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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá především moţností eliminace problematických sloţek 

ze vstupní vody tak, aby mohla být dále upravována membránovými separačními procesy. 

Zaměřuje se jak na vlastnosti membrán a jejich materiálů, tak i na charakteristiku 

jednotlivých membránových separačních procesů členěných dle typu hnací síly. 

Experimentální část je zaměřena na otestování moţného způsobu předúpravy důlní vody.  

Klíčová slova: důlní vody, membránové procesy, problematické sloţky, předúprava  

SUMMARY 

This thesis mainly deals with the possibility of eliminating the problematic 

components of the feed water so that it can be further modified membrane separation 

processes. It focuses both on the properties of membranes and their materials, as well as 

the characteristics of membrane separation processes division by type of driving force. The 

experimental part is focused on the potential pre-treatment test of mine water. 

Keywords: mine water, membrane processes, problematic components, pretreatment 
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1. ÚVOD 

Membránové separační procesy mají ve srovnání s klasickou úpravou vody 

koagulací a filtrací několik výhod. Především vysokou kvalitu upravené vody, sníţení 

spotřeby chemikálií např. dezinfekčních látek a téměř stoprocentní odstranění 

mikrobiálních kontaminantů, kterými jsou bakterie, viry a prvoci. Důvodem rozvoje 

membránových separačních procesů v technologii vody jsou v první řadě ekologické 

problémy a s tím spojené pouţití membránových separačních procesů při čištění odpadních 

vod nebo při získání pitné vody. Současný nárůst potřeby vody pro obyvatelstvo a některé 

průmyslové účely ovlivnil i vývoj membránových separačních procesů, zvýšily se tak i 

poţadavky na vlastnosti a materiál membrán. Hlavním důvodem rozvoje membránových 

technologií je především úspora energie. 

Za srdce membránových separačních procesů jsou povaţovány membrány a jejich 

poškození tzv. membránovými jedy zvyšuje náklady na provozování těchto procesů. 

Termín membránové jedy označuje látky obsaţené v surové vodě, které je potřeba 

odstranit, jak pro jejich účinky způsobující různé technologické závady jako např. korozi, 

tak z důvodu tvorby nánosů na povrchu membrány. Tyto závady způsobují nenávratné 

poškození membrány, proto je kladen důraz na předúpravu vstupní vody. Předúprava 

vstupní vody nejčastěji zahrnuje technologické postupy čiření, filtraci, odkyselování, 

odţelezování, odmanganování, dezinfekci vody, odstraňování vápníku a hořčíku. O volbě 

postupu úpravy rozhoduje právě sloţení vody. Pouţití membránových separačních procesů 

je omezeno kvalitou vstupní vody, neboť látky v ní obsaţené mohou nenávratně poškodit 

materiál membrány.  

Pouţití membránových separačních procesů, konkrétně elektrodialýzy a reverzní 

osmózy se vyuţívá především pro odsolování mořské a mineralizované podzemní vody. 

Odsolování důlních vod lze provádět membránovými separačními procesy, jakými jsou 

např.  elektrodialýza a reverzní osmóza.  Důlními vodami se podle horního zákona (č.44 

/1988 Sb.) rozumí podzemní, povrchové i sráţkové vody, které vnikly do důlních 

hlubinných nebo povrchových prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo 

gravitací z nadloţí, podloţí nebo boku nebo prostým vtékáním sráţkové vody, a to aţ do 

jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami.  

Cílem bakalářské práce bylo na základě rešerše dosud provedených prací a posouzení 

vstupních parametrů navrhnout vhodnou předúpravu důlní vody odebíranou z lokality VJ 

Jeremenko tak, aby mohla být dále upravována pomocí membránových separačních 

procesů 

2. CHARAKTERISTIKA MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ 

Membránové separační procesy se stávají ekonomicky rovnocennými náhradami 

klasických separačních procesů, jakými jsou např. destilace, filtrace. MSP jsou vyvíjeny 

jako moderní vysoce energeticky účinné separační metody zaloţené na molekulárních 

vlastnostech oddělovaných látek. Základní snahou tohoto vývoje je dosaţení dokonalého 

oddělení produktu od příměsí při co nejniţší spotřebě energie. Z termodynamického 

hlediska je minimální nezbytné mnoţství potřebné energie rovno změně entalpie spojené 

se smísením příslušných čistých sloţek. Pro většinu separačních procesů lze tedy 

teoreticky předpokládat relativně nízké energetické nároky. Výjimku představují separace 

spojené s fázovou přeměnou, popř. separace sloţek vzájemně vázaných silnými 
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asociačními interakcemi. V mnoha případech lze tento nedostatek vyřešit právě vhodným 

pouţitím membránových procesů. V současnosti membránové separace zahrnují 

následující hlavní procesy: mikrofiltrace, ultrafiltrace, reversní osmóza, iontová výměna, 

elektrodialýza, elektroforéza, membránová destilace, membránová krystalizace, 

membránová separace plynů a dialýza. [1], [2] 

Membránové techniky jsou technologickým prostředkem pro dělení plynných i 

kapalných směsí, disperzí a roztoků. Obecně platí, ţe membránovými procesy dosahujeme: 

Vyčištění roztoků, směsí, dispersí od neţádoucích sloţek. 

Zahuštění ţádoucích, resp. oddělovaných sloţek systémů. [4] 

Nezbytnou podmínkou existence membránových technik je rozvoj separačních 

membrán. Separační membránou rozumíme pasivní nebo aktivní bariéru průchodu částic 

(iontů, molekul, koloidů) mezi dvěma prostředími. Dělená směs se v membránovém 

dělicím aparátu přivádí ke vstupnímu povrchu membrány. Působením hybné síly (např. 

tlakového či koncentračního rozdílu) permeují některé či všechny sloţky dělené směsi 

membránou a vytvářejí jeden z produktů membránového dělení, tzv. permeát. Část dělené 

směsi zadrţená nad vstupním povrchem membrány se z dělícího zařízení odvádí jako 

druhý produkt, tzv. retentát. [4], [5] 

 

(Obrázek 1) Schéma membránového dělícího zařízení [5] 

Aby nastal transport membránou, je tedy nutné aplikovat hnací silu, tj. vhodný 

potenciálový gradient. Proto jsou membránové procesy rozdělovány na membránové 

procesy tlakové, koncentrační, tepelné a elektromembránové. Jednotlivé MSP se tedy mezi 

sebou fyzikálně liší pouţitou hnací silou a druhem membrány.  

 Pouţívané gradienty jsou: 

 Elektrického potenciiálu. 

 Chemického potenciálu. 

 Tlaku. 

 Teploty. 

 Tíhy (tíhového zrychlení). [4] 

V současnosti je většina membrán dováţena do Evropy z USA nebo Japonska od 

firem jako Osmonics (Desal), Koch (Fluid Systems), Nitto Denko (Hydranautics), Toray, 

TriSep, Dow (Filmtec), v České republice pak vyrábí mikrofiltrační dutá vlákna firma 

Eidos, s.r.o. Zlín. Z dovezených membrán staví evropští výrobci vlastní membránové 

moduly a systémy. Na těchto membránách je rovněţ zaloţen vývoj vlastních modulů a 

stanic v tuzemské firmě Mikropur, s.r.o. Existují však i evropští výrobci celého řetězce 

membrána-modul-stanice, např. britská firma PCI po nedávné fúzi s firmou Memtech 

(UK).  
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Obliba MSP je zaloţena na tom, ţe mají vysokou separační účinnost a poskytují 

tudíţ permeát o velmi vysoké čistotě. Zařízení jsou modulární s malými nároky na obsluhu 

a procesy jsou šetrné k separovaným tekutinám, protoţe ve většině případů nevyţadují 

změny fází. Tyto velké výhody jsou dnes ve vyspělých státech masově povaţovány za 

dostatečnou protiváhu nedostatků MSP, jeţ bývají spatřovány ve vyšších pořizovacích a 

provozních nákladech, nízkých průtocích permeátu a vysokých pracovních tlacích. Trh s 

membránovými systémy se dynamicky rozvíjí a kaţdoročně vzrůstá o 8-10 %. [2] 

Membránové technologie nemusí být jen technologie určené k produkci vyčištěné 

pouţité vody, neboť jejich další předností je minimalizace objemů biologických procesů 
při zachování kvality parametrů vyčištěné vody. Tím, ţe membránové technologie pracují 

s vyšší sušinou kalu v aktivaci, umoţňují zvýšit objemové zatíţení aktivace aţ na 

trojnásobek. Coţ vedle jednorázového zvýšení kapacity umoţňuje i další efekty – 

například postupný nárůst výkonu v závislosti s růstem zástavby nebo zatíţení, případně i 

zvládnutí nerovnoměrností v zatíţení během týdenního cyklu. 

 

(Obrázek 2) Příklady intenzifikace [6] 

V poslední době byly také vyvinuty a realizovány ČOV s tzv. hybridním systémem, 

kde je vyuţito membrán především k minimalizaci obsahu nutrientů odtékajících do toku 

tím, ţe v době bezdešných průtoků je voda dočištěna na membránách, v době vyšších 

průtoků se pak vyuţívají zároveň i klasické dosazovací nádrţe. [6] 

 

(Obrázek 3) Hybridní sériové uspořádání [6] 
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2.1. MEMBRÁNY A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

Membránu lze definovat jako záměrně nedokonalou bariéru, kdy jedna sloţka čištěné 

směsi např. voda, prochází membránou do produktu rychleji neţ další sloţky, např. soli 

nebo organické látky. Vstupní proud - nástřik je na membráně dělen na proud prošlý 

membránou – permeát a proud, který membránou neprošel - retentát. Výstupní proudy lze 

rovněţ dělit podle koncentrace na ochuzený proud – diluát  a koncentrovaný proud – 

koncentrát. [7]  

2.1.1. Dělení membrán 

1. Podle vnitřní mikrostruktury 

Vnitřní mikrostrukturu lze ovlivnit způsobem výroby. Separační membrány se 

rozdělují na membrány porézní a membrány neporézní.  

Membrány porézní obsahují ve své struktuře kanálky – póry, které propojují oba 

povrchy membrány. Průměr pórů je tak velký, ţe umoţňuje konvektivní tok tekutin 

membránou. Dělící schopnost porézní membrány je určena velikostí pórů. Porézní 

membrány se zhotovují z materiálů anorganických i organických.  

Membránami neporézními jsou dělené sloţky transportovány difuzí, konvektivní tok 

tekutin neporézní strukturou membrány není moţný. Dělení sloţek v neporézních 

membránách je dáno rozdílnými difuzivitami sloţek a jejich rozdílnou rozpustností 

v membráně. Z toho vyplývá, ţe dělení sloţek je vlastnostmi materiálu membrány výrazně 

ovlivněno. Neporézní membrány se vyrábějí z polymerních organických materiálů, protoţe 

difuzivity a rozpustnosti sloţek v anorganických neporézních materiálech jsou pro 

praktické aplikace příliš nízké. [5] 

2. Podle morfologie 

Podle morfologie se porézní a neporézní membrány dělí na symetrické a 

asymetrické. Symetrické membrány mívají nejčastěji tloušťku od 10 do 200 μm a jejich 

struktura se nemění podél příčného řezu membránou. Odpor symetrické membrány proti 

transportu hmoty je úměrný celkové tloušťce membrány. Vnitřní struktura asymetrických 

membrán se mění podél příčného řezu membránou - velikost pórů v membráně bud’to 

postupně klesá ve směru od permeátového k retentátovému povrchu membrány, nebo je na 

retentátové straně membrány umístěna svrchní mikroporézní či neporézní tenká vrstva, 

která zajišťuje dělení sloţek a zbývající část membrány je tvořena podpůrnou 

makroporézní vrstvou, která zajišťuje intenzivní odtok permeátu a zvyšuje mechanickou 

pevnost membrány. Tloušťka svrchní vrstvy asymetrických membrán bývá okolo 0,1 – 0,5 

μm, podpůrná vrstva mívá tloušťku 50 - 100 μm. Odpor asymetrické membrány proti 

transportu hmoty je soustředěn ve svrchní vrstvě, odpor vrstvy podpůrné bývá 

zanedbatelný. [5] 

   

(Obrázek 4) Schematický řez - vlevo asymetrickou membránou, vpravo symetrickou membránou [7] 
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2.1.2. Vlastnosti membrán 

Z hlediska praktických aplikací separačních membrán jsou jejich nejdůleţitějšími 

vlastnostmi: 

 Selektivita, tj. schopnost oddělovat vzájemně sloţky dělených směsí. 

 Permeabilita, tj. prostupnost pro sloţky dělených směsí. 

 Rejekční faktor, který vyjadřuje míru zadrţení sloţky u vstupního povrchu 

membrány. 

Při membránových separacích lze pozorovat, ţe velikost toku permeátu s rostoucí 

dobou provozu membrány klesá a postupně dosahuje ustálené hodnoty. Velikost a rychlost 

tohoto poklesu je závislá na druhu membránové separace. Obzvláště vysoký a rychlý 

pokles lze pozorovat při membránových filtracích, kde hodnota toku permeátu v ustáleném 

stavu představuje jen malý zlomek z počáteční hodnoty. Pokles velikosti toku permeátu 

můţe být způsoben několika faktory, které se při membránových procesech uplatňují ve 

velmi rozdílné míře: 

 Zanášení membrány částicemi. 

 Adsorpcí dělených sloţek. 

 Koncentrační polarizací membrány. 

 Tvorbou gelové vrstvy. [5] 

1. Selektivita membrány 

Hodnota selektivity membrány je dána sloţením směsí u jejích povrchů. Tato sloţení 

se podél povrchu membrány obecně mění, nedochází - li k ideálnímu promíchávání. [5] 

Míra selektivity transportu e označuje jako permselektivita. Permselektivita můţe 

představovat preferenci rozpouštědla před rozpuštěnou látkou nebo naopak, preferenci 

aniontu před kationty nebo naopak, preferenci dispergovaných částic určité velikosti před 

částicemi jiné velikosti, preferenci jednoho druhu iontů před jinými, preferenci nabitých 

částic před nenabitými apod. Proto mají separační membrány cílevědomě a výběrově 

zdokonalené transportní vlastnosti nebo v obráceném smyslu zadrţovací schopnost. Druh 

zadrţované a transportované částice, jakoţ i fyzikální princip zadrţení - transportu je 

příznačný pro určitý membránový proces. [4] 

Selektivita ovlivňuje účinnost dělení a čistotu permeátu. Membrány jsou 

kategorizovány podle molekulové hmotnosti molekul, které jiţ neprojdou membránou. 

Taková molekulová hmotnost vyjádřená v Daltonech se označuje jako dělicí rozsah, tzv.  

cut-off. Výrobci garantují, ţe 90 % molekul o molekulové hmotnosti rovnající se dělicímu 

rozsahu neprojde membránou. K udrţení dané selektivity je nutná odpovídající uniformita 

pórů, tj. úzká distribuce jejich velikostí. [8] 

2. Permeabilita membrány  

Permeabilita membrány pro sloţku je definována jako objem permeátu, který při 

daném tlaku projde jednotkovou plochou membrány za jednotku času. [16] Objemový tok 

sloţky se při vyjádření permeability membrány pouţívá zejména při membránových 

separacích plynů, kdy se objemový tok přepočítává na standardní tlak a teplotu, při 

reversní osmóze a při membránových filtracích. [5] 
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3. Rejekční faktor membrány 

Rejekční faktor pro zvolenou sloţku vyjadřuje účinnost membrány a charakterizuje 

schopnost membrány zadrţet některou ze sloţek dělené směsi na retentátové straně. Pro 

sloţky, které membránou neprocházejí (tj. molární koncentrace sloţky v permeátu je 

nulová), nabývají jejich rejekční faktory hodnoty 1. Membrána, jejíţ rejekční faktor 

nabývá hodnoty 1, se označuje jako membrána ideální. Naopak rejekční faktory sloţek 

membránou volně procházejících (molární koncentrace na retentátové a permeátové straně 

membrány jsou si rovny) nabývají nulových hodnot. Hodnota rejekčního faktoru 

membrány se, obdobně jako hodnota selektivity, mění podél povrchu membrány. [5], [9] 

4. Koncentrační polarizace membrány 

Je – li iontově selektivní membrána vloţena mezi dva různě koncentrované roztoky, 

dojde na rozhraní membrána – elektrolyt ke vzniku tzv. Donnanových potenciálů. Ty jsou 

způsobeny rozdílnou koncentrací iontů v membráně a v roztoku. Vzhledem k rozdílné 

koncentraci na stěnách membrány vznikne uvnitř membrány koncentrační gradient a ustaví 

se tzv. difúzní potenciál. Při vloţení vnějšího stejnosměrného napětí dojde k transportu 

iontů. Zvyšováním proudové hustoty se přímo úměrně zvyšuje tok iontů v membráně. Na 

povrchu membrány se vytvoří nehybná Nernstova vrstva, jejíţ tloušťka  závisí na 

hydrodynamice toku roztoku v daném místě. Protoţe membrána propouští pouze ionty 

určité polarity, dochází na jejím povrchu k jejich vyčerpání a tím vzniká koncentrační 

gradient uvnitř nehybné vrstvy. Paralelně musí být odváděny ionty opačné polarity směrem 

do roztoku z důvodu zachování elektroneutrality roztoku. Tento je označován termínem 

koncentrační polarizace. [7]  

Pokud dochází k silné koncentrační polarizaci, můţe se v některých případech (např. 

při filtraci roztoků polymerních látek) z materiálu nahromaděného u povrchu membrány 

vytvořit gelová vrstva s velmi vysokým hydraulickým odporem. Vzniká tak tzv. 

sekundární membrána a intenzita toku permeátu se výrazně sníţí. [5] 

 

(Obrázek 5) Vznik polarizační vrstvy u vstupního povrchu membrány [5] 

2.2. MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY 

Vedle separační funkce membrán se objevují další poţadavky pro specifická uţití, 

např. při reakcích (katalýza), fázovém kontaktu (membránové stykače), se značně 

rozdílným podílem vzhledem ke sféře pouţití. V různých oblastech jsou poţadovány 

membrány se specifickými vlastnostmi povrchu (hydrofobicita, oleofobicita, 
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hemokompatibilita), funkcionalizované membrány se specifickými ligandy, se zvýšenou 

odolností např. vůči rozpouštědlům a různým čistícím činidlům, s odolností vůči vysokým 

teplotám nebo extrémním pH, se zvýšenou selektivitou bez poklesu toku, pouţitelné ve 

standardních základních modulech. Odpovědí na všechny tyto rozdílné poţadavky je škála 

materiálů. Stejně tak různé metody jejich přípravy, včetně tenkých vrstev. Prostředkem pro 

pochopení mechanizmu a předpovídání výkonu za daných pracovních podmínek jsou 

modelování a simulace. [9] Materiály membrán mohou vykazovat hydrofilní nebo 

hydrofobní vlastnosti. Například polyolfenoly, polysulfony, fluorované polyolefiny a uhlík 

jsou hydrofobní a mají afinitu k nepolárním látkám. Tyto materiály vyţadují v některých 

případech před filtrací vodných roztoků předúpravu nepolárními smáčedly. Naopak 

deriváty celulózy, akryláty a keramické materiály jsou hydrofilní a mají afinitu k pouţití 

smáčedel. Při filtraci však charakter povrchu membrány zároveň ovlivňuje tvorbu gelové 

nebo polarizační vrstvy, která má výrazný vliv na výkon membránového zařízení.  

Materiál membrány ovlivňuje účinnost separace. Výběr materiálu membrány je 

závislý především na typu zpracovávané látky, při které separace probíhá. Chemická a 

tepelná odolnost materiálů membrán je rozdílná podle způsobu pouţití a charakteru 

separovaných látek. [11]  

Výčet nejčastěji pouţívaných membránových materiálů: 

 Mikrofiltrace: Polymery hydrofobní (teflon, polypropylen), polymery 

hydrofilní (polykarbonát, polysulfon, polyethersulfon, polyimid, 

polyetherimid, polyamidy alifatické), keramika: Al2O3, ZrO2, ThO2, SIO2, C, 

Pd, W, Ag. 

 Ultrafiltrace: Polysulfon, polyethersulfon, polyvinylidenfluorid, 

polyakrylonitril, acetát celulosy, polyimid, polyetherimid, alifatický 

polyamid, AI a Zr keramika. 

 Nanofiltrace: Polypiperazin amid, polyamidový skin na polysulfonovém 

nosiči. 

 Reversní osmóza: Acetát celulózy, aromatické polyamidy, polyimid. [2] 

 MSP, jejichţ hnací silou je rozdíl elektrického potenciálu: Matrice 

iontovýměnných membrán je tvořena nejčastěji organickými polymerními 

řetězci, kterými jsou např. polystyrén, polyethylen, polysulfony, 

perfluorované uhlovodíky. Jako funkční (vázané) skupiny kation-výměnných 

membrán se pouţívají: -SO3
-
, -COO

-
, -PO3

2
, -PHO2

-
, -AsO3

2-
, -SeO3

-
. 

V anion-výměnných membránách se jako funkční skupiny pouţívají: -

N
+
H2R, -N

+
HR2, -N

+
R3, -P

+
R3, -S

+
R2, kde R označuje alkylový řetězec. [5] 

2.3. MEMBRÁNOVÉ MODULY A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ 

2.3.1. Membránové moduly a jejich charakteristika 

Při technologických aplikacích se pouţívají membrány uspořádané v kompaktních 

jednotkách, tzv. membránových modulech. Membrány jsou v modulech uzavřeny v 

pouzdrech opatřených přívody a odvody proudů, které umoţňují připojit modul do 

technologického zařízení nebo vzájemně propojit větší počet modulů. Modulové 

uspořádání membránových jednotek přináší technologické výhody, např. umoţňuje měnit 
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celkovou velikost dělicí plochy membránového zařízení změnou počtu modulů. Umoţňuje 

také v případě poruchy vyměnit pouze poškozenou část zařízení.  

Dělící schopnost membránového modulu je závislá na vzájemném uspořádání toků 

retentátového a permeátového proudu, protoţe toto uspořádání určuje rozdělení hybné síly 

pro transport sloţek po povrchu membrány. Základní uspořádání toků ukazuje obrázek 6. 

Uspořádání toků je určeno zejména konstrukčním uspořádáním modulu: např. v modulu se 

spirálově svinutou membránou lze dosáhnout pouze kříţového uspořádání toků, deskové 

moduly naproti tomu umoţňují různá uspořádání toků. [5] 

 
(Obrázek 6) Možnosti uspořádání retentátového a permeátového proudu v modulech [5] 

1. Trubkový modul  

Trubkový modul má tvar trubice, která můţe být uvnitř dále členěna na kanály o 

průměru 4–20 mm, aby bylo dosaţeno co největší plochy a pevnosti. Membrána je 

zpravidla nanesena na vnitřní straně kanálů a permeát odtéká z vnější strany modulu. [16] 

Trubkové moduly jsou obecně vhodné pro případy, kdy kapalina obsahuje tuhou fázi, nebo 

tam, kde můţe dojít např. k precipitaci během separace. Energeticky jsou však nejméně 

výhodné z hlediska přečerpávání velkého mnoţství kapaliny velkým prostorem uvnitř 

trubek. Jsou však velmi často nasazovány, protoţe nevyţadují na straně retentátu spacer (tj. 

tkaninu vymezující vzdálenost dvou sousedních membránových obálek), který bývá 

příčinou biologického zanášení, tzv. biofoulingu. [2] 

 

(Obrázek 7) Modul s trubkovými samonosnými polymerními membránami [2] 

 

 



 

2011   9      

 

2. Kapilární modul 

V případě kapilárního modulu se vnitřní průměr kapilár pouţívá 1,5-4 mm. 

Membrána pokrývá vnitřní stěnu porézní trubky. [12] 

 

(Obrázek 8) Kapilární modul - vlevo s přívodem suroviny do vnitřku kapilár, vpravo s přívodem 

suroviny na vnější povrch kapilár [5] 

3. Moduly s dutými vlákny  

Dutá vlákna mají vnitřní průměr do 1,5 mm. Vlákna jsou uspořádaná ve svazcích, 

kde konce vláken jsou fixovány v epoxidovém loţi. Nástřik se zpravidla přivádí na vnější 

stranu. V opačném případě hrozí fouling. [7] Tato forma našla široké uplatnění v 

mikrofiltraci a v reverzní osmóze při desalinaci mořské vody. V mnoha mikrofiltračních 

aplikacích se objevují podtlakové moduly s dutými vlákny, které se ponořují přímo do 

tanku se zpracovávanou kapalinou či odpadní vodou, pracují při velmi malém tlaku a 

nevyţadují tlakové nádoby. [2]  

 

(Obrázek 9) Uspořádání modulu s dutými vlákny [7] 

4. Deskový modul  

Deskové moduly jsou zaloţeny na svazku oboustranných membránových obálek, 

proloţených rozvodovými a podkladnými deskami, který je umístěn do válcové tlakové 

nádoby.  Zpracovávaná kapalina tangenciálně omývá jednotlivé membránové obálky, při 

čemţ se do obálek filtruje permeát. Obtok obálek je buďto z centra na obvod a zpět, nebo 

zprava doleva a zpět ve směru kolmém na osu nádob. U těchto modulů dochází k velkému 

kolísání tangenciální rychlosti ve středu a na obvodu a ke změnám toku o 180°, coţ vede 
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k moţnosti zanášení v mrtvých koutech a k velkým tlakovým ztrátám na modulu. Tyto 

nevýhody se snaţí odstranit CD koncepce.  

U CD modulů je tok kapaliny po deskách rotační, přičemţ po průchodu kolem desky 

kapalina vystoupí radiální štěrbinou o desku výše. CD moduly mají ve srovnání 

s deskovými moduly výhodu ve velmi nízké tlakové ztrátě, podle firemních údajů německé 

firmy MFT u cca 1 m dlouhého modulu je to 0,19 MPa oproti 0,3-0,7 MPa u diskových 

modulů. [2] 

 

(Obrázek 10) Deskový modul [7] 

5. Modul se spirálově vinutou membránou  

Základní jednotku tvoří soustava dvou membrán a dvou separátorů. Separátor 

vymezuje potřebnou vzdálenost mezi membránami a zároveň umoţňuje tok kapalných 

proudů v mezimembránovém prostoru. Soustava membrán a separátorů je svinuta do 

spirály, přičemţ jeden ze separátorů je spojen se středovou trubkou modulu, který slouţí k 

odvodu permeátu. Surovina a retentátový proud protékají jedním z mezimembránových 

prostorů ve směru podélné osy modulu. Permeát protéká druhým mezimembránovým 

prostorem ve směru kolmém na směr toku retentátového proudu a vstupuje nakonec do 

centrální trubky modulu. [5] Spirálně vinuté moduly jsou matematicky modelově 

nejpropracovanější, jsou optimalizované a geometrickými úpravami jiţ nezlepšitelné, coţ 

odpovídá vysoké potřebě a masovému nasazení těchto modulů při desalinaci mořské vody.  

Určitou nevýhodou této spirálně vinuté koncepce je velmi malá výška retentátového 

kanálu, který je navíc částečně blokován retentátovým spacerem. Z tohoto důvodu jsou 

tyto moduly méně vhodné pro aplikace, kde můţe dojít k precipitaci během NF (jako je 

tomu např. u výroby barviv) a tam, kde hrozí biofouling. [2] 

 

(Obrázek 11) Princip spirálně vinutého modulu [27] 
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6. Rotační moduly 

Vynucenou rotací membrány v prostoru uloţení se dociluje nezávislosti tangenciální 

rychlosti na průtoku vstupní kapaliny, resp. retentátu. To umoţňuje docilovat vyšší doby 

zdrţení při stále ještě nízkém zanášení membrán. Permeátový tok při ultrafiltrační separaci 

proteinů byl nezávislý na axiální sloţce tangenciální rychlosti retentátu. Na rozdíl od 

poţadavku určité dostatečně velké tangenciální rychlosti při filtraci za kříţového toku 

(cross-flow) není nutno v rotačním modulu pracovat při vysokých rychlostech průtoku 

retentátu, které vedou k vysokým tlakovým ztrátám a vysokým nákladům na čerpací 

techniku. Proto v rotačním modulu lze docílit dlouhé doby zdrţení a následkem toho získat 

například poţadované odsolení na nanofiltrační membráně niţším počtem průchodů 

vstupní kapaliny modulem. [2] 

2.3.2. Uspořádání membránových modulů 

V jednom membránovém modulu obvykle nelze dosáhnout poţadovaného stupně 

dělení suroviny, nebo v něm nelze dosáhnout poţadované hodnoty toku permeátu.  

V prvém případě lze dosáhnout zlepšeného dělení sériovým uspořádáním modulů, 

kde retentátový proud prochází postupně všemi moduly v řadě a permeáty z jednotlivých 

modulů se spojují. Zvýšení výkonnosti membránové jednotky, tzn. zvýšení velikosti toku 

permeátu lze dosáhnout paralelním uspořádáním modulů.  

 
(Obrázek 12) Řazení membránových modulů - vlevo sériové řazení, vpravo paralelní řazení [5] 

Současného zvýšení dělicí schopnosti a výkonnosti membránového zařízení lze 

dosáhnout kombinovaným uspořádáním modulů.  

 

(Obrázek 13) Kombinované uspořádání membránových modulů [5] 
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2.4. VÝHODY A NEVÝHODY MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ 

1. K výhodám patří: 

Membránové vědy a technologie jsou v dnešní době povaţovány jako významný 

nástroj pro řešení některých důleţitých globálních problémů, jakými jsou například 

problémy s nedostatkem pitné vody nebo odstraňování ekologických zátěţí. Hlavními 

výhodami membránových technologií oproti tradičním řešením, jako např. destilace nebo 

absorpce jsou aţ 10krát niţší spotřeba energie, nízké investiční i provozní náklady, malé 

rozměry, minimální ekologické zatíţení. Nejrozšířenějšími membránovými technologiemi 

jsou odsolování mořské vody technologií reversní osmózy, úprava pitné vody a čištění 

odpadních vod technologiemi mikrofiltrace, ultrafiltrace, elektrodialýzy.Výhoda MSP při 

úpravě pitné vody bývá spatřována v téměř stoprocentním odstranění patogenních 

organismů odolných dezinfekci chlorem (např. Cryptosporidium a Giardia), jejichţ 

odstranění běţnými postupy je velmi obtíţné.  V lékařství se významně uplatňuje čištění 

krve pomocí hemodialýzy. Dynamicky se rozvíjí také membránová separace plynů. [13] 

 Separace můţe být prováděna kontinuálně. 

 Obecně velmi nízká spotřeba energie. 

 Snadná kombinovatelnost membránových procesů s jinými separačními 

technikami. 

 Vlastnosti membrán jsou variabilní a mohou být nastaveny. 

 Nepouţívají se přídavné látky. 

 Výborná dělicí schopnost v oblasti malých rozměrů částic (koloidy, 

makromolekulární látky atd.).  

K nevýhodám patří: 

 Omezená ţivotnost membrán. 

 Sniţování efektivity procesu vlivem povrchových jevů na membránách. 

 Náročnost na předúpravu vody. 

 Často vyšší investiční náklady neţ např. u ionexových technologií. [5] 

2.5. MEMBRÁNOVÉ SEPARAČNÍ PROCESY  

Separační membrána klade průchodu dělených sloţek odpor, např. difusní nebo 

hydraulický. Tok dělených sloţek membránou lze proto vyvolat a udrţet jenom tehdy, 

existuje - li pro něj nenulová hybná síla, kterou obecně představuje rozdíl chemických 

potenciálů sloţky mezi retentátovým a permeátovým povrchem membrány. [5] Samotná 

přítomnost hnací síly nemusí nutně vest k zahájení separace z důvodu malé intenzity této 

síly. Během separace se projevuje celá řada dějů, jeţ působí proti vloţené hnací síle. 

Například zakoncentrování separované látky (obdoba filtračního koláče při hrubé filtraci) 

na membráně vede ke vzniku koncentračního gradientu a vzniku osmotického toku proti 

směru separace. Aby mohl poţadovaný separační proces probíhat, musí intenzita vloţené 

hnací síly překonat součet všech sil působících v opačném směru. [7] 

2.5.1. Dělení MSP podle typu hnací síly 

a) Tlakové membránové procesy – Jedná se o procesy, jejichţ hnací silou je 

diference tlaku na protilehlých stranách membrány. Jednotlivé procesy mohou 

být pouţity jednak pro zakoncentrování nebo naopak k ředění (čištění) roztoků.  
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b) Koncentrační membránové procesy – Jsou procesy zaloţené na spontánní 

difuzi látky z místa vysokého chemického potenciálu do místa, kde je jeho 

hodnota niţší. 

c) Teplotní membránové procesy - Podstatou těchto procesů je membrána 

oddělující dvě fáze o rozdílné teplotě, v důsledku čehoţ přechází teplo z místa 

vyšší teploty do místa, kde je teplota niţší. Tento přechod je doprovázen i 

převodem hmoty, nedochází však k fázovému přechodu. 

d) Membránové procesy, jejichţ hnací silou je rozdíl elektrického potenciálu - 

Jsou procesy zaloţené na schopnosti iontů nebo molekul nesoucích náboj 

převádět elektrický proud. Dělí se záporně nabité částice od částic nabitých 

kladně podle jejich migrace k příslušným elektrodám. [14] 

Tabulka č. 1: Dělení membránových procesů podle hnací síly [5] 

Rozdíl tlaku 
Rozdíl 

koncentrace 
Rozdíl teploty 

Rozdíl elektrického 

potenciálu 

Mikrofiltrace Pervaporace Termoosmóza Elektrodialýza 

Ultrafiltrace Separace plynů 
Membránová 

destilace 
Elektroosmóza 

Nanofiltrace Dialýza  Elektrodeionizace 

Reverzní 

osmóza 

Kapalné 

membrány 
 Elektroforéza 

 

2.6. TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY 

Tlakové membránové procesy mají širokou škálu pouţití ve vodárenství, čištění 

odpadních vod, potravinářství, farmacii, chemickém průmyslu, zemědělství či při výrobě 

elektroniky. Od klasické filtrace se liší velikostí částic, které jsou separovány, pouţitými 

tlaky a materiálem separační přepáţky. Zatímco koláčová filtrace se provádí na tkanině či 

kovových sítech při nízkém tlaku, tlakové membránové procesy pouţívají k separaci látek 

polymerní, keramické, či kovové membrány, obvykle při vyšších tlacích. Názvem tlakové 

membránové procesy se zpravidla označují čtyři typy separačních technik: mikrofiltrace, 

ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza. Jejich společným znakem je pouţití 

polopropustné membrány jako separačního elementu a tlakového rozdílu jako hnací síly 

transportu přes membránu. [15], [16] 

Z hlediska uspořádání se rozlišují dva základní typy tlakových separačních procesů: 

 Statický (dead-end). 

 Dynamický. 

Při dead-end filtraci jsou dispergované látky jsou shromaţďovány na povrchu 

membrány nebo přímo v ní. Směr proudění vstupní vody je svislý na povrch membrány. 

Směr toku permeátu je totoţný se směrem proudění vstupní vody. [17] Tvorbě vrstvy lze 

předejít při tzv. dynamickém uspořádání MSP, kdy relativní pohyb mezi filtrační 

přepáţkou a zpracovávanou disperzí omezuje kumulaci částic na povrchu membrány, čímţ 

je zachováván vyšší počáteční průtok. [11] 
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(Obrázek 14) Uspořádání dead-end filtrace [33] 

Dynamický způsob membránové separace lze realizovat v následujících 

uspořádáních: 

 S rotující membránou. 

 S rotujícím diskem nad membránou. 

 S tekutinou proudící podél membrány, tzv. cross-flow uspořádání.  

Při cross-flow filtraci je tekutina filtrována přes membránu rovnoběţně s jeho 

povrchem. Zachováním vysoké rychlosti průchodu částic přes membránu se sniţuje riziko 

zanášení membrán. [17] 

 

(Obrázek 15) Uspořádání cross- flow filtrace [33] 

Příčiny sníţení průtoku permeátu jsou obvykle děleny na: 

 Fouling (tj. zanášení pórů membrány), coţ je nevratný jev.  

 Koncentrační polarizace, coţ je reverzibilní rovnováţný děj.  

Rozsah koncentrační polarizace a jejich důsledků klesá se vzrůstající rychlostí 

proudění podél membrány a se zvyšující se mírou turbulence. [11] 

2.6.1. Mikrofiltrace  

Nejblíţe klasické filtraci je mikrofiltrace, která probíhá při tlacích 0,2 aţ 5 bar a 

zachycuje částice o velikosti 0,02 μm, coţ odpovídá např. bakteriím, barevným 

pigmentům, prachovým mikročásticím, olejovým emulzím. MF je hlavně pouţívána jako 

nejhrubší membránová pročišťovací technika, při které se oddělují suspendované částice 

od rozpuštěných látek. U MF je zanedbatelný osmotický tlak, tok membránou je přímo 

úměrný pouţitému tlaku. Jestliţe membrána rozděluje roztok od čistého rozpouštědla, je 
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tento přetlak označován jako osmotický tlak. Pouţívají se membrány symetrické i 

asymetrické, polymerní, keramické. [12] 

Největšími aplikacemi jsou příprava pitné vody, předúprava vody pro reverzní 

osmózu či studená sterilizace nápojů. Mikrofiltrační membránové moduly jsou obvykle 

ploché nebo s dutými vlákny vyrobené z polymerů a trubkové či kapilární, pokud je 

výrobním materiálem keramika či slinutý kov. [4] 

Použití MF při úpravě vody 

V Itálii byly provedeny pilotní experimenty na zjištění účinnosti čištění vody pomocí 

mikrofiltrace. Byla použita voda z jezera Brugneto nedaleko Janova v Itálii. Pomocí 

keramických MF membrán bylo odstraněno 64 % organického uhlíku a 100 % 

suspendovaných látek, turbidita byla snížena o 99,6 %, zároveň byly také 100% odstraněny 

všechny patogenní mikroorganismy a z 99,2 % veškeré řasy. [18] 

2.6.2. Ultrafiltrace 

UF se dělí směsi rozpuštěných makromolekulárních látek na základě jejich 

rozdílných molárních hmotností, tj. na základě rozdílných velikostí molekul. Membrány 

pro mikrofiltrace se od membrán pro ultrafiltrace odlišují velikostí pórů svrchní (aktivní) 

vrstvy membrány a její tloušťkou. [5] UF lze při tlacích 0,2 aţ 10 bar separovat z vody 

částice o velikosti přibliţně 0,1aţ 0,05 m. Tento způsob můţe nahradit klasické způsoby 

primární dezinfekce vody chlorem a jeho sloučeninami, při nichţ mohou vznikat 

haloformy a další neţádoucí sloučeniny. [12] 

Použití UF při úpravě vody 

Technologie UF je rozšířená hlavně v USA a Evropě. Za zmínku stojí nejstarší 

membránová stanice Amoncourt ve Francii, která je od roku 1988 stále v chodu. UF 

technologie bývá aplikována na podzemní i povrchové vody a může být kombinována i 

s jinými metodami, jako např. filtrací přes aktivní uhlí. Příkladem takto upravovaných 

podzemních vod je několik dalších stanic ve Francii např. Chatel Gérard v provozu od 

roku 1993 s kapacitou 660 m3/den, Chermisey v provozu od roku 1994 s kapacitou 200 

m3/den, Saint Quentin v provozu od roku 1997 s kapacitou 250 m3/den, Saint-Julien v 

provozu od roku 1999 s kapacitou 400 m3/den, Bucey les Gy v provozu od roku 1999 

s kapacitou 1,200 m3/den. [18] 

2.6.3. Nanofiltrace 

NF membrány se pohybují na hranici rozeznatelných pórů. Selektivita nanofiltrace je 

dána různou rychlostí rozpouštění látek v polymeru a různou rychlostí difuse látek 

polymerem. Nanofiltrací se separují nízkomolekulární organické látky. Velikost 

separovaných látek se udává spíše v jednotkách molekulární hmotnosti neţ ve velikostech. 

Nanofiltrace separuje látky přibliţně do 20kDa, coţ odpovídá např. molekulám cukrů, 

barviv, pesticidů a herbicidů. Tlaky jsou o dost vyšší neţ u ultrafiltrace, pohybují se v 

desítkách barů (cca 5 aţ 10 bar). Začíná se projevovat osmotický tlak. Největšími 

aplikacemi jsou změkčování vody, odstraňování pesticidů při výrobě pitné vody či 

odsolování barviv po diazotaci. Moduly se pouţívají téměř výhradně spirálně vinuté, 

výjimečně dutá vlákna, vţdy však vyrobené z polymerního materiálu. [12], [15] 

Pouţití NF je jak v odsolování technologických kapalin, tak při výrobě čisté vody 

pro chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl a při zpracování odpadních vod. NF 
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membrány jsou polymerní, asymetrické, kompozitní. Dominantním mechanismem 

zachycování při NF není sítový efekt, zaloţený na velikosti molekul a otvorů v membráně, 

ale většinou jiné síly - adsorpční aktivita rozpuštěné látky vůči membráně, elektrický náboj 

membrány a molekuly rozpuštěné látky. Mocenství. NF membrány mohou oddělovat 

organické látky od nízkomolekulárních anorganických látek, jako barviva od solí, 

dvojmocné soli od NaCl, soli od kyselin (např. CuSO4 od H2SO4). [2] 

 
(Obrázek 16) Filtrační spektrum [32] 

Použití NF při úpravě vod 

Podzemní voda mající vysokou tvrdost a obsahující pesticidy je čištěna nanofiltrací 

ve stanici Debden Road Plant ve Velké Británii. Ta je v provozu od roku 1996. Skládá se ze 

tří NF stupňů obsahujících 14, 7 a 4 jednotky, z nichž každá je osazena šesti moduly, 

celkem tedy stanice obsahuje 150 NF modulů. Při 85% konverzi je tok permeátu 125 m
3
h

-1
. 

Takto produkovaná voda má vysokou kvalitu, je zbavena všech nežádoucích složek včetně 

pesticidů. 

Ve Francii poblíž města Jarny byla v roce 1995 postavena NF stanice pro čištění 

podzemní vody o kapacitě 2500 m
3
 denně. Zdejší podzemní voda se nachází v důlní oblasti 

a vykazuje vysokou solnost, obsahuje v majoritním zastoupení uhličitany, sírany až o 

koncentraci 3000 mg l
-1

. Z kationtů potom obsahuje převážně ionty hořečnaté, vápenaté a 

sodné. NF byla schopna zredukovat obsah všech iontů o 98 %, permeát odcházející z 

nanofiltrace odpovídá kvalitou pitné vodě. [18] 

2.6.4. Reverzní osmóza 

RO vychází ze zákonitosti vzniku osmózy. Je-li v systému, v němţ probíhá osmóza 

mezi čistým rozpouštědlem a roztokem, hladina roztoku vystavena osmotickému tlaku, 

osmóza se zastaví. Zvýší-li se dále tlak nad roztokem, začne rozpouštědlo proudit z 

roztoku do čistého rozpouštědla. Tento proces je RO. Vyuţívá se jí technicky jednak pro 

získání permeátu - zpravidla vyčištěné nebo odsolené vody, jednak pro zahuštění roztoků 

cenných látek. Membrány pro RO zadrţují částice o velikosti iontů (např. NaCl) a malých 

organických molekul (např. cukrů). Jsou výrazně anizotropní, to znamená, ţe separují 

pouze z jedné strany, coţ je důsledkem jejich asymetrické struktury. Pracovní tlak je 10 aţ 

150 bar. [4], [12] 
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Vztah mezi osmotickým tlakem při konstantní teplotě a koncentrací roztoku je 

odvozen následující úvahou. Vzhledem k tomu, ţe membrána propouští pouze molekuly 

rozpouštědla, nikoliv molekuly dispergované látky, platí v rovnováze podmínka rovnosti 

chemických potenciálů na obou stranách membrány pouze pro rozpouštědlo. Při stejném 

tlaku je chemický potenciál rozpouštědla v roztoku niţší neţ chemický potenciál čistého 

rozpouštědla. Aby se chemické potenciály na obou stranách membrány vyrovnaly, musí 

být tlak na straně roztoku vyšší neţ na straně čistého rozpouštědla. Rozdíl tlaků na obou 

stranách membrány je roven osmotickému tlaku. Osmotický tlak je koligativní vlastnost-

závisí na počtu částic. Klesá, jestliţe se částice slepují, tvoří agregáty, naopak vzrůstá při 

rozpadu agregátů. Osmotický tlak je jediná z koligativních vlastností, která je měřitelná 

nejen u analytických, ale i u koloidních roztoků. Pro analytické roztoky dosahuje 

osmotický tlak velikosti řádově 200 kPa. Pro koloidní soustavy má osmotický tlak velikost 

okolo 0,1 kPa. [19] 

 

(Obrázek 17) Princip RO [27] 

Příklady moţností pouţití RO: 

a) odsolování vody, sniţování obsahu solí – Odsolování mořské vody; čištění 

brakických vod. 

b) příprava velmi čisté vody - Pro výrobu polovodičů a mikročipů, TV obrazovek; 

pro farmaceutický průmysl, (infuzní roztoky, výroba antibiotik apod.). 

c) chemický průmysl - Ve výrobě pro zpětné vyuţití technologických vod; likvidace 

odpadních vod s moţností recyklování cenných komponent. 

d) potravinářský průmysl - Úprava vody pro výrobu nápojů (příprava varní vody v 

pivovarech atd.); úprava ovocných a zeleninových šťáv; zpracování mléka, 

zakoncentrování syrovátky. 

e) vodárny, teplárny, elektrárny - Přídavná voda pro napájení kotlů klasických 

tepelných i atomových elektráren; recirkulace demineralizované chladící vody pro 

chladící věţe. [16] 

Použití RO u vod s  obsahem solí kovů 

Systém dvoustupňové RO o kapacitě 500 m
3

 výluhu denně s 80% konverzí byl uveden 

do provozu říjnu 2003 na skládce Changshengqiao ve městě Chongqing v Číně. Hodnota 

pH výluhu je zde upravena na 6,0 až 6,5, aby se zabránilo předčasnému vysrážení iontů. 

Po filtraci je výluh veden na první stupeň jednotky RO. Permeát z prvního stupně je veden 

na moduly do druhého stupně jednotky RO, permeát z druhého stupně je vypouštěn do 
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vodoteče, koncentrát z druhého stupně je veden zpět na vstup do prvního stupně a 

koncentrát z prvního stupně je vracen zpět do tělesa skládky. U většiny složek se dosáhlo 

99% odstranění u některých iontů, jako např. CA
2+

, Ba
2+

 a Mg
2+

dokonce  99,9 %.  

RO se používá i k čištění podzemních vod od těžkých kovů, např. arsenu. Přírodní 

kontaminace podzemních vod arsenem se stala častým problémem kvality podzemních vod 

v mnoha částech světa. Pilotní testy za účelem použití RO k odstranění arsenu z podzemní 

vody byly provedeny v Park City v Utahu v USA. Arsen byl odstraněn z 99 %. V testu byly 

použity dva typy modulů, jeden spirálně vinutý s polyamidovou membránou a druhý s 

dutými vlákny z kompozitního polyamidu, který byl účinnější a arsen odstranil z 99,2 %, 

první typ modulu jen z 98,5 %. [18] 

2.7. KONCENTRAČNÍ MEMBRÁNOVÉ PROCESY 

Jednotlivé procesy se odlišují v řadě aspektů a podobnost není tak veliká, jako je 

tomu u procesů tlakových. Permeabilita membrány (tj. propustnost pro sloţky dělených 

směsí) pro transportovanou látku závisí na afinitě penetrantu a membrány, která určuje 

koncentraci látky v membráně, a tím i mobilitu polymerních segmentů nebo celých 

řetězců. Při separaci plynů je většinou tato interakce malá, při pervaporaci nebo dialýze 

můţe naopak bobtnání polymeru způsobit změnu difuzního koeficientu aţ o 10 řádů. [14] 

2.7.1. Pervaporace 

Pervaporace se pouţívá např. pro dělení směsí s velmi malým obsahem jedné sloţky 

nebo pro dělení azeotropických směsí. Pervaporací se dělí směsi kapalných sloţek tím 

způsobem, ţe směs zahřátá na vyšší teplotu (ale pod teplotou varu) je přivedena na vstupní 

(retentátovou) stranu membrány, ve které se sloţky směsi rozpouštějí, difundují 

membránou a na permeátové straně se odpařují. Permeát tedy z modulu odchází jako parní 

směs. Odpařování sloţek na permeátové straně membrány je podpořeno sníţením 

celkového tlaku (např. tím, ţe jsou páry ochlazeny a kondenzují při daném tlaku) nebo 

prouděním inertního plynu podél permeátového povrchu membrány. [5], [20] 

2.7.2. Separace plynů 

Membránové separace plynů jsou nové a dynamicky rozvíjející se technologie, 

jejichţ předností je energetická úspornost v porovnání s klasickými termálně řízenými 

procesy. Při membránových separacích plynů se vyuţívají polymerní materiály. Díky 

přítomnosti volného objemu mezi makromolekulami jsou tyto materiály schopny separovat 

plyny na molekulární úrovni - menší molekuly pronikají volným objemem snáze neţ 

molekuly větší. Také silové interakce molekul plynů s makromolekulami polymeru mohou 

mít významný vliv na propustnost a separační účinnost membrán. Takové membrány pak 

mají schopnost dělit plyny na základě jejich odlišné rozpustnosti v polymerním materiálu. 

Hybnou silou pro transport sloţek membránou je rozdíl jejich parciálních tlaků mezi 

retentátovou a permeátovou stranou membrány. [5], [21] 

Separace plynů se provádí tlakovým spádem na membráně. Je zapotřebí vysoký tlak 

řádu MPa. Z důvodu vysokého tlaku se pouţívají moduly spirálně vinuté nebo dutá vlákna. 

Největšími aplikacemi jsou separace H2/NH3, CO2/H2S, N2/vzduch, He/zemní plyn, 

dehydratace plynů, recyklace organických par. [15] 
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(Obrázek 18) Schéma membránové separace plynů [21] 

2.7.3. Dialýza 

Při dialýze jsou neporézní membránou, která je propustná pro nízkomolekulární 

rozpuštěné sloţky (např. soli) odděleny dva roztoky s odlišnou koncentrací nebo roztok a 

čisté rozpouštědlo. Rozpuštěné nízkomolekulární látky difundují membránou ve směru 

koncentračního spádu, tj. do roztoku s niţší koncentrací. Tímto způsobem lze např. zbavit 

roztok látek s vysokou molární hmotností (např. bílkovin) neţádoucích 

nízkomolekulárních sloţek (např. solí). Dialýzu lze uskutečnit vsádkovým nebo 

kontinuálním způsobem. Hybnou silou dialýzy je rozdíl koncentrací rozpuštěné sloţky po 

obou stranách membrány. [5] Membránový separační proces, kterým je moţno odstraňovat 

analyticky disperzní sloţky z koloidního systému.  

Jednoduché uspořádání dialýzy ukazuje obrázek 19 - koloidní disperze (A) je 

oddělena membránou od prostoru B, který na počátku obsahuje čisté disperzní prostředí. 

Analyticky disperzní podíly přecházejí do B, v A zůstává koloidní podíl. Není-li v prostoru 

B vyměňována kapalina, ustaví se po dostatečně dlouhé době Donnanova rovnováha mezi 

analyticky disperzní sloţkou v prostoru A a v prostoru B. Pro dokonalejší odstranění 

nízkomolekulárního elektrolytu je v prostoru B rozpouštědlo nutno vyměňovat. Za 

pokojových teplot je dialýza velmi pomalá; zvýšením teploty se doba potřebná k vyčištění 

systému zkrátí. [22] 

 

(Obrázek 19) Schéma dialyzátoru [22] 
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2.7.4. Kapalné membrány 

Kapalná membrána je tvořena vrstvou kapaliny, vhodným způsobem umístěnou 

(zakotvenou) mezi fázemi, mezi kterými dochází k transportu dělených sloţek. Kapalná 

membrána můţe být např. zakotvena v pórech pevné přepáţky (imobilizované, resp. 

zakotvené kapalné membrány) nebo je lze připravit dvojitou emulgací, např. rozptýlením 

kapének vodné fáze do organické kapaliny a poté dispergací takto připravené emulze do 

jiné vodné fáze. Výsledná směs pak obsahuje kapénky jedné vodné fáze uzavřené v 

kapkách organické fáze rozptýlených ve druhé vodné fázi - organická fáze tedy plní funkci 

membrány. Při separacích s vyuţitím kapalných membrán se některé sloţky dělené směsi 

rozpouštějí v kapalné fázi membrány. Jsou v ní transportovány difuzí k druhé fázi 

přiléhající ke kapalné membráně a přecházejí do ní. Sloţením kapalné membrány 

(přítomností komponent se specifickými vlastnostmi, tzv. přenašečů) lze široce ovlivňovat 

selektivitu transportu, např. elektroneutrálních a iontových sloţek, sloţek kyselé a 

alkalické povahy. [5] 

 

(Obrázek 20) Zakotvená kapalná membrána [5] 

2.8. TEPLOTNÍ MEMBRÁNOVÉ PROCESY 

Hnací silou těchto procesů je teplotní gradient neboli rozdíl teplot mezi dvěma 

fázemi oddělenými membránou, který můţe vedle transportu tepla způsobit rovněţ 

transport materiálu membránou. [7] 

2.8.1. Membránová destilace 

Její princip spočívá v tom, ţe přes mikroporézní hydrofobní membránu 

(polypropylén, polyvinylidenfluorid, Teflon) pronikají molekuly vody z teplejšího do 

studenějšího roztoku, kde kondenzují. Výhodou je odpařování vody pod bodem varu a tedy 

pod teplotou denaturace přírodních látek. [4] 

2.9. MEMBRÁNOVÉ PROCESY, JEJICHŢ HNACÍ SILOU JE ROZDÍL 

ELEKTRICKÉHOPOTENCIÁLU 

Tyto procesy vyuţívají pohybu částic v stejnosměrném elektrickém poli, kdy kladně 

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

migrují směrem ke kladně nabité elektrodě (anodě). Do cesty migrujících částic jsou 
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vkládány neporézní polymerní membrány s funkčními skupinami s elektrickým nábojem, 

které podle polarity funkčních skupin umoţňují transport pouze vybraných částic. [16] 

2.9.1. Elektrodialýza  

Při ED působí stejnosměrné elektrické pole na pohyb disociovaných sloţek solí ve 

vodném roztoku tak, ţe kationty pohybující se ke katodě jsou propouštěny katexovými 

membránami a zadrţovány anexovými membránami, zatímco anionty přitahované k anodě 

jsou propouštěny anexovými membránami a zadrţovány na katexových membránách. [16] 

V pracovním reţimu se anionty z roztoku obsahujícího soli přesouvají k anodě a 

procházejí anionaktivní membránou, zatímco kationty postupují ke katodě přes membrány 

kationaktivní. Tím vzniká v cirkulačním systému elektrodialyzéru proud koncentrátový se 

zvyšujícím se obsahem solí a proud diluátový, v kterém se obsah solí zmenšuje.  

Na rozdíl od procesu RO procházejí membránou pouze jednotlivé ionty a tudíţ 

transport přes membránu je výrazně menší. Mnoţství převedených iontů je přímo úměrné 

proudové hustotě v systému. Fouling (usazování nečistot na povrchu membránového 

materiálu) v takovém uspořádání se často odstraňuje „reversací“, tj. krátkodobou změnou 

polarity elektrického uspořádání a vzájemnou záměnou roztoků koncentrátu a diluátu. 

Tento způsob anti-foulingu není obrácenou elektrodialýzou vyuţitelnou pro získávání 

elektrické energie z roztoků s odlišnou solností a zmíněnou jiţ u tlakových procesů. 

Rozhodujícím parametrem pro efektivní proces elektrodialýzy je proudová hustota v 

systému a kvalita iontovýměnných membrán. Průmyslové elektrodialyzéry běţně obsahují 

několik set komor umístěných mezi elektrodami. Pokles napětí na jedné komoře činí cca 1-

2 V, takţe celkové vkládané napětí se pohybuje ve stovkách voltů.  Zvyšování proudové 

hustoty znamená sniţování koncentrace iontů v blízkosti membrány diluátové větve na 

velmi malou hodnotu, které při dosaţení hodnoty limitní proudové hustoty znamená riziko 

disociace vody a vyvolává energetické ztráty. Dalším ohroţením je zvyšování koncentrace 

solí v koncentrátovém proudu s rizikem jejich vysráţení a vznikem foulingu srovnatelného 

s přítomností suspendovaných nebo koloidních částic a polyelektrolytů které musí být z 

roztoků před elektrodialýzou odstraněny. [1], [7] 

 

(Obrázek 21) Schéma uspořádání ED zařízení se střídavě uspořádanými kation- a anion-výměnnými 

membránami [5] 
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Příklady moţností pouţití elektrodialýzy:  

a) Farmaceutický průmysl - čištění fermentačních roztoků, sér a vakcín 

b) Chemický průmysl - separace anorganických a organických roztoků čištění 

organických látek, např.: aminokyselin, čištění odpadních vod,  

c) Potravinářský průmysl - demineralizace mléčné syrovátky, stabilizace vína, 

odsolování ovocných šťáv 

d) Další pouţití - odsolování/zakoncentrování mořské a brakické vody a vod 

průmyslových, recyklace a regenerace galvanických lázní, čištění zasolených 

důlních vod. [16] 

Použití ED jako součást čistírny nadbilančních odkalištních vod  

Ve státním podniku DIAMO jsou membránové technologie – konkrétně 

elektrodialýza a reverzní osmóza součástí celého technologického procesu čistírny 

nadbilančních odkalištních vod o.z. GEAM Dolní Rožínka. Technologie elektrodialýzy 

produkuje koncentrát, který je dále zpracováván v odpařovací stanici. Druhým produktem 

elektrodialýzy je částečně odsolená voda, která je v konečné fázi dočišťována technologií 

RO tak, aby dočištěné vody splňovaly podmínky pro jejich vypouštění do vodoteče.  

Výhodou membránových technologií je jejich nižší energetická a tudíž i ekonomická 

náročnost ve srovnání například s odpařováním, jelikož u nich nedochází k fázovým 

změnám. Membránové technologie obecně, a elektrodialýza zvlášť, jsou flexibilní, což 

zejména v oblasti čištění vod umožňuje zvládat sezónní výkyvy ve složení čištěných vod, 

případně reagovat na dlouhodobý vývoj bez nutnosti změny zařízení. Třetí výhodou je 

potom snadnost řízení a automatizace celé technologie na základě kontinuálně měřených 

běžných veličin, jako je vodivost, elektrické napětí, proud či průtok. V současné době byl z 

hlediska požadavku na zvýšení kapacity čištění nadbilančních vod realizován projekt 

aplikace technologických postupů předúpravy, elektrodialýzy, reverzní osmózy a 

odpařovací stanice, který představuje unikátní řešení uzavřeného cyklu vodního 

hospodářství s pozitivním dopadem na ochranu životního prostředí. Společné úsilí 

pracovníků MEGA, a. s., a o. z. GEAM Dolní Rožínka, tak přineslo výsledek, který ukazuje 

cestu, jak zabezpečit vysoké požadavky na ochranu životního prostředí při zpracovávání 

uranových rud, a který nemá ve světě obdoby.[23] 

2.9.2. Elektroosmóza 

Průtok kapaliny kapilárou, vyvolaný rozdílem elektrických potenciálů – můţe být 

sledována např. v zařízení schematicky znázorněném na obr.. Lineární rychlost průtoku 

kapaliny je měřena rychlostí pohybu bubliny ve vodorovné kapiláře. Přepáţka umístěná 

mezi elektrodami je tvořena porézní nebo práškovitou hmotou. Aby nebyl průběh měření 

rušen produkty elektrolýzy (zejména vývinem plynů na elektrodách), pouţívá se 

nepolarizovatelných elektrod. [22] 
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(Obrázek 22) Měření elektroosmózy [22] 

2.9.3. Elektrodeionizace 

EDI je nová moderní technologie přípravy ultračisté vody, která kombinuje 

technologii filtrace přes polopropustné membrány RO a ionto-měničovou technologii a tím 

dosahuje vysoké účinnosti v procesu demineralizace. EDI pouţívá v prostoru mezi 

membránami směs katexu s anexem, které výrazně zrychlují pohyb iontů a umoţňuje i 

odstranění solí z velmi zředěných roztoků. EDI proces vyuţívá k nepřetrţité regeneraci 

iontoměniče elektrické pole a jeho schopnost redukovat ionty na základě jejich nabití. Tím 

šetří velké mnoţství kyselin a ostatních ţíravin nutných k regeneraci pryskyřice. Vyuţití 

EDI technologií šetří spotřebu energie - běţně 0.1 aţ 0.5 kWh/m³, ale i provozní náklady 

na výrobu ultračisté vody, šetří aţ 95% spotřeby chemických látek a tím je i velkým 

přínosem pro ţivotní prostředí. [24] 

 

(Obrázek 23) Princip EDI [24] 

EDI je proces podobný ED. Oba dva procesy se shodují v principu, kdy voda protéká 

prostorem mezi membránami v elektrickém poli, které působí pohyb kationtů k jedné 

elektrodě a aniontů k druhé elektrodě. Dochází tedy ke sníţení koncentrace solí v jednom 

prostoru a obohacení solí v druhém prostoru. Hlavním rozdílem je vyplnění diluátových 

popřípadě koncentrátových komor směsným ionexovým loţem. Přítomnost ionexu 

koncentruje procházející ionty a výrazně tak zvyšuje vodivost v diluátových komorách. V 

případě roztoků s nízkou vodivostí pak elektrický náboj prochází prakticky pouze přes 

částice ionexu. Zároveň s odsolením vody dochází k disociaci vody za vzniku H
+
 a OH

-
 

iontů, které rovněţ migrují v elektrickém poli a kontinuálně udrţují částice katexu v H
+
 a 

částice anexu v OH
-
 formě. [16] 

2.9.4. Elektroforéza 

Pro měření elektroforézy, tj. sledování rychlosti pohybu nabitých koloidních částic 

ve stejnosměrném elektrickém poli byla vypracována řada metod, např. přímé pozorování 

disperzních částic v mikroskopu nebo ultramikroskopu, při němţ se měří čas, který 
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potřebuje zvolená částice k migraci na určitou vzdálenost. Tuto metodu lze pouţít i u 

roztoků vysokomolekulárních látek, jejichţ jednotlivé molekuly nejsou ultramikroskopem 

viditelné (do roztoku se přimísí drobounké částečky křemene nebo uhlí, které adsorbují 

makromolekuly; jejich pohyblivost je stejná jako u volných makromolekul).   

Metoda pohyblivého rozhraní, při níţ se pozoruje rychlost pohybu rozhraní mezi 

disperzí a vhodným roztokem (často čistým disperzním prostředím), který musí být 

průzračný nebo bezbarvý o stejné nebo o málo větší elektrické vodivosti neţ zkoumaný 

disperzní systém a který nesmí ovlivňovat zeta-potenciál disperzních částic.  

 

(Obrázek 24) Měření elektroforézy metodou pohyblivého rozhraní [22] 

Zónová elektroforéza na filtračním papíru nebo na gelovém podkladu: na podklad 

zvlhčený tlumivým roztokem o vhodném pH se nanese kapka zkoumané disperze. Po 

připojení zdroje stejnosměrného napětí se po podkladu začnou pohybovat jednotlivé sloţky 

(o různých pohyblivostech) a vytvoří tak tolik zón, kolik bylo sloţek v systému. Jednotlivé 

zóny lze rozdělit a sloţky vyextrahovat. Pouţívá se hlavně jako analytická metoda, v menší 

míře i pro preparativní účely. Hodí se i pro vysokomolekulární látky (pro separaci 

bílkovin). Pouţití gelu jako podkladu dovoluje ostřejší separaci. [22] 

3. PROBLEMATICKÉ SLOŢKY VSTUPNÍ VODY – MOŢNOSTI 

ELIMINACE 

Pro všechny membránové procesy je velmi důleţitá předúprava vody, aby se 

zabránilo zanášení nebo tzv. otravě membrán, protoţe chemicky čistá je pouze destilovaná 

voda. [25] Předúprava vstupní vody musí zahrnovat celkový systematický přístup pro 

nepřetrţitý a spolehlivý provoz. Například, špatně navrţená a/nebo provozovaná nádrţ 

bude mít za následek zatíţení membrány mimo její provozní limity. Takové nedostatečné 

předčištění vyţaduje časté čištění membránových prvků k obnovení produktivity. Náklady 

na čištění, prostojů a ztráty výkonu systému mohou být značné. Způsob předúpravy závisí 

do jisté míry na druhu vstupní vody.  

Výběr správné předúpravy maximalizuje účinnost a ţivotnost membrány tím, ţe se 

minimalizuje: 

 Fouling (tj. zanášení pórů v membráně). 

 Scaling (tj. adsorpce specifických organických sloučenin na povrchu 

membrány). 

 Membránová degradace. [26] 
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Pouţívané způsoby předúpravy se dělí na metody přímé, při kterých pouţité 

technologii není předřazen jiný fyzikální nebo chemický proces, kterým se mění velikost 

nebo náboj látky, případně obojí a metody, zaloţené na kombinaci s těmito procesy. Do 

první skupiny patří např. MF nebo UF. Do druhé skupiny lze zařadit např. metody 

pouţívané s koagulací, které jsou nejčastěji pouţívány při přípravě demineralizované vody 

z povrchových vod.  

Přímé odstranění všech částic je moţné dosáhnout RO a NF. Tyto technologie jsou 

však určeny k odstranění solí a odstranění ostatních součástí můţe být doprovázeno 

nevratnými neţádoucímu ději jako je zanášení membrán. Sedimentace a filtrace je 

vzhledem k velikosti koloidních částic většinou přímo neúčinná, velikost částic je nutno 

zvětšit tak, aby bylo moţné tyto částice zachytit. Pro filtraci lze dosáhnout zvýšení 

účinnosti aplikováním postupu, který zvětšuje velikost odstraňovaných částic např. 

postupem způsobujícím koagulací suspendovaných látek, kdy dochází ke zvětšení částic 

jejich spojováním, které je pak moţno odstranit filtrací nebo sedimentací. Zvětšení částice 

se dosahuje přidáním činidla opačného elektrického náboje, které způsobí koagulaci 

suspendovaných látek (vznik sraţeniny bez náboje).  

Dalším parametrem charakterizujícím suspendované látky je tedy náboj suspenze. 

Tento náboj zabraňuje slučování částic do větších celků. Suspendované koloidní látky 

získávají náboj buď disociací skupin v povrchové vrstvě prostoru iontovou adsorpcí, nebo 

prostorovou adsorpcí. Nejčastěji se jedná o hydroxidové skupiny vázané v krystalové 

mříţce hlinitokřemičitanů a hydratovaných oxidů. Náboj a adsorpční schopnost tedy závisí 

na hodnotě pH. Při určitém pH charakteristickém pro danou sloučeninu jsou koncentrace 

H
+
 a OH

-
 vyrovnány a náboj je nulový. Toto pH se nazývá izoelektrický bod a je různé pro 

kaţdou látku. Nad touto hodnotou je povrchový náboj záporný. Koloidní částice mají 

většinou záporný náboj. Na povrchu částice se vytvoří vrstva opačně nabitých iontů 

z roztoku, z nichţ část je pevně přichycena k částici a část je rozptýlena v roztoku tak, aby 

výsledný potenciál byl nulový. Na povrchu částice tedy vzniká potenciální rozdíl, jehoţ 

hodnota klesá se vzdáleností od částice. Pro stabilitu koloidní částice je rozhodující 

potenciál na hranici mezi pevnou a pohyblivou vrstvou - zeta potenciál Zeta-

potenciál je funkcí uspořádání fázového rozhraní. Znaménko zeta-potenciálu je opačné neţ 

znaménko iontů vnější vrstvy elektrické dvojvrstvy. Nebývá vyšší neţ 0,1 V, je značně 

ovlivňován přídavkem elektrolytů a to i v malých koncentracích. [22] 

Ve styku s roztokem nabitý povrch přitahuje ionty opačného znaménka (tzv. 

protiionty), jejichţ náboj neutralizuje náboj povrchu a vzniká tak útvar sloţený ze dvou 

vrstev opačně nabitých – elektrická dvojvrstva. Mezi povrchem a objemovou fází roztoku 

je rozdíl elektrických potenciálů, podle konvence je potenciál objemové fáze roven nule. 

Znaménko potenciálu povrchu, je stejné jako znaménko náboje povrchu. Vnitřní část 

dvojvrstvy je označována jako vnitřní vrstva nebo nabitý povrch. Buď je součástí tuhé 

fáze, nebo tvoří na povrchu adsorbovanou vrstvu o tloušťce jednoho iontu. Je to plocha, 

která nese elektrický náboj. Vnitřní vrstva přitahuje opačně nabité ionty z roztoku, které 

tak vytvoří druhou vrstvu o stejné plošné hustotě náboje, ale s opačným znaménkem. 

Druhá, vnější vrstva, je k první vnitřní vrstvě iontů vázaná jednak elektrostatickými, 

jednak adsorpčními silami o plošné hustotě náboje, která je menší neţ hustota náboje prvé 

vrstvy. Adsorpční síly mají proti elektrostatickým podstatně kratší dosah. [19] 
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3.1. PROBLEMATICKÉ SLOŢKY VODY 

3.1.1. Huminové látky 

Rozkladem rostlinné hmoty (tzv. humifikačními pochody) se tvoří humus. Huminové 

látky tvořící humus jsou vysokomolekulární cyklické sloučeniny. [28] Huminové látky lze 

rozdělit podle chemických a fyzikálněchemických vlastností na humusové kyseliny, 

huminy a humusové uhlí. Všechny skupiny jsou si strukturně podobné, liší se molekulovou 

hmotností, obsahem funkčních skupin, kyselostí, kompletačními schopnostmi a 

rozpustností v některých rozpouštědlech. Huminové látky jsou tvořeny převáţně uhlíkem, 

kyslíkem, vodíkem, dusíkem, ale také sírou. Pro vody s obsahem huminových látek je 

typická nejen vysoká koncentrace těchto látek, ale také nízký obsah vápníku, hořčíku a 

hydrogenuhličitanových iontů, nízká hodnota pH a KNK4,5 a často také zvýšený obsah 

hliníku.  

Vzhledem ke kyselé povaze huminových látek lze pro jejich odstranění z vody pouţít 

anexy. Existují dva mechanismy záchytu huminových látek ve struktuře ionexové 

pryskyřice, a to iontová výměna a adsorpce.  

a) Při iontové výměně dochází ke specifickým interakcím mezi povrchovými 

karboxylovými skupinami huminových látek a funkčními skupinami ionexu.  

b) Při mechanismu povrchové adsorpce se huminové látky zachytí na vnitřní povrch 

ionexu vlivem Van der Waalsových, vodíkových a hydrofobních vazeb aniţ 

interagují s jeho funkčními skupinami.  

O tom, který mechanismus bude převaţovat, rozhoduje především hodnota pH. Při 

velmi nízkém pH se můţe uplatnit mechanismus adsorpce (huminové látky nejsou 

disociovány, resp. jejich disociace je potlačena), při vyšším pH je hlavním mechanismem 

iontová výměna (huminové látky jsou více disociovány). V neutrální oblasti se mohou 

uplatňovat oba výše popsané mechanismy, obecně ale převaţuje mechanismus iontové 

výměny. Při vysoké hodnotě pH se humáty na anexech jiţ zachycovat nebudou, neboť 

anionty huminových látek se fyzikálně na skeletu ionexu sorbovat nemohou a iontová 

výměna vzhledem k vysoké koncentraci hydroxidových iontů také nemůţe probíhat. 

Pro úpravu povrchových vod s obsahem huminových látek jsou nejúčinnější silně 

bazické anexové pryskyřice, které jsou pouţitelné v širokém rozmezí pH a teplot. 

Huminové látky, včetně fulvokyselin se lépe zachycují v makroporézní neţ v gelové 

struktuře ionexu. Makroporézní anexy se také lépe regenerují, neţ gelové, kde dochází aţ 

k nevratné chemisorpci a postupnému sniţování uţitkové kapacity. Pro separaci 

huminových látek z vody se nejčastěji pouţívají ionexy se styren-divinylbenzenovou nebo 

akrylátovou strukturou (matrice je buď styren, nebo akrylát a divinylbenzen je síťující 

činidlo u obou moţností), přičemţ styrendivinylbenzenové pryskyřice jsou k huminovým 

látkám selektivnější neţ akrylátové. Ionexy pouţívané pro úpravu vod s obsahem 

huminových látek nesou na svém povrchu nejčastěji aminové funkční skupiny (terciární 

aminy a kvartérní amoniové skupiny). Anexy jsou zpravidla provozovány v chloridovém 

cyklu. [29] 

3.1.2. Stroncium a baryum 

Baryum a stroncium se vyskytují ve vodách převáţně jako jednoduché ionty. Protoţe 

stroncium a baryum jsou běţně přítomné v půdě (ikdyţ v malých koncentracích), jsou 
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běţnou součástí přírodních vod, coţ se týká zejména stroncia. Stroncium vţdy dominuje 

nad baryem. Obvykle se koncentrace obou prvků v povrchových a prostých vodách 

pohybují jen v jednotkách nebo desítkách mikrogramů v litru.  Při odstraňování barya 

z odpadních vod se vyuţívá velmi malé rozpustnosti chromanu BaCrO4(s) (log Ks asi -9,8).  

Baryum patří mezi toxické prvky. Patří mezi látky stimulující svalovou a srdeční 

činnost a nepříznivě ovlivňuje nervový systém. Obsah stroncia v pitné vodě není limitován. 

[30] 

3.1.3. Ţelezo a mangan 

Ţelezo se ve vodách vyskytuje v oxidačním stupni II nebo III. V bezkyslíkatém 

redukčním prostředí podzemních vod a v povrchových vodách u dna nádrţí a jezer se 

vyskytuje ţelezo v oxidačním stupni II. Ve vodách obsahujících rozpuštěný kyslík je 

ţelezo v oxidačním stupni III nejstabilnější formou výskytu. Oxidaci ţeleza mohou 

významně ovlivňovat různé anionty a kationty. Jejich účinek je závislý na stabilitě 

vznikajících komplexů s Fe
II
 nebo Fe

III
. Sírany a chloridy oxidaci zpomalují, kdeţto 

hydrogenuhličitany proces urychlují. Z kationtů urychlují oxidaci ţeleza měď, kobalt a 

mangan. Kromě anorganických látek mají na rychlost oxidace Fe
II
 rozpuštěným kyslíkem 

ve vodě vliv i látky organické, především huminové látky a třísloviny, které její rychlost 

sniţují. Ţelezo přítomné ve vodě způsobuje především technické závady tím, ţe materiály 

se kterými přichází do styku, zbarvuje ţlutě aţ hnědě.  

Mangan se ve vodách můţe vyskytovat v rozpuštěné a nerozpuštěné formě 

především v oxidačních stupních II, III a IV. V technologii vody můţe mít význam i 

mangan v oxidačním stupni VII. Manganu bývá obvykle méně neţ ţeleza. Mangan však 

významně ovlivňuje organoleptické vlastnosti vody, a to více neţ ţelezo. V koncentraci 

větší neţ 0,3 mg.l
-1

 můţe jiţ nepříznivě ovlivnit chuť vody a nerozpuštěné vyšší oxidační 

formy manganu mohou hnědě zbarvovat materiály přicházející s takovou vodou do styku. 

[30] 

Odţelezování a odmanganování vody 

Principem odstranění ţeleza a manganu z vod je jejich převedení na nerozpustnou 

formu. Ţelezo do formy Fe(OH)3 a mangan do formy MnO(OH)2 nebo MnO2. Pro oxidaci 

se jako oxidační činidlo pouţívá vzdušný kyslík rozpuštěný ve vodě, chlor, manganistan 

draselný nebo ozón. Odţelezování a odmanganovávání probíhá současně při úpravě vody 

do vápenato - uhličitanové rovnováhy. [31] Vápenato – uhličitanová rovnováha má 

význam při hodnocení agresivních inkrustujících účinků vod a při vylučování 

uhličitanových minerálů. Vápenato – uhličitanová rovnováha obsahuje celkem šest sloţek 

– H2CO3, HCO3
-
, CO3

2-
, Ca

2+
, H

+
 a OH

-
. Vápenato – uhličitanová rovnováha závisí na 

teplotě a iontové síle vody.  

Pokud se voda nachází ve vápenato – uhličitanové rovnováze, tzn., ţe nevylučuje ani 

nerozpouští kalcit, je stabilní (k CaCO3(s)). Toho můţe být dosaţeno různými způsoby 

podle chemického sloţení vody, např. odstraněním agresivního CO2, u velmi málo 

mineralizovaných vod naopak zvyšováním koncentrace iontů HCO3
-
 a Ca

2+
 , např. 

dávkováním CO2+Ca(OH)2, CaCO3, CaCO3+H2SO4. [30] 
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3.1.4. Agresivní oxid uhličitý  

Při posuzování agresivity vody má z chemických rovnováh největší význam 

uhličitanová rovnováha. Rozpustnost CaCO3 ve vodě je při 20 °C asi 15 mg.l
-1

, pokud 

voda neobsahuje rozpuštěný CO2. Ve větší míře se můţe CaCO3rozpouštět jen za 

přítomnosti rozpuštěného CO2 podle rovnice:  

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

 + 2 HCO3
- 

Podle výše uvedené rovnice se ustavuje rovnováha mezi ionty Ca
2+

, HCO3
-
 a CO2. 

Oxid uhličitý, který je v rovnováze je nezbytný k tomu, aby se CaCO3 nevylučoval 

z roztoku nebo naopak nerozpouštěl, se nazývá rovnováţný oxid uhličitý.  

Je – li ve vodě přítomno větší mnoţství volného CO2, neţ odpovídá uhličitanové 

rovnováze, má voda tendenci rozpouštět uhličitan vápenatý. Pod pojmem volný oxid 

uhličitý se rozumí rozpuštěný oxid uhličitý ve vodě, který je součtem koncentrací volně 

hydratovaného CO2 a HCO3
-
. Rozdíl mezi obsahem volného a rovnováţného CO2 se 

nazývá nadbytečný oxid uhličitý a veškerý nebo jen jeho část můţe působit agresivně na 

různé materiály. Naopak je – li ve vodě přítomno menší mnoţství CO2 neţ odpovídá 

rovnováţnému stavu, má voda tendenci vylučovat CaCO3 a tvořit inkrustace. 

V r. 1936 Langelier definoval tzv. index nasycení Is (saturační index) : 

Is = pH – pHs 

Kde pH je naměřená hodnota u původního vzorku vody a pHs je vypočtená hodnota 

pH vody, kterého by dosáhla, kdyby při daném sloţení byla v rovnováze s CaCO3(s). 

Langelierův index je pouze ukazatelem obecné tendence vody rozpouštět nebo vylučovat 

CaCO3. Voda je agresivní je – li saturační index záporný, a voda je inkrustující, je – li 

saturační index kladný. Je – li saturační index roven nule, voda se nachází v rovnováţném 

stavu. Hodnoty v rozmezí +0,25 aţ -0,25 se povaţují ještě z a rovnováţný. [30], [28] 

Odkyselování 

Odkyselování vod je technologický proces, při kterém se z vody odstraňuje agresivní 

oxid uhličitý. Odstraňování agresivního oxidu uhličitého se provádí zejména z důvodu jeho 

korozivních účinků. Odkyselování se provádí způsobem chemickým nebo mechanickým a 

o volbě toho kterého způsobu rozhoduje chemické sloţení vody. Cílem odkyselování je 

upravit vodu do vápenato – uhličitanové rovnováhy, která vyjadřuje vztah mezi ionty 

HCO3
-
, Ca

2+
, CO3

2-
 a volným CO2. Rovnováţný CO2 je v rovnováze s ionty HCO3

-
 a je 

nezbytný k tomu, aby se ţádný CaCO3(s) nerozpouštěl, ani nevylučoval.  

Základem mechanických způsobů odkyselování je odstranění oxidu uhličitého 

provzdušněním (aerací). Mechanické odkyselování se pouţívá pro vody, které obsahují 

větší mnoţství CO2, iontů Ca
2+

, Mg
2+

 a HCO3
-
. Odkyselování je účelné jen do té míry, neţ 

se začne zmenšovat obsah rovnováţného CO2, protoţe pak by docházelo k vylučování 

CaCO3. [31] 

3.1.5. Olejové emulze 

Olejové emulze jsou obvykle směsí několika komponent, kaţdá se specifickou 

funkcí. Odpadní olejové emulze mohou obsahovat olej (minerální, rostlinný nebo 

syntetický), mastné kyseliny, emulgátory (ionogenní a neionogenní povrchově aktivní 

látky), inhibitory koroze (aminy), bakteriocidní přípravky a další chemikálie přidávané pro 
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zajištění vysoké trvanlivosti a účinnosti olejové emulze. Odpadní emulze můţe obsahovat i 

řadu příměsí z jednotlivých technologických operací, kterým je emulze podrobena. Emulze 

můţe být znečištěna např. olejem z jiných zdrojů, prachem, obrusy a bakteriemi.  

Vstupní olejové odpadní vody likvidované membránovými filtracemi obsahují 

obvykle 0,1 aţ 10% oleje ve stabilní, ale obvykle znečištěné emulzi. Případný volný olej, 

v maximálním mnoţství cca 1 aţ 5% je před membránovou separací zpravidla odstraňován 

odstředěním nebo gravitačně. Problémy s volným olejem nebo nestabilní emulzí mohou při 

separaci nastat především z toho důvodu, ţe olej se akumuluje na povrchu membrány a 

vytváří souvislou vrstvu, která přednostně smáčí membránu – povrchové napětí oleje je 

menší neţ u vody. V tomto případě membrána propouští olej a v retentátu je akumulovaná 

voda. Úspěšné provedení membránové separace je v tomto případě závislé především na 

udrţení emulze ve formě, co největších, ale ještě stabilních emulgovaných olejových částic 

- obecně větších neţ 0,1 m, které jsou větší neţ velikost pórů membrány (0,01 m a 

menší).  

Ke zvýšení filtrovatelnosti odpadní olejové emulze pomocí membrán přispívá 

agregování kapek emulze, tedy flokulace. Pro koncentrované emulze je charakteristická 

koalescence (splývání) částic. Tento jev předurčuje dobu existence emulze do rozvrstvení 

fází. Pro rozráţení emulzí a tedy pro urychlení koalescence se vyuţívají především:  

 Přídavek povrchově aktivních deemulgátorů. 

 Chemické vázání stabilizátorů. 

 Změna pH 

 Změna obsahu elektrolytů. 

 Působení elektrického pole 

 Působení tepla. 

 Působení ultrazvuku. [11] 

3.2. MOŢNOSTI ELIMINACE PROBLEMATICKÝCH SLOŢEK 

V NÁVAZNOSTI NA MEMBRÁNOVÉ PROCESY 

Funkce membránových procesů je podmíněna zajištěním poţadovaných nátokových 

parametrů zpracovávaných medií, spočívající obvykle ve sníţení koncentrací chemických 

látek i pevných částic pomocí klasických i speciálních postupů úpravy vodných roztoků. 

[15] 

3.2.1. PŘEDÚPRAVA VSTUPNÍ VODY PRO POUŢITÍ RO 

Koloidní látky a NOM lze odstranit z vody tzv. konvenční předúpravou, sestávající 

se z koagulace, po které následuje filtrace. Tato předúprava se aplikuje v případě, ţe se 

jedná o vodu s nízkým zákalem. Flokulace, flotace a sedimentace jsou přidány v případě 

velmi kalné vody. Netradiční předúprava pro NOM a koloidní látky je ultrafiltrace. Na 

roztok by měl být dávkován antiskalant před RO membránu. Antiskalant je přípravek proti 

vodnímu kameni, který bráni usazovaní uhličitanu vápenatého, síranu vápenatého a síranu 

barnatého. Mikrofiltrace se aplikuje jako poslední krok před  RO membránu pro odstranění 

částic písku nebo materiálu, který by poškodil membránu. [32], [25] 
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Tabulka č. 2: Způsoby eliminace problematických látek ze vstupní vody [32] 

FOULING 
PROBLEMATICKÉ 

LÁTKY 
PŘEDÚPRAVA 

Biologický 
Bakterie, viry, mikroorganismy, 

protozoa 
Chlorace 

Částicový Písek, jíl Filtrace 

Koloidní 

Organické a anorganické 

komplexy, koloidní částice, 

mikrořasy 

Koagulce + filtrace 

Optimální způsob: 

Flokulace/sedimentace 

Organický 

Organické látky přírodního 

původu (NOM): huminové látky a 

fulvokyseliny, biopolymery 

Koagulace + filtrace + 

adsorpce vrstvou aktivního 

uhlí 

Koagulace + ultrafiltrace 

Minerální 

Kalcium, Magnesium, Baryum, 

Stroncium 

 

Dávkování antiskalantu 

 

Sírany, uhličitany Acidifikace 

Oxidační účinky Chlor, ozon, manganistan draselný 

Dávkování oxidačních 

činidel: (meta)bisulfit sodný, 

aktivní uhlí granulované 

3.3. PŘEDÚPRAVA VSTUPNÍ VODY PRO POUŢITÍ ED 

Vedle koncentrační polarizace je pouţití ED jednotky omezeno několika parametry, 

které je nutné řešit individuálně. Shodně s ostatními membránovými procesy hrozí 

znehodnocení membrán membránovými jedy. U iontově selektivních membrán působí jako 

jedy vícevalenční ionty schopné nevratně obsadit funkční skupiny a tím inaktivovat část 

membrány. Slabě ionizované látky pronikají membránou velmi obtíţně, tudíţ se akumulují 

na povrchu membrán a blokují tak transport ostatních iontů. Povrchově aktivní látky 

zablokují povrch membrán, čímţ neúnosně vzroste odpor elektrodialyzéru. Rovněţ hrozí 

přímá adsorpce na povrch membrány a zablokování jejího povrchu. V případě přítomnosti 

tuhých částic ve zpracovávaném roztoku dochází např. k zanášení komor a nárůstu 

tlakových ztrát, nehomogenitě toku. Proto bývá často předřazen proces předúpravy 

separující zákal a koloidní částice.  V případě, ţe ţádoucím produktem je co nejvyšší 

stupeň odsolení, je proces ED limitován vodivostí diluátu. S poklesem koncentrace 

v diluátu dochází k poklesu vodivosti, tím vzrůstá celkový odpor elektrodialyzéru. 

Průchodem proudu pak dochází k zahřívání diluátu a můţe dojít aţ k poškození celého 

zařízení. [7] 

3.4. PŘEDÚPRAVA VSTUPNÍ VODY PRO POUŢITÍ EDI 

Předúprava EDI zahrnuje filtraci a částečnou demineralizaci pomocí RO. RO 

odstraňuje mnoho z kontaminujících látek, které by mohly poškodit systém EDI, jako jsou 

organické látky a částice, které by bylo obtíţné odstranit z jednotky EDI. Pořadí kroků 

předúpravy zahrnuje filtraci vrstvou aktivního uhlí, hloubkovou filtraci, RO a změkčování. 

Filtrace vrstvou aktivního uhlí se pouţívá na odstranění chlóru a některých organických 

látek z vody. Význam odstranění chloru je dvojí. Nejprve je třeba odstranění, aby nedošlo 
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k poškození RO modulů, které jsou citlivé na vysokou koncentraci chlóru. Za druhé, při 

vysoké koncentraci chloru negativně ovlivňuje iontovou výměnu v rámci modulu EDI. 

Pouţívá se hloubková filtrace k odstranění částic a koloidů pocházející ze vstupní vody. 

RO moduly se pouţívají na odstranění širokého spektra cizorodých látek, včetně 

organických a anorganických kontaminantů, částic nebo koloidů. Všechny tyto nečistoty 

jsou odstraněny s účinností aţ 99%. Nakonec změkčovače se pouţívají na odstranění 

dvojmocných kationty z roztoku, jako je vápník a hořčík. Dvojmocné kationy způsobí 

scaling na mixed bed pryskyřice modulu EDI klesající efektivní ţivotnost modulu a jeho 

výkon. [33], [34] 

Deionizace je často označována téţ jako demineralizace nebo iontová výměna. Při 

procesu deionizace jsou ionty z vody odstraněny pomocí syntetických pryskyřic – 

iontoměničů. Iontoměniče mají vysokou afinitu k rozpuštěným anorganickým látkám 

iontové povahy. Podle typu iontů, které odstraňují, rozlišujeme katexy (odstraňují kationty) 

a anexy (odstraňují anionty). Deionizace je jediná technologie, která je schopna poskytnout 

ultračistou vodu s rezistivitou aţ 18,2 M.Ω, coţ odpovídá specifické vodivosti 0,056 

µS.cm
-1

. V praxi se nejčastěji pouţívá ekvimolární směs velmi čistého katexu a anexu 

(směsný iontoměnič, mixed-bed) umoţňující dosáhnout maximální iontové čistoty. 

Důleţitým poţadavkem na iontoměniče pouţívané k přípravě velmi čisté vody je 

minimální uvolňování organických látek. Samostatnou aplikací je odstranění kationtů 

způsobujících tvrdost vody, zejména tedy vápníku a hořčíku s pouţitím katexu v sodném 

cyklu. Zařízení nazývané změkčovač je schopno provádět automatickou regeneraci katexu 

s pouţitím nasyceného roztoku chloridu sodného. [35] 

4. LABORATORNÍ EXPERIMENTY PŘEDÚPRAVY VODY 

Pro laboratorní experiment byla pouţita voda z lokality VJ Jeremenko. Důlní vody 

z této lokality jsou charakterizovány jako neutrální aţ mírně alkalické vody základního 

natrium-chloridového typu se zvýšeným obsahem radionuklidů, dominantně původem z 

pokryvu karbonských hornin (baden), kvarterních zvodní a povrchových toků přímou 

filtrací přes karbonská okna. [36] 

4.1. PROVEDENÍ VSTUPNÍHO ROZBORU VZORKU DV 

Tabulka č. 3: Koncentrace ukazatelů jakosti vstupní vody 

UKAZATELÉ 

JAKOSTI 
JEDNOTKA 

STANOVENÉ 

HODNOTY 

pH - 7,11 

ZNK4,5 mmol.l
-1

 0 

ZNK8,3 mmol.l
-1

 2,04 

KNK8,3 mmol.l
-1

 0 

KNK4,5 mmol.l
-1

 35,5 

Veškeré látky mg.l
-1

 9884 

Nerozpuštěné látky mg.l
-1

 3 

   Hydrogenuhličitany mg.l
-1

 167 
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4.2. PŘEDÚPRAVA VODY PROVZDUŠNĚNÍM 

Předúprava provzdušněním byla aplikována po dobu 30 minut, za účelem zvýšení pH 

vstupní vody, přičemţ se z vody odstranil volný oxid uhličitý a část hydrogenuhličitanů 

oxidací provzdušněním a posunutím pH do alkalické oblasti se z vody odstranilo také 

ţelezo a mangan. 

Tabulka č. 4: Hodnota pH před a po úpravě vstupní vody provzdušněním 

VZOREK pH 

Před provzdušněním 7,11 

Po provzdušnění 8,50 

 

Vzorek DV byl po provzdušnění ponechán sedimentaci. V odsazené DV byly 

stanoveny koncentrace veškerých látek, nerozpuštěných látek, uhličitanů a 

hydrogenuhličitanů. 

Tabulka č. 5: Koncentrace ukazatelů jakosti na vstupu po provzdušnění 

ČÍSLO VZORKU 
VL 

[mg.l
-1

] 
pH 

NL  

[mg.l
-1

] 

c(CO3
2-

) 

  [mg.l
-1

] 

c(HCO3
-
) 

[mg.l
-1

] 

Vstup po 

provzdušnění 440 8,5 10 51,04 1820 

 

4.3. ČIŘENÍ CHLORIDEM VÁPENATÝM S ÚPRAVOU pH 

HYDROXIDEM SODNÝM 

Čiřením se označuje souhrn technologických procesů zaměřených na odstranění 

zejména koloidních částic z vody. Technologický postup při čiření spočívá v míchání, 

koagulaci, flokulaci, usazování a filtraci. 

Hydroxid sodný (10 % roztok) byl dávkován v mnoţství 20 mg.l
-1

 a 40 mg-l
-1

 do 

vzorků důlní vody o objemu 0,5 l. Tento postup byl zvolen za účelem stanovení potřebné 

dávky NaOH, který je součástí procesu koagulace.  

V laboratorním experimentu byly vzorky po přidání roztoku NaOH míchány nejprve 

při 150 otáčkách za minutu. Následně, 2 minuty po nadávkování koagulantu chloridu 

vápenatého (bezvodý, práškový) bylo míchání sníţeno na 20 otáček za minutu po dobu 1 

hodiny. Chlorid vápenatý byl dávkován ve třech odlišných dávkách (0,7; 1,05; 1,4 g) do 

šesti vzorků důlní vody, ve kterých jiţ bylo upraveno pH výše uvedenými dávkami roztoku 

NaOH. 
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Tabulka č. 6: Koncentrace ukazatelů jakosti ve vzorcích DV 

ČÍSLO VZORKU 
VL 

[mg.l
-1

] 
pH 

NL  

[mg.l
-1

] 
pH 

c(CO3
2-

) 

[mg.l
-1

] 

c(HCO3
-
) 

[mg.l
-1

] 

Vstup po 

provzdušnění 
440 8,5 10 8,5 51,04 1820 

1 550 7,45 10 7,2 132,44 1310 

2 620 7,3 10 7,1 179,96 1252 

3 670 7,27 10 6,9 210,32 1154 

1 550 7,42 70 7,19 128,04 1255 

2 570 7,33 90 7,05 149,6 1203 

3 580 7,3 10 7,06 133,32 1130 

 

 

 
(Graf č. 1) Koncentrace veškerých látek ve vzorcích DV (mg.l-1) 
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(Graf č. 2) Koncentrace NL ve vzorcích DV (mg.l

-1
) 

 

 

 
(Graf č. 3) Koncentrace uhličitanů ve vzorcích DV (mg.l

-1
) 
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(Graf č. 4) Koncentrace hydrogenuhličitanů ve vzorcích DV (mg.l

-1
) 

 

Nejlepšího výsledku bylo dosaţeno dávkováním 0,7 g chloridu vápenatého. 

Koncentrace vybraných stanovovaných ukazatelů jakosti vody byla ve vzorcích, do 

kterých byly tyto dávky aplikovány nejniţší. Z testovaných dávek však nebyla ani jedna 

dostatečně účinná. Z grafů vyplývá, ţe koncentrace sledovaných ukazatelů jakosti 

v závislosti na dávkování roztoku hydroxidu sodného jsou při dávkování nízké dávky 

koagulantu téměř totoţné. To lze pozorovat u koncentrace veškerých látek, uhličitanů a 

hydrogenuhličitanů ve vzorku. Z toho důvodu lze usuzovat, ţe dávkování 20 mg.l
-1

 NaOH 

a 0,7 g CaCl2 se jeví jako nejúčinnější ze všech testovaných dávek pouţitých k předúpravě 

důlní vody. 
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5. ZÁVĚR 

Prvním a nejdůleţitějším krokem pro pouţití membránových separačních procesů je 

předúprava vody. Pouţívají se různé technologické postupy, jejichţ druh a zařazení závisí 

na jakosti upravované vody. Výběr musí být takový, aby celý postup byl co nejjednodušší, 

provozně spolehlivý, ekonomický a aby se do procesu vnášelo co nejméně dalších látek. 

Toho lze dosáhnout předúpravou důlní vody provzdušněním. Tato metoda je vhodná pro 

vody s vysokým obsahem hydrogenuhličitanů. Takto lze odstranit i problematické sloţky 

důlní vody jakými jsou ţelezo a mangan. Pro zvýšení účinnosti procesu provzdušnění 

pouţívaného pro odţelezovaní a odmanganování se nejčastěji vyuţívá alkalizace 

hydroxidem vápenatým. Problém však nastává, je – li ţelezo komplexně vázáno na 

huminové látky, pak je odţelezování provzdušněním zpravidla málo účinné. Další 

problematickou sloţkou důlní vody, kterou je potřeba eliminovat je volný oxid uhličitý. 

Ten vzhledem k nízkému stupni hydratace na molekulární H2CO3 a nízkým hodnotám 

disociačních konstant lze poměrně snadno odstranit jiţ zmíněnou metodou provzdušnění. 

Podmínkou však je to, ţe hodnota pH  musí být udrţována ve slabě kyselé oblasti. Obsah 

volného oxidu uhličitého se sniţuje jeho únikem do atmosféry. Aby mohla být voda dále 

upravována membránovými separačními procesy je zapotřebí z ní odstranit koloidní 

částice vzniklé při odţelezování a odmanganování. Pro tyto účely je nejčastěji vyuţíván 

proces koagulace, po kterém následuje ještě proces sedimentace nebo filtrace. Takto 

předupravená důlní voda můţe být dále upravována pomocí membránových separačních 

procesů elektrodialýzy nebo reverzní osmózy.   

Z  naměřených hodnot získaných z laboratorního experimentu vyplývá, ţe 

předúpravou vody z lokality VJ Jeremenko lze převést její sloţky, problematické 

z hlediska pouţití membránových procesů, na odseparovatelné formy. Pro určení 

optimálního postupu by však bylo potřeba provést rozsáhlejší laboratorní testování.  
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