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Anotace: 

 Předložená práce se zabývá problematikou úpravy vody pro energetická zařízení 

pomocí elektrodialýzy. Hlavním cílem práce je ukázat membránové procesy včetně 

popisované elektrodialýzy, jako alternativu ke stávajícím metodám v úpravě vody a 

zhodnotit jejich účinnost a přínos v této oblasti. První část práce je zaměřena na teorii 

procesů úpravy vody v energetice, poté na membránové procesy a v nich zahrnutou 

elektrodialýzu. Experimentální část práce je zaměřena na vstupní analýzu vzorků vody z 

Vítkovic, ČEZ a. s. a samotné úpravy vody v energetickém oběhu jako takovém. Následně 

je popsáno chování vzorku při prostupu ED jednotkou v různých provozních podmínkách. 

V této části jsou též zmíněny procesy předúpravy vzorku před vlastní ED. Závěrečná část 

se věnuje vyhodnocení výsledků z provedených měření. 

 

Klíčová slova: elektrodialýza, úprava vody v energetice, membránové procesy 

 

Summary: 

 The presented thesis deals with the problematics of water treatment for power 

plants using electrodialysis. The main purpose of this work is to present membrane 

processes including mentioned electrodialysis as an alternative to existing methods of 

water treatment and to evaluate their effectiveness and contribution in this area. The first 

part focuses on the theory of water treatment processes in the power engeneering, then the 

membrane processes and electrodialysis included in them. The experimental part of the 

work focuses on the initial analysis of water samples from Vitkovice, ČEZ a.s. and actual 

water treatment in the energy circulation as such. Subsequently, there is described the 

behavior of the sample at a transmittance of the ED unit at different operating conditions. 

This section also mentions processes of sample preparation prior to the ED. The final 

section is devoted to evaluating the results of the taken measurements. 

 

Key words: electrodialysis, water treatment for power plants, membrane processes  
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Seznam použitých zkratek: 

ED      elektrodialýza 
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1 Úvod 

 V dnešní době je velmi těžké narazit na surovou vodu, která splňuje striktně dané 

kvalitativní požadavky, ať už se jedná o vodu pitnou nebo o vodu, určenou pro 

technologické procesy. Není tomu jinak ani v případě vody, pro účely energetických 

zařízení. Snahou je nahradit stávají energeticky i technologicky náročné zařízení menšími, 

které jsou jak po stránce automatizace, tak po stránce kvality výsledného produktu, 

výhodnější i ekologicky přijatelnější.  

 Teoretická část práce je zaměřena na metodiku úpravy vody pro jednotlivá 

energetická zařízení. Jsou zde popsány základní, a v oblasti energetiky nejpoužívanější, 

principy úpravy vody. V souvislosti s těmito poznatky se práce snaží navázat na možnosti, 

které přinášejí membránové technologie. Tyto metody spadají pod environmentálně 

přijatelné procesy s minimem potřebných chemikálií, jak pro samotnou úpravu, tak pro 

regeneraci membrán. V této části jsou podrobně rozvedeny membránové procesy - jejich 

druhy, typy membrán, uspořádání či materiály používané při výrobě. Značná část této 

rešeršní práce je věnována procesu elektrodialýzy.  

 Experimentální část se věnuje aplikaci výše zmíněné elektrodialýzy na odluhových 

vodách z energetických provozů Vítkovice, ČEZ a. s. Jsou zde popsány veškeré testy, které 

popisují chování ED při aplikaci na zájmové vody. Obsahem je rovněž vyhodnocení 

průběhu testů při změně provozních podmínek a jejich vyhodnocení včetně vyhodnocení 

chemismu produktu. 

 Cílem práce je nalézt možnosti a potenciál aplikace elektrodialýzy v energetickém 

průmyslu a ukázat membránové procesy jako výhodné alternativní metody při úpravě této 

vody. Dokázat, že tato metoda umožňuje opětovné využití odluhu, snížit zatížení 

odpadních vod popř. možnost průběžného vypouštění do vodoteče. 
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2 Vodní zdroj  

 Jedním z faktorů složitosti úpravy vody, je výběr vodní zdroje, ze kterého je voda 

odjímána. Za vodní zdroj lze považovat vodu, která je schopna pokrýt kvantitativní i 

kvalitativní požadavky s jistou mírou úpravy. Vodní zdroj lze rozdělit do 3 základních 

skupin: 

 atmosférické, 

 povrchové, 

 podzemní.[1][2] 

 Atmosférické vody, jsou považovány za jedny z nejčistějších druhů vod, ale při 

kontaktu s atmosférou a v ní obsažených znečišťujících látek, se znehodnocují.[1] 

 Vody povrchové jsou dotovány vodami atmosférickými a podzemními. Dělí se na 

tekoucí a stojaté. Pokud jsou majoritním zdrojem vody podzemní, tak mohou být silně 

mineralizované. V případě atmosférických vod je stupeň mineralizace poměrně nízký. V 

ČR je v tomto případě hlavní zdrojem voda z atmosférických srážek.[2][3] 

 Vodní útvar, který přijímá vodu z určité oblasti se nazývá recipient. Nevýhodou je 

fakt, že vodní recipient u povrchových vod slouží jako zdroj vody, ale současně i místo, 

kde se vypouštějí odpadní vody. Kvalita se mění s délkou vodního toku.[2] 

 Podpovrchové vody se nacházejí pod zemským povrchem ve dvou formách a to 

jako voda půdní, která je v provzdušněné části půdy a voda podzemní, která je již v pásmu 

nasycení. Okolní horninové prostředí umožňuje proudění vody a taktéž ovlivňuje chemické 

složení. Pro technologické účely má význam především voda podzemní, která se vyskytuje 

ve 3 formách - dutinová, puklinová a spárová.[2] 

2.1 Složení vod 

 V přírodě je téměř nereálné najít neznečištěnou vodu. Za chemicky čistou vodu, lze 

považovat pouze vodu destilovanou, jinak v přírodě jsou vody znečištěny organickými a 

anorganickými látkami, které vytvářejí disperzní systém.[2][4] 

Typy disperzních systémů: 

 makrodisperze, 
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 mikrodisperze, 

 analytická disperze.[4] 

2.1.1 Podzemní vody 

 Chemické složení podzemních vod je závislé především na složení okolních hornin, 

které jsou v kontaktu s vodou. Současně mohou být obohacovány o koloidní disperse, 

elektrolity, neelektrolity atd. pH je u podzemních vod nižší, což umožňuje snadnější 

uvolňování kovů do vody a tím je ovlivňován stupeň mineralizace. Koncentrace solí je 

tedy vysoká. Teplota vody je poměrně konstantní. [2][5] 

 Tyto vody jsou chudé na organické znečistění i na množství rozpuštěného kyslíku, 

jehož koncentrace je velmi nízká až nulová. Oproti povrchovým vodám obsahují poměrně 

vysoké množství CO2. Dalšími faktory, které ovlivňují složení těchto vod jsou 

biochemické procesy (např. nitrifikace), výměna iontů, přímé rozpouštění některých 

sloučenin ve vodě či sloučeniny, které se do vody mohou dostat z atmosféry nebo 

antropogenní činností (např. pesticidy). Charakter těchto vod se většinou značí koncentrací 

vápníku, hořčíku, draslíku, sodíku, chloridů, síranů, hydrogenuhličitanů a různých forem 

dusíku. Jestliže je koncentrace rozpuštěných anorganických látek vyšší než 1000 mg .l
-1

, 

tak se tyto vody považují za minerální. U některých vod bývají taktéž zvýšené koncentrace 

iontů Fe, Mn, křemičitanů nebo sulfidů, které se mohou částečně rozpouštět. [2] 

2.1.2 Povrchové vody 

 U povrchových vod je koncentrace látek stanovena legislativou, která udává imisní 

limity. Nadměrné množství solí snižuje kvalitu vody, jakožto zdroje pro průmyslovou 

potřebu. Oproti vodám podzemním obsahují rozpuštěné organické látky a koncentrace 

rozpuštěného kyslíku je úměrná teplotě vody. Obsah rozpuštěných látek se pohybuje 

řádově v desítkách až stovkách mg.l
-1

. Množství CO2 a hydrogenuhličitanů je nízký. Vyšší 

hodnoty hydrogenuhličitanů se mohou objevit u vod, které protékají vápencovým 

podložím. Koncentrace dusíku je spojena s množstvím a povahou vypouštěných odpadních 

vod popř. splachy z okolní zemědělské půdy. Koncentrace fosforečnanů není nijak vysoká 

- sráží se s ionty vápníku, železa a hliníku. Vše závisí na biochemických procesech. 
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Koncentrace iontů Fe a Mn jsou nízké, neboť dochází k okamžité oxidaci následované 

hydrolýzou za vzniku málo rozpustných oxidů. [2] 

 ČSN 75 7220 Jakost vod - Kontrola jakosti povrchových vod předepisuje množství 

ukazatelů pro kontrolu její kvality. Mezi základní ukazatele patří pH, vodivost, BSK5, 

CHSKMn, CHSKCr, TOC, nerozpuštěné látky, sírany, chloridy, fosforečnany, látky 

dusíkatého charakteru, Mn, Fe, Ca, Mg a koliformní bakterie. [2][5] 

2.1.3 Klasifikace upravenosti vod 

 Úprava vody slouží ke zlepšení současné kvality s ohledem na její další využití. Pro 

každé odvětví - pitná, výrobní či provozní jsou uvedeny předepsané limity, které musí být 

dodrženy.[2] 

Standardní typy úprav pro jednotlivé kategorie surové vody: 

 A1, 

 A2, 

 A3, 

 voda neodpovídající kvality.[2] 

 Do kategorie A1 patří procesy s koncovou desinfekcí, která působí na sloučeniny, 

jenž by mohly ovlivnit její následné použití a to především z hlediska snížení agresivity 

vůči rozvodné síti (procesy odkyselení), dále provzdušňování pro odstranění pachu a 

plynů. Následně může být zařazena prostá filtrace k odstranění nerozpuštěných látek. [2] 

 Do kategorie A2 spadá surová voda, která potřebuje jednodušší úpravu jako je např. 

koagulační filtrace, jednostupňové odželezování či odmanganování, úpravu v horninovém 

prostředí, stabilizaci vody a v konečné fázi její desinfekci. [2] 

 Kategorie A3 je charakterizována dvoustupňovou případně i více stupňovou 

úpravou např. oxidací, redukcí, čířením, odželezování s koncovou desinfekcí nebo jejich 

následné kombinace. Dalšími procesy v této kategorii je sorpce na aktivní uhlí, přidávání 

flokulantů, užití membránových procesů či využívání ozonu. [2] 

 Do těchto kategorií je voda zařazena na základě analýz jednotlivých ukazatelů 

jakosti. Pokud voda nesplňuje podmínky kategorie A1 až A3, tak lze tuto vodu odebírat na 



Vojtěch Červenka: Aplikace ED při úpravě vod pro energetická zařízení 

5 

Ostrava 2014 

základě výjimky udělené příslušným krajským úřadem. Záleží jestli se technologické 

procesy úpravy vyplatí nebo je vhodnější vyhledat jiný vodní zdroj.[2][4] 

2.2 Požadavky na vodu pro energetiku 

 Oblast energetiky je jedním z velkých odběratelů povrchových vod. Pro přípravu 

takové vody se využívá povrchová voda odebírána přímo z recipientu nebo z akumulačních 

nádrží. Kvalita těchto tekoucích vod může být ovlivněna na základě změny klimatických 

podmínek, kdy množství nerozpuštěných látek, koloidů i organických látek se vlivem 

dešťů může zvyšovat. Naopak dochází ke snížení obsahů solí vlivem naředění. Důležité je 

zmínit, že kvalita vody se mění v celé délce toku vlivem přírodních podmínek i 

antropogenních činností. V případě akumulačních nádrží není vliv dešťů až tak razantní. 

[5][6] 

 Velké množství vody je spotřebováváno buď jako pracovní médium - je nositelem 

energie v různých energetických zařízeních nebo jako chladící médium pro kondenzaci 

páry v kondenzátorech popř. chlazení generátorů. V neposlední řadě může být využívána 

jako médium pro přenos tepla v podobě páry především v oblasti teplárenství. [6][7] 

Potřeba vody 

 V energetice je voda společně s palivem nejdůležitější látkou. O umístění elektrárny 

často rozhoduje dostupnost a spotřeba vodního zdroje. [7] V oběhu vznikají dvojí ztráty a 

to: 

 vnitřní 

 vnější 

 Ke vzniku vnitřních ztrát dochází v tepelné centrále především únikem páry a 

kondenzátu ve vnitřním parním a vodním okruhu, netěsnostmi rozvodů, odkalem kotlů a 

odluhem. [7] 

 Vnější ztráty vznikají především při dodávce tepla z centrály do systému 

zásobování teplem. Velikost těchto ztrát závisí na účelu použití tepelné energie (vytápění 

nebo technologické účely) či na druhu nositele energie. V případě parních systémů mohou 

být ztráty vratného kondenzátu až 70%, v některých závodních kotelnách až 100%. Při 

dodávání tepla prostřednictvím výměníkové stanice je vnější ztráta minimální, kdy stačí 
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doplňovat vodu do okruhu, která pokrývá ztráty způsobené netěsnostmi. U parních 

systémů je nutno počítat s určitým množstvím vody, které kompenzuje ztráty. Ty vznikají 

kondenzací páry v potrubních řadech v nejnižších místech rozvodu, odvodem kondenzátu 

do kanalizace skrze kondenzační hrnce, kde mohou vznikat velké ztráty špatnou funkcí 

těchto zařízení, nedostatečnou údržbou nebo průnikem páry a netěsnostmi. Také při 

odvodu kondenzátu do sběrných nádrží dochází ke ztrátám ve formě odparu vody. [7] 

Účely potřeby vody v energetice: 

 přídavná voda pro parní okruh,  

 voda pro okruhy chlazení,  

 požární voda a voda pro sociální účely,  

 doprava strusky a popílku.[7] 

3 Charakterizace procesů úpravy vody 

3.1 Předúprava vody pro energetiku 

 Postup předúpravy je především zaměřen na odstranění tuhých koloidních a 

suspendovaných látek z vodného prostředí. Povaha tuhých částic není stejná. Částice se liší 

jak velikostí náboje, tak velikostí samotnou. [5] 

 Metody předúpravy lze rozdělit do dvou základních skupin a to metody přímé, kde 

se řadí např. ultrafiltrace a mikrofiltrace a metody, při kterých je před aplikovanou 

technologii předřazen chemický či fyzikální proces, jenž může měnit velikost a charakter 

suspendovaných případně koloidních látek. Nejčastěji se jedná o koagulaci, která umožní 

odstranění těchto látek. Tyto procesy jsou základním požadavkem před samotnou 

demineralizací vody. Problém můžou způsobit organické látky, které mohou snižovat 

kvalitu demineralizované vody. Některé typy organických látek se při vyšších teplotách v 

kotli mohou rozkládat na nízkomolekulární kyseliny a následně až do podoby CO2, což 

vede k možné korozi kondenzátního systému.[5][6] 
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Způsob úpravy je závislý především na velikosti separovaných částic.  

 

Obrázek 1 - Velikost částic ve vodě a metody jejich odstraňování[5] 

 Dle obrázku č.1 je patrné, že většinu částic lze odstranit nanofiltrací a reverzní 

osmózou. Nevýhodou těchto procesů je, že tyto technologie jsou určeny k odstranění 

rozpuštěných solí a obsah ostatních látek v roztoku může způsobovat např. zanášení 

membrán. [5] 

 Ultrafiltrace je určena především k odstranění specifických součástí roztoku. 

Účinnost samotné ultrafiltrace je závislá na vlastnostech membrány a její velikosti pórů. 

[5] 

 Mikrofiltrace je využívána při odstraňování částic o stejné nebo větší velikosti než 

je velikost pórů membrány. Většinou je využívána jako konečný stupeň pro dočištění 

vlivem omezené filtrační kapacity. Samotná sedimentace a filtrace je pro odstranění 

koloidních látek většinou neúčinná. [5] 

 Převážná většina koloidních a suspendovaných látek v povrchových vodách má 

velikost do 10μm a skoro všechny jsou menší než 20μm. Nejjednodušším procesem, jak z 

vody odstranit látky koloidní povahy, je použití vhodné srážecího činidla opačného 
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elektrického náboje, které vede ke koagulaci suspendovaných látek (za vzniku sraženiny 

bez náboje). Koloidní látky se spojují, zvětšují svou velikost a jsou snadno odstranitelné 

filtrací a sedimentací. [4] [5] 

3.1.1 Membránová filtrace 

 Membránové procesy (reverzní osmóza, nanofiltrace, ultrafiltrace, mikrofiltrace) 

jsou při předúpravě povrchové vody nevhodné. Jedná se zejména o zanášení membrán 

nerozpuštěnými a koloidními látkami. Výjimkou může být duté vlákno, ve kterém voda 

vstupuje z povrchu membrány dovnitř vlákna a zbývající roztok protéká podél vláken. V 

principu existují dvě možnosti: 

 tlaková, 

 podtlaková. [5] 

 Průměr membrán se pohybuje od 0,05 - 0,1 μm, takže jsou z vody odstraňovány 

suspendované látky a do jisté míry i koloidní látky. K úplnému odstranění koloidních látek 

se využívá ultrafiltrace s předřazenou koagulací, kdy kontaktní čas je pouze 10 - 15 min. 

Čištění povrchu membrán je prováděno přerušovaným provzdušňováním nebo zpětným 

rázem vodou membránou při obracení toku permeátu. Tímto způsobem se uvolní nečistoty, 

které musí být kvantitativně odvedeny ze systému. [4][5] 

 

Obrázek 2 - Princip UF s podtlakovým provozem membrán ZeeWeed [5] 
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3.1.2 Flotace 

 Proces příbuzný číření, se nazývá flotace. Jedná se o fyzikálně - chemický 

separační proces, který je založen na oddělení látek na základě jejich rozdílné hustoty. 

Částice rozptýlené ve vodě, jsou vynášeny na hladinu a odtud jsou poté odstraňovány. V 

principu se jedná o molekulovou přilnavost separovaných látek na povrchu rozhraní dvou 

fází - nejčastěji vody a vzduchu. [5][7] 

 Celý proces lze rozdělit do dvou fází. V první fázi dochází k dávkování 

koagulačního činidla. Ve fázi druhé je směs provzdušňována ve formě mikrobublin, na 

které se navazují částice kalu a jsou vynášeny k hladině. Po dosažení určité výšky kalu, se 

průtok vzduchu přeruší a kal je odveden sběračem kalu průtokem vstupní vody. Flotace je 

výhodná v případech odstraňování řas, zápachu, rozpuštěných plynů a suspendovaných 

látek nízké hmotnosti. [5][7] 

3.1.3 Filtrace zrnitým ložem 

 Filtrace na filtračním loži zachycuje látky větší než 20 μm. Záleží především na 

charakteru odstraňované suspenze. V případě prosté filtrace, kdy je vynechán chemický 

stupeň úpravy, je v první fázi účinnost procesu nízká. Účinnost se zvyšuje po zafiltrování 

až do doby průniku do upravované vody. Řazením filtrů do série nedochází ke zvýšení 

účinnosti. Toto lze řešit kombinací dvou filtrů s rozdílnou náplní, kdy v prvním je hrubší 

frakce, ve druhém jemnější. Kvalita takto upravené vody je závislá na charakteru 

filtračního lože. [5] 

 Nejvyšší účinnosti u jednovrstvých filtrů je dosaženo v horní části lože a tudíž 

dochází k nedokonalému využití filtru. Tento problém byl částečně vyřešen DDF filtry 

(dvouproudé dvouvrstvé filtry), kdy filtrovaná voda prochází seshora dolů a zespoda 

nahoru do středního roštu umístěného ve středu náplně. DDT filtry se vyznačují 

dvounásobnou filtrační plochou i kalovou kapacitou oproti jednosměrným filtrům. 

Nevýhodou těchto filtrů je mechanická nestabilita středního roštu, kdy by mohlo dojít k 

průniku filtrační náplně do filtrované vody a vzhledem k rozdílným hydraulickým 

podmínkám obou proudů vody, vede k rozdílné filtrační rychlosti. [2][5] 
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 Uspořádání takové stanice musím počítat s rozdílnou povahou suspendovaných 

látek a potřebnou délkou pracovního cyklu. Podstatným parametrem filtru je kalová 

kapacita náplně, která se navrhuje na 1,0 - 3,0 kg.m
-2 

filtrační plochy. [5] 

3.1.4 Koagulační filtrace 

 Hlavním účelem předúpravy před následnou demineralizací je odstranit jak látky 

suspendované, tak část organických látek a téměř všechny koloidní látky. V principu se 

jedná o nadávkování koagulačního činidla před filtr, kde dochází ke tvorbě agregátů, které 

jsou snadněji separovatelné. Separace probíhá přímo na filtračním loži. Energie potřebná 

pro koagulaci je dodávána ve formě předřazení flokulační komory nebo zajištěním 

turbulentního proudění v potrubí. Nevýhodou, při vyšší stabilitě suspenze, je nutnost 

zvýšení dávky koagulačního činidla a tím i prodloužení filtračního cyklu. [5] 

 Koagulace je rovněž závislá na typu koagulačního činidla, kdy jejich hlavní funkcí 

je destabilizace koloidu a úprava pH pro odstranění organických koloidů. Kvalita takto 

upravované vody může být velice dobrá, navíc dochází ke snížení CHSK. Pro 

homogenizace upravené vody před následnou demineralizací může být řazena nádrž. [5] 

 Zvláštním typem koagulační filtrace je tzv. in - line filtrace, kdy je dávkována 

polymerní látka přímo před filtr a chemická reakce (destabilizace koloidů) probíhá přímo 

na povrchu zrn filtračního lože. Absorpce polymeru následně vytváří elektrokinetickou 

vrstvu pro navázání mechanických částic k povrchu zrna. Při in- line filtraci není třeba 

řadit míchání, neboť energie pro flokulaci je dodávána průchodem skrz lože. Efektivně je 

využíváno až 80% filtračního lože. [5] 

3.1.5 Čiření 

 Jde o fyzikálně - chemický proces, při kterém dochází ve vodě prostřednictvím 

chemických činidel ke koagulaci. Na vzniklých vločkách dochází k zachytávání jemně 

suspendovaných až koloidních částic. Do upravované vody jsou dávkovány koagulační 

činidla. Nejčastěji se jedná o soli hliníku a železa. [5] [6] [7] 

 Čiření se skládá z vlastní koagulace, kde dochází k eliminaci náboje a flokulace, při 

které vznikají vločky o velikosti požadované pro sedimentaci s následným odstraněním. 

Velikost těchto částic ovlivňuje dobu sedimentace. [5] 
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Tabulka 1 - Závislost sedimentační rychlosti částic na její velikosti[5] 

 Ve skutečnosti je však sedimentační rychlost závislá na mnoha faktorech. Jedná se 

o tvar částic, specifickou hmotnost, koncentraci či přítomnost větších částic. Sedimentace 

je vhodná pokud doba zdržení v reaktoru se pohybuje v desítkách minut až hodiny, jinak je 

nutno upravit flokulaci. [5] 

 Dle pH rozlišujeme číření: 

 kyselé 

 neutrální 

 alkalické 

Kyselé čiření 

 Suspendované látky v upravované vodě mají většinou záporný náboj. Ke koagulaci 

je nutno dodat látku s kladným nábojem. Při kyselém čiření tento náboj zajišťuje sraženina 

oxidů či hydroxidu Fe nebo Al. Jejich množství musí být dostatečné k neutralizaci náboje 

suspenze. Pro přípravu demineralizované vody se většinou využívá železitý koagulant. [5] 

Fe
3+

 + 3HCO3
-
 → Fe(OH)3 + 3CO2 

 Čiřená voda je poměrně korozivní. pH se pohybuje okolo 5 - 7, závisí na obsahu 

uvolněného CO2 a alkalitě vody. Dávka železitého koagulantu činní 0,6 - 0,8 mmol.l
-1

. 

Důležité je zachovat podmínku, aby alkalita surové vody byla vyšší než dávka koagulantu - 

tím dojde k veškerému převedení dávky koagulantu do Fe(OH)3 podoby se zachováním 

vhodné alkality. [5] 

Neutrální čiření 

 Čiření probíhá v neutrální oblasti. V této oblasti pH stoupá záporný náboj nečistot a 

klesá náboj oxidů železa. Tím pádem je zvyšována dávka koagulantu, ale kvalita čiřené 
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vody postupně klesá. Navíc je dávkováno alkalizační činidlo. Pracovní oblast se pohybuje 

okolo pH 6-7. V některých případech je možno pracovat v oblasti okolo pH 8, kdy 

rozpustnost železa klesá. Jedná se hlavně o vody, jejichž požadavky na korozivnost a 

obsah rozpuštěného železa, jsou velice nízké. [5] 

Alkalické čiření 

 V případě, že HCO3
-
 ionty dosahují koncentrace 2 mmol.l

-1
, je výhodné pracovat v 

alkalické oblasti, kdy dochází k dekarbonizaci a tím ke snížení solnosti upravené vody při 

použití poměrně dostupného Ca(OH)2. Využívány jsou hlavně Fe
3+

 soli, neboť Al
3+

 jsou 

při vysokém pH příliš rozpustné. Výsledkem alkalického čiření je vody s nízkou mírou 

korozivity. Při vysokém pH dochází k výraznému poklesu koncentrace těžkých kovů a 

SiO2. Jako první je přidán anorganický koagulant. Jeho dávka není přesně určená, tak jako 

u kyselého čiření. Avšak musí být dostatečná pro překonání koagulačního stupně koloidů 

organické povahy. V surové vodě bývají obsaženy HCO
-
 ionty v rovnováze s rozpuštěným 

CO2. Při alkalizaci Ca(OH)2 na pH o hodnotě kolem 10 jsou formy CO2 včetně CO2 

uvolněného reakcí převedeny do uhličitanové podoby CO3
2-

. Další reakce jsou závislé na 

podílu kationtů v surové vodě. V našich povrchových i podzemních vodách je většinou 

obsah Ca
2+

 vyšší než alkalita vody a tudíž probíhají reakce: [5] 

Fe
3+

 + 3HCO3- → Fe (OH)3 + 3CO2 

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 →2CaCO3 + 2H2O 

 Při reakcích jsou vylučovány pevné podíly ve formě Fe(OH)3 a CaCO3, které mají 

záporný náboj. Podmínkou koagulace obou složek je přítomnost iontů Ca
2+

 a Mg
2+

, které 

sorpcí změní náboj částice Fe(OH)3 na kladný. Minimální dávka koagulantu je tudíž 

závislá na vstupní alkalitě vody a běžně se pohybuje okolo 0,5 mmol.l
-1

. Zbytková alkalita 

je závislá na dokonalosti srážecích reakcí CaCO3 při čiření. [5] 

3.1.6 Jednotlivé fáze čiřícího procesu 

 Samotný čiřicí proces, je sestaven z několika fází, které musí být řádně 

optimalizovány, aby účinnost procesu byla dostačující. Jedná se o:  
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 dávkování chemikálií a jejich homogenizace, 

 neutralizace náboje suspenze (koagulace), 

 perikinetická fáze flokulace, 

 ortokinetická fáze flokulace, 

 sedimentace.[5] 

Homogenizace čiřících chemikálií  

 Dokonalá a rychlá homogenizace směsi upravované vody a čiřících chemikálií je 

podstatná pro rychlou aktivizaci čiřícího procesu. Snadno lze toho dosáhnout pomocí 

rychlomísičů s míchadly, recirkulací turbínou u akcelerátorů, různými dynamickými či 

statickými vestavbami nebo zařízení zajišťující turbulentní proudění. [5] 

Koagulace 

 Již ve fázi homogenizace nastává koagulace. Samotná koagulace trvá cca 1 - 2min. 

Její energetická náročnost není nijak vysoká, odvíjí se s účinností homogenizace. Poté již 

probíhá první fáze flokulace. [5] 

Flokulace 

 Proces flokulace je závislý na koncentraci kalu, dodané energii a času. Vztah 

určující tuto závislost: 

l = k c
α 

G
β 
t
χ 

kde c je koncentrace kalu, G je vnosem energie (gradient míchání), t je čas a α,β,χ jsou 

konstanty. [5] 

 Krátkou dobu zdržení lze kompenzovat zvýšením množství kalu v reakční směsi. 

Naopak při nedostatečně dodané energii je nutno zvýšit dobu zdržení ve flokulaci. Běžná 

doba zdržení pro kyselé čiření je 5 - 10min, pro alkalické 15 - 20min. [5] 

 Flokulaci lze rozdělit do dvou po sobě následujících fází. Perikinetická, kdy náboj 

suspenze je neutralizován a dochází ke vzniku oxidů železa ve formě mikroskopických 

vloček. Energie je zajišťována Brownovým pohybem. Pokud velikost částice přesáhne 

hodnotu 0,01mm, začíná být Brownův pohyb nedostačující a chybějící energie je 

nahrazována mícháním. [4][5] 
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 Ortokinetická fáze je charakterizována zvětšováním velikosti vloček a jejich 

narůstáním. Intenzita míchání by měla být taková, aby nedocházelo k poškození již 

vzniklých vloček. Z prostoru flokulace přechází voda do sedimentačního prostoru čiřiče. 

Zde dochází k dokončení ortokinetické fáze. Pro další narůstání vloček je potřebný kontakt 

mezi vločkami, přičemž stále dochází ke zvětšování jejich velikosti. Tato závěrečná fáze 

flokulace je zajišťována kalovým mrakem, který je vytvořen ve spodní části 

sedimentačního prostoru. [4][5] 

Sedimentace 

 Rychlost sedimentace závisí především na vlastnostech vločky, konkrétně na její 

velikosti a měrné hmotnosti. Hmotnost je závislá na složení vločky a množstvím 

sorbovaných látek. [5] 

Sedimentační rychlost je dána vztahem: 

u = 
  

 

          

 
 

kde ρs je měrná hmotnost částice, ρ měrná hmotnost kapaliny a D je průměr částice. [5] 

Filtrace čiřené vody 

 Vody po čiření stále obsahuje částice, které se nepodařilo odstranit sedimentací. 

Velikost částic v čiřené vodě je o něco vyšší než ve vodě surové. Koncentrace 

suspendovaných látek v čiřené vodě se u běžných čiřičů pohybuje do 5mg.l
-1

. [5] 

 Pro filtraci jsou nejčastěji používány pískové filtry s jednosložkovou náplní. Praní 

je buď střídavé nebo současné praní vodou a vzduchem. U vícevrstvých je praní prováděno 

vodou a vzduchem nebo pouze vodou. [5] 

 Použití jednosložkové náplně je výhodné, jak po stránce jednoduché obsluhy a 

automatizace, tak díky velké úspoře prací vody. Rychlost potřebná pro praní činní 7-10m.s
-

1
 a voda v tomto případě slouží pouze jako médium, pro odvod uvolněného kalu. Praní lze 

provádět přímo vstupní vodou nebo pomocí rezervních čerpadel čiřené filtrované vody na 

demineralizaci. [5] 

 Odstranění suspendovaných látek u jednosložkové náplně se zvyšuje použitím 

filtrační náplně menší velikosti zrna ( řádově 0,7 - 1,0 mm). Na druhou stranu však narůstá 

tlaková ztráty filtru. U více složkových náplní je tlaková ztráta v horní vrstvě s větší 
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zrnitostí přijatelná, a díky tomu lze použít ve spodní vrstvě jemnější zrna. Pere se pouze 

vodou. Po praní se zařazuje fáze zafiltrovaní na požadovanou kvalitu a to ještě dříve, než je 

na filtr přivedena filtrovaná voda. Délka zafiltrování je závislá na kvalitě čiřené vody. [5] 

 Nejvhodnější jsou lamelové čiřiče, kde obsah suspendovaných látek se pohybuje 

pod 1mg.l
-1

 a filtrační koláč se tvoří pomalu. Horizontální filtry a DDF filtry jsou 

nevhodné. [5] 

3.2 Ionexová demineralizace 

 K zachycování rozpuštěných látek se využívají ionexy. Při iontové výměně se 

využívá schopnosti ionexů měnit ionty z vlastních molekul za ionty obsažené v upravované 

vodě. Běžné ionty anorganického původu pronikají do skeletu ionexu, kde probíhá iontová 

výměna. [5] [7] 

 Organické látky se liší velikostí i nábojem. Ionty menších rozměrů mohou pronikat 

do vnitřku částic, ale musí být zpětně vytěsnitelné. Pokud tomu tak není, dochází k 

zanášení ionexu a snížení jeho užitečné kapacity. Nejčastějšími organickými látkami ve 

vodách jsou huminové kyseliny. V některých případech se před anexovou sorpci dá zařadit 

sorpční anex, který má za úkol odstranit organické látky. Vratnost desorpce organických 

látek je možno ovlivnit vhodným ionexem nebo vhodnou regenerací. [5] 

3.2.1 Typy ionexů: 

 Ionexy jsou polymerní látky, které obsahují ve svém skeletu funkční skupinu 

schopnou výměny iontů. Podle disociačního stupně funkční skupiny se dělí na:  

 silně disociované  

 slabě disociované [5] 

Povahy funkční skupiny: 

 katexy  

 anexy [5] 

Podle struktury skeletu:  

 gelové 

 makroporézní [5] 
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Podle chemické struktury: 

 Styren - DVB skelet 

 Akrylátový skelet [5] 

 

Tabulka 2 - Druhy ionexů[5] 

Slabě kyselé katexy: 

 Jsou používány jen akrylátového typu, zejména pro kyselou dekarbonizaci. V 

demineralizačních procesech je pro ně určující alkalita vody. [5] 

 

Tabulka 3 - Slabě kyselé katexy[5] 

Silně kyselé katexy 

 V případě demineralizace jsou používány katexy, gelového typu. Makroporézní 

jsou použitelné při vysokých rychlostech úpravy. [5] 

 

Tabulka 4 - Silně kyselé katexy[5] 

Slabě bazické anexy 

 Dnes jsou používány pouze makroporézní či akrylátového typu. Styren DVB se již 

nepoužívá. [5] 



Vojtěch Červenka: Aplikace ED při úpravě vod pro energetická zařízení 

17 

Ostrava 2014 

 

Tabulka 5 - Slabě bazické anexy[5] 

Silně bazické anexy 

 Se slabě bazickým anexem může být kombinován anex I. typu. Při dvoustupňové 

mineralizaci lze použít styren DVB anex II. typu. [5] 

 

Tabulka 6 - Silně bazické anexy[5] 

3.2.2 Proces demineralizace 

Lze jej rozdělit na 3 stupně: 

 katexový stupeň, 

 anexový stupeň, 

 směsné lože (mixbed). [5] 

 Při katexovém stupni jsou ionty vyměněny za ionty H
+
. Používá se nejčastěji silně 

kyselý katex, který je regenerovatelný HCl či H2SO4. Kombinovat jej se slabě kyselým 

katexem lze za zvýšeného obsahu HCO3
-
 v upravované vodě. [5] 

 Anexový stupeň se ve většině případů skládá z kombinace slabě a silně bazického 

anexu. U slabě bazického ionexu lze regenerovat i odpadním regenerantem ze silně 

bazického ionexu, čímž dochází ke značné úspoře. Navíc slouží jako ochrana silně 

bazického ionexu před organickými látkami. Samostatně se silně bazický ionex příliš 

nepoužívá, neboť dochází k zanášení organickými látkami. [5] 



Vojtěch Červenka: Aplikace ED při úpravě vod pro energetická zařízení 

18 

Ostrava 2014 

 Konečná kvalita upravované vody je zajišťována směsným ložem ze silně 

bazického anexu a silně kyselého katexu tzv. mixbed. [5] 

3.2.3 Způsoby regenerace 

 O ekonomické náročnosti provozu rozhoduje především způsob regenerace. V 

dnešní době se nejčastěji používá protiproudá regenerace, kdy regenerační kapalina je 

přiváděna opačným směrem než upravovaná voda. Ekonomicky náročnější je souproudá 

regenerace, u níž regenerační chemikálie protékají ve stejném směru jako upravovaná 

voda. [5] 

Typy regenerace: 

Protiproudá regenerace 

 Jedná se o způsob, při níž regenerační činidlo protéká kolonou opačným směrem 

než upravovaná voda. Nejdokonalejší regeneraci tedy podléhají vrstvy, které přišly do 

styku s upravovanou vodou poslední a tudíž určují kvalitu upravené vody. [5] 

Dvouproudá regenerace 

 Způsob, při němž je regenerační roztok rozdělen na dvě části z nichž jeden proud 

vede do horní části a druhý do spodní části kolony. Odpadní regenerant je odváděn z 

kolony pomocí roštu, jenž je umístěn v 2/3 nebo 3/4 výšky lože. [5] 

Protiproudé systémy s plnými kolonami 

 Typ, u něhož jsou kolony zcela vyplněny ionexem. Principiálně ji lze provádět 

dvěma způsoby. Upravovaná voda protéká vrstvou buď zespoda vzhůru nebo naopak. 

Regenerant protéká vždy opačným směrem než voda. [5] 

Souproudá regenerace 

 V dnešní době se objevu pouze u straších zařízení na demineralizaci vody. [5] 

3.2.4 Technické parametry členů demineralizace 

 

Objemový průtok 
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 Jedná se o průtočné množství, které je dáno tzv. specifickým zatížením ionexu, 

které charakterizuje objem roztoku vztažený na objem ionexu, jenž protekl za 1h. Pro 

demineralizaci jsou voleny průtoky, které odpovídají zatížení 10 - 40h
-1

. [5] 

Užitečná kapacita 

 Jedná se o množství zachycených iontů do ukončení pracovní fáze, které jsou 

vztaženy na objemovou jednotku náplně ve filtru. [5] 

Kvalita upravované vody 

 Kritériem pro hodnocení upravované vody je konduktivita a obsah SiO2. Pro 

posouzení funkční stránky jednotlivých stupňů je nutno znát ukazatele, které naznačují, 

kdy ukončit pracovní fázi a přejít k regeneraci. [5] 

3.2.5 Procesy probíhající v ionexovém loži při demineralizaci 

Silně kyselý katex 

 První demineralizační stupeň je nejčastěji silně kyselý katex. Protéká-li upravovaná 

voda ložem katexu v H
+
 formě, tak dochází k výměně H

+
 iontů za kationy dle rovnice:  

n R-H + Me
n+

 ↔ RnMe + nH
+
 

kde, Me značí příslušný kation a n jeho mocenství. [5] 

 K Ca 
2+

, Mg
2+

 a Na
+
 má silně kyselý katex větší afinitu než k H

+
 iontu. V koloně 

tedy dochází ke vzniku výměnné zóny mezi ionexem ve zregenerovaném i vyčerpaném 

stavu, která se pohybuje v nezměněné formě kolonou ve směru průtoku. Dospěje-li 

výměnná zóna Na
+
 - H

+
 na konec kolony, dochází k průniku kationtů do upravované vody 

a je nutná regenerace. [5] 

Slabě bazický anex 

 Odstraňuje všechny silně disociované kyseliny, které vznikly na silně kyselém 

katexu. Anionty jsou zachycovány na anexu dle řady: NO3
-
, SO4

2-
, Cl

-
. K reakcím je 

schopen pouze po ionizaci funkční skupiny. K té dochází buď přítomností H
+
 iontů nebo 

převedením do HCO3
-
 formy volným CO2 a to vede k vytvoření kyselého prostředí. 

Odstranění SiO2 je závislé na charakteru funkční skupiny. Pouze silně bazická skupina je 

schopna vytvořit v ionexu takové pH, při němž je SiO2 ionizován a schopen výměny. [5] 
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Silně bazický anex 

 Tento typ ionexu se používá výjimečně po použití silně kyselého katexu. Dochází k 

odstranění silných i slabých kyselin vzniklých na katexu. Ve většině případů jsou silné 

kyseliny odstraněny předřazeným slabě bazickým anexem a zde dochází k eliminaci 

zbývajících slabých kyselin. [5] 

Reakce na silně bazickém anexu: 

n R-OH + HnX ↔ Rn - X+ nH2O 

 V koloně dochází ke vzniku ostrého rozhraní mezi vyčerpaným a zregenerovaným 

ionexem. Toto rozhraní se pohybuje pomalu kolonou ve směru toku. [5] 

Směsné lože tzv. mixbed 

 Ve většině případů je za demineralizačním stupněm řazeno směsné lože, které je 

tvořeno homogenní směsí katexu a anexu. Důvodem je, že voda po demineralizaci nemusí 

splňovat kvalitativní požadavky pro energetická zařízení. Náplň směsného lože tedy tvoří 

nekonečné množství deionizovaných párů, které umožňují přípravu vody kvalitativně se 

blížící ultračisté vodě. [5] 

 Podmínkou pro zachování kvality vody je co nejúčinnější předřazení 

demineralizace a odstranění organických látek. Regenerace je prováděna po rozdělení lože 

podle jednotlivých ionexů průtokem vody. Horní anexová vrstva je regenerována NaOH 

shora dolů a spodní katexová vrstva kyselinou zespoda nahoru. Po vymytí a vytěsnění se 

obě vrstvy zamíchají. Za negativum lze brát poměrně dlouho dobu vymývání odvíjející se 

od stále zvyšujících se nároků na napájecí vodu. [5] 

3.2.6 Změkčení vody 

 Při úpravě přídavné vody pro parní a horkovodní kotle do pracovního tlaku okolo 

4,0 MPa je dostatečnou formou úpravy změkčování. Dochází k odstraňování Ca
2+

 a Mg
2+

 

iontu, které by mohly způsobovat nerozpustné nánosy na teploměnných plochách. 

Změkčování se nejjednodušeji provádí na silně kyselém katexu. Reakce probíhá dle 

rovnice: [5] 

2R- Na+Me
2+

 → R2Me + 2Na
+
, 

kde Me
2+

 značí dvojmocné kationy .  
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 Regenerace ionexů je nejčastěji prováděna pomocí NaCl. [5] 

3.2.7 Dekarbonizace 

 Pokud se v surové vodě objevuje velké množství HCO3
-
, pak dochází ke zvyšování 

alkality napájecí vody než požaduje norma ČSN a je nutno přistoupit k dekarbonizaci. 

Pokud není v předúpravě řazeno alkalické čiřením, při němž dochází k dekarbonizaci, tak 

je prováděna buď slabě kyselým katexem v H
+
 cyklu nebo silně bazickým anexem v Cl

-
 

formě. Dekarbonizace na slabě kyselém katexu je vhodné zařadit do demineralizace při 

obsahu HCO3
-
 vyšším než 50% celkové koncentrace aniontů. [5] 

3.3 Úprava přídavné vody 

 Směsí přídavné vody a kondenzátu vzniká tzv. napájecí voda. Koncentrace 

veškerého CO2 je jedním ze základních veličin při návrhu technologie úpravy. Volný CO2 

je z velké části odstraněn termickým provzdušněním a vázáné CO2 v HCO3
-
 formě podléhá 

reakci: [5] 

Na(HCO3) → NaOH + CO2 

 Tudíž je voda alkalizována a stupeň alkalizace závisí na tlaku v kotli. Uvolněný 

CO2 přechází do páry a následnou kondenzací může způsobovat korozi v systému. Proto je 

obsah forem CO2 v napájecím vodách limitován normou. [5] 

3.4 Úprava napájecí a kotelní vody 

 Hlavním úkolem úpravy je chránit kotel a ostatní části parovodního okruhu před 

korozí a zajisti bezporuchový provoz. [7] 

  Obsah kyslíku závisí na chemickém režimu okruhu a měl by být takový, aby došlo 

k potlačení katodické depolarizační reakce kyslíku. [5] 

3.4.1 Odplynění napájecí vody 

 V horkovodních i teplovodních okruzích se k odstranění kyslíku používá nejčastěji 

siřičitan sodný (Na2SO3). V přídavné vodě se obsah kyslíku může pohybovat i okolo 10 

mg.l
-1

 a tomu odpovídá i vysoká dávka siřičitanu sodného. [5]  
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 V parovodních cyklech je běžné termické odplynění. Účelem odplynění je odstranit 

z vody rozpuštěný dusík, kyslík popř. CO2, které působí korozivně. Rozpustnost těchto 

plynů je závislá na teplotě vody a parciálním tlaku plynu. I při vysokých teplotách není 

rozpustnost nulová. To lze eliminovat snížením parciálního tlaku na nulu. Řešit to lze 

dvěma způsoby:  

 atmosféru nad vodou nahradit jiným plynem než ten, který má být odstraněn,  

 atmosféru nad vodou nahradit samotnou vodní párou (termické odplynění). [5] 

Termické odplynění 

 Aby se udržela atmosféra čisté páry a parciálního tlaku odstraňovaného plynu byl 

nulový, je nutno odplyňovanou vodu ohřát na teplotu blízkou bodu varu při daném tlaku. 

Samotným ohřevem dojde k uvolnění až 90-95% plynu. Zbytek plynu zůstává v kapkách a 

do páry se uvolňuje difusí. Celková výsledná koncentrace plynu v odplyněné vodě závisí 

na koncentraci plynu v parní fázi. [5] 

 Pokud jsou v parovodním okruhu měděné komponenty nebo její slitiny, tak je 

výhodné z hlediska koroze snížit oxidačně- redukční potenciál do záporných hodnot (až -

300mV). Proto je nutné odstranit poslední zbytky kyslíku chemickým odplyněním. 

Nejprve je nutno snížit kyslík termickou cestou pod 20μ g.l
-1

 a následně nadávkovat 

dezoxigenační činidlo (např. siřičitan sodný, hydrazin) a zajistit minimální koncentraci 

kyslíku i dostatečný redox - potenciál. [5] 

3.4.2 Alkalizace 

 Pro ochranu kotlů a ostatních oběhových částí parovodního okruhu je nutno 

přistoupit k alkalizaci a tím předcházet korozi, která vede k poruchovosti zařízení a 

narušení provozu. Prakticky se využívají dva typy alkalizace a to: [7] 

Alkalizace pevnými alkalizačními prostředky 

 Pevné alkalizační prostředky (NaOH, Na3PO4) jsou používány k alkalizaci 

oběhových soustav kotlů. U parních kotlů tuhé alkalizační prostředky alkalizují trasu 

napájecí vody a především kotelní vody při dávkování do kotelního bubnu. Pro kotelní 

bubny o středních a vyšších tlacích se nejčastěji používají fosfáty, které vytvářejí vhodné 

splývavé ochranné povlaky. [5][7] 
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 V normě je definováno množství fosfátů v kotelní vodě pro odstranění zbytkové 

tvrdosti a vytvoření dostačující ochranné vrstvy. Dávkováním NaOH hrozí vznik vysokého 

pH, což může vést k rozpouštění ochranné vrstvy a v případě oceli k tzv. louhovému 

křehnutí oceli. [5] 

Alkalizace těkavými prostředky 

 Tuhé alkalizační prostředky chrání zavodněné části kotlů, avšak nechrání 

kondenzační část okruhu. Proto se v energetických provozech používá alkalizace 

amoniakem, který přechází do páry a chrání kondenzační části okruhu. Do napájecí vody je 

dávkován za odplyněním. Nevýhodou amoniaku je poměrně neochotná rozpustnost ve 

vodě, nedostačující alkalizace a jeho odstraňování při termickém odplynění. V těchto 

ohledech je výhodné přistoupit k těkavým aminům, které chrání kondenzační okruh i při 

nízkých dávkách. Ekonomicky jsou však náročnější. [5] [7] 

3.5 Úprava vody v chladícím okruhu 

 Ve většině případů je chladícím médiem v chladících okruzích voda. Principiálně je 

lze rozdělit do 3 skupin a to: 

 chladící systémy otevřené s odparem 

 chladící okruhy uzavřené 

 chladící okruhy průtočné 

 Nejvýznamnějšími jsou chladící okruhy otevřené, u nichž je hlavní část chladícího 

výkonu zajišťována odparem. Do této skupiny systému patří např. odpařovací rybníky, u 

nichž je voda ochlazována přirozeným odparem na velké ploše, dále to jsou plochy s 

rozstřikem, díky němuž je intenzivnější kontakt vody a vzduchu. Nejdůležitějším je však 

chlazení ve věžích, kde dochází k chlazení převodem tepla mezi vzduchem a vodou. 

Ochlazená voda je jímána v bazénech a čerpána zpět do chladícího okruhu. [5] 

 V uzavřených chladících okruzích není teplo odváděno odparem, nýbrž ohřevem 

chladící kapaliny. Ztráta vody v systému je dána pouze netěsnostmi. Uzavřený okruh je 

tvořen uzavřeným systémem a výměníkem, kterým je teplo odváděno. [5] 

 V oblasti velkých toků se v dřívějších dobách používalo průtočné chlazení, které 

má relativně malé nároky na kvalitu chladící vody. Teplota této chladící vody je nízká, 
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přičemž chladící efekt vysoký. Vzhledem k tomu, že veškeré teplo je odváděno do chladící 

vody, tak hrozí zvýšení teploty vody v toku nad povolené hodnoty. [5]  

 V uzavřených a průtočných systémech nedochází ke ztrátám vody odparem a tudíž 

k zahušťování solí. Problémy s korozí jsou řešeny pouze pomocí úpravy pH či inhibitorů 

koroze. Rovněž biologické osídlení je minimální. [5] 

 Systémy s odparem jsou hojně používány v elektrárenských a průmyslových 

provozech a jejich chemický režim je sledován normou ČSN 75 7171. Kritéria uvedená v 

normě se nevztahují k okruhům, do kterých jsou dávkovány chemikálie. [5] 

3.6 Sledování kvality vody 

 V praxi jsou sledovány limity m-hodnoty [mmol.l
-1

], pH [-], vodivosti [µS.cm
-1

] a 

tvrdosti [mmol.l
-1

]. Tyto parametry jsou pro stanovení kvality plně dostačující. Sledovány 

jsou především z důvodu tvorby CaCO3, které může způsobit snížení přenosu tepla. Kromě 

těchto základních parametrů jsou v některých případech sledovány koncentrace Cl
-
, SO4

2-
, 

RL, NL. [5] 

  m - hodnota (KNK4,5) je tzv. celková alkalita. Jedná se o látkové množství silné 

jednosytné kyseliny, kterou musíme dodat, aby roztok dosáhl hodnoty pH 4,5 vyjádřené v 

[mmol.l
-1

]. Současně odpovídá koncentraci  hydrogenuhličitanů HCO3
-
 ve vzorku. Tvrdost 

vody je dána součtem Ca
2+

 a Mg
2+

 iontů. [14] 

 Nejčastější sraženinou je CaCO3, která vzniká při překročení uhličitano - vápenaté 

rovnováhy, řízené ionty HCO3
-
, volným CO2 a Ca

2+
. Určujícím faktorem je pH vzorku. Je- 

li pH nižší než pH vzorku v rovnováze, dochází k rozpouštění CaCO3 a možné korozi. 

Pokud je pH vyšší než pH vzorku v rovnováze, tak dochází ke vzniku nánosů v podobě 

CaCO3. [5] 

 Účelem úpravy vody je tedy udržet pH v blízkosti této rovnováhy. Toto pH se 

označuje jako  pHs (pH saturační). Určit se dá dle vztahu: [5] 

pHs = K - log Ca
2+

 - log HCO3
-
 

 Hodnota K je závislá na koncentraci solí a teplotě. Koncentraci solí lze odhadnout 

pomocí konduktivity v µS. cm
-1

 vynásobené 0,7. [5] 
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 Stabilita roztoku se udává pomocí Langelierova indexu (LSI), jenž udává rozdíl 

mezi pH skutečného roztoku a pH v rovnováze s CaCO3. Pokud LSI větší než 0, tak voda 

má sklony k tvorbě inkrustů, pokud je menší než 0, tak dochází k rozpouštění a korozi. Je 

určen vztahem: [5] 

LSI= pH - pHs 

 Dalším kritériem hodnocení je tzv. Ryznarův index stability RIS, který je dán 

vztahem: [5] 

RIS = 2pHs - pH 

 Pokud je hodnota RIS okolo 7,0, tak je voda ve vápenato - uhličitanové rovnováze. 

Pokud je RIS větší než 8,0, má voda korozivní účinky. V případě že RIS se pohybuje okolo 

6,0 voda má sklon ke tvorbě inkrustů. Maximální množství přípustného obsahu HCO3
-
 

iontů je závislé na obsahu volného CO2. [5] 

 Složení oběhové vody v okruhu je totožné se složením odluhu, který tvoří 

převážnou část vypouštěných odpadních vod. Požadavky pro vypouštění do vodoteče jsou 

dány vodohospodářským úřadem. Obvykle jsou stanoveny požadavky pro rozpuštěné 

anorganické soli(RAS) 600 - 1200mg.l
-1

, organické látky stanovené metodou 

dvojchromanovou na 30 - 50 mg.l
-1

, nerozpuštěné látky 20 - 30 mg.l
-1

. [5] 

 

Tabulka 7- Limitní ukazatele pro chladící vody[5] 
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 Veškeré limitní ukazatelé pro úpravu napájecí a kotelní vody jsou uvedeny v normě 

ČSN 07 7401 - Voda a pára pro tepelná zařízení s pracovním tlakem páry do 8Mpa a ČSN 

07 7403 - Voda a pára pro tepelná zařízení s pracovním tlakem páry 8MPa a vyšším. 

Limity pro chladící vody jsou stanoveny normou ČSN 75 7171 - Složení vody pro 

průmyslové chladící okruhy. [8][9][10] 

3.7 Definice základních pojmů 

Chladící voda: 

 Voda, která je užívána k adsorpci a odjímání tepla. [8] 

Odkal: 

 Jedná se o část kotelní nebo oběhové vody, která je v pravidelných intervalech 

vypouštěna z tlakového systému kotle nebo vodní tepelné sítě za účelem dosažení 

předepsaného složení kotelní vody či odstranit vznikající kaly. [8] 

Kotelní voda: 

 Jde o vodu v tlakovém sytému kotle.  Za kotelní vodu je považována voda, která 

cirkuluje v kotli nuceně nebo přirozeně. Vzorky jsou odebírány v místě, kde ovlivnění 

přiváděnou napájecí vodou, vyráběnou párou nebo dávkovanými činidly je minimální. [8] 

Přídavná voda: 

 Voda, která je vhodným způsobem upravená ke krytí ztrát odkalem a odluhem kotle 

i ztrát, které vznikají v důsledku netěsnotí v parovodním okruhu. Případně kryje úbytky 

způsobené v důsledku spotřeby a páry pro účely výrobní technologie. [8]  

Napájecí voda pro parní kotle: 

 Jde o vhodně upravenou směs vráceného kondenzátu a  přídavné vody. Vzorky jsou 

odebírány z nádrže napájecí vody nebo z odběrného místa na potrubí před napájecím 

čerpadlem. [9] 
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Odluh:  

 Jedná se o část kotelní nebo oběhové vody nepřetržitě odpouštěné při trvalém 

provozu z tlakového systému kotle. Účelem je dosažení předepsané koncentrace látek pro 

kotelní popř. oběhové vody. [9] 

Kondenzát: 

 Jde o turbínový kondenzát nebo směs přídavné vody a turbínového kondenzátu s 

případnou úpravou. Vzorkování se provádí za místem dávkování před vstupem do 

nízkotlakého ohřevu. [9] 

3.8 Úprava vody v energetice pomocí membránových 

technologií 

 Součástí každého energetického provozu je úprava vody, která svou kvalitou musí 

zajistit stabilní provoz systému a ochranu kotlů. V případě vzniku usazenin či koroze 

dochází k navýšení ekonomických nákladů. Většina provozů řeší demineralizaci pomocí 

ionexů. Avšak dnešní alternativou jsou membránové procesy. [11][12] 

 Náhradou stávajících ionexových kolon se mohou stát membránové procesy. Za 

zmínku stojí především RO, ED, EDI či jejich kombinovaná aplikace. RO může nahradit 

ionexové demineralizační linky a EDI je schopno nahradit mixbed lože pro dočištění vody 

z RO. RO je rovněž schopna odstraňovat organické látky, které jsou větší než 100 daltonů. 

[11] 

 Z ekonomických aspektů lze vyzdvihnout především minimální náklady na 

chemikálie. I po energetické stránce je spotřeba ve srovnání s ionexy zanedbatelná. 

Pozitivem jsou rovněž náklady na údržbu a práci, neboť pracují kontinuálně bez potřeby 

regenerační fáze. [13] 

 V dnešní době většina energetických provozů v ČR používá při úpravě vody výše 

zmíněné ionexy. Tento typ úpravy jez dnešního hlediska jak ekonomicky tak ekologicky 

nevýhodný. Většina vyspělých západních států již přistoupila k membránovým 

technologiím. [13] 

 Důvodem úpravy vody pro kotle a chladící okruhy je zamezení vzniku koroze a 

usazenin, které brání přenosu tepla a tím zvyšují provozní náklady. Z membránových 



Vojtěch Červenka: Aplikace ED při úpravě vod pro energetická zařízení 

28 

Ostrava 2014 

procesů, pro úpravu přídavné vody pro nízkotlaké a středotlaké je vhodná a dostačující 

reverzní osmóza (RO). [12] 

 Jak už bylo zmíněno dříve, tak důležitým krokem je předúprava vody. Přísnější 

požadavky předúpravy jsou především pro RO, NF či EDI. V případě ED, UF a MF se 

odvíjí od aplikačního použití. Vhodnou předúpravou lze prodloužit životnost membrán i o 

několik let. Oproti ionexovým technologiím jsou membránové technologie citlivé na 

výraznější výkyvy provozních podmínek. [12] 

 Největší množství odpadní vody v energetice představují odluhy z chladících 

okruhů( tisíce m
3
/hod.) Menší množství představují kotelní vody, které se kvůli vysoké 

teplotě a koncentraci nežádoucích látek příliš nezpracovávají. Recyklace odluhů z 

chladících vod není příliš běžná, neboť zdroje povrchové vody jsou dostačující. Výjimkou 

jsou malé provozy, které využívají drahé vody z řadu. [12] 

 Při zpracování odluhů z chladícího okruhu je výhodná elektrodialýza (ED). Oproti 

RO nepotřebuje tak vysoký stupeň předúpravy a i při standardních podmínkách poskytuje 

kvalitní produkt. Tato voda je rovněž bezpečná i z hlediska udržení Langelierova 

saturačního indexu mimo korozivní oblasti. [12] 

4 Charakteristika membránových procesů 

 Poměrně novým odvětvím v oblasti separačních metod jsou membránové procesy. 

Membránovým procesem lze chápat proces, při kterém dochází k selektivnímu transportu 

jedné složky přes tenkou separačním membránu na základě rozdílných vlastností dělených 

látek. Podmínkou transportu látek je přítomnost hnací síly. Hnací silou může být rozdíl 

koncentrací, tlaku, teploty nebo elektrické pole. [15] [17] [19] [20] 

 Výhodou membrán oproti ostatním separačním metodám je šetrnost k separovaným 

látkám. Nedochází prakticky k žádné jejich změně. Kromě toho se jedná o energeticky 

nenáročnou a účinnou separaci. [15] [18] 
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Obrázek 3 - Obecné schéma tlakového membránového procesu[15] 

 Vstupující proud (tzv. nástřik) je na aktivní straně membránách rozdělen na proud, 

který membránou prochází (tzv. permeát) a proud, který membránami neprochází, je 

zadržen, tzv. retentát. Výstupní proudy lze dělit na ochuzený proud - diluát a proud 

koncentrovaný - koncentrát. Ve většině případů je aplikován pouze jeden vstupní proud, 

avšak např. v případě dialýzy se jedná o dva vstupní proudy. Jeden z těchto výstupních 

proudů lze považovat za produkt a druhý za odpad. [15] [16] [21] 

 Měřítky výkonnosti procesu je produkce potřebného produktu a požadované 

kvalitě. Výkon membránového procesu se odvíjí od mnoha faktorů a parametrů např. 

membrány, membránového modulu či hnací síly. [15] 

  

 

Tabulka 8 - Dělení MP na základě hnací síly [15] 

 Nezbytnou podmínkou pro separaci na membráně je přítomnost hnacích sil, jak už 

bylo zmíněno výše. Mezi hnací síly tedy můžeme považovat: 

 rozdíl koncentrací - rozdílná koncentrace látek před a za membránou umožňuje 

separaci látek membránou, přičemž s různým difusním koeficient látek se pohybují různou 

rychlostí. [15] 

 rozdíl tlaku - rozdílný tlak látky taktéž vede k separaci látek před a za membránou. 

Rychlost transportu se odvíjí od rozdílné velikosti molekul a interakce s materiály 
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membrány tzn. že některé látky se mohou v materiálu membrány rozpouštět a desorbovat 

se na druhé straně membrány. [15] 

 elektrické pole - na základě aplikace elektrického pole na membránový systém 

dochází k migraci elektricky nabitých částic. Pokud vložíme do systému iontově selektivní 

membrány dochází k transportu složek na základě jejich polarity a náboje. [15] 

 teplotní gradient - rozdílná teplota mezi dvěma látkami, které jsou odděleny 

membránou, může vést k transportu tepla i materiálu membránou. [15] 

4.1 Membrány 

 Membránu lze charakterizovat jako bariéru, která umožňuje procházet jedné složce 

rychleji než složce druhé. V ideálním případě umožňuje jedné látce prostupovat 

membránou a pro druhou je nepropustná. Obecně lze membrány rozdělit podle chemického 

složení na homogenní a heterogenní a taky, zda je membrána iontově aktivní nebo 

neutrální. [15] [17] [19] [20] [21] 

V praxi se nejčastěji membrány dělí : 

podle původu:  

 biologické 

 syntetické 

podle chemického složení:   

 polymerní (organické) 

 keramické (anorganické) 

podle morfologie:  

 isotropní (symetrické) 

 anisotropní (asymetrické) 

 kompozitní, 

podle struktury:  

 porézní 

 neporézní 
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podle afinity:  

 neutrální, 

 iontově výměnné. [20] 

4.1.1 Materiály membrán 

 Nejčastějším a nejvíce užívaným materiálem pro výrobu membrány jsou polymery. 

Ty musí splňovat často velmi vysoké požadavky v otázce mechanické odolnosti, pevnosti a 

chemické stálosti. Kromě polymerních sloučenin jsou využívány i keramické mémbrány či 

mikroporézní uhlík. [17] [23] 

Mezi polymerní materiály patří:   estery, acetáty a deriváty celulózy, 

       polypropylen, polytetrafluroethylen, 

       polykarbonát, 

       polysulfon, polyethersulfon, sulfonovaný polysulfon, 

       polyamidy, polyimidy, 

       polyakrilonitrily a jeho blokové kopolymery, 

    keramické materiály: oxid hliničitý, zirkoničitý, křemičitý

            titaničitý, 

    kovy: wolfram, paladium, stříbro. [17] [23] 

4.2 Membránové moduly a zařízení 

Pro úspěšnou aplikaci membránových procesů je nutné místit membránu do 

membránového modulu, který tvoří centrální část membránového zařízení. Membrány jsou 

umístěny do tzv. pouzdra, jenž je opatřeno potřebnými přívody a odvody proudů, které 

umožňují zapojení více modulů. Membránové moduly by měly splňovat následující 

vlastnosti a to: 

 specifická plocha membrány má být co největší, 

 dosáhnout takovým hydrodynamických podmínek, aby vliv na zvyšování 

koncentrace zdržované složky v těsné blízkosti povrchu membrány, byl co možná 

nejmenší, 
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 snadné čištění s malou náchylností ke znečištění, 

 ekonomicky přijatelné a schopnost jednoduché manipulace. [15] [17] [21]  

 Membránové moduly lze rozdělit do dvou základních typů - deskové a tubulární. 

Deskové a spirálně vinuté moduly jsou složeny z plošných membrán, kdežto mezi 

tubulární spadají trubkové, kapilární a moduly s dutými vlákny. [15] [17] 

4.3 Systémy uspořádání membránových procesů 

 Základním typem upořádání toku je způsob zvaný cross - flow, při kterém nástřik 

proudí v příčném směru velkou rychlostí podél povrchu membrány. Současně permeát 

odtéká v kolmém směru na vstupní proud. Výhodou oproti statickým uspořádáním (dead-

end uspořádání) jako je tomu u filtrace, nevzniká filtrační koláč nebo jen velmi omezeně. 

Rychlost proudění nástřiku se pohybuje v setinách až jednotkách m.s
-1

 v závislosti na 

separačním procesu a geometrii nástřikového kanálu v membránovém modulu. [15] [17] 

[19] 

 

Obrázek 4 - Cross- flow nástřik u tlakových procesů[17] 

4.4 Základní rozdělení membránových modulů dle konstrukce: 

Základní dělením modulů dle jejich konstrukčního řešení: 

 deskové 

 spirálové 

 trubkové 

 kapilární 

 moduly s dutými vlákny 

 skládané moduly 

 rotační moduly[17] 
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Deskové moduly 

 Deskové moduly se vyznačují jednoduchou konstrukcí. Dvě membrány jsou 

umístěny v nosných rámech a mezi nimi je umístěn tzv. spacer neboli rozdělovač. 

Vzhledem k objemovým parametrům zařízení nejsou měrné plochy příliš velké. Hustota 

uložení se pohybuje okolo 100 - 400 m
2
m

-3
. Využití nachází především při aplikaci 

elektrodialýzy. [15] [17] [18] 

 

Obrázek 5 - Desková konstrukce modulu[15] 

Spirálové moduly 

 Spirálové moduly jsou plošné membrány svinuté do podoby spirály. V principu se 

jedná o spirální navinutí membrán a rozdělovacích síťek na centrální sběrnou trubici. Mezi 

dvě svařené membrány (obálku) je vložen spacer, který je zde pro odvod permeátu. Na 

aktivní straně membrány je umístěn tzv. turbulizér, který podporuje míchání na povrchu 

membrány. Nástřik je přiváděn do modulu axiálně, permeát, jenž je odváděn centrální 

trubkou, prochází membránou radiálně. Výhodou těchto typů modulů je dosažení lepšího 

poměru plochy membrán k objemu zařízení. Plocha membrán se pohybuje okolo 300 - 

1000 m
2
.m

-3
. Nevýhodou je poměrně obtížné čištění. Nejčastější aplikaci nalézají v 

tlakových membránových procesech. [15] [17] 

Trubkové moduly 

 Moduly jsou uspořádány do trubice, která může být uvnitř členěna na kanály o 

průměrech 4 - 20 mm za účelem dosažení, co největší plochy a pevnosti.Vhodné jsou v 

případech, kdy kapalina obsahuje tuhou fázi nebo tam, kde může dojít k tzv. precipitaci 

během separačního procesu. Membrány bývají umístěny v pouzdře a jsou samonosné 
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oproti dutým vláknům a spirálním membránám. Počet membrán se pohybuje v rozmezí 4 - 

18 popř. i více. Nástřik je přiváděn nejčastěji do keramických trubiček, ve kterých permeát 

prochází porézním nosičem a odváděn je pomocí vývodu z modulu. Plocha membrány 

vztažená na její objem je docela nízká (menší než 300 m
2
.m

-3
). Za pozitivum lze brát 

absenci rozdělovače, který podléhá snadnému biologickému zanášení, a tudíž nízkému 

zanášení membrány. Opět se jejich uplatnění nachází především v oblasti tlakových 

membránových procesů. [15] [17] [18] 

Kapilární moduly 

 Kapilární nebo též špagetový modul se skládá z velkého množství kapilár 

umístěných do jednoho svazku. Vnitřní průměr kapilár je v rozmezí 1,5 - 4 mm a nástřik je 

přiváděn do středu kapilár. Hustota uložení u těchto typů membránových modulů je 

vzhledem k objemu zařízení vysoká ( 600 - 1200 m
2
.m

-3
).V praxi se používají dva typy 

kapilárních modulů na základě směru přiváděného nástřiku a to inside - out a outside - in. 

[15] [17] [21] 

 
Obrázek 6 - Nástřiky u kapilárního modulu inside-out a outside-in [21] 

 
Moduly s dutými vlákny 

 Moduly s dutými vlákny se principiálně neliší od kapilárních modulů. Hlavní rozdíl 

je v rozměru kapilár. Opět jsou realizovány ve výše zmíněných nástřicích a to inside -out a 

outside - in. Jsou charakteristické nejvyšší hustotou uložení vztažené k objemu zařízení a 

dosahují hodnot až 20 000 - 30 000 m
2
m

-3
. Aplikace je vhodná v případech, kdy nástřik je 

poměrně čistý bez silného znečištění např. u separace plynů. V oblasti mikrofiltrace se 

objevují podtlakové (ponorné) moduly s dutými vlákny, které jsou ponořovány přímo do 

nádrže se zpracovávanou kapalinou. [15] [17] 
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Skládané moduly 

 Tento typ modulů obsahuje ploché membrány, které jsou poskládány okolo 

mikrofiltrační svíčky, čímž je dosažena poměrně velká plocha membrán. Z technických 

důvodů složitosti nástřiku cross - flow  je aplikována pouze pro dead- end separaci tj. 

mikrofiltraci a jemnou filtraci. [17] [21] 

Rotační moduly 

 Pomocí vyvolané rotace membrány nebo disku, který rotuje v bezprostřední 

blízkosti membrány v prostoru uložení lze dosáhnout nezávislosti tangenciální rychlosti na 

průtoku vstupní kapaliny, tedy retentátu. To umožňuje dosáhnout relativně dlouhé doby 

zdržení při nízkém stupni zanášení membrán. [17] [21] 

4.5 Elektromembránové procesy 

 Elektromembránové procesy patří do kategorie membránových procesů, u nichž je 

hnací silou transportu gradient elektrického pole, který je aplikován na membrány iontově 

výměnné nebo bipolární. [15] [17] [20] 

 Elektromembránové separační procesy jsou schopny oddělit kladně a záporně 

nabité částice na základě jejich migrace k příslušným elektrodám. Kladně nabité částice 

migrují k záporně nabité elektrodě (katodě) a záporně nabité částice migrují směrem ke 

kladně nabité elektrodě (anoda). K řízené migraci těchto částic slouží iontově výměnné 

membrány, které umožňují selektivní transport určitých druhů iontů. [15] [17] 

 Kromě separačních elektromembránových procesů zde patří i syntetické 

elektromembránové procesy a elektromembránové procesy pro konverzi energie. Syntézní 

procesy využívají transport iontů v elektrickém poli řízený IM v kombinaci s chemickou či 

elektrochemickou reakcí pro výrobu určitých chemikálií jako produktu. Mezi 

elektromembránové procesy pro konverzi energie spadají např. palivové články nebo 

průtočné baterie s iontově výměnnými membránami. [17] [19] [26] 

4.5.1 Membrány pro elektromembránové procesy 

 Iontově výměnné membrány umožňují transport iontů nebo částic nesoucí určitý 

náboj. Dochází k vytvoření elektrostatického náboje přímo v membránové fázi. Kromě 

selektivního transportu iontů mají membrány schopnost měničů iontů tzn. možnost přijímat 
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kladné či záporné protiionty a výměnou za ně předávat do roztoku ekvivalentní množství 

protiiontů z membránové fáze. Základními transportními parametry je iontově výměnná 

kapacita, iontová vodivost, propustnost a selektivita. [17] [20] [25] 

 Membrány určené pro ED procesy by měly mít nízký elektrický odpor, vysokou 

selektivitu, teplotně stálé, dobré mechanické a chemické vlastnosti. V praxi se hledá 

optimum mezi těmito parametry. [17] 

4.5.2 Kation výměnné membrány 

 Polymerní řetězce nesou funkční skupiny se záporným elektrickým nábojem. Jedná 

se většinou o sulfoskupiny, fosfoskupiny nebo karboxylové skupiny. [17] 

Dělení kation výměnných membrán: 

 Homogenní kationtově výměnné membrány 

 Jde o typ membrány, které jsou vyráběny pouze z jednoho polymeru či statického 

kopolymeru. Často jsou připravovány odlitím roztoku polymeru s kationtově výměnnou 

skupinou na inertní podložku v podobě tenkého filmu. Následujícím krokem je odpaření 

rozpouštědla a odstranění membrány z podložky. Inertní podložkou může být např. sklo 

nebo korozivzdorná ocel. Druhým způsobem je zavedení kation výměnné skupiny do již 

připraveného polymerního filmu. [17] [18] 

 Nejčastěji jsou připravovány z polymerů obsahujících aromatická jádra, které 

snadno podléhají sulfonaci (např. polystyren a jeho kopolymery, polysulfon a další). [17] 

 Radiačně roubované membrány 

 Radiačně roubované membrány jsou připravovány ponořením neporézní polymerní 

fólie do směsi monomerů, přičemž nasáním monomeru dojde k bobtnání polymerní fólie a 

v ní následuje polymerace monomerů ve fólii a poté chemická funkcionalizace polymeru 

ve fólii. Neporézní polymerní fólie jsou nejčastěji z polyethylenu, polyolefinu a monomery 

jsou ve většině případů tvořeny směsí styren - divinilbenzen. [17] 

 Hybridní organicko-anorganické membrány 

 Membrány, které se skládají z organické složky tvořené organickým polymerem s 

iontově výměnnými skupinami a anorganické složky tvořené oxidem křemičitým či 

tvořené anorganickým oligomerem. Připravovány jsou zamícháním malých částeček 
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(řádově jednotky až desítky nm) oxidu křemičitého nebo jiného oxidu do organických 

polymerů. [17] 

 Způsobem sol - gel, při kterém je reaktivní tetraethoxasilan přimíchán k 

organickému polymeru za katalyzované reakce vzniká v organické fázi polysiloxanový 

řetězec [Si-O-Si]. Tento typ membrán je vhodnou kombinací vlastností organických 

polymerů a anorganické složky. [17] 

 Membrány na základě blokových polymerů 

 Blokové polymery se skládají ze dvou různě dlouhých polymerních řetězců, které 

jsou mezi sebou spojeny kovalentní vazbou. Pokud jsou oba řetězce silně chemicky 

odlišné, tak v kopolymeru dochází k separaci do dvou fází. Jelikož jsou vázány kovalentní 

vazbou, nemůže dojít k úplné separaci a vzniká tzv. mikrodoménová struktura. 

Mikrodomény mohou mít v závislosti na objemové koncentraci obou složek v kopolymeru 

sférický, válcovitý nebo lamelový tvar. [17] 

 Heterogenní membrány 

 Heterogenní iontově výměnné membrány jsou tvořeny malými iontově výměnnými 

částicemi, které jsou jemně dispergované v pojivu inertního typu. Připravují se mícháním 

iontově výměnných částic s inertním polymerním pojivem za teplot vyšších než je teplota 

tání pojiva (tj. teplota vyšší než 100°C) a zároveň teplo nižší než je teplota degradace 

iontově výměnných částic. Poté následuje formováni tvaru membrány lisem, 

kalandrováním či protlačováním štěrbinou. Připraveny mohou být taktéž dispergací malých 

iontově výměnných částic v roztoku inertního polymeru následováno odlitím a odpařením 

rozpouštědla. [17] [18] 

4.5.3 Aniontově výměnné membrány 

 Polymerní řetězec u tohoto druhu membrán nese skupinu s kladným elektrickým 

nábojem. Využívány jsou pouze kvarterní amoniové skupiny (na základě 

trialkylamoniového nebo alkylpyridinového kationtu ). Případně jsou ještě využitelné 

fosfoniové a sulfoniové kationty. Fosfoniové, sulfoniové a kvartérní amoniové skupiny 

jsou za zvýšených teplot málo stále. V neutrálním prostředí se kvarterní amoniové skupiny 

rozkládají až při 150°C, naopak v silně alkalickém prostředí při teplotě okolo 50°C. 

Obdobné to je u fosfoniových a sulfoniových skupin. Aniontově výměnné membrány lze 
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rozdělit na membrány homogenní, radiačně roubované, hybridní organicko-anorganické, 

za základě blokových polymerů a heterogenní. [17] [19] [27] 

4.5.4 Bipolární membrány 

 Bipolární membrány jsou iontově výměnné membrány, které obsahují obě opačně 

nabité formy iontově výměnné vrstvy, které jsou ve vzájemném kontaktu. Tyto membrány 

mohou na tomto rozhraní rozštěpit vodu na OH
-
 a H

+
, pokud je zde stejnosměrné elektrické 

pole. Nejjednodušším způsobem přípravy je slisování kation výměnné a anion výměnné 

membrány. [17] [20] [22] 

4.6 Elektrodialýza 

 Elektrodialýza (ED) je elektromembránový proces, při němž působí stejnosměrné 

elektrické napětí na pohyb disociovaných složek solí ve vodném prostředí. Separace je 

dosaženo pomocí iontově výměnných membrán, které selektivně propouštějí ionty dané 

polarity. Kationty jsou propouštěny kation výměnnými membránami (CM) a naopak 

zadržovány anion výměnnými membránami (AM). Anionty jsou přitahovány k anodě, 

propouštěny anion výměnnými (AM) membránami a zadržovány kation výměnnými 

membránami (CM). [15] [17] [24] [27] 

 Kombinací těchto membrán v modulu elektrodialýzy dochází k rozdělení iontů v 

upravovaném roztoku a vzniku proudu odsoleného (diluát) a koncentrovaného 

(koncentrát). [15] [17] 

 

Obrázek 7 - Schéma ED[28] 
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 Separace je dosaženo pomocí elektrického pole i na základě rozdílné 

permselektivity membrán pro jednotlivé složky ve vodném roztoku. [17] 

 U obou elektrod cirkuluje elektrodový roztok většinou indiferentní soli, který 

zajišťuje pravidelné omývání jejich povrchu a procesu separace se nijak neúčastní. 

Elektrodové roztoky musí být od zpracovávaného roztoku odděleny, aby byla možná 

separace plynů, které vznikají elektrodovými reakcemi. [17] 

 Při elektrodialýze se uplatňuje několik druhů transportu hmoty , které se odvíjejí od 

vlastností iontově výměnných membrán a typu hnací síly. Jedná se o: [17] 

Transport protiiontů migrací Jn,mig,p - ten představuje hlavní část převáděných složek z 

 diluátových komor do komor koncentrátových. Společně s nimi dochází k 

 transportu určitého množství vody způsobené elektroosmotickým tokem. [17] 

Transport ko- iontů Jn,mig,ko  - s ohledem k převodu protiiontů je převod ko-iontů iontů 

 minimální a závisí na permselektivitě membrány a na koncentracích roztoků. 

 Stejně jako v předešlém případě je převáděna voda vlivem elektroosmotického 

 tlaku. [17] 

Transport elektrolytu difuzí Jn, dif probíhá z koncentrátových komor do diluátových dle 

 stále se zvyšujícího se gradientu solí v membráně vlivem rozdílné koncentrace 

 roztoků na obou stranách. Tento jev je spojován i s nedokonalou permselektivitou 

 iontově výměnné membrány. K transportu určitého množství vody dochází vlivem 

 osmotického toku Jn,os. [17] 

Transport vody elektroosmózou Jn,eo probíhá, jak již bylo zmíněno, z diluátových komor 

 do komor koncentrátových společně s migrací protiiontů. [17] 

Transport vody osmózou Jn,os probíhá z diluátovách komor o nižších koncentracích solí do 

 silně koncentrovaných koncentrátových komor. [17] 
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Obrázek 8 - Migrace iontů při ED [17] 

 Z výše uvedených toků je pro elektrodialýzu žádoucí pouze transport protiiontů 

Jn,mig,p, protože ostatní složky zhoršují průběh elektrodialýzy. [17] 

 K popisu transportu hmoty a náboje při elektrodialýze slouží bilanční a transportní 

rovnice. Elektrodialýzu lze tedy pospat pomocí stupně odsolení (SO), proudovou 

účinností(η), limitní proudovou hustotou Jlim a spotřebou elektrické energie. [17] [25] 

Stupeň odsolení SO lze vyjádřit rovnicí: 

SO = 
            ý   

    ý  
     [%] 

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

elektrolytu diluátu. [17] 

Proudová účinnost je funkční hodnota mnoha faktorů, z nichž nejdůležitější jsou: 

 vlastnosti membrán,  

 transport nežádoucích iontů H3O
+
 a OH

-
 vlivem koncentrační polarizace,  

 transport vody membránou,  

 vliv ztrátových, svodových proudů a hydraulické vnitřní přetoky mezi jednotlivými 

roztoky.[17] 

 Proudovou účinnost můžeme vyjádřit pomocí převodových čísel protiiontů v 

membráně. Pokud je zanedbán vliv zpětné difuze, tak pro proudovou účinnost platí rovnice 

ve tvaru: 

ηI = (tK,KM – tK,AM) . 100 [%] 
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, kde tK,KM a tK,AM jsou převodová čísla kationtu v kationtově, resp. aniontově výměnné 

membráně. [17] [25] 

V běžné praxi je experimentálně obtížné tyto čísla určit , a proto se přistupuje ke vztahu : 

ηI = 
       

 
 .100 [%] 

, kde F je Faradayova konstanta, zi je nábojové číslo iontu i, Jn,i je hustota molárního toku 

iontů i ve směru z diluátu do koncentrátu a j je aktuální proudová hustota. [17] [25] 

Proudová hustota J 

 Transport iontů na iontově výměnných membránách je přímo úměrný proudové 

hustotě, která je však limitována svou hodnotou. Výše zmiňované protiionty, které 

přenášejí elektrický proud uvnitř membrány jsou odčerpávány z fázového rozhraní na 

vstupní straně membrány. Vlivem nedostatečného doplňování těchto iontů z elektrolytu, 

dochází ke vzniku koncentračního gradientu u povrchu membrány. Průchodem 

elektrického proudu je celková hustota molárního toku membránou Jn,mig,p,M 

kompenzována difuzním tokem protiiontů ve vodném roztoku Jn,dif,p1 a současně migračním 

tokem protiiontů v roztoku Jn,mig, p1.[17] 

J = Jn,mig,p,M = Jn,dif,p1 + Jn,mig,p1 

 Pokud je proudová hustota dostatečně velká klesá koncentrace protiiontů u povrchu 

membrány až k nule. Jelikož zde platí podmínka elektroneutrality ko - iontů protiiontů, tak 

u membránového povrchu klesá koncentrace ko-iontů. Naopak na protější straně 

membrány dochází ke zvyšovaní koncentrace ko-iontů a protiiontů. Je-li na IM membráně 

dosaženo limitní proudové hustoty, tak dochází k tzv. koncentrační polarizaci. [17] [25] 

Energická spotřeba při elektrodialýze 

 Celková energie zahrnuje jak energii potřebnou k transportu hmoty v 

elektromembránovém modulu, tak energii potřebnou na čerpání roztoků a provoz dalších 

dílčích zařízení jako jsou regulační a měřící jednotky.[17] 

Měrnou spotřebu elektrické energie lze vyjádřit dle vztahu:  

E= 26,8.
   

   
 [J.kg

-1
] 

,kde U je napětí vložené na elektrodialyzér [17] 
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4.6.1 Konstrukce modulů elektrodialýzy 

 Zařízení pro realizaci ED se nazývá elektrodialyzér či elektrodialyzační modul. 

Jedná se o hlavní prvek celé ED jednotky. Elektrodialyzér se skládá ze stahovacích desek s 

elektrodami mezi nimiž je umístěn membránový svazek se střídajícími se CM a AM, které 

jsou odděleny rozdělovači. Spacer neboli rozdělovač s šířkou 0,4 až 1 mm slouží k 

vymezení prostoru pro průtok a turbulizaci kapaliny. Turbulizaci zajišťují síťoviny popř. 

systém přepážek. Díky vláknům v síťovině dochází ke změnám směru toku kapaliny a 

následnému promíchávání, které vede k lepšímu transportu hmoty. Rozdělovače jsou 

dvojího typu a to koncentrátové a diluátové. [17] [29] 

 V membránovém svazku se pravidelně střídají CM, koncentrátový rozdělovač, AM 

a diluátový rozdělovat, které tvoří tzv. membránový pár. Zvyšováním počtu 

membránových párů se zvětšuje i kapacita ED. Pro ideální funkci ED je nutná i minimální 

rychlost kapaliny v pracovních komorách.Rychlost v těchto komorách dosahuje běžně 4 - 

15 cm.s
-1

. Napětí je rovněž minimalizováno na 0,5 až 2 V na jeden membránový pár. [17] 

[29] 

 Co se týče materiálového složení, tak anoda bývá zhotovena z titanu aktivovaného 

vrstvou Pt či RuO2. Katoda je zhotovena nejčastěji z korozivzdorné oceli. Pokud jsou obě 

elektrody z titanu s aktivační vrstvou, tak je možná reverzace polarity elektrod. Při změně 

polarity elektrod vzhledem k symetrii svazku se obrací funkce průtočných komor a 

původně diluátové komory se stávají koncentrátovými a naopak. Celý proces se nazývá 

tzv. elektrodialýza s reverzací polarity (EDZ). [17] 

 Reverzace polarity slouží k ochraně membrán před anorganickým znečištěním tzv. 

scaling a brání kontaminaci mikroorganismy a organickými látkami tzv. fouling. [17] 

4.6.2 Technologické uspořádání elektrodialýzy 

Elektrodialyzační jednotku lze provozovat ve třech základních uspořádáních a to: 

 vsádkový režim (batch) 

 kontinuální režim s recyklem (feed and bleed) 

 kontinuální jednoprůchodový režim (one pass system) 
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 Při vsádkovém režimu je specifické, že zpracovávaný roztok je po průchodu 

elektrodialyzační jednotkou vrácen zpět do zásobníku. To se děje tak dlouho, než je 

dosaženo požadovaného stupně odsolení. Poté je vsádka vypuštěna a nahrazena novou, 

která je zpracovávána stejně. [15] [17] 

Kontinuální provoz s recyklem 

 Diluátovými komorami neustále cirkuluje diluátový roztok. Upravovaný roztok je 

kontinuálně přidáván do diluátového okruhu a produkt je kontinuálně odváděn přepadem. 

Stejné řešení je i v koncentrátovém okruhu. [15] [17] 

Kontinuální jednoprůchodový režim 

 Při kontinuálním jednoprůchodovém režimu prochází roztok ED modulem jen 

jednou. Pro dosažení požadovaného stupně odsolení je to dostačující. Zvýšit stupeň 

odsolení je možno zařazením více ED jednotek za sebou. Koncentrátový roztok je ředěn 

upravovaným roztokem a přepadem odváděn jeho nadbytek. Elektrodový roztok je 

odvětven z upravovaného roztoku. [15] [17] 

4.6.3 Aplikace elektrodialýzy a její omezení 

 Elektrodialyzační procesy lze rozdělit do dvou skupin podle charakteru žádaného 

produktu a to na: 

 koncentrační, 

 desalinační. [15] 

 Do první skupiny spadají produkty, u nichž je cílem získat co nejvyšší koncentraci 

daných solí. Příkladem je výroba NaCl z mořské vody. [15] 

 Druhou skupiny reprezentují odsolovací procesy, kde je žádaným produktem diluát. 

U desalinačních procesů dominuje výroba pitné vody z vody brakické. Zde má ED také své 

největší zastoupení. Z ekonomického aspektu je nejvýhodnější, mít procesy, u kterého je 

žádán jak koncentrátový, tak diluátový roztok. Jde o procesy, kdy diluát je využíván jako 

technologická voda a koncentrát obsahuje žádané soli v požadované koncentrované formě. 

Nicméně tyto procesy jsou ekonomicky velice náročné. Konkurenčním procesem v oblasti 

odsolování je reverzní osmóza, avšak u vod s nižší solností je ED výhodnější. [15] [18] 

[26] 
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 Energetické nároky na ED rostou úměrně se zasolením upravovaného roztoku. 

Pokud na odsolení roztoku NaCl o vstupní koncentraci 1000 mg.l
-1

 je třeba 0,88 kWh, tak 

pro odsolení 5000 mg.l
-1

 je zapotřebí 3,3 kWh. [15] 

 Kromě produkce pitné vody je ED užívána ke snižování solnosti před použitím 

ionexů, a tím prodloužení jeho sorpční fáze. Dalším uplatněním ED je v oblasti 

farmaceutického, energetického či potravinářského průmyslu, kde je využívána k 

částečnému odsolování potravin jako je syrovátka, mléko či ovocné šťávy. V průmyslové 

oblasti je ED využívána k obnově niklu z oplachových vod galvanických lázní či produkce 

koncentrovaných roztoků NaCl z mořské vody, které slouží k výrobě Cl2 či NaOH. [15] 

[17] [19] [26] 

5 Studium předúpravy zájmových vod 

5.1 Předúprava vody  

 ED jakožto každý technologický proces má své požadavky na vstupní vodu. 

Klíčovým krokem pro aplikaci ED je předúprava vody, od které se odvíjí účinnost celého 

procesu. Voda, která vstupuje do ED jednotky musí splňovat určité chemické a fyzikální 

požadavky.  

 Prvotním a základním krokem je předúprava vody filtrací. Pokud by tomu tak 

nebylo, tak vlivem látek přítomných ve vodě, by docházelo k zanášení membrán a 

částečnému či úplnému zastavení procesu ED. 

 Co se týče organického znečištění, tak jemu lze při aplikaci ED snadno předcházet. 

Pokud dochází k tvorbě organických usazenin na membránách, tak lze přistoupit k 

reverzaci polarit a uvolnění zachycených organických látek membránou. Případně 

membrány vyčistit zacyklením chemických činidel. [17] 

 Z chemického hlediska je nutno zmínit uhličitanový systém a vápenato - 

uhličitanovou rovnováhu, která výrazně ovlivňuje složení a vlastnosti vod a také procesy 

jejich chemických či fyzikálně - chemických úprav. [14] [17] 
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Formy výskytu CO2 

 Oxid uhličitý rozpuštěný ve vodě se nazývá jako volný oxid uhličitý. Často se 

označuje v podobě c(H2CO3*).[14] 

Rozpouštění a disociaci CO2 lze popsat pomocí následujících rovnic: 

CO2(g) + H2O = H2CO3* 

H2CO3* = H
+
 + HCO3

-
 

HCO3
-
 = H

+
 + CO3

2-
 

 V prvním stupni disociace se tvoří hydrogenuhličitanové formy, ve stupni druhém 

již dochází ke vzniku uhličitanů. Poměr mezi jednotlivými formami lze stanovit z 

neutralizační křivky kyseliny uhličité. Tato křivka vyjadřuje závislost pH na přídavku silné 

kyseliny či zásady.[14][29] 

 

Obrázek 9 - Křivka neutralizační kapacity[29] 

 Jednotlivé formy CO2 lze vyjádřit též pomocí distribučního diagramu H2CO3, 

HCO3
-
, CO3

2-
. Při pH 4,5 je téměř jedinou formou oxidu uhličitého volný CO2 (popř. 

H2CO3*). Přídavkem NaOH dochází k ubývání formy c(H2CO3*), přičemž úměrně tomu 

roste c(HCO3
-
). Při dosažení hodnoty pH 8,3 je dosaženo jediné formy a to HCO3

-
. Dalším 

přídavkem NaOH dochází k úměrnému zvýšení koncentrace CO3
2-

.[14][19] 
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Obrázek 10 - Distribuční diagram forem H2CO3[29] 

5.1.1 Vápenato - uhličitanová rovnováha 

 CaCO3 je za běžných podmínek ve vodě málo rozpustný. Ovšem přítomností CO2 

se jeho rozpustnost výrazně zvyšuje. Tento jev je popsán rovnicí: 

CaCO3(s) + CO2 + H2O = Ca
2+

 + 2HCO3
-
 [14] 

 Metody hodnocení agresivity vody byly uvedeny výše pomocí indexu nasycení a 

Ryznarova indexu stability.  

 Jak je z výše popsaných odstavců patrné, tak hlavní vliv na uhličitano - vápenatou 

rovnováhu má pH. Pro dosažení optimální hodnoty pH se přistupuje k procesu 

odkyselování neboli stabilizaci vody. [14][29] 

 Nejjednodušším technologickým procesem je mechanické provzdušňování. To je 

uskutečňováno rozstřikem vody pomocí trysek, sprch, kaskád, či vháněním vzduchu do 

vody se současným odvětráváním uvolněného CO2. Dochází k postupnému uvolňování 

CO2 z vody.[29] 

 Z chemických způsobů lze přistoupit ke změně iontového složení např. dávkováním 

činidel (např. vápna), či filtrace vody přes odkyselovací materiály (mramor, magno). 

Proces provzdušňování může být rovněž spojen s procesy odželezováním či 

odmanganováním.[29] 
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6 Aplikace ED na zájmových vodách 

 Experimentální část je zaměřena na ověření procesu ED na vodách z energetických 

provozů Vítkovice, ČEZ a. s. Prvním krokem byl oděr vzorků. Poté byla stanovena vstupní 

analýza vody, následováno sériemi testů na ED v různých provozních podmínkách. 

Nakonec byl vyhodnocen a stanoven chemismus diluátové i koncentrátové složky. 

6.1 Elektrodialyzační jednotka a membrány 

 Pro technickou aplikaci ED slouží tzv. elektrodialyzační jednotka s 

elektrodialyzačním modulem. K laboratorním testům na zájmových vodách byla použita 

jednotka ED(R)-Z/10 vyráběna společností MEGA a.s. [30] 

 Cirkulace u diluátu, koncentrátu a elektrodového roztoku je víceprůchodová a tím 

pádem lze provozovat ED ve vsádkovém režimu. Každý cirkulační systém pro daný roztok 

je vybaven potrubím, čerpadlem a nádrží, v nichž lze pomocí multimetrů měřit pH a 

vodivost. [17] [30] 

 Základem jednotky je tzv. elektrodialyzér. Jednotka ED obsahuje stejnosměrný 

elektrický zdroj a elektrický rozvaděč s měřícími systémy. [30]  

 K vypouštění roztoků slouží trojcestné ventily umístěny ve dně nádrží. Přítomnost 

těchto ventilů umožňuje připojení k externím nádržím. Cirkulace roztoků je zajištěna 

odstředivými čerpadly. Průtoky jednotlivých roztoků jsou kontrolovány rotametry. Po 

průchodu elektrodialyzačním svazkem se roztok vrací zpět do nádrže. Po připojení přívodů 

ze zdroje stejnosměrného elektrického napětí je zajištěno napájení modulu. [17] [30] 

6.2 Elektrodialyzační modul 

 Stejně jako v případě ED(R)-Z/10 jednotky je elektrodialyzační modul vyvinut a 

vyráběn společností MEGA a.s. 

 Základními komponenty jsou stahovací desky s elektrodami, iontově výměnné 

membrány Ralex, rozdělovače, svorníky a rovnací kolíky. [17] [30] 

 Heterogenní iontově výměnné membrány Ralex jsou rovněž vyráběny společností 

MEGA a.s. Membrány jsou hydraulicky nepropustné, ale umožňují výměnu iontů mezi 

izolovanými cirkulačními okruhy. [30] 
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 Mezi stahovacími deskami jsou umístěny pravidelně se střídající katexové a 

anexové membrány, které jsou odděleny rozdělovači. Pomocí svorníků jsou staženy mezi 

desky tak, že dochází ke vzniku pravidelně se střídajících diluátových a koncentrátových 

komor. Rozdělovače oddělují membrány a umožňují cirkulaci a turbulizaci roztoků v 

komorách. [17][30] 

 Ověření ED na zájmových vodách 

 Vzhledem k tomu, že energetické vody z Vítkovic, ČEZ a.s. se dají považovat za 

poměrně čisté, nebylo třeba přistoupit k předúpravě vody. Nejprve byly odebrány vzorky 

do 50l barelů. Před samotnými testy byla provedena vstupní analýza vody. Následné testy 

byly prováděny při stálém elektrickém napětí 12V. Po sérii testů byl stanoven chemismus 

diluátu a koncentrátu na výstupu. 

Vstupní rozbor vody a všech zkoumaných parametrů je uveden níže. 

Analýza vstupu Vítkovic 

  

  Jednotka   Hodnota 

KNK4,5 [mmol.l-1] 4,12 

ZNK8,3 [mmol.l-1] - 

Ca+Mg [mmol.l-1] 3,315 

cm(Ca2+) [mg.l-1] 96,79 

cm(Mg2+) [mg.l-1] 21,89 

SO4
2- [mg.l-1] 125 

Cl- [mg.l-1] 55,84 

RL [g.l-1] 0,578 

vodivostvýstup [mS.cm-1] 0,816 

CHSKMn [mg.l-1] 4,43 

Zákal [ZF] 0,713 
 

Tabulka 9 - Vstupní analýza vzorku 

 Jak je z chemické analýzy patrné, tak již voda na vstupu je poměrně čistá. 

Neobsahuje nijak vysoké koncentrace látek. Minimální je rovněž i organické znečištění. V 

energetických provozech Vítkovic, ČEZ a.s. jsou podstatné především ukazatele KNK4,5, 

tvrdost, vodivost a pH.  
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6.3 Vlastní testy ED 

Celý ED proces se skládá z několika částí 

 První fází je příprava aparatury. Testovací jednotka ED(R)-Z 10/1 byla sestavena v 

souladu s operačním manuálem jednotky dodávané MEGA a.s. Celkově svazek obsahoval 

11 anexových a 10 katexových membrán oddělených plastovými síťovými rozdělovači. 

Celková efektivní plocha membrán je 1344cm
2
. [30]  

 Před samotným testováním vzorků vody je nutná tzv. ekvilibrace neboli promytí. Je 

požadována před každým novým testem. V tomto případě byla prováděna vstupní vodou z 

Vítkovic, ČEZ a.s. Do diluátové a koncentrátové bylo nalito po 1000 ml vstupní vody. Do 

elektrodové nádrže bylo nalito 250 ml Na2SO4. Po zapnutí čerpadel byl svazek zavodněn. 

Po pěti minutách vyrovnaných hladin v diluátové a koncentrátové nádrži je zařízení 

dostatečně optimalizováno a vzorky jsou vypuštěny. 

 Dalším krokem je tzv. solný test - jedná se modelovací test, který ukazuje průběh 

procesu na ED. Průběh je stejný jako u ED testů, s tím rozdílem, že do nádrží je přiveden 

2% roztok Na2SO4 s vodivostí, odpovídající vstupní vodě. Slouží jako porovnání účinnosti 

testů zájmových vod a k reprodukovatelnosti jejich výsledků. 

 Na samotné ED testy se zájmovou vodou byly zvoleny dva režimy. Klasický 

vsádkový test, kdy do diluátové i koncentrátové komory je přivedeno po 1000 ml vzorku a 

do elektrodové nádrže 250 ml Na2SO4. 

  K druhému testu bylo zvoleno k úpravě 10 000 ml diluátu a 500 ml koncentrátu. 

Pomocí čerpadla bylo do diluátové komory vháněno 10 000 ml až na požadovaný stupeň 

odsolení. V průběhu testu byly zapisovány hodnoty napětí, proudu, vodivosti, teploty a pH. 

Po skončení testů byly výstupy podrobeny chemické analýze. 

6.4 Průběhy testů zájmových vod. 

Solný test  

 Před zahájením testů zájmových vod byl proveden solný test s 2% Na2SO4. Průběh 

a základní parametry tohoto testu je uvedeny v grafech vsádkových testů se stejnými 

objemy. 
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7 Vyhodnocení testů 

7.1 Vsádkový test 1l/1l  

Vyhodnocení testů:  

 Cílem vyhodnocení experimentální části je popsat průběh a chování ED během 

odsolování. Veškeré testy jsou provedeny při stálém napětí 12V. Grafy č.1 - č.3 

reprezentují vsádkové testy, při nichž objemy diluátu a koncentrátu byly shodné. Grafy č.4 

- č.8 popisují testy s rozdílným objemem diluátu a koncentrátu. 

 Jak je z grafu č.1 a č.3 zřejmé, tak výkon jednotky vztažený k jednotce času je 

dostatečný pro tuto aplikaci. Během vsádek se stejnými objemy došlo k efektivnímu 

odsolení již ve 23. minutě testu. Stupeň odsolení odpovídal 89%. V reálu to odpovídalo 

vodivosti 87µS.cm
-1

. Efektivnost procesu byla v této době maximální. Pro ilustraci 

efektivnosti byly vykresleny grafy testů při stejných provozních parametrech. Jak je z 

křivek pro diluát č.2 zřejmé, tak od 23. minuty došlo k minimálnímu odsolení, 

odpovídajícímu pouze 8% během dalších 25. min testu. Pokud porovnáme křivky odsolení 

v grafu č.3, tak již během 10té minuty došlo k odsolení okolo 60%, tzn. že téměř 60% látek 

stanovených ve vstupu přešlo přes membrány do odpadní, koncentrátové složky. Lze tedy 

předpokládat, že voda již splňuje požadavky pro opětovné užití v systému popř. může být 

průběžně odpouštěna do vodoteče. Graf č. 3 rovněž ukazuje postupně se snižující účinnost 

procesu a s tím i spojené narůstající energetické náklady na proces ED. Z chemického 

hlediska je to způsobené se zakoncentrováním koncentrátové složky na takovou úroveň, 

která se svým odporem již snaží bránit průchodu dalších iontů přes membránu. Grafickým 

znázorněním přechodu těchto iontů jsou svým průběhem vodivostní křivky v grafu č.1. 

Graf č.2 znázorňuje přechod pH z původně alkalické oblasti do oblasti neutrálního pH. 
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Základní parametry a průběh testů je uveden níže. 

Režim BATCH 

N [párů] 10 

U_svazek [V] 12 

Roztok Vítkovice Vítkovice Na2SO4 

  D K E 

Ṽ [l/h] 54 62 75 

Ṽ [l/h] konec 55 62 75 

κ_0 [mS/cm] 0,813 0,834 - 

κ_konec [mS/cm] 0,087 1,544 - 

V_0 [l] 1 1 0,25 

V_konec  [l] 1 1 - 

 

Tabulka 10 - Parametry testu se stejnými objemy 

 

 

Graf 1 - Změna pH v průběhu testu se stejnými objemy 
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Graf 2 - Změny vodivosti  v průběhu testů u diluátu  (stejné objemy) 

 

 

Graf 3 - Průběh odsolení na čase pro oba diluátové vzorky (stejné objemy) 
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7.2 Vsádkový test 10l/0,5l 

Základní parametry testu: 

Režim  BATCH 

N [párů] 10 

U_svazek [V] 12 

Roztok Vítkovice Vítkovice Na2SO4 

  D K E 

Ṽ [l/h] 65 71 77 

Ṽ [l/h] konec 66 68 77 

κ_0 [mS/cm] 0,82 0,876 - 

κ_konec [mS/cm] 0,139 9,3 - 

V_0 [l] 10 0,5 0,25 

V_konec  [l] 10,02 0,48 0,25 

 

Tabulka 11 - Parametry testu s rozdílnými objemy 

 

Vyhodnocení testů: 

 Pro posouzení a porovnání výkonu jednotky byly provedeny testy s rozdílnými 

objemy. Základní otázkou bylo posoudit, zda je výhodnější pracovat se stejnými objemy 

nebo přistoupit k 10 litrům diluátu a pouze 0,5 litru koncentrátu. Pokud porovnáme časy 

obou testů, tak pro 60% odsolení u testů s 1000 ml diluátu došlo zhruba okolo 10té minuty. 

V testu s rozdílnými objemy bylo 60% odsolení dosaženo po 100minutách. Můžeme tedy 

říci, že pro dosažení požadovaného stupně odsolení pro dané objemy jsou oba testy časově 

srovnatelné. Postupně však účinnost odsolení u 10litrů diluátu s časem klesá. Maximální 

odsolení po 180min testu bylo 82% a lze předpokládat, že s délkou testu by se tady 

účinnost stále snižovala. Avšak z ekologického i ekonomického hlediska je výhodnější 

přistoupit k rozdílným objemům diluátové a koncentrátové složky.  

 Při experimentech s rozdílnými objemy bylo dokázáno, že ED je schopna 

produktivně odsolit velké množství vody na požadovanou kvalitu a to s minimálním 

odpadem. Ve srovnání s testy 1:1, je množství odpadu vztaženého k upravenému množství 

vody na požadovanou kvalitu několikanásobně menší. Průběh testů s rozdílnými objemy je 

znázorněn v grafech č.4 až č.8. Z testů lze doložit, že při experimentech s rozdílnými 

objemy došlo k maximalizování výkonu jednotky. Upravená voda rovněž po 60% odsolení 
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splňuje požadavky pro opětovné použití v systému nebo pro průběžné vypouštění do 

vodoteče. Experimenty tedy ukázaly, že pro dosažení požadované kvality vody, je 

dostačující 60% odsolení, při němž je efektivní odsolení maximální a v testu není třeba 

pokračovat za ušetření elektrické energie a tím i ekonomických nároků.  

 Při samotném procesu ED jsou hlavními orientačními veličinami napětí a proud 

měřené ED jednotkou. Pomocí změn proudu a napětí lze sledovat, zda - li daný procesy 

funguje efektivně. V průběhu testu nedošlo k žádným výrazným změnám a napětí se drželo 

v námi požadované hodnotě. Průběh napětí a proudu jsou zobrazeny v grafu č.7 a č.8. 

 pH těchto upravovaných vod přechází v průběhu testu z alkalické oblasti do oblasti 

pH okolo 6,5, které lze považovat za téměř neutrální. Tento trend znázorňuje přechod 

alkalizačních složek do koncentrátu. Pro opětovné použití v systému by bylo nutné pH 

znovu upravit na požadovanou hodnotu. 

 

Graf 4 - Změna pH v průběhu testu s rozdílnými objemy 
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Graf 5 - Změna vodivosti v diluátu (rozdílné objemy) 

 

Graf 6 - Stupeň odsolení pro diluát (rozdílné objemy) 
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Graf 7 - Změna proudu během testu s rozdílnými objemy 

 

Graf 8 - Průběh napětí během testu (rozdílné objemy) 
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okolo 100µS.cm
-1

, došlo k získání kvalitní vody, která může být zpětně použita pro svůj 

prvotní účel nebo vypouštěna do vodoteče. Všechny tyto poznatky byly podloženy 

chemickou analýzou. 

Test 10l/0,5l - Vítkovice 

  

  Jednotka  Diluát 

KNK4,5 [mmol.l-1] 0,2 

ZNK8,3 [mmol.l-1] 0,08 

Ca+Mg [mmol.l-1] 0,47 

Ca2+ [mmol.l-1] 0,36 

cm(Ca2+) [mg.l-1] 18,85 

Mg2+ [mmol.l-1] 0,11 

cm(Mg2+) [mg.l-1] 2,64 

SO4
2- [mg.l-1] 24,08 

Cl- [mg.l-1] 10,6 

RL [g.l-1] 0,16 

vodivostvýstup [mS.cm-1] 0,145 

 
pH [-] 6,75 

 

Tabulka 12 - Výstupní chemická analýza vzorku se stejnými objemy 

 

Test  1l/1l - Vítkovice 

  

  Jednotka  Diluát 

KNK4,5 [mmol.l-1] 0,14 

ZNK8,3 [mmol.l-1] 0,06 

Ca+Mg [mmol.l-1] 0,43 

Ca2+ [mmol.l-1] 0,28 

cm(Ca2+) [mg.l-1] 11,23 

Mg2+ [mmol.l-1] 0,15 

cm(Mg2+) [mg.l-1] 3,6 

SO4
2- [mg.l-1] 15,75 

Cl- [mg.l-1] 9,04 

RL [g.l-1] 0,1146 

vodivostvýstup [mS.cm-1] 0,087 

 
pH [-] 7,42 

 

Tabulka 13 - Výstupní chemická analýza vzorku s rozdílnými objemy 
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 Pokud srovnáme chemismus vstupu a diluátových produktů, tak ve všech případech 

došlo ke snížení koncentrace vstupních látek na minimum. Ilustračně byly vybrány některé 

analyzované složky např. u koncentrace cm(Ca
2+

) došlo ke snížení v průměru o 86%, 

koncentrace SO4
2-

 o 84% a v případě c(RL) se jedná o 78%. Pokud odkážeme na nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizací a o 

citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 

Sb., tak z hlediska požadavků obsahu c(RL) < 1000 mg.l
-1

 a c(SO4
2-

) < 300 mg.l
-1

, splňuje 

požadavky pro vypouštění do vodoteče.[31] 

 Otázkou stále zůstává, co dělat s odpadní koncentrátovou složkou a jak s ní popř. 

nakládat. Vše se odvíjí od odpadového hospodářství podniku. Z obecného pohledu by bylo 

energeticky nejvýhodnější nechat silně zasolenou koncentrátovou složku odpařit a vzniklé 

soli zpracovat samostatně. 
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8 Závěr 

 Teoretická část této práce byla zaměřena na problematiku úpravy vody pro dnešní 

energetická zařízení. Byly popsány a charakterizovány hlavní metody úpravy s ohledem na 

požadovanou kvalitu upravené vody. V rešeršní části byly popsány hlavní metodiky 

předúpravy vody s následnou demineralizací. Velká část práce byla věnována 

charakteristice membránových procesů, jejich rozdělení, aplikace atd. Pozornost byla 

věnována především elektrodialýze.  

 Základní otázkou této práce je, je-li možno nahradit stávající metody úpravy vody, 

elektrodialýzou popř. jinými membránovými metodami. Ukázat tyto procesy jako 

ekologickou i ekonomickou alternativu a nalézt jejich uplatnění při úpravě energetických 

vod.  

 Experimentální část práce je zaměřena na zpracování vod pro energetický průmysl i 

s posouzením procesů nutné předúpravy daných vod. Posouzení aplikace elektrodialýzy 

bylo prováděno na vodách z odluhů energetických provozů Vítkovice, ČEZ a.s. Cílem bylo 

ukázat, zda-li procesy elektrodialýzy dokážou splnit kvalitu vody požadované normou, pro 

opětovné použití v energetice. Také bylo zhodnoceno, zda-li voda upravená pomocí 

elektrodialýzy je schopna splnit požadavky pro vypouštění odpadních vod do povrchových 

vod a kanalizací v citlivých oblastech.  

 Experimenty byly prováděny ve dvou provozních režimech a to v takovém, kdy 

objem zpracovávaného diluátu i koncentrátu je shodně 1000 ml. Ve druhém testu bylo 

přistoupeno k 10 000 ml diluátu a pouze 500 ml koncentrátu, který v obou případech tvoří 

odpadní složku procesu elektrodialýzy. Pro chemickou analýzu byly vybrány parametry 

jako je KNK4,5, Ca
2+

,Mg
2+

,SO4
2-,

Cl
-
,RL a zhodnoceny její výsledky. Experimenty ukázaly, 

že časová náročnost pro oba testy, je srovnatelná. Avšak v otázce získaného množství vody 

požadované kvality k množství odpadní složky, je výhodnější pracovat s rozdílnými 

objemy. Jak je z chemické analýzy zřejmé, tak zájmovou vodu upravenou pomocí 

elektrodialýzy lze vypouštět do recipientu a již po 60% odsolení opětovně použít k jejímu 

prvotnímu účelu.  

 Za výhody procesu elektrodialýzy lze považovat, že k separaci solí docházelo 

poměrně v krátké době s vysokým stupněm odsolení, energetická spotřeba je v těchto 

režimech max. 15V, což můžeme považovat za nízkou spotřebu a výkon je nezávislý na 
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množství solí v upravované vodě. Za jednu z nevýhod lze považovat nutnou předúpravu 

vody, snižování účinnosti vlivem zanášení membrán a hlavně, jak naložit se vzniklou 

odpadní složkou. 

 Cílem práce bylo ukázat elektrodialýzu jako alternativu ke stávajícím metodám a 

podložit její efektivnost a výkon. Celkově lze považovat elektrodialýzu jako vhodnou 

ekologickou i ekonomickou konkurenci ke stávajícím ionexovým metodám nejen v oblasti 

energetiky. Experimentální části bylo dokázáno, že výsledný produkt splňuje vybrané 

kvalitativní požadavky a voda může být opětovně použita pro svůj prvotní účel či odlehčit 

odpadním vodám průběžným vypouštěním do vodoteče již při 60% odsolení, kdy je 

efektivnost jednotky maximální. 
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