základě této studované vody odebrané z lokalit Dolu Bílina a Dolu Nástup  

– Tušimice bylo provedeno ověření procesu ED při demineralizaci důlních vod. Samotnému 

procesu ED předcházela předúprava důlních vod, která spočívala v aeraci, sedimentaci, filtraci 

a dávkování uhličitanu sodného. Pro vzorek důlní vody z oblasti Dolu Nástup – Tušimice  

o objemu 10:3 l však bylo nutné zvolit jiný postup předúpravy, neboť docházelo během ED 

testu ke stoupání hodnot elektrického proudu a vodivosti diluátu. Oproti tomu vodivost 

koncentrátu klesala, a proto bylo nutné proces ukončit a opakovat. Zvolila se předúprava důlní 

vody bez dávkování uhličitanu sodného.  

Po provedené předúpravě, byly testovány vsádkové elektrodialyzační testy o různých 

objemech (2:0,5 l; 10:0,5 l; 2:1 l a 10:3 l) při elektrickém napětí 14 V. V průběhu jednotlivých 

testů byly sledovány hodnoty ukazatelů elektrického napětí, proudu, konduktivity, teploty  

a pH. Při sledování průběhu konduktivity bylo zřejmé, ţe solnost u diluátu se sniţuje a naopak 

u koncentrátu zvyšuje. Cílovým bodem všech testů bylo dosaţení konduktivity diluátu pod  

10 mS.m
-1

.  

Dosaţené výsledky byly porovnávány s vybranými limity pro pitnou vodu dle 

vyhlášky 293/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky 

č. 187/2005 Sb. Oba testované vzorky nesplňují doporučené hodnoty pro obsah vápníku, 

hořčíku a tvrdosti vody. Důleţité je obohatit demineralizované vody o důleţité komponenty 

vody (remineralizovat). Je potřeba zajistit zastoupení vápenatých a hořečnatých iontů. Pro 

obohacení vody o vápenato - hořečnaté ionty lze pouţít např. dolomit (CaCO3.MgCO3). 
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Z grafů a výpočtu stupně odsolení jsme zjistili, v jakém čase by bylo vhodné proces 

ED zastavit, tak aby výstupní voda odpovídala vybraným limitům pitné vody (podle vodivosti) 

dle vyhlášky 293/2006 Sb. Pro diluát č. 1 z lokality Dolu Bílina byl splněn limit pro pitnou 

vodu (podle vodivosti) po 4 – 5 min., kdy bylo odstraněno 23 – 28% látek. Pro diluát č. 2 

z lokality Dolu Bílina byl splněn limit pro pitnou vodu (podle vodivosti) po 10 min. procesu 

ED s odstraněním 21% látek. Pro diluát č. 3 z lokality Dolu Nástup – Tušimice byl splněn 

limit pro pitnou vodu (podle vodivosti) po 53 min. s odstraněním 80% látek. Pro diluát č. 4 

z lokality Dolu Nástup – Tušimice byl splněn limit pro pitnou vodu (podle vodivosti) po 60 

min. s odstraněním 62% látek. 

Výsledky dokazují, ţe je moţné upravit důlní vody z hnědouhelného hornictví aţ na 

úroveň demineralizované vody. Důlní voda by tedy mohla být vyuţita jako voda pitná 

v případě, ţe by byla například poté remineralizována a hygienicky zabezpečena. Sloţitost 

dalších úprav je závislá na vstupní kvalitě důlních vod. Současně lze konstatovat, ţe 

elektromembránové procesy mohou poskytnout poţadovanou kvalitu jakosti vody při výrazné 

eliminaci objemu koncentrátu.  

V rámci jiné diplomové práce by bylo vhodné experimentálně ověřit pomocí ED 

procesu a následné výstupní analýzy, zdali upravovaná voda splňuje v určitých časových 

intervalech limity pitné vody dle vyhlášky 293/2006 Sb. Vycházet by se mělo z výsledků 

stupně odsolení v závislosti na čase, kdy bylo určeno v jakém čase je vhodné proces ED 

ukončit, viz kapitola 6 – vyhodnocení získaných dat. 
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