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Anotace 

 Předložená diplomová práce, zpracovaná na téma „Vyhodnocení kvality a úpravy 

technologické vody používané pro vysokotlaké zkoušky armatur“, je rozdělena na dvě 

základní části. Teoretická část uvádí základní shrnutí poznatků o odpadních vodách, ropných 

emulzích, způsobech úpravy ropných emulzí, jako je deemulgace a ultrafiltrace a také 

kvantitativní stanovení ropných látek. Praktická část práce je zaměřena na experimentální 

ověření postupů úpravy technologické vody z vysokotlakých zkoušek armatur, vyhodnocení 

získaných dat, navržení technologického postupu a shrnutí všech výsledků. 
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 Odpadní voda, deemulgace, ultrafiltrace, technologická voda, tlaková zkouška 

 

Summary 

 This thesis, elaborated on the theme "Evaluation of quality and treatment of process 

water used for high pressure testing of valves", is divided into two parts. The theoretical part 

provides basic summary of knowledge of the waste water, of petroleum emulsions, ways of 

modification of petroleum emulsions such as demulsification and ultrafiltration and 

quantitative determination of petroleum substances. The practical part is focused on 

experimental verification of procedures modification of technological water from high 

pressure tests of fittings, evaluation of obtained data, design of the technological process and 

a summary of all results. 
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1 ÚVOD 

Spolu s rozvojem společnosti a průmyslu souvisí také zvyšování antropogenních vlivů 

na životní prostředí. S každým průmyslovým procesem je spojena rostoucí spotřeba 

povrchové či podzemní vody a zároveň produkce průmyslových odpadních vod, které jsou 

značně znehodnoceny určitými látkami, podle druhu výroby a je nutno je upravovat a čistit. 

Podle druhu výroby rozeznáváme např. průmyslové vody z výroby buničiny a papíru, 

z textilního průmyslu, z potravinářského průmyslu, ze zpracování ropy, ze strojírenství,  

nebo vody ze zpracování koksu. Každá z těchto vod má své specifika a postup čištění se 

sestavuje individuálně. Průmyslové odpadní vody, vhodné pro biologické čištění poskytují 

možnost využití aerobních (aktivace, biofiltry) i anaerobních procesů. Pro průmyslové vody 

s vysokým obsahem anorganických látek a nízkým obsahem organického znečištění se 

uplatňují spíše fyzikálně-chemické procesy (adsorpce, membránové separační procesy, 

elektrochemické procesy). 

V rámci environmentálního manažerského systému, konkurenceschopnosti a úspory 

provozních nákladu, se většina průmyslových společností snaží o snížení množství 

vyprodukovaného odpadu. S tím je spojena i problematika této diplomové práce. Teoretická 

část shrnuje poznatky v oblasti průmyslových odpadních vod, ropných emulzí a možnosti 

jejich úpravy. Praktická část práce bude zaměřena na sérii laboratorních testů, které by se 

mohly stát podkladem pro zpracování čistírenské technologie pro úpravnu vody, používanou 

pro vysokotlaké zkoušky armatur. Tyto vody obsahují nepolární extrahovatelné látky, 

uhlovodíky, maziva a viskózní oleje, které je potřeba z vody odseparovat, aby mohla být 

využívána ve výrobním procesu, pokud možno co nejdelší dobu a tím i snížit náklady na 

jejich častou likvidaci.  

Cílem této diplomové práce je shrnutí současných poznatků v oblasti úpravy ropných 

emulzí a návrh způsobu úpravy vody po vysokotlakých zkouškách armatur. 
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2 SHRNUTÍ ZPŮSOBŮ ÚPRAVY TECHNOLOGICKÝCH VOD 

NASYCENÝCH NEČISTOTAMI A PŘÍDAVNÝMI CHEMIKÁLIEMI 

Vody se na zemském povrchu vyskytují buď jako vody podzemní, které se projevují 

jako podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní, nebo jako vody 

povrchové, které mohou být stojaté nebo tekoucí. Voda může být po vizuální stránce 

hodnocena jako čistá nebo „špinavá“. Z vodohospodářského hlediska používáme spíše 

pojem znečištěná [1]. 

2.1 Znečištění vody 

Za vodu znečištěnou můžeme chápat vodu s takovou změnou fyzikálních, chemických 

a biologických vlastností, která omezuje nebo znemožňuje její další použití. Za nejméně 

žádoucí se považuje znečištění povrchových a hlavně podzemních vod ropnými látkami. 

Znečišťující látky se nacházejí ve vodě rozpuštěné, suspendované nebo rozptýlené  

a emulgované: 

- přírodní příměsi - mají fyzikální charakter a způsobují zákal či opalescenci vody, 

někdy i zápach, 

- biochemické příměsi - se projevují organolepticky a způsobují mýdlovou nebo 

svíravou chuť, zbarvení nebo hnilobný zápach, 

- bakteriologické znečistění - mohou být bakterie, viry, plísně, kvasinky a různí 

paraziti, kteří se vodou šíří a umožňuje jim rozmnožování, 

- chemické znečistění - způsobují různé látky, jako jsou dusičnany a dusitany, fluor aj. 

[2], [3]. 

2.2 Odpadní vody 

Odpadními vodami se rozumí vody z domácností, závodů, nemocnic atd., u nichž 

došlo ke zhoršení kvality. Mezi odpadní vody patří také atmosférické vody, odváděné 

jednotnou kanalizační soustavou a zvláštní kategorie tvoří vody městské (sídlištní), které 

jsou směsí splaškových a průmyslových. Podle původu lze odpadní vody dělit na: 
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- splaškové - vody z domácností, sociálních zařízení, kuchyní, ubytování apod., 

- průmyslové - vody znečištěné výrobou, 

- městské - směs splaškových a průmyslových vod, odváděných veřejnou kanalizací, 

- zemědělské - vody znečištěné rostlinnou a živočišnou výrobou, 

- dešťové - atmosférické srážky odváděné stokovou sítí, 

- jiné - odpadní vody chladící, nemocniční apod. 

Podle jakosti lze odpadní vody dále dělit na: 

- radioaktivní, hnilobné, infekční a toxické [4], [5], [6]. 

2.2.1 Splaškové vody  

Splaškové vody jsou odpadní vody z domácností, sociálních zařízení závodů  

a závodních kuchyní, jež neobsahují průmyslové odpadní vody. Znečištění splaškových 

odpadních vod je dáno převážně obsahem moče a fekálií, zbytků živočišné a rostlinné 

potravy, tuků, mycích a čisticích prostředků. Patří sem také odpadní vody ze zemědělské 

výroby. Splaškové odpadní vody obsahují: 

- nerozpuštěné látky: 

- hrubé, plovoucí (hadry, papír), 

- hrubé, rychle sedimentující (písek), 

- jemné, suspendované (kal), 

- jemné, koloidní (olej, tuk), 

- rozpuštěné látky: 

- mikroorganismy (bakterie, viry), 

- plyny (CO2, H2S, CH4 atd.) [3], [5]. 
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2.2.2 Průmyslové odpadní vody  

Jedná se o kapalné odpady, vznikající při výrobě v závodech či těžbě nebo zpracování 

různých surovin. Patří k nim i tekuté odpady ze zemědělství. Vody odtékající z výroby  

se označují jako procesní vody. V porovnání se splaškovými vodami mají zcela odlišný 

charakter. Složení je velmi různorodé (barva a pach), v závislosti na odvětví průmyslu,  

ze kterého pocházejí nebo použité výrobní technologii. Většinou se jedná o směs odpadních 

vod z jednotlivých procesů a splaškových vod ze sociálních zařízení. Pro tyto vody  

je charakteristické také kolísání koncentrací a objemů v krátkých časových intervalech. 

Průmyslové odpadní vody mohou obsahovat organické (textilky, celulózky, cukrovary, nebo 

uhelné prádelny) i anorganické znečištění (kontaminace z provozních vod, průsaky  

při zpracování surovin a výrobků).  

U převážně anorganicky znečištěných odpadních vod je možné jejich následné dělení 

podle rozpustnosti znečišťujících látek (rozpuštěné a nerozpuštěné), nebo podle jejich 

toxicity (toxické a netoxické). U převážně organicky znečištěných odpadních vod je další 

dělení možné podle charakteru obsažených látek na: 

- netoxické, biologicky rozložitelné (aminokyseliny, sacharidy, proteiny), 

- netoxické, biologicky obtížně rozložitelné (rozvětvené alifatické sloučeniny, 

organická barviva), 

- toxické, biologicky rozložitelné (fenoly, organofosforové insekticidy), 

- toxické, biologicky obtížně rozložitelné (chlorované uhlovodíky, dinitrofenoly, 

některé kationaktivní tenzidy). 

Na obsah toxických látek se musí vždy dohlížet. Existují však látky, obsažené 

v průmyslových odpadních vodách, které neškodí svou samotnou toxicitou, ale špatnou 

rozložitelností. Kromě toxických látek se musí kontrolovat i jinak škodlivé látky, zejména 

tenzidy, které jsou sice v určitých koncentracích ještě netoxické, ale mohou svou pěnivostí 

zamezit biologickému čištění na čistírně odpadních vod (dále jen ČOV). Biologický proces 

znemožňují také odpadní vody s obsahem ropy či ropných produktů [3], [4], [5], [6], [7]. 
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Podle použití v závodu: 

Za pitnou vodu označujeme vodu zdravotně nezávadnou, která ani při stálém užívání 

nezpůsobuje žádná onemocnění nebo zdravotní poruchy. Kvalita pitné vody se hodnotí 

z fyzikálního, chemického, mikrobiologického, biologického a radiologického. Z čehož 

vyplívá, že nesmí být zabarvená, zakalená a páchnoucí. Také nesmí obsahovat žádné 

choroboplodné zárodky a měla by mít osvěžující chuť. 

Stejně jako voda pitná musí být i ta užitková bakteriologicky nezávadná, ale fyzikální 

a chemické vlastnosti se mohou lišit. Tato voda není určená k pití a vaření, ale používá se  

k mytí, koupání, ve výrobě, k chlazení apod. 

Provozní vodou se označuje voda užitková, používaná v technologickém procesu 

v průmyslu a k různým účelům v zemědělství. Kvalita používané vody závisí na požadavcích 

konkrétní výroby, podle kterých rozlišujeme vody chladící, plavící, napájecí, prací, 

oplachové atd. a vodu výrobní, která se stává součástí výrobku. Základní parametry, které 

musí tato voda splňovat, jsou: 

- musí být bez barvy, zákalu a nerozpuštěných látek, 

- nesmí obsahovat sraženiny ani tvořit povlaky na výrobcích, 

- měly by obsahovat nízkou koncentraci Ca, Mg a organických látek, 

- musí být hygienicky nezávadné, 

- nesmí být agresivní [1], [3], [4], [7]. 

2.3 Nakládání s průmyslovými odpadními vodami 

Na rozdíl od městských čistíren odpadních vod, je skladba technologické linky čistírny 

průmyslových odpadních vod složitější a neexistuje univerzální způsob, jak průmyslové 

odpadní vody čistit. Návrh konkrétní technologie musí vycházet z detailního rozboru 

kompletního vodního hospodářství společnosti. 

Většinou je zapotřebí čistit několik druhů odpadních vod s odlišnými vlastnostmi. 

Lepších výsledků bývá dosahováno, pokud je každý druh čištěn, nebo alespoň předčištěn, 
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samostatně a až následně dočištěn na společné ČOV, což je systém decentralizovaného 

čištění. Několik menších zařízení, uzpůsobených pro jednotlivé typy odpadních vod  

a umístěných v blízkosti jejich vzniku, může mít vyšší účinnost, než velká centrální ČOV. 

Jsou-li průmyslové odpadní vody nevhodné pro biologické čistění kvůli svému složení 

(vysoký obsah anorganického znečištění, příliš vysoký nebo naopak příliš nízký obsah 

organického znečištění, toxické či biologicky nerozložitelné látky), uplatňují se procesy 

založené na fyzikálně-chemických postupech, které se nevyužívají pouze pro mechanickou 

separaci nerozpuštěných látek, jako u městských ČOV (sedimentace, filtrace), ale nabízejí i 

modernější postupy (membránové procesy), či dokonce technologie přímo měnící charakter 

znečištění (elektrochemické procesy).  

Pokud jsou průmyslové odpadní vody vhodné k biologickému čištění, nabízí se 

pestřejší škála biologických stupňů, oproti městským ČOV. Podle druhu odpadních vod se 

používají různé modifikace aerobních procesů (směšovací aktivace, biofiltry, aktivace 

s dávkováním adsorbentu, vícestupňová aktivace apod.) i procesy anaerobní [2],[7]. 

Při vypouštění odpadních vod má společnost dvě možnosti: 

- přímo do recipientu – pokud kvalita vypouštěné vody splňuje legislativní požadavky, 

- do městské kanalizace, která je zakončena mechanicko-biologickou ČOV. V tomto 

případě je požadovaná kvalita vypouštěných vod stanovena kanalizačním řádem  

a smlouvou s majitelem kanalizace a ČOV [2],[7]. 

Hlavní výrobní skupiny z hlediska produkce průmyslových odpadních vod jsou: 

- hutní výroba, 

- teplárny a elektrárny, 

- strojírenská a elektrotechnická výroba (strojní obrábění, povrchová úprava kovů), 

- chemický průmysl (rafinérie ropy, petrochemie, výroba celulózy a papíru aj.), 

- spotřební průmysl (textilní, sklářský, keramický, koželužní), 
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- potravinářský průmysl (pivovary, lihovary, mlékárny, zpracování masa aj.), 

- těžba a zpracování uhlí, 

- těžba a zpracování rud a kameniva. [8]. 

2.3.1 Důlní vody 

Důlní vody patří mezi vody zvláštní a nemají postavení odpadních vod. Mezi 

charakteristické ukazatele znečištění důlních vod patří zejména nerozpuštěné látky (uhlí, jíl, 

písek), anorganické rozpuštěné látky (sírany, vápník, hořčík, amonné ionty) a některé kovy 

(Fe, Mn, Zn, Ni) [8], [9]. 

2.3.2 Odpadní vody z výroby buničiny a papíru 

Buničina se vyrábí v kyselém (sulfitová celulóza) nebo alkalickém prostředí (sutfátová 

celulóza). Koncentrovaný sulfátový výluh je štiplavě páchnoucí hnědá kapalina. Odpadní 

vody obsahují obtížně rozložitelné organické znečištění (povrchově aktivní látky)  

a mechanické nečistoty (plnidla a vlákna). Čištění probíhá v mechanicko-biologické čistírně, 

s použitím sedimentace nebo tlakové flotace k zachycení vláken a aktivace k dočištění [8]. 

2.3.3 Odpadní vody z textilního průmyslu 

Převážné množství odpadní vody v tomto odvětví vzniká při mokrých postupech 

zpracování vláken a tkanin (praní, bělení, barvení). Tyto vody jsou bohaté na mýdla, tenzidy, 

polyfosforačnany, chlór, soli, alkálie, oxidační látky, sulfidy, anorganická i organická 

barviva. I takto širokou škálu znečištění lze komplexním čištěním odstranit a vrátit vodu 

opět do výrobního procesu. Čistící proces se skládá z mechanického a biologického stupně 

a filtrace přes vrstvu aktivního uhlí [8]. 

2.3.4 Odpadní vody z potravinářského průmyslu 

Znečištění odpadních vod z potravinářského průmyslu udává technologický postup 

výroby a druh zpracovávané suroviny. Tyto vody jsou koncentrovanější než splaškové vody 

a jejich typickým znečištěním jsou organické látky a nerozpuštěné anorganické i organické 
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látky. Čištění probíhá ve dvou stupních, nejprve se zachycují nerozpuštěné látky a organické 

koncentráty (tuk, hlízové vody, hořké kaly) a následuje biologické čištění [8]. 

2.3.5 Odpadní vody ze zpracování ropy 

Odpadní vody ze zpracování ropy obsahují ropné látky jak ve volné, emulgované  

tak i rozpuštěné formě. Stabilní ropné emulze se vyskytují ve vodách z odvodňování  

a odsolování ropy a z některých syntetických pochodů. Odpadní vody z hydrogenace jsou 

bohaté na sulfidy a další sloučeniny síry. 

Zaolejované vody pocházejí z: 

- chladících okruhů, oplachů a úkapů, 

- výrobních zařízení a konečných produktů, 

- skladovacích prostor, zásobníků ropy a kontaminovaných ploch. 

Čištění odpadních vod probíhá ve více stupních. V prvním mechanickém stupni  

se využívá separátorů, následuje čiření s použitím solí Fe3+ jako koagulantu a v konečné fázi 

se uplatňuje biologické čištění [8], [9], [10]. 

2.3.6 Odpadní vody ze strojírenství 

Odpadní látky a škodliviny vznikající ve strojírenských provozech jsou velmi 

rozmanité, jedná se o: 

- chladicí kapaliny a řezné emulze, 

- zbytky barev z lakoven a stříkacích boxů, 

- použité čisticí prostředky, mazací tuky, olejové filtry,  

- olejové kaly z kalících lázní, 

- zbytky odmašťovacích zařízení po redestilaci organických rozpouštědel, 

- použité přípravky pro povrchovou úpravu kovů, 
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- odpady z galvanických procesů, 

- chlorované uhlovodíky s vysokým obsahem chloru. 

Ve strojírenském průmyslu se používají některé postupy, které mohou negativně 

ovlivňovat kvalitu povrchové vody. Jedná se o moření, povrchové úpravy a elektrochemické 

obrábění kovů. Do odpadní vody se mohou ropné látky dostat ve formě homogenní kapalné 

fáze, emulze či vodného roztoku. Mimo ropných látek jsou v těchto vodách obsaženy 

kyanidy, dusitany, soli barya a těžkých kovů. Nežádoucí jsou také příměsi emulgátorů  

a povrchově aktivních látek z mycích vod. Odpadní vody z povrchové úpravy kovů a 

tepelného zpracování obsahují kyseliny, alkálie, jedovaté sloučeniny těžkých kovů, kyanidy 

a chromové sloučeniny ve velkých koncentracích. Zneškodňování se provádí úpravou 

chemických a fyzikálních vlastností tak, aby se výsledná voda přiblížila vodě užitkové. 

Odpadní vody z povrchových úprav kovů můžeme dělit podle druhu a množství obsažených 

škodlivých látek a podle možností jejich čištění na vody kyanidové, chromové a ostatní 

odpadní vody alkalické a kyselé. Velikost znečištění záleží na druhu použité technologie i 

zpracovávaného materiálu.  

Kyanidové odpadní vody vznikají využitím galvanických lázní při pokovování 

(zinkování, zlacení, stříbření). Kyanidy se mohou ve vodě vyskytovat v jednoduché formě, 

nebo jako komplexní kyanidové ionty. Odstraňování kyanidů se provádí srážením 

železnatými ionty. 

Chromové odpadní vody vznikají po vyčerpání chromových lázní. Chrom se v nich 

vyskytuje převážně jako šestimocný ve formě chromanů a dvojchromanů, nebo jako síran 

chromitý. Při jejich odstraňování se využívá přímé srážení chromanů, nebo redukce 

chromanů na chromité soli a následné srážení hydroxidu chromitého. 

Odpadní vody alkalické a kyselé vznikají při oplachu v mořících nebo pokovovacích 

lázních a lze je odvádět společně. Jejich rozdílné pH se využije k vzájemné neutralizaci. 

Většinou převládají kyselé odpadní vody, které se pomocí alkalických činidel upravují na 

pH 8 až 9, kdy se zároveň vysráží některé kovy (Fe2+, Al3+). 

Odmašťovací lázně z galvanické dílny jsou producentem odpadní vody s obsahem 

olejů, který je však tak malý, že se tuk adsorbuje na hydroxidy kovů, které se tvoří při 
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neutralizaci a přechází do kalu. Při míchání odpadních vod vzduchem se výjimečně vyflotuje 

malé množství tuku na hladině a vytvoří snadno odstranitelný koláč. 

Další technologie využívané při čištění odpadních vod ze strojírenského průmyslu 

mohou být elektrochemické a membránové procesy, iontová výměna aj. [3], [9], [10], [11], 

[12]. 

2.4 Legislativa 

Legislativa spjata s problematikou odpadních vod představuje rozsáhlý soubor 

platných právních předpisů, vymezující pojem odpadní vody, nakládání s nimi, příp. jejich 

zneškodňování. Udávají ukazatele a limitní hodnoty pro vypouštění odpadních vod  

do veřejné kanalizace, nebo do vod povrchových a poplatky s tímto procesem související. 

Jak už bylo řečeno, průmyslový podnik je producentem více druhů odpadních vod  

a podle svých možností s nimi nakládá: 

- při vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace, zakončenou mechanicko-

biologickou ČOV, musí být plněny koncentrační limity dané platnou legislativou. 

Společnost se musí řídit Zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) s novelizací  

č. 275/2013 Sb. a její prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. s novelizací č. 48/2014 Sb.,  

a také kanalizačním řádem zřizovatele, který nastavuje limity individuálně podle typu  

a kapacity ČOV, stokové sítě a počtu producentů napojených na kanalizační síť. Pokud 

odpadní vody nesplňují požadované limity, musí společnost vody předčistit nebo upravit. 

- při vypouštění odpadních vod do recipientu jsou limity pochopitelně přísnější a dány 

Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod s novelizací č. 23/2011 Sb., spolu s ní souvisí vyhláška 

MŽP č. 123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 

Nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění 

odečtů množství znečištění a měření objemu a také Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21].  
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3 SOUČASNÝ STAV NAKLÁDÁNÍ S TECHNOLOGICKÝMI VODAMI 

PO VYSOKOTLAKÝCH ZKOUŠKÁCH ARMATUR 

Ve strojírenském průmyslu jsou ve velké míře používány ropné látky emulgované ve 

vodě. Jedná se o vrtné, řezné a brusné emulze, emulze z hydraulických systémů, 

odmašťovací lázně nebo chladicí kapaliny. Také odpadní vody z údržby motorových 

vozidel, z povrchové úpravy kovů, z petrochemického průmyslu atd. mohou mít charakter 

emulzí. Rozdíl je ve stabilitě olejové emulze, která je v odpadních vodách z odmašťovacích 

lázní podstatně menší, jelikož se velká část oleje nachází ve volné formě [7], [21]. 

3.1 Emulze  

V potravinářském průmyslu, v průmyslu plastických hmot, ve farmacii, kosmetice  

či v zemědělství se můžeme setkat s přirozenými i uměle připravenými emulzemi.  

Emulzí je označován systém dvou kapalných fází, kde je jedna dispergovaná ve druhé, 

v podobě mikroskopických kapének. Kapaliny tvořící emulzi, musí být vzájemně 

nemísitelné nebo pouze velmi omezeně a zároveň bývají v soustavě přítomny látky, které 

jsou schopny zabránit slévání dispergovaných kapének, tzv. koalescenci. Obě kapaliny se 

vzájemně liší svou polaritou. Barvu a vzhled emulzí ovlivňuje koncentrace a velikosti částic 

disperzního podílu a také index lomu kapalných fází. Emulze jsou většinou kalné, až 

neprůhledné. Jen při totožném indexu lomu jsou průsvitné. U odpadních vod tomu bývá tak, 

že polárnější fází je voda (vodný roztok) a méně polární fází jsou ropné látky. Velikost 

kapének často přesahuje koloidní rozměry. Rozeznáváme emulze olejů ve vodě (O/V), nebo 

vody v oleji (V/O), kde se pod pojmem „olej“ rozumí kapalina, která je nemísitelná s vodou. 

Emulze představuje termodynamický nestálý systém, který není v rovnovážném stavu  

a postupným sléváním kapének se snaží vytvořit větší kapky. Tuto nestabilitu způsobuje 

mezifázové napětí a lze ji omezit přídavkem povrchově aktivních látek (emulgátorů), a tím 

i zabránit slévání kapének dispergované fáze, přičemž vznikne stabilizovaná emulze 

s velkou disperzitou.  

Kritickou emulzí je označována soustava, tvořená dvěma omezeně se mísitelnými 

kapalinami, při kritické rozpouštěcí teplotě. Na rozhraní fází je pouze velmi malé 
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mezifázové napětí a k dispergování jedné kapaliny druhou postačuje tepelný pohyb molekul. 

Existuje pouze v omezeném teplotním intervalu a je nestálá [2], [7], [22], [23], [24]. 

Typ emulze lze určit podle: 

- elektrické vodivosti, určenou vodivostí jejího disperzního prostředí, 

- schopnosti mísit se s polárními či nepolárními rozpouštědly, 

- schopnosti rozpouštět polární či nepolární barviva, 

- sledování v ultrafialovém světle (olejová fáze fluoreskuje), 

- smáčivosti – emulze smáčí povrch, smáčený jejím disperzním prostředím [2], [22]. 

Podle koncentrace disperzního podílu: 

- pokud dispergovaná fáze zaujímá maximálně 2 % svého celkového objemu a průměr 

kapének odpovídá rozměru koloidních částic, hovoříme o zředěné emulzi obr. 1 a), 

- dosahuje-li koncentrace disperzního podílu až 74 % celkového objemu, jedná se  

o koncentrované emulze s nedeformovanými sférickými kapkami, viz obr. 1 b), c), 

- pokud se kapénky, svým těsným uložením, vzájemně deformují na mnohostěny, 

hovoříme o vysoce koncentrované, až gelové emulzi viz obr. 1 d) [22]. 

 

Obr. 1 Různé typy emulzí podle koncentrace disperzního podílu [22]. 

 

 

 

(a) zředěná, (b) koncentrovaná monodisperzní, (c) koncentrovaná polydisperzní,  

(d) vysoce koncentrovaná 
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3.1.1 Stabilita a struktura emulzí 

Emulze jsou agregátně nestálé. Jejich stálost závisí na různých faktorech, jako je 

změna teploty, otřesy, odstřeďování, aj. Zánik emulze je spontánní, spojen s poklesem 

Gibbsovy energie. Čím větší je mezifázové napětí, tím větší je poloměr částic. Ve zředěných 

emulzích může docházet ke koagulaci. Drobné částice tvoří agregáty, které si zachovávají 

svou identitu a ztrácí jen kinetickou nezávislost. Plocha se nemění, částice se dotýkají pouze 

v některých bodech a následuje koalescence. 

Stabilizace elektrickou dvojvrstvou je uplatnitelná jen ve zředěné emulzi. Vzniká kvůli 

různé rozpustnosti kationtů a aniontů ve vodné a olejové fázi, pokud nejsou v systému 

přítomny elektrolyty, může vzniknout i v důsledku adsorpce. Odpudivé síly mezi kapičkami 

pak brání koalescenci. V koncentrovanějších emulzích stabilizace elektrickým nábojem 

nestačí. Životnost emulze se zajistí přídavkem emulgátoru, jež vytváří na povrchu kapének 

takový film, který brání koalescenci při tepelné či sedimentační srážce dvou kapének. Proto 

jsou pro tento případ vhodnější emulgátory, které jsou schopny vytvořit gel nebo velké 

micely vázány na film dost velkými mezimolekulárními silami [2], [22], [25]. 

3.2 Emulgátory 

Neexistuje univerzální emulgátor. Látka, která může jednu emulzi stabilizovat, nemusí 

na jinou vůbec působit. Hydrofilní emulgátory tvoří emulze ropných látek ve vodě  

a hydrofobní emulgátory tvoří emulzi vody v ropných látkách. Podle chemického složení  

a schopnosti disociace rozlišují emulgátory: 

- ionogenní, 

- neionogenní, 

- ostatní [7]. 

Ionogenní emulgátory  

Ionogenní emulgátory disociují ve vodě a uvolňují dispergovaným částicím elektrický 

náboj. Základem je adsorpce hydrofobní části molekuly do povrchové vrstvy částic. 

Ionogenní emulgátory dělí na: 
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- anionaktivní, které disociují na povrchově aktivní iont, 

- kationaktivní, které disociují na povrchově aktivní kationt.  

Emulze stabilizované anionaktivními emulgátory mají výrazné elektrostatické 

vlastnosti a odolávají vlivu zvýšených teplot [7]. 

Neionogenní emulgátory  

Neionogenní emulgátory ve vodě nedisociují. Adsorpcí se v povrchové vrstvě tvoří 

film, který je hlavní důvod stability emulze. Stabilizace je způsobena van der Waalsovými 

silami a vodíkovými můstky. Z tohoto důvodu dochází v těchto emulzích za vyšších teplot 

ke snadné deemulgaci, ale jsou odolné vůči změně pH [7]. 

Ostatní typy emulgátoru 

Může jít o přirozené emulgátory nebo upravené přirozené látky jako jsou deriváty 

celulózy, kasein, vodní sklo, fosfoproteiny, fosfolipidy atd., nebo o jemně dispergované tuhé 

látky, které nejsou rozpustné v žádné z obou fází emulze, jako bentonit, křemelina, uhelný 

prach, škrob aj. Většinu známých emulgátorů lze zařadit do skupin:  

- micelární koloidy (mýdla a smáčedla), 

- makromolekulární koloidy - hydrofilní  

- makromolekulární koloidy - rozpustné v nepolárních rozpouštědlech 

- práškové emulgátory [7], [22]. 

Podle použitého emulgátoru můžeme zjistit stabilitu i typ emulze. Ve stabilizované 

emulzi tvoří spojité disperzní prostředí fáze, k níž má emulgátor větší afinitu, čímž se rozumí 

rozpustnost v dané fázi. U práškovitých emulgátorů jde o ochotu se smáčet. Účinek 

ionogenních i neionogenních emulgátorů je větší, pokud jsou polární a nepolární části 

molekuly emulgátoru v rovnováze. Rychlost, jakou dochází ke zmenšování plochy fázového 

rozhraní, je nejvhodnějším ukazatelem stálosti emulze. Stanovuje buď měřením objemu 

olejové fáze, uvolněného rozražením emulze, nebo počítáním kapének a určením jejich 

velikosti pod mikroskopem nebo podle fotografie. Při sedimentace disperzní fáze záleží na 
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poměru hustot obou kapalin, proto může nastat klasická sedimentace, nebo vzplývání  

a na hladině se tvoří vrstva disperzní fáze. Zvláštní vlastností emulzí je možnost změnit svůj 

typ. Změní-li se podmínky stabilizující emulzi, může dojít k inverzi fází a přejít na emulzi 

druhého typu. Příčinou může být změna fyzikální nebo chemické reakce. Tyto změny jsou 

vratné, zvláště jsou-li vyvolány změnami fyzikální povahy [7], [24], [23]. 

3.3 Rozrážení emulzí  

Často bývají emulze nežádoucí a je nutno je odstraňovat. Pro výběr technologie čištění 

odpadních vod s obsahem emulze je podstatné: 

- složení odpadní vody (druh a koncentrace ropných látek, typ emulze, vlastnosti 

emulgátorů), 

- objem odpadních vod, které je třeba vyčistit, 

- požadavky na kvalitu vyčištěné vody, 

- následné použití vyčištěné vody. 

K rozkladu emulzí existuje mnoho metod, z nichž každá je použitelná jen pro některé 

emulze a lze roztřídit podle jejich charakteru: 

- Chemické procesy - přídavek kyselin, deemulgátorů, koagulačních a flokulačních 

činidel, solí, oxidačních látek, 

- Fyzikální procesy - adsorpce, elektroforéza, 

- Mechanické postupy bez předchozí úpravy - filtrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, 

odstřeďování, 

- Termické procesy - ohřev, odpařování, vymrazování, 

- Biologické procesy - směsná nebo speciální mikrobiální kultura. 

Obecně platí, že se koncentrovanější emulze rozrážejí lépe a proto se koncentrace 

zvyšuje přídavkem disperzního podílu. Procesy se většinou kombinují a výběr vhodné 

technologie se volí podle laboratorních zkoušek [2], [7], [22], [23]. 
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3.3.1 Chemická deemulgace 

Chemicky lze emulze rozrazit: 

- přídavkem povrchově aktivní látky, umožňující vytěsnit emulgátor,  

- přídavkem emulgátoru, podporující emulzi opačného typu,  

- přídavkem elektrolytu, snižující rozpustnost emulgátoru. 

Chemická deemulgace, nebo také chemická koagulace vzniká přídavkem vhodného 

emulgátoru do ropné emulze. Schopnost emulze koagulovat, určují vlastnosti emulgátoru. 

Dobře probíhá deemulgace, je-li emulze stabilizována ionogenními emulgátory. Kdežto 

neelektrolyty a koloidy tvoří převážně emulze nekoagulovatelné. 

Emulze stabilizovaná elektrolyty může být deemulgována přídavkem elektrolytů. 

Jestliže má emulze záporný náboj, přidávají se kationty s nábojovým číslem 2+. Vyšší 

nábojové číslo, např. 3+, může vyvolat nový elektrický náboj, což způsobí přebití emulze  

a její opětovné stabilizování, i když s jiným nábojem a napětím. Emulze s kladným nábojem 

lze koagulovat elektrolyty obsahujícími aniont a vyšším nábojovým číslem [7], [22]. 

Chemickou deemulgaci můžeme také dělit na procesy: 

- bez doprovodné adsorpce 

- okyselení silnou minerální kyselinou 

- přídavkem povrchově aktivních látek (organických deemulgátorů) 

- s doprovodnou adsorpcí 

- přídavek solí, 

- přídavek tuhých adsorbentů, 

- přídavek polymerních flokulantů. 
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Deemulgační stanice, které využívají chemickou cestu, jsou po technické stránce 

velice jednoduché. Skládají se z chemického reaktoru, mechanického míchání a zařízení  

pro separaci kalu [7], [23]. 

Deemulgace přídavkem kyselin 

U mnoha průmyslových odpadních vod lze deemulgace dosáhnout přídavkem silné 

minerální kyseliny. Nejčastěji se používá kyselina chlorovodíková (HCl) nebo kyselina 

sírová (H2SO4). Emulze se okyseluje na hodnotu pH 2 až 4. Dobrých výsledků dosáhnou 

nestálé emulze a emulze stabilizované anionaktivními emulgátory. Deemulgované emulze 

se ponechají několik hodin koagulovat a gravitačně odloučit. Ropné látky, které se odloučí 

na hladině, se stáhnou. Proces se může urychlit zvýšením teploty, případně odstředěním.  

Při dodatečné neutralizaci se upraví pH zpět na hodnotu 6 až 8, přičemž se vyloučí kovy ve 

formě hydroxidů a suspenze se musí z vody separovat filtrací, čímž ovšem zaniká výhoda 

čištění pouhou kyselinou. Dalšími nevýhodami této metody je i dlouhá reakční doba  

a vysoká spotřeba chemikálií [7], [23]. 

V autorském osvědčení k vynálezu 234 113 - Způsob kontinuálního předčištění 

znehodnocených olejových emulzí, autoři popisují postup, kterým byli schopni z 1 m3 

odmašťovací emulze, přídavkem 2 l kyseliny sírové, ohřevu na 85 °C a flotace, odstranit  

98 % ropných látek a 82 % CHSKCr [26]. 

Deemulgace přídavkem povrchově aktivních látek 

Organické deemulgátory se vyrábějí na bázi sulfonovaného nebo ethoxyloxidovaného 

ricinového oleje, sulfonovaných mastných kyselin, ethoxylenoxidu a propylenoxidu, 

alkylamidu a arylamidu, ethyloxidovaného alkylnaftolu a dalších látek. Účinnost 

deemulgátoru je funkcí dávkování a pracovních podmínek jako jsou teplota, čas, tlak  

a stabilita emulze. Především však musí být povrchově aktivní.  

Účinné deemulgátory mají tyto charakteristické rysy: 

- obsahují hydrofobní i hydrofilní skupiny, 

- obsahují radikály schopné reagovat s vápníkem nebo hořčíkem, za tvorby 

nerozpustných smáčítelných sloučenin, 
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- část hydrofobní skupiny nebo radikálu má ionogenní nebo reaktivní skupinu  

(OH-, NH2
-), 

- má alespoň 3 ohniska polarity, ale ne všechna se nacházejí v koncových skupinách 

molekuly. 

Nevýhodou některých povrchově aktivních sloučenin, používající se jako 

deemulgátory mohou působit silně toxicky. Předností je naopak jejich vysoká účinnost,  

i u stabilních emulzí, která je vyšší i než u vícemocných solí. Kationaktivní organické 

deemulgátory jsou ionizovány v kyselém prostředí, a proto jsou účinnější při nízkých hodnot 

pH. Proto je výhodnější jejich aplikace po okyselení emulze [7], [23]. 

Adsorpční deemulgace přídavkem solí 

Adsorpční deemulgace je jednou z nejrozšířenějších čistírenských metod  

při odstraňování ropných látek z vody. Její součástí je koagulace deemulgovaných  částic, 

která se provádí dvěma různými způsoby: 

- přídavkem rozpustných solí kovů (Fe3+, Al3+) a alkalického činidla, které umožňuje 

uvolnit hydroxid železitý nebo hlinitý, 

- přídavkem solí nebo hydroxidů alkalických zemin (Ca2+), kdy se vytvoří s anionty 

obsaženými v odpadní vodě (křemičitany, fosforečnany) nerozpustné sloučeniny 

s adsorpční schopností. 

Součástí adsorpční deemulgace je koagulace deemulgovaných částic, kterou lze 

rozdělit do dvou fází: 

- perikinetická - vlivem Brownova pohybu se shlukují jednotlivé částice, 

- ortokinetická - vlivem hydraulických faktorů dochází k agregaci částic. 

Podle rychlosti se rozlišuje koagulace: 

- pomalá - ζ potenciál je nižší než kritická hodnota, ale není roven nule, 

- rychlá -  ζ potenciál dispergovaných částic je roven nule. 
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Rychlost koagulace závisí na objemové koncentraci částic, teplotě, potenciálu ζ, pH, 

struktuře hydratační vrstvy částic atd. Kvůli přídavku iontů Fe3+ nebo Al3+ nastane výměna 

pozitivně nabitých iontů, čímž se zvýší elektrický potenciál v mezifázové dvojvrstvě  

a potenciál ζ se sníží. Snížení ζ potenciálu vede ke koagulaci, při níž probíhá hydrolýza 

železa či hliníku a sorpce koagulujících částic [7], [23], [27]. 

V autorském osvědčení k vynálezu 273 887 - Způsob deemulgace upotřebených 

olejových emulzí, autoři popisují postup deemulgace, kterým v 1 m3 upotřebené olejové 

emulze snížili obsah ropných látek z původních 57 g.l-1 na konečných 0,07 mg.l-1. 

Deemulgace proběhla přídavkem 27 l vyčerpané kyseliny chlorovodíkové s koncentrací 

dvojmocného železa 27 g.l-1 s následnou oxidací 0,7 kg manganistanu draselného a 

neutralizací 3,4 l hydroxidu sodného [28]. 

Adsorpční deemulgace pomocí minerálních solí v kombinaci s pomocnými adsorbenty 

Při tomto procesu se ke zvýšení účinnosti, při čištění odpadních vod, přidávají další 

pomocné adsorpční látky, obvykle v práškové formě. K těmto účelům se používá bentonit, 

jíl, úhelný prach, jemně drcená pěna na bázi formaldehydu a močoviny, nerozpuštěné látky 

vyloučené z gelů kyseliny křemičité aj. Další možností jsou syntetické sorpční čistírenské 

přípravky na bázi organických deemulgátorů. Jsou účinné, jednoduché z hlediska provozu  

i zařízení, mají velmi dobré sorpční vlastnosti a jsou bezpečnější pro obsluhu [7], [23]. 

Deemulgace přídavkem polymerních flokulantů (polyelektrolytů) 

Důsledkem deemulgace přídavkem anorganických solí je jejich zvýšená koncentrace 

v odpadní vodě. Tento negativní jev lze omezit použitím polymerních organických 

flokulantů. Po destabilizaci emulze se uvolněné ropné látky odloučí na hladině nebo se usadí 

na dně a separují se obvyklými způsoby. Voda se pak dočistí malým přídavkem koagulantu 

na bázi železa nebo hliníku. Tato vysoce perspektivní technologie umožňuje, kromě už 

zmíněného snížení koncentrací rozpuštěných solí ve vyčištěné odpadní vodě, snížit náklady 

na chemikálie a energii (není potřebný ohřev) a zefektivnit celý provoz (kratší reakční doby, 

snazší a přesnější dávkování činidel) [7], [23]. 
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3.3.2 Fyzikální deemulgace 

Mezi nejpoužívanější fyzikální postupy využívané k čištění odpadních vod a obsahem 

ropných látek patří adsorpce a elektroforéza, případně extrakce. 

Adsorpce ropných látek tuhými adsorbenty 

Podle povahy sil, jakými jsou ropné látky adsorbovány na povrchu tuhé fáze, 

rozlišujeme dva druhy adsorpce: 

- fyzikální adsorpce – částice jsou na povrchu udržovány van der Waalsovými silami, 

molekuly adsorbovaných částic se nemění, vytvoří několik vrstev a celý proces  

je vratný. 

- chemisorpce – příčinou sorpce jsou chemické síly. Adsorpční vazby jsou pevnější, 

částice tvoří pouze jednu vrstvu adsorbovaného materiálu a proces je nevratný. 

V rovnovážném stavu, který nastane po určité době styku adsorpčního prostředí  

a adsorbentu, nastane rozdělení adsorbované látky mezi adsorbent a prostředí. Tento jev 

vyjadřuje adsorpční Freundlichova izoterma viz obr. č. 2, která se používá k vyjádření 

adsorpce látky z kapalné fáze.        

- Freundlichova izoterma n
rcka
1

.  

kde,  a… množství adsorbované na jednotkové hmotnosti adsorbentu, 

  cr… koncentrace látky v roztoku po dosažení rovnováhy, 

  k, n… konstanty[7], [21], [23]. 

Obr. č. 2 Freundlichova izoterma [22]. 
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Základními charakteristickými vlastnostmi adsorbentů jsou: 

- zrnitost - charakterizuje ji křivka zrnitosti, kterou vyjadřuje závislost hmotnostního 

podílu částic k celkové hmotnosti adsorbentu, 

- pórovitost - je určena objemem pórů v hmotnostní jednotce látky [m3.g-1], 

- specifický povrch - určuje plochu povrchu hmotnostní jednotky adsorbentu [m2.g-1] 

- chemické vlastnosti – polarita adsorbentu – určuje, jak bude polarita adsorbentu 

ovlivňovat schopnost adsorpce. 

Samotnou adsorpci může ovlivnit: 

- vliv adsorbátu a rozpouštědla – čím je menší rozpustnost adsorbátu, tím je účinnější 

adsorpce, 

- vliv pH – hodnota pH má vliv pouze pokud jsou v molekule adsorbátu přítomny 

skupiny schopné disociace. Adsorpce lépe probíhá v kyselém prostředí, 

- vliv teploty – s rostoucí teplotou roste účinnost adsorpce [7], [21], [23]. 

Elektroforéza 

Příkladem způsobu využití elektrického proudu k rozrážení emulze může být 

kombinace elektroforézy a elektrolýzy. Dispergované částice se orientují podle svých dipólů 

a ulpívají na sousední částici. Elektroforéza sama o sobě nezpůsobuje znatelnou deemulgace. 

Dochází k ní teprve při adsorpci na hydroxidy kovů přidávaných do emulze nebo 

uvolňovaných z „obětovaných elektrod“ a elektroflotací. Emulze protéká mezi železnými 

elektrodami napájenými stejnosměrným proudem. Dispergované částice putují k anodě  

a sorbují se na vznikající hydratované oxidy železa, který adsorbuje kapky ropných látek ve 

formě vločkovité sraženiny. Sama elektrolýza může vyvolat koagulaci, kdy produkty 

elektrolýzy naruší vrstvu emulgátoru na povrchu emulgovaných částic a dojde k zániku 

emulze, přičemž nedochází ke koagulaci jen na elektrodách, ale i uvnitř kapalného systému. 

Při zániku emulze se vytvoří dvě homogenní fáze [7], [23], [29]. 
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3.3.3 Mechanická deemulgace 

 Mechanické separační procesy se používají v čistírenské technologii pro oddělení 

ropných látek bez úpravy i po předběžné úpravě. Z mechanických čistírenských procesů jsou 

nejvýznamnější metody využívající membrán, a to mikrofiltrace, ultrafiltrace a nanofiltrace. 

Tato skupina zahrnuje také klasickou filtraci, flotaci a elektroflotaci a v neposlední řadě 

odstřeďování pomocí centrifugy [23]. 

Filtrace 

K úspěšné deemulgaci může dojít při filtraci pouhým působením mechanických sil, 

pokud je stabilita emulze malá a filtrační přepážky vhodně uspořádány. Při filtraci přes 

přepážku s úzkými póry jsou mechanicky překonány odpudivé síly mezi dispergovanými 

částicemi, které se shlukují do větších agregátů. Při objemové filtraci se dispergované částice 

zachycují na povrchu zrn tvořících filtrační lože. Intenzita jejich zachycování je úměrná 

koncentraci suspenze. Z tohoto důvodu se nejvíce částic zachytí v horních vrstvách 

filtračního lože. Pro zamezení „koláčovité filtrace“ se vrstvy filtračního pole uspořádávají, 

od nátoku, od nejhrubšího materiálu po nejjemnější (písková filtrace) [7], [23], [30]. 

Separační membrány 

Separační membránou se rozumí tenká přepážka, která je pro některé látky propustná 

a pro jiné nikoli (polopropustná). Syntetické separační membrány lze využít k separaci plynů 

a kapalin, k zahušťování roztoků nízkomolekulárních i vysokomolekulárních látek a mohou 

zadržovat v kapalinách dispergované mikročástice (viz tab. č. 1). Účinnost separace 

ovlivňuje řada vlivů, jako teplota a složení odpadní vody, pracovní tlak, rychlost proudění 

vody, pH, přítomnost mikroorganismů aj. Pro zajištění technicky přijatelného  

a ekonomického provozu je třeba, aby měly polopropustné membrány tyto vlastnosti: 

- vysokou rozdělovací schopnost (selektivitu), 

- velkou průtočnost (permeabilitu), 

- chemickou a bakteriologickou odolnost, 

- vysokou mechanickou pevnost, 
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- odolnost vůči čištění, 

- dlouhou životnost, 

- nízkou cenu [7], [21], [31], [32]. 

Membrány separují médium na základě několika mechanismů nebo jejich kombinací:  

- různá velikost částic, 

- různá afinita složek směsí k materiálu membrány a různé difúzní rychlosti, 

- elektrochemická interakce mezi složkami směsí a materiálem membrány. 

Podle struktury lze membrány rozdělit na: 

- homogenní (symetrické), 

- nehomogenní (asymetrické), 

- kompozitní [31], [32]. 

 Tabulka č. 1 Charakteristika separačních membránových procesů [33], [34]. 

 Mikrofiltrace Ultrafiltrace Nanofiltrace 
Reverzní 

osmóza 

Struktura 

membrány 

Symetrické, 

asymetrické 

porézní 

Asymetrické 

porézní 
Kompozitní 

Asymetrické, 

kompozitní 

neporézní 

Princip 

separace 
Sítový efekt Sítový efekt 

Sítový efekt, 

rozpouštění - 

difúze 

Rozpouštění - 

difúze 

Velikost pórů 

(μm) 
0,05 - 10 0,003 - 0,05 0,001 - 0,003 

Neporézní nebo 

póry < 0,001 

Velikost 

separovaných 

částic (μm) 

0,05 - 10 0,05 - 0,1 0,001 - 0,01  0,0001 - 0,01 

Pracovní tlak 

(MPa) 
< 0,2 0,1 - 0,5 0,5 - 3,5 1,5 - 15 

Separované 

látky 

Makromolekuly, 

koloidní částice, 

velké bakterie, 

kvasinky, zákal, 

mikroorganismy 

Rozpustné 

makromolekuly, 

organické látky, 

bakterie, velké 

viry, olejové 

emulze 

Vícemocné soli 

(Ca2+, Mg2+, 

SO4
2-, CO3

2-), 

viry 

Jednomocné 

soli, rozpuštěné 

organické látky 
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Pro aplikaci membránového procesu je nutné umístit membránu do pouzdra, které  

se označuje jako membránový modul, tvořící centrální část celého membránového zařízení. 

Existuje více variant membránových modulů: 

- deskové – dvě membrány jsou umístěny na sobě v nosné konstrukci a mezi nimi je 

uložen rozdělovač, 

- spirálně vinuté – na centrální sběrné trubici jsou navinuty membrány s rozdělovacími 

síťkami, 

- trubkové – nebývají samostatné, ale ukládají se do ocelového pouzdra a bývá jich 

obvykle čtyři a více, 

- kapilární – moduly se skládají z velkého množství úzkých trubiček uložených  

do jednoho svazku a volné konce jsou spojeny epoxidovou pryskyřicí,  

- moduly s dutými vlákny – modul je shodný jako kapilární, pouze tubičky jsou větších 

rozměrů [31], [32]. 

Membránová zařízení pro tlakové membránové procesy se skládají z: 

- membránových modulů, 

- čerpadel, 

- nádrží na nástřik a permeát, 

- potrubí a armatur, 

- měřícího zařízení. 

U membránových zařízení je možný provoz: 

- vsádkový (diskontinuální), 

- semikontinuální – s recirkulací, 

- kontinuální [31], [32]. 
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Mikrofiltrace 

Proces mikrofiltrace se nejvíce podobá klasické filtraci. Velikost pórů  

v mikrofiltračních membránách se pohybuje mezi 0,05 a 10 μm. Proces se uplatňuje 

převážně k oddělení suspenzí a disperzí. Mikrofiltrační membrány se vyrábějí z organických 

látek (polymerů) i z anorganických materiálů (keramiky, kovu skla) a jedná se nejčastěji  

o asymetrické, popř. kompozitní, porézní membrány. V průmyslu bývá využívána jako 

předčištění pro reverzí osmózu, recyklaci cenných látek jejich zakoncentrování, 

v potravinářském průmyslu při výrobě vína, ovocných šťáv atd.  

  Obráběcí olejové emulze se skládají z vodné složky, olejové a z tenzidu, který 

zvyšuje rozpustnost olejů ve vodě. Mikrofiltrační a ultrafiltrační membrány se využívají  

ke zpracování vyčerpané emulze, místo chemického rozrážení. Membrána zachycuje 

olejovou složku emulze, do permeátu proudí čistá voda s tenzidy, proto jej lze použít 

k výrobě nové řezné emulze. Zahuštěný olej bývá regenerován nebo spalován [31], [32], 

[33], [34]. 

Ultrafiltrace 

Ultrafiltrace je vhodná pro zachycení molekul o velikosti 5 – 0,1 μm, proto je vhodná 

pro čištění koloidních roztoků, pro separaci hydroxidů kovů vyloučených v koloidní formě 

apod. Principem je screeningový efekt, což je mechanické zachycení částic větších, než je 

velikost pórů [21]. 

Pro membránovou separaci olejových odpadních vod se většinou používá ultrafiltrace 

nebo mikrofiltrace. Nejčastěji se používá k likvidace znehodnocených olejových emulzí, 

odmašťovacích lázní a mastných výluhů. Vstupní olejové odpadní vody obsahují obvykle 

0,1 až 10 % oleje ve stabilní, ale většinou znečištěné emulzi.  Volný olej se musí před 

membránovou separací odstranit odstředěním nebo gravitačně, jelikož ulpívá na povrchu 

membrány a tvoří souvislou vrstvu, která přednostně smáčí membránu. Membrána pak 

propouští olej a v retentátu se akumuluje voda. Podobné obtíže způsobuje i nestabilní 

emulze. Úspěšná membránová separace závisí hlavně na udržení emulze ve formě  

co největších, ale stabilních emulgovaných olejových částic, větších než póry membrány 

[31], [32], [33], [34]. 
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Nanofiltrace 

Nanofiltrace je proces, při kterém jsou primárně oddělovány organické látky s nízkou 

molekulovou hmotností a vícevalentní soli od jednovalentních a molekul rozpouštědla. 

Nanofiltrační membrány jsou schopny zachytit většinu nízkomolekulárních látek [31], [32]. 

Centrifugace 

Centrifugace neboli odstřeďování probíhá na základě rozdílů hustot obou fází  

a dovoluje oddělit složky suspenze nebo emulze. Je rychlejší a pohodlnější než filtrace  

a v některých případech vede i k lepšímu oddělení pevné a kapalné fáze. Ve fugátu zůstává 

vysoká koncentrace ropných látek, proto se odstřeďování v praxi používá pouze  

pro předběžnou úpravu, případně společně s chemickou deemulgací [7], [35]. 

Flotace a elektroflotace 

Flotace je separační proces, s širokým průmyslovým uplatněním, např. při separaci 

minerálních rud či uhlí nebo při čištění odpadních vod. Flotační metoda je založena  

na rozdílné smáčivosti složek ve směsi, především o rozdílném povrchovém napětí 

jednotlivých materiálů. Pomocí vzduchových bublin vytvářejí hydrofobní, špatně smáčivé 

částice (flokule), které mají nižší hustotu, než je hustota okolního kapalného prostředí. 

Flotace probíhá na fázových rozhraních kapalina-vzduch, kapalina-kapalina, kapalina-pevná 

látka a pevná látka-vzduch. Flotace patří k nejrozšířenějším separačním procesům 

používaných při čištění odpadních vod s obsahem ropných látek. Používá se k průtočné 

separaci volných ropných látek, tuků aj. Emulgované částice je třeba nejdříve podrobit 

koagulaci nebo flokulaci. 

Ve flotační nádrži jsou umístěny odolné elektrody s připojeným zdrojem 

stejnosměrného napětí 4 až 6 V. Elektroflotace využívá při čištění odpadní vody bublinky 

plynů, které vznikají během elektrolytického rozkladu vody. Výhodou je vznik 

mikrobublinek, které vzlínají nečistoty do pěnového produktu. Odpadní voda, obsahující 

mikrobublinky se dostává do uklidňujícího prostoru, který je dělicí stěnou oddělen od 

elektroflotačního prostoru. V uklidňujícím prostoru mají vločky čas vytvořit na povrchu 

kalovou vrstvu, která se dále zahušťuje částicemi, přicházejícími zezdola. Díky správnému 

umístění elektrod během procesu nevznikají turbulence, kterými by se vločky tříštily. Na 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1stice
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povrchu nádrže se vytváří kalová vrstva, která se odsává pomocí odsávací trysky. Vyčištěná 

odpadní voda odtéká z uklidňujícího prostoru ve spodní části kolem norné stěny do 

odtokového žlabu. Elektroflotace je velmi účinná při zpracování průmyslových odpadních 

vod. Hojně se využívána ve strojírenství, při obrábění a tvarovacích výrobních procesech i 

při čištění povrchů znečištěných oleji a tuky, kde vznikají emulze a odpadní vody obsahující 

emulze [23], [36], [37], [38], [39]. 

3.3.4 Termické procesy 

Termické procesy se často používají v kombinaci s dalšími postupy. Zvyšování teploty 

urychluje chemickou deemulgaci a umožňuje snadnější separaci olejové fáze od vodné. 

Emulze se může ohřát přímo ponorným hořákem či ostrou párou, nebo nepřímou metodou 

za pomocí výměníků tepla. 

Odpařování lze použít tam, kde se z koncentrátu získává využitelný produkt, nebo lze 

tímto způsobem zakoncentrovat vodu a zvýšit tak obsah organických látek ke spálení.  

Při částečném či úplném odpařování vodné fáze zanikají i stabilnější emulze. Deemulgace 

probíhá bez přídavků chemikálií a nezávisle na stabilitě emulze či typu použitého 

emulgátoru. Kal tvoří vykrystalizované sole, emulgátory a stabilizátory zůstávají zachyceny 

v olejové fázi. Nevýhodou této metody je, že soli a ostatní nečistoty obsažené v odpadní 

vodě odcházejí spolu s ropnými látkami a vzájemně se znečišťují. A také je nežádoucí 

znečištění kondenzátu, nízkovroucí frakcí ropných látek a organickými látkami těkajícími 

s vodní párou. 

Spalování se provádí u zvláště škodlivých odpadů po částečném odvodnění, nebo bez 

jakékoliv předchozí úpravy. Pro přímé spalování odpadních emulzí je třeba teplota  

asi 1 000°C, což je třikrát více energie než na odpaření, proto je jedná o energeticky 

nejnáročnější termický proces [7], [21], [23]. 

3.3.5 Biologické čištění odpadních vod s obsahem ropných látek 

Biologické čištění se většinou používá jako poslední stupeň likvidace odpadních vod 

s obsahem ropných látek. Podle převládající formy ropných látek v odpadní vodě  

se biologickému stupni předřazuje předčištění. Převládá-li volná forma, řadí se některý 

ze separačních postupů. Pokud jsou ropné látky emulgovány, navrhuje se deemulgace, podle 
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předchozího popisu. Některé typy průmyslových emulzí ropných látek lze deemulgovat 

speciální kulturou, nebo směsnou kulturou, jako je aktivovaný kal. Ropné látky obecně patří 

mezi biologicky rozložitelné, kde stupeň a rychlost rozkladu závisí na struktuře a klesá 

v řadě: 

alkany > alkeny > rozvětvené uhlovodíky > cyklické uhlovodíky > aromáty 

Při biologickém čištění odpadních vod s obsahem ropných látek je zapotřebí 

dostatečná koncentrace anorganických živin, rozpuštěných sloučenin dusíku a fosforu. 

Hmotnostní poměry BSK5:N:P = 100:5:1 se v tomto případě ukázaly velice vhodné, zvlášť  

v případě fosforu může být i vyšší. Nejčastěji uváděné maximální koncentrace ropných látek 

v přítoku na biologický stupeň, se pohybují kolem 50 mg.l-1. Z biologických způsobů čištění 

odpadních vod s obsahem ropných látek se nejčastěji používá aktivace, dále následují 

biologické filtry, stabilizační nádrže a chladící věže. 

Aktivace se používá v jednostupňovém i dvoustupňovém uspořádání podle 

koncentrace odpadních vod a požadované jakosti vyčištěných vod. Účinnost 

jednostupňového biologického čištění lze zvýšit dávkováním síranu železnatého, působícího 

jako katalyzátor oxidace a zároveň jako zatěžkávadlo vloček aktivovaného kalu. Aktivační 

proces produkuje značné množství aktivovaného kalu.  

Biologické filtry mají široké uplatnění v rafinériích, jelikož jsou méně citlivé  

na toxické látky a používají se jako první stupeň čištění před aktivací. Kvalita vyčištěné vody 

je horší, než u aktivace. 

Biologické čištění fyzikálně-chemicky předčištěných odpadních vod s obsahem 

ropných látek ve stabilizačních nádržích je celkem běžné. Doba zdržení závisí na druhu  

a koncentraci znečištění. Pro lepší účinnost procesu jsou vhodné málo hluboké nádrže 

s umělou aerací [2], [7], [23]. 

3.4 Čistírenské systémy odpadních vod s obsahem ropných látek 

Výběr čistírenského systému se musí přizpůsobit technologii výroby a záleží na 

složení odpadní vody, množství a požadovaném stupni vyčištění. Zneškodňování odpadních 

vod lze provádět třemi způsoby, a to buď odstavným, průtočným, nebo přímým. 
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3.4.1 Odstavný systém 

Při tomto způsobu čištění se odpadní vody čistí v nejméně dvou akumulačních 

nádržích, které pracují střídavě.  Přednost odstavného systému spočívá ve snadné obsluze 

bez nutné automatizace, vysoké účinnosti a spolehlivosti a nízkých provozních nákladech.  

Z bezpečnostních důvodů dostává odstavný systém přednost u čištění odpadních vod 

s obsahem nebezpečných a toxických látek. Dále se používá při čištění odpadní vody  

s obsahem kovů, nerozpuštěných látek aj. Pracovní cyklus odstavného reaktoru se skládá z: 

- plnění reaktoru, 

- deemulgačního procesu (úprava pH, koagulace nebo flokulace), 

- gravitačního odloučení kalu. 

Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny až po překontrolování konečného složení 

vody, která musí svou jakostí splňovat dané požadavky [10], [23], [40]. 

3.4.2 Průtočný systém 

 Průtočným způsobem se čistí odpadní vody s průtokem vyšším než 1m3.h-1 a používá 

se v případech, kdy je úprava odpadních vod oddělena od sedimentace. Reaktory bývají 

podstatně menší, než reaktory odstavné, ale mají vyšší finanční nároky na automatizační  

a regulační zařízení. Předností průtočného systému je dosažení velkého výkonu při relativně 

malé velikosti zařízení. Základní technologické operace probíhající v průtočných reaktorech 

jsou: 

- měření a regulace pH,  

- řízené dávkování činidel 

- míchání. 

Aby bylo dosaženo optimální účinnosti, nesmí koncentrace znečištění a produkce 

odpadní vody významně kolísat. Používá se k čištění odpadní vody s obsahem kovů, 

vznikajících při povrchových úpravách materiálů, nerozpuštěných látek ve vznosu [10], [23], 

[40]. 
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3.4.3 Přímý systém 

Přímý způsob čištění spočívá ve zneškodňování toxických látek přímo u zdroje 

znečištění. Do galvanických linek se před oplachové vany instalují vany s roztoky 

příslušných činidel, kterými se zneškodní toxické látky vynášené z lázní, před přenosem do 

vany oplachové [3], [10]. 

3.5 Kvantitativní stanovení ropných látek 

Metody organické analýzy stanovují vždy jen určitou skupinu organických látek,  

a proto je nutno každou metodu kvantitativního stanovení ropných látek takto hodnotit. 

Všechny následující metody lze využít ke stanovení celkových, ale i pouze rozpuštěných 

látek [23]. 

3.5.1 Oxidační metody 

Oxidační analytické metody (manganistanem, dichromanem), kterými lze určit obsah 

organických látek ve vodě, nelze aplikovat s dostatečnou přesností na ropné látky, přesnost 

je velmi nízká. Stanovení organického uhlíku se provádí i pomocí analyzátorů a lze ho použít 

i při zjišťování rozsahu znečištění podzemních vod ropnými látkami, neboť většinou se jedná 

o vody obsahující organický uhlík ve formě ropné látky [11], [23]. 

3.5.2 Vážkové metody 

Gravimetrické stanovení je pro svou nenáročnost na instrumentální vybavení 

laboratoře dosud nejpoužívanější metodou. Doporučuje se pro stanovení znečištění odpadní 

vody ropnými látkami v koncentracích 10 až 20 mg l-1. Při gravimetrickém stanovení nižších 

koncentrací (3mgl-1), se ropné látky zakoncentrují na koloně naplněné aktivním uhlím [23], 

[41]. 

3.5.3 Pyknometrická stanovení 

Pyknometrickými metodami se stanovuje obsah ropných látek na principu diference 

hustoty čistého rozpouštědla a rozpouštědla obohaceného ropnými látkami. Pro vyhodnocení 

znečištění je zapotřebí znát hustotu stanovovaných látek, popř. ji odhadnout. Výhodou 
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pyknometrických metod je, že odpadá odpařování organického rozpouštědla a jsou 

jednoduché a rychlé [23], [42]. 

3.5.4 Spektroskopické metody 

Spektroskopické metody jsou založeny na rozdílných formách interakce 

elektromagnetického záření se zkoumanými látkami. Měření intenzity absorpce nebo emise 

elektromagnetického záření můžeme využít k určení koncentrace dané látky ve zkoumaném 

vzorku. Platí zde spojené zákony absorpce záření. Při stanovení ropných látek se nejčastěji 

využívá spektroskopie fotoluminiscenční, ultrafialové a infračervené. Hmotnostní 

spektrometrie se používá především ke stanovení typového složení ropných látek  

a k identifikaci jednotlivých uhlovodíků. 

Při fotoluminiscenci jsou nejúčinnějšími složkami, které způsobují fluorescenci, 

aromatická jádra. Ovšem přítomnost některých organických látek i anorganických kationtů 

i aniontů snižuje energetický výtěžek luminiscence. Dochází ke zhášení luminiscence. 

Přesnost a správnost stanovení ropných látek je podmíněna především totožností 

analyzované ropné látky a zvoleného standardu. Záleží totiž nejen na druhu aromatických 

uhlovodíků, ale i na jejich množství. 

Pro ultrafialové stanovení ropných látek je nejdůležitější oblast vlnových délek  

200 až 380 nm, kde je záření pohlcováno aromatickými uhlovodíky, popř. alkeny. Ostatní 

uhlovodíky nepohlcují záření. Po měření v UV oblasti se nejčastěji jako rozpouštědla 

používají alifatické, alicyklické a chlorované uhlovodíky. 

Při infračerveném stanovení ropných látek se využívá valenčních vibrací C-H, 

především asymetrických, jež jsou úměrné podílu skupin C-H ve směsi uhlovodíků. Jako 

rozpouštědlo se obvykle používají látky s malou symetrickou molekulou, umožňující použití 

tlustějších kyvet. Nejpřesnějšího stanovení se dosáhne, použije-li se jako kalibrační standard 

ropná látka totožná, s analyzovanou ropnou látkou [11], [23], [41], [43]. 

3.5.5 Chromatografické metody 

Během chromatografie se oddělované složky rozdělí mezi dvě fáze. Jedna je 

nepohyblivá a má velký povrch, druhá fáze je fluidní a prochází nepohyblivou vrstvou nebo 
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podél ní. Dělení složek vzorku je založeno na tom, že rychlost pohybu jednotlivých molekul 

kolonou je přímo závislá na rozdělování těchto molekul mezi pohyblivou a nepohyblivou 

fází. 

Chromatografii na tenké vrstvě lze považovat za chromatografii v „otevřené koloně“. 

Výhodou je rychlost dělení, nenáročnost na instrumentální vybavení a vysoká citlivost.  

Pro ropné látky je detekční limit okolo 1 mg-1. Pro přípravu chromatografických desek 

sypaných nebo nalévaných se nejčastěji používají polární absorbenty. 

U plynové chromatografie je pohyblivou fází plyn a látky se dělí v plynném stavu. 

Výhodou jsou delší kolony a dosažení dokonalejšího rozdělení jednotlivých složek. Plynová 

chromatografie se používá hlavně pro těkavé látky. Důležitou částí chromatografu je kolona, 

v níž dochází k dělení. Velká celková účinnost kapilární kolony umožňuje dobré rozdělení 

nízkovroucích ropných látek a pak lze v některých případech rozlišit, zda se jedná  

o uhlovodíky ropného či neropného původu. Při kvantitativní analýze se měří plochy píků. 

Za kalibrační standardy se volí ropné látky totožné. 

Kapalinová chromatografie zahrnuje několik forem chromatografické separace, 

jejichž společným znakem je kapalná mobilní fáze. Patří sem chromatografie gelová 

(vylučovací), iontově výměnná, chromatografie kapalina-tuhá látka a kapalina – kapalina. 

Nosiče pro kapalinovou chromatografii by měly být chemicky a mechanicky stabilní.  

Podle struktury lze nosiče rozdělit na homogenní porézní nosiče a nosiče s porézní obalovou 

vrstvou. K identifikaci rozdělených složek při kapalinové chromatografii se používá 

fluorescenčního a UV detektoru, diferenciálního refraktoru nebo ionizačního detektoru [23], 

[41], [44]. 
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4 URČENÍ PŘEVLÁDAJÍCÍHO ZNEČIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 

VŠECH PARAMETRŮ VZHLEDEM K MOŽNÉ TECHNOLOGII 

ÚPRAVY TLAKOVÉ VODY 

4.1 Charakteristika společnosti 

Společnost ARAMTURY Group a. s. vznikla v roce 2000, spojením tří podniků, kdy 

pro své budování využila více než padesátiletou tradici výroby armatur na Opavsku  

a Hlučínsku. V témže roce společnost zahájila výrobu prvních vlastních produktů  

v provozovně v Dolním Benešově a stala se známým výrobcem průmyslových armatur, 

dodavatelem potrubí a příslušenství a poskytovatelem servisních služeb a poradenství. 

V České republice má společnost pět provozoven a své produkty vyváží do 60 zemí 

světa. Rovněž disponuje zahraničními pobočkami na Slovensku, v Polsku a v Rusku  

a v dalších 17 státech světa má své zastoupení [45].  

Základní produkty jsou vyráběny v hlavním provoze v Dolním Benešově. Sestavení 

dodávek, montáže elektropohonů, opravy armatur a část jejich výroby probíhá v závodě  

v Kravařích. Výrobu tvoří čtyři hlavní pilíře:  

 kulové kohouty 

 hutní armatury 

 uzavírací motýlkové a speciální zpětné klapky pro turbíny 

 armatury pro klasickou i jadernou energetiku [46].  

Společnost vyvíjí a vyrábí speciální armatury pro zákazníky těchto průmyslových 

odvětví:  

 klasická a jaderné energetika 

 chemie a petrochemie 

 hutnictví 

 ropa a plyn 

 vodárenství [47]. 
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Každá vyrobená armatura musí projít podle normy, ČSN EN 12266 Průmyslové 

armatury – zkoušení kovových armatur – tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací 

kritéria, zkouškou na pevnost a těsnost tělesa a těsnost uzávěrů [48]. 

4.2 Průběh tlakové zkoušky v AG Kravaře 

Zkušební pracoviště v Kravařské pobočce, je vybaveno ocelovou vanou o rozměrech 

2120 x 1700 x 1200 mm, která je 600 mm zapouštěna do podlahy a napuštěná vodou.  

Před zkušební vanou je v podlaze vybudována jímka pro zachycení okapávající vody ze 

zkoušené armatury, která je nadkryta kovovým póroroštem. Dále je zkušební pracoviště 

vybaveno elektrickým lanovým zdvihadlem pro přesun armatur. 

Armatury jsou zkoušeny na tlakových zkušebních zařízeních, která se skládají ze dvou 

hlavních částí – zdrojové jednotky a upínací jednotky. Zdrojové jednotky vytvářejí tlak 

zkušebního média, regulují jej a rozvádí do určených míst pro provedení zkoušky. Upínací 

jednotky jsou tvořeny rámem z ocelové konstrukce, sloužící pro uchycení zkoušených 

armatur. Ovládání zkušebního zařízení je možné elektronicky, prostřednictvím LCD 

displejů, nebo pomocí ručních vysokotlakých kulových kohoutů. 

Zkušebním médiem může být vzduch (stlačený dusík), jehož zdrojem je třístupňový 

kompresor, nebo voda s inhibitory koroze s koncentrací max. 3 %. Teplota zkušebního média 

by měla být mezi + 5 °C až + 40 °C a teplota okolí mezi + 15 °C až + 35 °C.  

Před natlakováním je nutné armaturu zaslepit dimenzovanými zaslepovacími 

přírubami se stanoveným počtem spojovacích šroubů a musí být kompletní (s ovládáním 

nebo pohonem a příslušenstvím). Vnitřní prostory armatury musí být čisté a suché, bez 

zbytků třísek, mechanických nečistot, mastnot, řezných kapalin a olejů a musí být bez nátěru.  

Ve vysokotlaké zkušebně se zkouší armatury do světlosti DN 500 na pevnost  

a nepropustnost a na těsnost uzávěru do maximálního přetlaku 300 barů (30 MPa) vzduchem. 

Po dotažení spojovacích šroubů se provede připojení přívodu vysokotlakého vzduchu  

a pomocí zdvihacího zařízení se armatura přemístí a ponoří do zkušební nádrže s vodou. 

Vlastní tlakování armatury musí probíhat pozvolně pod vodou. Po natlakování musí obsluha 

dodržet čekací dobu 1 minutu a poté vstoupit do zkušebního prostoru k provedení vizuální 

kontroly, při které se hlídá, zda neunikají bubliny vzduchu. Zkoušená armatura se vyzvedne 
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z nádrže a podezřelé části se nastříkají pěnotvorným roztokem. Podle bublin se určí místa 

úniku. Pokud z armatur není vykázán žádný únik nebo pokles tlaku, je tlaková zkouška 

považována za hotovou a vyhovující. Provede se její odtlakování a odstrojení [49], [50]. 

Inhibitor koroze 

Do vody ve zkušební vaně je přidáván inhibitor koroze, což je přísada, která je  

ve formě transparentního roztoku s obsahem emulgovaných vosků a antikorozních přísad. 

Složení zajišťuje vysokou odolnost proti mikroorganizmům, nemá škodlivé účinky,  

je stabilní vůči znečištění solemi a vůči vnášeným alkalickým látkám, vážou tvrdost vody, 

mažou čerpadla a ventily a tvoří extrémně tenký antikorozní film, zaručující ochranu při 

skladování v hale po dobu 5 až 20 dnů. Nezanechává lepivé zbytky a má dobré smáčecí  

a oplachovací účinky. Během používání antikorozních prostředků je třeba pravidelně 

zjišťovat koncentraci inhibitoru, hodnotu pH, množství mikroorganismů a antikorozní 

ochranu, aby byla zajištěna trvale stejná účinnost [51], [52]. 

 

4.3 Vstupní parametry 

Společnost v Kravařích disponuje čtyřmi zkušebnami, ve kterých používají jako 

zkušební médium vodu a jednu zkušebnu, ve které využívají jako zkušební médium vzduch. 

Podle velikosti zkoušených armatur se liší objemy vody, potřebné k požadovanému 

natlakování jednotlivé armatury, nebo k naplnění zkušební vany, ve které se armatury tlakují. 

Těmito parametry jsou určeny i intervaly její výměny, které znázorňuje tabulka č. 2. 

Tab. č. 2 Seznam zkušeben [49]. 

Zkušební médium 
Potřebný objem 

vody 

Interval výměny 

vody 
Inhibitor koroze 

Voda 30 l 2 - 4 týdny Anticorit / Diol pas 

Voda 350 - 400 l 3 - 4 týdny Anticorit / Diol pas 

Voda 300 l 4 měsíce Anticorit / Diol pas 

Voda 700 - 800 l 6 měsíců Anticorit / Diol pas 

vzduch 2 000 l 7 - 8 měsíců Anticorit / Diol pas 
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Technologická voda má po použití žluté zabarvení a je neprůhledná, což znemožňuje 

její další použití při zkouškách, jelikož není možná vizuální kontrola. 

Akreditovaná laboratoř AQUA-AGRO SERVIS, s. r. o. provedla dne 10. 12. 2013 

rozbor technologické vody používané pro tlakové zkoušky armatur a stanovila ukazatele a 

jejich hodnoty, které jsou uvedeny v následující tabulce č. 3 [49]. 

Tab. č. 3 Vstupní analýza technologické vody [49]. 

 

 

 

 

Mimo těchto látek byla ve vodě stanovena rezidua maziv a viskózních olejů.  

V příloze č. 1 je uveden chromatografický záznam kvantitativní analýzy vstupního vzorku 

v čase 0.00 – 9.12 minut, který znázorňuje obsah etanolu v čase 2.24, hexanu v čase 3.35, 

toulenu v čase 7.13 a také stopy xylenu. 

Tlaková voda vykazuje parametry vody odpadní a jsou likvidovány v režimu o 

odpadech. Ke zneškodnění jsou předávány společnosti RUMPOLD s. r. o., která disponuje 

vakuovou odparkou. Společnost AG má zájem tlakovou vodu upravovat, aby prodloužila 

cyklus výměny a tím i snížila množství vyváženého odpadu [49]. 

 

  

Ukazatel Hodnota 

pH 8,7 

Tenzidy aniontové - MBAS 0,67 mg.l-1 

Nepolární extrahovatelné látky - NEL 7,5 mg.l-1 

Uhlovodíky - C10 - C40 4,25 mg.l-1 
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5 NÁVRH MOŽNÉ TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY TLAKOVÉ VODY 

5.1 Metodika laboratorního testování 

Metodika laboratorního testování vychází z rešeršní části diplomové práce, na jejímž 

základě jsme se zaměřili na praktické ověření deemulgace a ultrafiltrace technologické vody 

s obsahem organických látek. 

Při laboratorních testech bylo pracováno se dvěma vstupními vzorky vody, které byly 

odebírány z vany pro vysokotlaké zkoušky s odstupem tří měsíců, přičemž jejich vstupní 

analýza se prakticky neliší. 

 

5.1.1 Laboratorní test č. 1 Deemulgace přídavkem kyseliny 

 Při prvním laboratorním testu byla zkoušena deemulgace přídavkem kyseliny 

chlorovodíkové tak, aby pH odebraného vzorku po jejím nadávkování mělo hodnotu 2,5. 

Následovala aktivace procesu pomocí míchání na magnetickém míchadle, případně aerací 

mikrobublinami, po dobu jedné hodiny. Vzorky číslo 1 – 4 byly ponechány 72 hodinové 

sedimentaci a následně odstředěny při 4 000 otáčkách za minutu po dobu jedné hodiny. 

Vzorky číslo 5 a 6 byly podrobeny odstředění při stejných podmínkách, ale bez předchozí 

sedimentace. Postup celé úpravy je uveden v tabulce č. 4. 

 

 Tab. č. 4 Postup deemulgace přídavkem kyseliny chlorovodíkové 

Označení 
Množství 

vzorku 

Dávka 

HCl 1:1 

pH po 

úpravě 

Aktivace 

procesu 
Čas Sedimentace Odstředění 

č. 1 75 ml 1 ml 2,5 míchání 1 hod 72 hod 4 000 ot.min-1. 60 min 

č. 2 75 ml 1 ml 2,5 míchání 1 hod 72 hod 4 000 ot.min-1. 60 min 

č. 3 75 ml 1 ml 2,5 míchání 1 hod 72 hod 4 000 ot.min-1. 60 min 

č. 4 600 ml 4 ml 2,5 aerace 1 hod 72 hod 4 000 ot.min-1. 60 min 

č. 5  200 ml 2 ml 2,5 míchání 1 hod 0 4 000 ot.min-1. 60 min 

č. 6 600 ml 5 ml 2,5 aerace 1 hod 0 4 000 ot.min-1. 60 min 
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5.1.2 Laboratorní test č. 2 Adsorpční deemulgace přídavkem solí železa 

 Při laboratorním testu číslo 2 byla zkoušena adsorpční deemulgace přídavkem 

manganistanu draselného jako oxidačního činidla a síranu železitého jako koagulantu,  

viz tabulka č. 5. Do upravovaných vzorků o objemu 500 ml byla nadávkována kyselina 

chlorovodíková (ředěná 1:1), která upravila hodnotu pH na 2,5. Vzorky byly hodinu 

míchány, na magnetickém míchadle a postupně zahřívány na teplotu 55 °C respektive 65 °C. 

V další fázi procesu byl nadávkován jednoprocentní roztok manganistanu draselného do 

fialovo-červeného zbarvení a jednoprocentní roztok síranu železitého, který vytvořil 

oranžovo-hnědý kal, jež začal s klesající teplotou sám dobře sedimentovat. Vzorky byly 

přefiltrovány přes filtrační papír munktell 289/110 o gramáži 80 g.m3. Ve filtrátu se za 

pomocí roztoku hydroxidu sodného upravilo pH na hodnotu 8, přičemž vznikla světle růžová 

sraženina, která byla opět odseparována filtrací, a filtrát byl podroben analýze. Celý proces 

je znázorněn blokovým schéma na obrázku č. 3 a popsán v tabulce č. 5. 

 

Tab. č. 5 Postup adsorpční deemulgace s přídavkem solí železa 

 

          
Dávka pomocných 

látek 
    

Označení 
Množství 

vzorku 

Dávka 

HCl 

1:1 

pH po 

úpravě 

Aktivace 

procesu 
Ohřev Čas 

1% 

KMnO4  

1% 

Fe2(SO4)3 

Neutralizace 

dávkou 

pH po 

úpravě 

č. 7 500 ml 4 ml 2,5 míchání 55 °C 1 hod 11,5 ml 8 ml NaOH 8 

č. 8 500 ml 4 ml 2,5 míchání 65 °C 1 hod 11,5 ml 8 ml NaOH 8 

č. 9 500 ml 4 ml 2,5 míchání 55 °C 1 hod 11,5 ml 8 ml NaOH 8 
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Obr. č. 3 Blokové schéma deemulgace s přídavkem solí železa (Králová 2014)
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5.1.3 Laboratorní test č. 3 Aerace 

 Při aplikaci laboratorního testu číslo 3 byl vstupní vzorek o objemu 500 ml vystaven 

dvouhodinovému provzdušňování mikrobublinami pomocí malého aeračního kamínku bez 

přídavků dalších chemických látek, jak uvádí následující tabulka č. 6. 

 Tab. č. 6 Postup aerace 

 

 

 

5.1.4 Laboratorní test č. 5 Ultrafiltrace 

 Na ultrafiltrační jednotce se vstupní voda č. 2 s využitím tlakového procesu nechala 

procházet přes ultrafiltrační membránu o velikosti 150 kDa, jak znázorňuje blokové schéma 

na obrázku č. 4. Nasávání vstupního vzorku probíhalo po dobu 25 minut při tlaku 2 Bar 

(0,2 MPa) a průtoku 20 l.hod-1. Při ultrafiltraci vstupní vody č. 1 probíhal proces 10 minut. 

 

Obr. č. 4 Blokové schéma ultrafiltrace (Králová 2014)

 

 

  

Označení 
Množství 

vzorku 

Aktivace 

procesu 
Čas 

č. 10 500 ml aerace 2 hod 
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6 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

Během uskutečněných laboratorních testů bylo vyzkoušeno více postupů úpravy vody 

z vysokotlakých zkoušek armatur. Záměrem bylo odstranit zákal a barvu vody, aby se mohla 

nadále používat v technologickém procesu. 

Při testování deemulgace přídavkem kyseliny chlorovodíkové, viz kapitola 5.1.1, 

nebyla ve vzorcích znatelná žádná vizuální změna, proto byly ještě podrobeny odstředění. 

Odstředěním se nepovedlo oddělit olejovou fázi od vodné a voda zůstala prakticky 

v původním stavu. 

Samotná aerace, viz kapitola 5.1.3, také neměla po vizuální stránce žádný efekt. Voda 

po aeraci, se na pohled jeví více zakalená, než původní vzorek, viz obr. č. 6.  

V aerovaném vzorku byl zjištěn vyšší obsah celkového uhlíku 0,8682 mg.l-1 i celkového 

dusíku 0,1539 mg.l-1, než ve vzorku vstupním, TOC 0,6883 mg.l-1 a TN 0,1224 mg.l-1,  

jak uvádí souhrnná tabulka č. 7. Tento jev může být způsoben zvýšením koncentrace 

rozpuštěného kyslíku a jeho následnými reakcemi s ostatními látkami, obsaženými ve vodě. 

 

Obr. č. 5 Srovnání vstupního vzorku č. 2 a vody po aeraci (Králová 2014)
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Tab. č. 7 Výsledné hodnoty analýz vstupního vzorku a vody po úpravě laboratorními testy 

 

 

 

 

 

 

Pozn. Hodnoty uvedené v tabulce jsou po odečtení slepého stanoveni. 

 

Kyselá deemulgace s přídavkem manganistanu draselného a síranu železitého, jejíž 

postup je popsán v kapitole 5.1.2, umožnila připravit vodu s nejnižšími hodnotami 

koncentrací stanovovaných parametrů. Jak je vidět ze souhrnné  tabulky č. 7, koncentrace 

železa byla snížena o celých 94 %, z 5 mg.l-1 na 0,3 mg.l-1. Co se týče celkového uhlíku, bylo 

dosaženo jeho snížení o 28 %, z původních  0,6883 mg.l-1 na výsledných 0,4967 mg.l-1 a u 

celkového dusíku bylo docíleno snížení o 10 % z 0,1224 mg.l-1 na 0,1097 mg.l-1. 

Obr. č. 6 Srovnání vstupního vzorku č. 2 a vody po deemulgaci (Králová 2014)

 

Vzorek cFe [mg.l-1] TOC [mg.l-1]  TN [mg.l-1] 

Vstup 1 > 5  0,7114 0,1257 

Vstup 1 UF po 10 min 

permeát 
> 5  0,925 0,1593 

Vstup 2 > 5  0,6883 0,1224 

Vstup 2 UF po 25 min 

permeát 
> 5  0,7048 0,1141 

Deemulgace vstup 2 0,3 0,4967 0,1097 

Aerace vstup 2 > 5  0,8682 0,1539 
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Koncentrace etanolu, který byl stanoven chromatograficky, snížila deemulgace  

o 87 % z původních 30 mg.l-1 na výsledných 4 mg.l-1. Z obrázku č. 7 je patrné, že je voda po 

deemulgaci průhledná a bez zabarvení. Čirost vody umožňuje její další použití při tlakových 

zkouškách armatur. 

 

Ultrafiltrace byla provedena dvakrát. Poprvé byl vstupní vzorek č. 1 podroben 

desetiminutové ultrafiltraci, viz obr. č. 7. Po vzhledové stránce je permeát čirý a bezbarvý a 

umožnuje provádět vizuální kontrolu ve vaně při tlakových zkouškách armatur. 

Obr. č. 7 Srovnání vstupního vzorku č. 1, permeátu a retentátu po ultrafiltraci  

(Králová 2014)  

 

Podruhé byl vstupní vzorek č. 2 podroben pětadvaceti minutové ultrafiltraci, viz  

obr. č. 8. Voda je také čirá a umožnila by vizuální kontrolu. 

Při ultrafiltraci vidím značnou výhodu ve srovnání s adsorpční deemulgací přídavkem 

solí železa v tom, že není zapotřebí dávkování žádných chemikálií do vody, čímž předejdeme 

dalšímu zatížení solemi. Výhodou je také to, že inhibitor koroze, který se do tlakové vody 

přidává, zůstane ve vodě i po ultrafiltraci a tím se sníží jeho spotřeba. 
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Obr. č. 8 Srovnání vstupního vzorku č. 2 a permeátu po ultrafiltraci (Králová 2014) 
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7 ZÁVĚR 

Teoretická část diplomové práce se stručně zabývá problematikou odpadních vod, 

které jsou popsány obecně z hlediska jejich rozdělení a způsobu čištění. Více informací 

nabízí kapitola o odpadních vodách ze strojírenství a o emulzích. Důležitou součástí rešeršní 

části je popis způsobů rozrážení emulzí chemickou a fyzikální cestou, na které bylo 

navázáno v praktické části práce. 

Experimentální část spočívala v laboratorním ověření postupů úpravy technologické 

vody z vysokotlakých zkoušek armatur. Byla testována deemulgace přídavkem kyseliny, 

prostá aerace, adsorpční deemulgace přídavkem solí železa a ultrafiltrace. 

Vzhledem k tomu, že existuje snaha upravenou vodu znovu použít ve výrobním 

procesu, nemusí splňovat jakostní limity pro vypouštění odpadních vod do veřejné 

kanalizace. Při laboratorních testech se podařilo připravit vodu, která by byla dále použitelná 

v provozu, dvěma způsoby. 

Prvním způsobem je adsorpční deemulgace přídavkem solí železa. Výsledná voda po 

tomto způsobu úpravy byla čirá a vykazovala nejnižší koncentrační hodnoty železa, TOC, 

celkového dusíku i značné snížení koncentrace etanolu. Nevýhodou tohoto procesu je použití 

chemikálií, které dále zatěžují vodu solemi. 

Druhým způsobem byla ultrafiltrace, která vykazovala vyšší koncentrační hodnoty 

železa, TOC a celkového dusíku, ale také byla čirá. Kromě toho, že tento způsob nezatěžuje 

vodu dalšími solemi, je výhodné, že v upravené vodě zůstává inhibitor koroze a tím se sníží 

jeho spotřeba. 

Oba způsoby mají své výhody a nevýhody a dále bude záležet na ekonomickém 

zhodnocení pořizovacích a provozních nákladů jednotlivých postupů, se současným 

způsobem nakládání, a to odvozem na odparku. 
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