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Anotace 

Úvodní část práce pojednává o zdrojích, typech, dělení důlních vod a původu 

síranových a chloridových iontů v těchto vodách. 

Teoretická část je věnována možnostem odstraňování síranových a chloridových 

iontů z důlních vod. Zejména jsou pak popsány procesy iontové výměny s podrobnou 

charakteristikou ionexů a jejich použití a elektrodialýzy jak obecně, tak i konkrétně  

s aplikací u nás i v zahraničí. 

Experimentální práce spočívala v testování odstranění síranových a chloridových 

iontů z důlních vod iontovou výměnou a elektrodialýzou. Obě metody byly porovnány  

a byla zhodnocena jejich účinnost. 

Klíčová slova 

Důlní vody, iontová výměna, ionex, katex, anex, sírany, chloridy, elektrodialýza. 



 

Annotation 

The introductory part deals with the sources, types, classification and origin of the 

mine water sulfate and chloride ions in these waters. 

The theoretical part is devoted to the removal of sulphate and chloride ions from 

mine water. In particular, processes are described with detailed ion exchange 

characteristics of ion exchangers and their use of electrodialysis and both generally and 

specifically with the application at home and abroad. 

The experimental work consisted in testing the removal of sulphate and chloride 

ions from mine water by ion exchange and electrodialysis. Both methods were compared 

and evaluated their effectiveness. 
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1. Úvod 

Úprava důlních vod má ve vodním hospodářství specifické postavení. Pro složité 

technologie s ohledem na nutnost odstranění širokého spektra chemických substancí, 

přísné podmínky ochrany životního prostředí a plnění hygienických předpisů, jde  

o procesy technologicky i ekonomicky náročné.  

Z hlediska životního prostředí jsou problematické dva druhy důlních vod – vysoce 

zasolené důlní vody z hlubinné těžby uhlí a kyselé důlní vody z povrchové těžby hnědého 

uhlí, vznikající vyluhováním a oxidací pyritů, a to nejen z hlediska složení, ale  

i jejich množství. 

Při úpravě důlních vod se proto setkáváme také s požadavkem odstranění 

síranových a chloridových iontů. V současné době je snaha řešit tento problém použitím 

moderních technologií, např. iontovou výměnou a membránovými procesy. Tyto metody 

jsou vysoce účinné, avšak jejich praktické použití dosud naráží na vysokou investiční 

náročnost, a také jejich provozování není dosud ekonomicky optimální. 

Cílem diplomové práce bylo posouzení možností odstraňování síranových  

a chloridových iontů z důlních vod jednak iontovou výměnou s podrobnou charakteristikou 

ionexů a vhodnosti jejich použití, a také elektromembránovým procesem – elektrodialýzou. 

Úkolem bylo charakterizovat a porovnat obě metody z teoretického hlediska, uvést 

příklady jejich praktické aplikace u nás a v zahraničí.  

Experimentální část práce byla zaměřena na úvodní testy odstranění síranových  

a chloridových iontů ve vzorcích důlních vod z lokality Sokolovská uhelná, právní 

nástupce a.s., odběrné místo Lomnice, dále ze Severočeských dolů a.s., odběrné místo 

Březno a ze státního podniku DIAMO, odběrné místo VJ Jeremenko, iontovou výměnou  

a elektromembránovým způsobem a porovnat účinnost obou metod. 
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2. Důlní vody 

 Důlní vody jsou charakteristické obsahem mnoha rozpuštěných i nerozpuštěných 

látek, zvýšené koncentrace se vyskytují nejen u síranů a chloridů, ale i u iontů kovů, 

především manganu a železa. 

Podle definice horního zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 

bohatství, § 40, jsou pojmem důlní vody označovány: „všechny podzemní, povrchové  

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

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

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

nebo podzemními vodami.“ Vodní zákon č. 138/1973 Sb. a na něj navazující vyhláška 

MLVH č. 63/1975 Sb. zařazují důlní vody do kategorie „zvláštních vod“, které jsou 

z přímé působnosti vodního zákona vyňaty [1]. 

Důlní vody vznikají většinou jako výsledek různých poměrů míšení přírodních  

i antropogenních (umělých) zdrojů nebo které jsou součástí těžené suroviny, popř. jsou  

v podstatě pouze transportním médiem. Jsou tedy převážně vodami směsnými, resp. 

vodami se změněným chemismem, ať již v důsledku vyvolaného proudění, vlivem snížení 

původního tlaku, odplynění nebo vlivem zdržení ve starých důlních dílech [8]. 

To, že důlní vody jsou v podstatě podzemními a povrchovými vodami, jejichž 

vznik způsobila lidská činnost a dále skutečnost, že jsou svým vznikem vázány na jinak 

hospodářsky využívané objekty (důlní díla pro průzkum, otvírku nebo těžbu nerostných 

surovin), se velmi výrazně odráží v právní úpravě jejich posuzování a nakládání s nimi. 

Důlními prostorami jsou všechna důlní díla a dále vyrubané, zavalené nebo 

založené prostory v hlubinných dolech, prostory po vytěženém ložisku v lomu, hliništi 

nebo po těžbě štěrků a písků z vody (tj. u ložisek nerostných surovin těžených pod 

hladinou spodních vod, v aluviálních nivách nebo ze dna vodního recipientu).  

Důlní vodou jsou proto ty povrchové a podzemní vody, které vnikly do hlubinných 

nebo povrchových dolů, kamenolomů, hlinišť, štěrkoven a pískoven. Jsou to i doprovodné 

vody v těžených ropných a plynových ložiscích, které jsou součástí těžené nerostné 

suroviny, např. u ložisek zemního plynu a ropy, kdy při jejich těžbě jsou z ložiska 
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vynášeny ložiskové kapaliny a důlní vodu lze vymezit až po separaci od těžené suroviny  

ze směsi nebo vody, které jsou používány ke vtláčení do ložiska, např. u solí a zpět jsou 

čerpány ve formě solanky nebo i roztoky vtlačované do horninového prostředí sloužící 

např. k chemické těžbě uranových rud [8]. 

Kvalita důlních vod je určena způsobem těžby a hydrogeochemickými poměry 

ložiska. Velká většina důlních vod, co do obsahu rozpuštěných látek, koresponduje se 

složením podzemních vod dané lokality. Otevření ložiska znamená současně vždy jeho 

odvodnění, intenzivnější oběh vody a intenzivnější průběh oxidačních reakcí. 

Při stanovování podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových 

postupuje vodohospodářský orgán podle ukazatelů přípustného stupně znečištění vod 

uvedených v nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb. S cílem, aby vypouštěnými odpadními 

vodami byly povrchové vody znečišťovány co nejméně, stanovuje vodohospodářský orgán 

limitní hodnoty pro vypouštění důlních vod individuálně, podle místních 

vodohospodářských podmínek [27]. 

 Podle nařízení vlády č. 229/2007 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, jsou emisní 

standardy (přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné z vybraných 

průmyslových odvětví) průmyslových odpadních vod pro těžbu černého uhlí stanoveny 

takto: pH 6 – 9, NL 40 mg.l 1, PAU 0,01 mg.l 1, železo 3 mg.l 1, mangan 1 mg.l 1. Emisní 

standardy pro vypouštění průmyslových odpadních vod z těžby hnědého uhlí jsou naprosto 

totožné [28]. 

2.1.  Zdroje důlních vod  

Zdroje důlních vod mohou být přírodní nebo antropogenní. Mezi přírodní zdroje 

důlních vod patří vody ložiskové a mimoložiskové, do antropogenních zdrojů patří vody 

provozní a technologické. Zvláštním druhem důlních vod jsou vody stařinové. 

Ložiskové vody jsou podzemní vody ložisek nerostných surovin, které jsou 

akumulovány přímo v ložiskové výplni nebo v bočních, nadložních či podložních 

horninách, pokud jsou v hydraulické spojitosti s ložiskem. 
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Mimoložiskové vody jsou vody přírodních zvodní v horninách a přírodní vody 

infiltrující do důlních děl z povrchu (vody atmosférických srážek, vody z povrchových 

toků a nádrží). Jejich přítok do důlních je způsoben antropogenním ovlivněním 

horninového prostředí důlní činností – zejména vznikem nových prioritních cest infiltrace 

(zálomové trhliny). Tyto zdroje či akumulace přírodních vod jsou v hornicky neporušeném 

stavu izolovány od ložiskových vod hydraulickými bariérami. 

Provozní a technologické vody jsou antropogenní složkou důlních vod. Jedná se  

o vody, které jsou do důlního prostředí sváděny uměle – nejčastěji potrubím. Jsou to např. 

vody používané jako vody pitné, vody protipožární a protiprašné ochrany, užitkové  

a technologické vody používané zejména pro vrtání s vodným výplachem. 

Stařinové vody jsou zvláštním druhem důlních vod. Jsou to obvykle směsné vody 

ložiskové, mimoložiskové i provozní, které protékají nebo jsou akumulovány v opuštěných 

důlních prostorech nebo v závalech porubů [1]. 

2.2.  Typy důlních vod 

 důlní vody freaticko atmosférického typu (PAT), 

 důlní vody alterované freaticko atmosférického typu (aPAT), 

 důlní vody provozně technologického typu (OTP), 

 důlní vody ložiskového typu (WDT). 

Tabulka 1: Freaticko atmosférický typ [1] 

Typ důlní vody 

Freaticko atmosférický typ (PAT) 

Celková 
mineralizace 

300  1000 mg.l 1 

Hydrogeochemický 
typ 

smíšený Ca  Mg  HCO3  (SO4) 

Typický výskyt lomy nerudných surovin, štěrkovny a pískovny, rašeliniště 

Charakteristika ložiskové vody a produkty zvětrávání hornin  
neovlivňují hydrogeochemický typ základního zdroje směsných 

vod 
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Tabulka 2: Alterovaný freaticko atmosférický typ [1] 

Typ důlní vody 

Alterovaný freaticko atmosférický typ (aPAT) 

Celková 
mineralizace 

300  1200 mg.l 1 

Hydrogeochemický 
typ 

smíšený Ca  HCO3  SO4 s podílem specifických iontů 

Typický výskyt sádrovcové lomy, doly polymetalických rud 

Charakteristika ložiskové vody a produkty zvětrávání hornin  
ovlivňují hydrogeochemický typ základního zdroje směsných 

vod 

Tabulka 3: Provozně technologický typ [1] 

Typ důlní vody 

Provozně technologický typ (OTP) 

Celková mineralizace 300  1000 mg.l 1 

Hydrogeochemický 
typ 

smíšený Ca  Mg  HCO3  SO4  

Typický výskyt velmi nízko zvodněné hlubinné štoly polymetalických rud 

Charakteristika provozní vody tvoří dominantní podíl směsných důlních vod 

Tabulka 4: Ložiskový typ [1] 

Typ důlní vody 

Ložiskový typ (WDT) 

Celková mineralizace 1000  10000 mg.l 1 

Hydrogeochemický 
typ 

základní výrazný Na  Cl  (SO4) s podílem specifických 
iontů 

Typický výskyt hlubinné doly polymetalických rud a uhelných ložisek 

Charakteristika produkty zvětrávání hornin, ložiskové a mimoložiskové vody 
utváří hydrogeochemický typ směsných vod 

2.3.  Dělení důlních vod 

Složení důlních vod závisí na geologickém složení hornin, hloubce horizontu,  

z něhož těžíme a na složení těžené suroviny.  
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Nejčastěji se setkáváme s těmito skupinami důlních vod: 

 vody z hlubinných šachet, které jsou neutrální či slabě alkalické, obsahující velké 

koncentrace chloridů či síranů, 

 vody z povrchové těžby (např. hnědého uhlí), které bývají doprovázeny pyritem [13]. 

Salinní důlní vody: tyto vody rozdělujeme na natrium – chloridový typ, natrium  

karbonátový typ a nízkosalinní vody. 

 natrium – chloridový typ  tyto vody se vyznačují proměnlivým obsahem bromidů. 

Jedná se o zředěné fosilní mořské vody, které neobsahují sírany a jsou 

bakteriologicky nezávadné. Dále dělíme tyto vody na: 

 vody bohaté na jodidový iont (v těchto vodách je podíl soli až 30000 mg.l 1), 

 vody vyvěrající z detritových souvrství (vyznačují se proměnlivým obsahem solí 

7000 – 50000 mg.l 1), 

 vody z plážových písků, které sedimentovaly do rýh v terénu (podíl soli až 2000 

mg.l 1), 

 natrium – karbonátové důlní vody  hlavní složkou těchto důlních vod je 

hydrogenuhličitan sodný, rovněž proměnlivý obsah soli 1000 – 10000 mg.l 1, 

 vody nízkosalinní  jsou to povrchové sladké vody, které se tektonickými pochody 

dostávají do karbonského souvrství a vyvěrají v důlních dílech [13]. 

Důlní vody s vysokým obsahem síranů: jsou to důlní vody čerpané z hlubinných nebo 

povrchových dolů, je pro ně charakteristický zvýšený obsah síranů (obsah síry 5 – 6 %), 

železa, manganu, rozpuštěných i nerozpuštěných látek a nízké pH. Tyto vody před 

vypouštěním do recipientu musí být upraveny [13]. 

Důlní vody jsou charakteristické svým pH. Nízké hodnoty pH a zvýšená acidita 

důlních vod způsobuje především oxidace téměř všudypřítomných sulfidů. Mezi 

nejhojnější typ důlních vod patří kyselé důlní vody, které mají nízkou hodnotu pH  

a vysoké obsahy železa, zinku, mědi, olova a jiných kovů. Mají nedostatek organických 

látek a velmi silné korozivní účinky, které rozpouštějí i strojní zařízení a po výtoku z dolu 

nepříznivě okyselují povrchové vody [13]. 
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Tabulka 5: Klasifikace důlních vod podle pH [13] 

Název důlních vod pH 

Zásadité nad 7 

Neutrální 7 

Slabě kyselé 5  7 

Mírně kyselé 3  5 

Velmi kyselé menší než 3 

2.4.  Původ síranových iontů v důlních vodách 

Hlavními zdrojovými minerály síranů (volné ionty SO4
2 ) jsou sádrovec 

(CaSO4.2H2O) a anhydrit (CaSO4) [6]. 

Hlavním zdrojem síranů v důlních vodách nejsou přítoky kontaminované vody 

z povrchu či ze zvodní v horninovém prostředí, ale rozklad pyritu v uhelné formě  

a okolním horninovém prostředí. Oxidace pyritu probíhá při spolupůsobení bakterií 

v aerobním prostředí. Probíhá i při minimální vlhkosti, např. v povlaku kondenzované 

vody, což jsou právě podmínky vyvolané hornickou činností. Při nedostatku kyslíku 

aktivita mikrobů klesá, až zaniká [17]. 

Ve vodách s vysokými koncentracemi síranů mohou být přítomné i iontové páry  

s některými kationy jako Ca2+, Mg2+, Na+, Fe2+ nebo Mn2+. Sírany podléhají ve vodách  

za anaerobních podmínek biochemické redukci na sirovodík a jeho iontové formy. 

Redukce vyžaduje přítomnost desulfurikační baktérie rodu Desulfovibrio a značné záporné 

hodnoty oxidačně redukčního potenciálu [6]. 

V povrchových vodách se sírany většinou vyskytují v koncentracích jednotek až 

desítek mg.l 1, ale ani stovky mg.l 1 nejsou výjimkou. V prostých podzemních vodách činí 

obvykle jejich koncentrace desítky až stovky mg.l 1 [6]. 

Přípustná koncentrace síranů v povrchových vodách je 300 mg.l 1. Tato hodnota je 

limitní i pro vypouštění důlní vody.  
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Tabulka 6: Mezní koncentrace síranů v povrchových vodách [12] 

Třída 

jakosti 

I.  

Velmi čistá 

voda 

II.  

Čistá voda 

III. 

Znečištěná 

voda 

IV.  

Silně 

znečištěná 

voda 

V.  

Velmi silně 

znečištěná 

voda 

Sírany 

mg.l 1 < 80 < 150 < 250 < 400 ≥ 400 

Vypouštění důlních vod s vyššími obsahy síranů upravují v některých případech 

výjimky, udělené vodoprávním rozhodnutím okresního orgánu státní správy. Jejich 

platnost však bývá jen dočasná. 

Výskyt síranových iontů v důlních vodách kolísá v rozmezí 500 – 3500 mg.l 1 [14]. 

2.5.  Původ chloridových iontů v důlních vodách 

Nejrozšířenější formou výskytu chloru ve vodách jsou chloridy, které přecházejí  

do vody při zvětrávání a vyluhování. Spolu se sírany a hydrogenuhličitany patří mezi 

hlavní anionty přírodních vod. Jsou přítomny převážně ve formě jednoduchého iontu Cl , 

protože mají jen slabé komplexační vlastnosti. Větší koncentrace chloridů pocházejí  

z ložisek kamenné soli nebo z ložisek draselných solí [6]. 

Slané důlní vody – vody z hlubinných dolů jsou charakteristické vysokou 

mineralizací, chloridy dosahují jednotek až desítek g.l 1, z kationů převládá sodík, v menší 

míře jsou zastoupeny sírany a ostatní alkalické kovy např. Ca, Mg, K. 

Stabilním zdrojem chloridů v důlních vodách jsou prakticky jen přítoky 

podzemních vod z miocénních uloženin a z karbonu či jeho hlubšího podloží. Koncentrace 

chloridů ve vodách miocénu se pohybuje od cca 2000 mg.l 1 až do cca 19000 mg.l 1.  

V průběhu času bude podíl detritových a karbonských vod klesat vlivem snížení 

hydraulického spádu a přirozeného uzavírání otevřených komunikací vlivem kolmatace  

a geostatického tlaku. 

Existuje však ještě jeden dočasný, avšak velmi významný zdroj chloridů v důlních 

prostorách, který podstatným způsobem ovlivňoval chemické složení důlních vod v aktivní 
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zóně, jedná se o povlaky odpařené důlní vody na povrchu důlních děl. V současné době je 

tento zdroj v podstatě vyčerpán a koncentrace chloridových iontů v důlních vodách 

výrazně klesá [17]. 

V povrchových a prostých podzemních vodách dosahuje koncentrace chloridů 

jednotky až desítky mg.l 1 [6]. 

Chloridy ve vodách bývají chemicky i biologicky stabilní. Oxidují se teprve při 

vysokých hodnotách oxidačně redukčních potenciálů, které v přírodních vodách 

nepřicházejí v úvahu. Netvoří málo rozpustné minerály ani sloučeniny. Na tuhých fázích se 

absorbují jen v malé míře, takže se při infiltraci vody zadržují v půdě jen nepatrně [6]. 

Chloridy jsou hygienicky nezávadné, avšak při vyšších koncentracích ovlivňují 

chuť vody. Pro pitnou kojeneckou vodu je se uvádí mezní hodnota 100 mg.l 1. Lze však  

i připustit koncentraci 250 mg.l 1 (ČSN 75 7111). Ve vodárenství je mezní hodnota  

350 mg.l 1 [6]. 

Tabulka 7: Mezní koncentrace chloridů v povrchových vodách [12] 

Třída 

jakosti 

I.  

Velmi čistá 

voda 

II.  

Čistá voda 

III. 

Znečištěná 

voda 

IV.  

Silně 

znečištěná 

voda 

V.  

Velmi silně 

znečištěná 

voda 

Chloridy 

mg.l 1 < 100 < 200 < 300 < 450 ≥ 450 
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3. Možnosti odstraňování síranových  

a chloridových iontů z důlních vod 

Při úpravě důlních vod se také setkáváme s požadavkem odstranění síranových  

a chloridových iontů. Možnosti odstranění těchto iontů jsou uvedeny v následném textu. 

Pozornost je zaměřena na procesy iontové výměny s podrobnou charakteristikou ionexů  

a jejich použití a elektrodialýzy jak obecně, tak i konkrétně s příklady aplikací u nás  

i v zahraničí. Tyto metody jsou vysoce účinné, avšak jejich praktické použití pro úpravu 

důlních vod naráží na vysokou investiční náročnost a také jejich provozování není dosud 

ekonomicky optimální. 

3.1.  Možnosti odstraňování síranů 

Vzhledem k ochraně povrchových vod před znečišťováním ve smyslu platných 

zákonů a nařízení je třeba důlní vody před vypouštěním do recipientů upravovat, tzn. 

neutralizovat, odželezovat, odseparovat NL i desulfatovat. První tři stupně čištění jsou 

relativně jednoduché a běžně se na úpravnách důlních vod užívají. Procesy desulfatace 

jsou technicky a technologicky náročnější [14]. 

Technologické postupy pro odstraňování síranů z důlních vod lze rozdělit na: 

 fyzikálně chemické, 

 biologické, 

 postupy chemického srážení. 

Jednotlivé separační postupy desulfatace vod jsou dále stručně charakterizovány. 

3.1.1.  Fyzikálně chemické postupy 

Membránové procesy 

Patří do skupiny difůzních procesů, v nichž se k oddělování složek (iontů, molekul) 

využívá selektivní propustnosti permeabilních diafragmat – ionexových membrán 

homogenních nebo heterogenních [14]. 
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Existují tři základní mechanismy oddělení látek ze směsi membránou. Prvním je 

rozdílná velikost částic ve směsi (sítový efekt). Projevuje se tak, že membrána zadržuje 

částice větší, než jsou její póry. Druhý mechanismus je založen na rozdílném náboji složek 

směsi a třetí na rozdílné rozpustnosti složek ze směsi v membráně (např. olejové 

membrány) [15]. 

Prostřednictvím membrány se přiváděný tok látek dělí na retentát (koncentrát) 

obohacený o složky, které membrána nepropustí a na permeát (tok procházející 

membránou), který je o tyto látky ochuzen. 

Transport membránou je zároveň podmíněn hnací silou procesu působící na složky 

vstupní fáze. Hnací silou může být rozdíl koncentrací, tlaku, teploty nebo elektrického 

potenciálu.  

Tabulka 8: Dělení membránových procesů podle hnací síly [15] 

Rozdíl tlaku Rozdíl 

koncentrace 

Rozdíl teploty Rozdíl elektr. 

potenciálu 

Mikrofiltrace Pervaporace Termoosmóza Elektrodialýza 

Ultrafiltrace Separace plynů Membr. destilace Elektroosmóza 

Nanofiltrace Kapalné 

membrány 

  

Reverzní osmóza    

Jde o procesy technologicky vyspělé, běžně využívané v moderních technologiích 

úpravy vody pro speciální účely [3], [14], [15]. 

Mezi jejich přednosti patří především: 

 technologický proces nevyžaduje chemická činidla, 

 nezpůsobují druhotně zasolení upravovaných vod, 

 pracují s vysokou účinností a umožňují separovat selektivně i cenné složky. 

Technologická zařízení jsou kompaktní, bez velkých nároků na umístění, jsou 

energeticky méně náročná než metody odpařovací a krystalizační. 
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Nevýhodou membránových procesů jsou vyšší investiční i provozní náklady, 

z technologického hlediska pak fakt, že jejich přednosti mohou být využity jen 

v kombinaci s procesy, které dořeší likvidaci vzniklých solných koncentrátů (např. 

s odparkou). Dále pak omezená životnost membrán nebo pokles výkonu vlivem zanášení 

membrány [3], [14]. 

3.1.2.  Biologické postupy 

Jsou založeny na potenciální schopnosti desulfatačních bakterií redukovat sírany  

na nerozpustné sulfidy, které mohou být z vody mechanicky odstraněny. V principu se 

jedná o novější metody, které se vyznačují nízkými provozními náklady a nenáročnou 

obsluhou. 

Zdrojem energie pro specifické bakterie musí být příslušný organický substrát, 

zvyšující ukazatel BSK5, z toho důvodu technologie vyžaduje koncový klasický biologický 

dočišťovací stupeň. 

Desulfatační bakterie vyžadují udržování optimální teplotu vody – cca 35°C  

a enormně dlouhé reakční doby [14]. 

Desulfatace důlních vod bakteriálními kulturami 

Pro tento účel byly testovány čisté bakteriální kultury Desulfovibrio desulfuricans  

a Desulfovibrio vulgaris. 

Z výsledků těchto orientačních pokusů vyplynulo, že aplikace vybraných 

bakteriálních kultur při řádově 100 hodinovém působení odstraní sírany z důlních vod jen 

asi z 25 %, což nelze považovat za přijatelný výsledek. Z čistě výzkumného hlediska by 

bylo zajímavé studovat dlouhodobě adaptabilitu uvedených bakteriálních kultur na tak 

vysoké obsahy síranů v důlních vodách.  

Vývoj adaptabilních bakterií by vyžadoval přeměnu genetických vlastností buňky 

na plazmidy, pro což je odhadováno působení extrémně salinních síranových vod po dobu 

několika let [14]. 



Lukáš Tejzr: Odstraňování síranových a chloridových iontů z důlních vod 

2012 13 

3.1.3.  Chemické postupy 

Procesy založené na chemickém srážení síranů lze upřednostňovat z důvodu 

možnosti praktické aplikace technologie a ekonomice procesu desulfatace vod. 

Srážení musí být řízeným procesem tak, aby bylo spolehlivě zajištěno potřebné 

snížení obsahu síranů a přitom vyčištěná voda nebyla zbytečně zatěžována ionty srážecího 

činidla, které by se mohly podílet na zvýšené solnosti této vody [14]. 

Příkladem chemického srážení síranů jsou reakce s vybranými kationty kovů, 

tvořících se sírany málo rozpustné a ekologicky přijatelné sloučeniny: 

 desulfatace barnatými ionty  jsou to reakce s vysokou účinnosti srážení 

(používá se uhličitan barnatý, hydroxid barnatý, chlorid barnatý, sulfid barnatý), 

 desulfatace vápenatými ionty – k částečné desulfataci důlních vod dochází při 

neutralizaci vápenným mlékem, ale redukce síranů je podstatně nižší něž při 

užití barnatých solí [14]. 

Desulfatace vod použitím hlinitanu sodného a PAX 18 

Laboratorní testy Strnadové a Doubka poukazují na to, že použití těchto 

desulfatačních činidel má své výhody i nevýhody. Jejich použití lze charakterizovat 

následovně: 

 desulfatace vod pomocí hlinitanu sodného (1 ml pracovního roztoku obsahuje 150 mg 

hliníku a 225 mg sodíku) vyžaduje pro 50 % a vyšší účinnost odstranění síranů hodnotu 

pH vyšší než 12. Závislost zbytkové koncentrace síranů ve vyčištěné vodě na dávce 

hlinitanu sodného není lineární. Proces desulfatace musí probíhat při dokonalé 

homogenizaci celého objemu suspenze při vysoké hodnotě pH. Vzniklá suspenze má 

na rozdíl od suspenze vzniklé při dávkování PAX 18 gelovitý charakter a vyžaduje 

větší intenzitu míchání. 

 desulfatace pomocí PAX 18 vyžaduje pro uvedený typ reálné vody (významné 

zastoupení síranů, sodíku a hydrogenuhličitanů) optimální hodnotu pH 11,3 – 11,5 a to 

i pro různá koncentrační pásma síranů v původní vodě. Existuje lineární závislost mezi 

zbytkovou koncentrací síranů a chloridů a dávkou PAX 18 a tudíž je možné na základě 
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požadované koncentrace síranů a chloridů ve vyčištěné vodě plynule řídit dávku  

PAX 18. Lze bez problému docílit i 100 % účinnosti desulfatace. Jedinou nevýhodou 

procesu je zvýšená koncentrace chloridů v upravené vodě [16]. 

3.2.  Možnosti odstraňování chloridů 

Likvidace slaných důlních vod je většinou realizována odváděním do toků řízeným 

způsobem, popř. po jejich retenci v dávkovací nádrži slaných důlních vod. 

Dávkování musí probíhat takovým způsobem, aby nebyly překročeny hodnoty 

maximálních koncentrací chloridových iontů. Při zvýšené solnosti nádrže je nutno 

provádět nařeďování vodou z nezasolených přítoků do nádrže. Nařeďování musí probíhat 

minimálně do dosažení běžné solnosti.  

Vypouštění z nádrže za účelem snižování solnosti musí mít náležité povolení. 

Měření solnosti při nařeďování se provádí dle potřeby, mnohdy i několikrát za den [18]. 

 Odstraňování chloridů z důlních vod je možno provádět také membránovými 

separačními procesy (reverzní osmózou nebo elektrodialýzou  viz kapitola 3.4.). 

3.3.  Iontová výměna 

Iontovou výměnou se většinou rozumí výměna iontů mezi roztokem a ionexem 

(měničem iontů). Ionex je většinou polymer nebo i anorganický materiál, který nese 

permanentní náboj. Ten je kompenzován ionty s opačným nábojem (protionty). Protionty 

mohou být vyměněny za ionty stejného náboje z roztoku [2]. 

3.3.1.  Vlastnosti ionexů 

Měniče iontů (ionexy) jsou vysokomolekulární látky, nesoucí na svém skeletu 

funkční skupiny, které jsou disociovatelné. Při disociaci těchto funkčních skupin se 

uvolňují jednoduché ionty, zvané protiionty, kdežto funkční skupiny jsou pak nabity 

nábojem opačným. Protiionty jsou ke zbytku ionexu nesoucího funkční skupiny vázány 

nepříliš pevnými vazbami opačných elektrických nábojů a jsou za vhodných podmínek 

vyměnitelné za jiné ionty obsažené ve vodném roztoku, s nímž je ionex ve styku [2], [31]. 
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Obr. 1: Měniče iontů (a  perlový styrénový katex, b  polyamidový anex ve formě drti,  

c – polyamidový anex v perlové formě, d – makroporézní styrénový katex – zvětšeno 2x) [9] 

Ionexy se dělí na: 

a) katexy, u nichž je protiiontem kationt (nabitý kladně) 

b) anexy, u nichž je protiiontem aniont (nabitý záporně) 

U katexů bývají protiionty obvykle H+ nebo Na+, u anexů OH  nebo Cl . Podle 

druhu  protiiontu se říká, že ionex pracuje v H+ nebo Na+ cyklu, resp. v OH  nebo Cl  

cyklu. U katexů dochází k výměně kationtů, u anexu k výměně aniontů, při čemž se vytváří 

rovnováha mezi ionty vázanými na ionex a ionty ve vodném roztoku. Symbol I je skelet 

ionexu funkční skupiny bez protiiontu. Potom lze vyjádřit výměnnou reakci, např mezi H+ 

(katex pracuje v H+ cyklu) a K+ (ionty ve vodném roztoku) takto: 

I …H+ + K+ ↔ I …K+ + H+ 

Rovnováhu mezi zúčastněnými ionty H+ a K+, a to vázanými na katex i volně  

se pohybujícími v roztoku lze vyjádřit rovnicí: 

rkK
KcHIc

HcKIc
=

++−

++−

)()....(

)()....(
 

kde c (I …K+) a c(I …H+) jsou molární koncentrace iontů K+ a H+, vázaných  

na katexu a c (K+) a c (H+) jsou molární koncentrace těchto iontů v roztoku. Krk je 

konstanta vyjadřující tuto rovnováhu [2], [31]. 
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Podíl iontů vázaných na ionex bude tím větší, čím větší bude jeho afinita k tomuto 

iontu. Vzájemný poměr mezi afinitou dvou iontů k ionexu vyjadřuje konstanta Krk. Čím je 

větší, tím větší bude podíl iontů, které byly vyměněny. 

Výměna aniontů v anexu probíhá následovně, např výměnnou reakcí protiiontů OH   

za ionty NO3  z roztoku lze vyjádřit rovnicí: 

I+…OH  + NO3  ↔ I+…NO3  + OH  

Mezi zúčastněnými ionty se vytvoří rovnováha. Velikost rovnovážné konstanty  

a tedy poměr koncentrací látek na výměnném procesu se zúčastňujících závisí na jejich 

afinitě vůči iontoměniči, pro kterou platí následující pravidla: 

- afinita iontu k iontoměniči je tím větší, čím je větší nábojové číslo iontu. 

- afinita iontu k iontoměniči je tím větší, čím je větší poloměr iontu (při stejném náboji) 

Pro kationy platí afinitní řada: 

H+ < Na+ < K+ < Mg2+ < Ca2+ < Fe2+ < Al3+ 

Pro aniony platí afinitní řada: 

OH  < HCO3  < Cl  < Br  < I  < NO3  < SO4
2  

Umístění iontů H+ a OH  v těchto řadách souvisí s velikostí disociační konstanty 

funkční skupiny a je platné pouze pro silně kyselé katexy a silně zásadité anexy. Pro slabě 

kyselé katexy je platné jen v alkalickém prostředí a pro slabě zásadité anexy jen v kyselém 

prostředí. Slabě kyselé katexy váží v kyselém prostředí H+ ionty velice pevně, neboť s nimi 

tvoří málo disociované funkční skupiny a slabě zásadité anexy v alkalickém prostředí váží 

pevně ionty OH . Použití iontoměničů bývá většinou v koloně, kterou protéká voda, z níž 

má být určitý ion (nebo více iontů) odstraněn [2], [31]. 

Schopnost ionexů vázat na sebe určitý druh iontů a síla této vazby závisí na mnoha 

parametrech: 

 velikost pórů ionexu, 

 charakter protiontů, 

 náboj iontu (s rostoucím nábojem roste afinita), 
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 poloměr iontu v jeho hydratovaném stavu (při stejném náboji iotu s klesajícím 

poloměrem roste afinita), 

 polarizovatelnost iontu (s polarizovatelností roste afinita), 

 schopnost tvořit asociáty nebo komplexy s ionty fixovanými na ionexu (afinita 

roste), 

 schopnost tvořit asociáty nebo komplexy s ionty v roztoku (afinita klesá) [5]. 

3.3.2.  Dělení ionexů a nosiče funkčních skupin 

Tabulka 9: Rozdělení ionexů [3] 

Ionex Funkční skupina 

Silně kyselý katex SO3  

Středně kyselý katex PO(OH)2 

Slabě kyselý katex COO  

Silně bazický anex I. typu N+(CH3)3 

Silně bazický anex II. typu N+(CH3)2CH2CH2OH 

Slabě bazický anex N(CH3)2 

Chelatační ionexy N(CH2COOH)2 

Neionogenní sorbenty  

Katexy silně kyselé: mají funkční skupiny –SO3  a pracují v H+ cyklu nebo Na+ cyklu. 

Jsou účinné bez omezení (v kyselé i alkalické oblasti). 

Katexy slabě kyselé: mají funkční skupiny –COOH a pracují v H+ cyklu. Jsou účinné jen 

v alkalicky reagujících roztocích, neboť v kyselém prostředí je potlačena disociace funkční 

skupiny: COO  + H+ → COOH. V nedisociované formě je funkční skupina neúčinná. 

Anexy silně zásadité: jsou dvojího typu, pracují v OH  cyklu nebo v Cl  cyklu. Jsou účinné 

bez omezení (v kyselém i alkalické oblasti pH). 

Anexy slabě zásadité: mají funkční skupiny tvořené primárními NH3 , sekundárními 

=NH2
+ nebo terciárními aminy ≡NH+. 
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Nosiči funkčních skupin syntetických ionexů jsou polymerní makromolekuly  

na bázi polystyrenu, fenolformaldehydových pryskyřic, polyakrylátů. Větvení polymerních 

nosičů ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti ionexů [2]. 

Tabulka 10: Orientační celková výměnná kapacita iontoměničů [2] 

Iontoměnič mmol.l 1 

Slabě kyselý katex 120 240 

Silně kyselý katex 50 110 

Slabě bazický anex 30 40 

Silně bazický anex 20 30 

Tabulka 11: Množství regenerační látky (mol) vztažené k 1 dm3 iontoměniče [2] 

Silně kyselý katex NaCl 1,4 5,1 

H2SO4 0,8 2,5 

 HCl 1,1 5,5 

Slabě kyselý katex HCl, kys.octová 0,6 1,2 

Slabě bazický anex NaOH 1,0 2,5 

NH3 1,9 3,7 

 Na2CO3 0,6 1,5 

Silně bazický anex NaOH 1,0 5,0 

3.3.3.  Další dělení ionexů 

[5] 
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3.3.4.  Struktura ionexů 

 

[4] 

3.3.5.  Parametry ionexů 

Bobtnavost  vyjadřuje míru bobtnání, vyjadřuje se jako nárůst objemu ionexu  

po namočení ve vodě, udává se v %. 

Zrnění  udává velikost zrn ionexu, udává se rozsah zrnění, případně koeficient 

stejnozrnnosti (obvykle jako podíl d60 ku d10, kde d10 je průměr zrn, jehož hodnoty 

dosahuje a překračuje 90 % materiálu; d60 je průměr zrn, kterého dosahuje nebo překračuje 

40 % materiálu). 

Procento zesíťování  určuje odolnost ionexu, udává se jako procentuální podíl 

divinylbenzenu. 

Stabilita ionexu  ionex mohou narušit oxidační činidla, mechanická destrukce  

a teplota  zvýšení teploty ohrožuje obzvlášť silné anexy II. typu, které se rozkládají již při 

50 80°C. 

Selektivita ionexu 

Specifické zatížení ionexu  objem vody zpracovaný 1m3
 ionexu za určitý čas. 

Výkon ionexu  objem upravené vody za určitý čas. 

Hustota ionexu 

Celková kapacita ionexu  látkové množství funkčních skupin ionexu, přepočítaná  

na jednomocné ionty, udává se jako val.l 1. 

Užitková kapacita ionexu  látkové množství iontu (vyjádřené jako jednomocné ionty), 

které ionex zachytí do okamžiku průniku [5]. 
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3.3.6.  Pracovní cyklus ionexů 

Ionexy pracují v následujících cyklech: 

- pracovní období, 

- praní ionexu vodou,  

- regenerace,  

- vymývání regeneračního roztoku. 

Pracovní období 

Iontoměnič vyměňuje ionty z roztoku za protiionty, a tím snižuje koncentraci 

nežádoucích iontů v upravovaném roztoku vody. Je nutno si stanovit předem parametry, 

které jsou vyhovující pro vodný roztok, který chceme upravit. Jedná se o limitní 

koncentraci, při které přerušíme sorpční fázi (pracovní období) a na kterou vztahujeme 

užitkovou kapacitu ionexu za daných provozních podmínek. Během pracovního období  

se sleduje zbytková koncentrace odstraňovaných iontů na výstupu z ionexové kolony  

a nazývá se pronikání. Pronikání může být způsobeno nedokonalou regenerací 

v předchozím pracovním cyklu. Pracovní období se provozuje při daném specifickém 

zatížení. Specifické zatížení vyjadřuje hodinový průtok vztažený na objem ionexové 

náplně. Po dosažení užitkové kapacity končí pracovní období [3]. 

Praní 

Provádí se uvedením ionexového lože do vznosu zvýšením průtoku prací vody  

a provzdušněním. Praní ionexového filtru probíhá zespodu nahoru. Během praní dochází 

k odstranění nerozpuštěných a suspendovaných částic a bublinek plynu, které se dostaly  

do filtru nedokonalou předúpravou. Při praní dochází také k odstranění kanálků, aby byl 

zajištěn rovnoměrný průtok regeneračního roztoku kolonou. Praním se taktéž nakypří 

ionex, neboť během pracovního období dochází v důsledku zanášení vrchních vrstev filtru 

ke vzrůstu tlakových ztrát, což vede ke stlačování objemu ionexu. Četnost praní závisí  

na použité následující regeneraci [3]. 

Regenerace 

Regeneraci ionexu lze provést souproudým nebo protiproudým způsobem. 

V prvním způsobu regenerační roztok protéká ionexem stejným směrem jako upravovaná 
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voda (shora dolů), naopak při protiproudé regeneraci se regenerační roztok dostává 

nejdříve do styku s nenasycenými nebo málo nasycenými vrstvami ionexu. Protiproudou 

regenerací se docílí lepší účinnost a v důsledku toho snížení spotřeby regenerační látky  

a také lepší kvalita upravené vody. 

Ionexy se regenerují regeneračním roztokem voleným podle toho, v jakém cyklu 

pracují. K regeneraci se většinou používá: 

- HCl nebo H2SO4 (5 – 10 %) u katexů pracujících v H+ cyklu, 

- NaOH (3 – 5 %) u anexů pracujících v OH  cyklu, 

- NaCl (5 – 10 %) u ionexů pracujících v Na+ nebo Cl  cyklu. 

Množství látky v regeneračním roztoku bývá cca 5 ti násobek užitkové kapacity [2]. 

Tabulka 12: Doporučené množství regeneračních činidel [22] 

Typ ionexu Množství regeneračního 

činidla 

Silně kyselé katexy  

Souproud 90  100 g.l 1 ionexu 

Protiproud 50  66 g.l 1 ionexu 

Slabě kyselé katexy 80  200 g.l 1 ionexu 

Silně bazické anexy I. typu 80  120 g.l 1 ionexu 

Silně bazické anexy II. typu 60  100 g.l 1 ionexu 

Slabě bazické anexy 60  80 g.l 1 ionexu 

Obecně se doporučuje doba regenerace od 30 do 45 minut, v provozní praxi se 

zpravidla dodržuje doba regenerace v rozmezí od 45 do 60 minut. 

Na regeneraci katexů nemá teplota regeneračního činidla prakticky žádný vliv, 

naproti tomu při regeneraci anexů je doporučována teplota regeneračního činidla od 30  

do 50°C [22]. 
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Vymývání 

Účelem je odstranit z ionexu regenerační roztok, regenerací vytěsněné ionty  

a docílit kvality upravené vody přípustné pro daný provoz. Vymývání probíhá ve dvou 

fázích. V první fázi (pomalé vymývání nebo vytěsňování) se vymývací voda vede 

ionexovým filtrem stejným specifickým zatížením jako při regeneraci. V druhé fázi 

dochází k rychlému vymývání (neionizovanou či demineralizovanou vodou), a to při 

stejném specifickém zatížení jako při pracovním období [3]. 

3.3.7.  Použití ionexů 

Změkčování vody: pomocí ionexu se dají odstranit ionty Ca2+ a Mg2+, pro tyto účely se 

používají silné katexy zpravidla v sodíkovém cyklu. 

Deionizace vody: pro deionozaci vody se používá slabě kyselý katex v H+ cyklu, který 

vymění všechny kationy, za něj se zařazuje slabě bazický anex v OH  cyklu, který vymění 

většinu aniontů, produktem je deionizovaná voda. 

Demineralizace vody: demineralizovaná voda se získá zařazením silně bazického anexu 

v OH  cyklu za kolonu pro výrobu deionizované vody, tento ionex odstraní  

i zbytky aniontů a oxid křemičitý. 

Dekarbonizace vody: dekarbonizace vody je odstranění HCO3 , provádí se silně kyselým 

katexem v H+ cyklu (moc se už nepoužívá) nebo slabě kyselým katexem.  

Odstranění dusičnanů: používají se silně bazické anexy II. typu, regenerační roztok  

po promývání obsahuje velké množství dusičnanů, které se likvidují obvykle elektrolýzou. 

Selektivní odstraňování těžkých kovů: používají se ionexy se skupinami typu IDA, 

NTA, nebo EDTA, které s kovem vytváří přes atom kyslíku nebo dusíku koordinační 

vazbu. 

Odstraňování aniontů těžkých kovů: používá se silně bazický anex v Cl  cyklu, pokud je 

v zachyceném aniontu drahý kov, ionex se spálí a kov se oddělí, pokud ionex nelze spálit 

(nebo je to drahé), používá se regenerace rhodanidem draselným KSCN, z jeho roztoku se 

pak kov získá elektrolýzou. 

Odstranění amoniakálního dusíku: amoniakální dusík je ve vodě indikátorem fekálního 

znečištění, pro jeho odstranění se používají především zeolity, protože jsou levné a mají 
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dobrou afinitu k jednomocným kationům, na druhou stranu mají malou kapacitu a nedají se 

regenerovat [5]. 

Úprava kyselé důlní vody vysrážením těžkých kovů a iontovou výměnou 

Kyselé důlní vody z jihoafrického zlatého dolu byly upravovány srážením těžkých 

kovů vápnem a sulfidy, a dále iontovou výměnou. Nové v tomto procesu je použití 

„nosičů“ magnetických materiálů pro vyšší efektivitu separace tuhé fáze a vody, a také 

předúprava oxidací, která je použita pro sterilizaci (hygienické zabezpečení) vody.  

Tento proces může generovat velmi čistou vodu z kyselých důlních vod s velkou 

flexibilitou za přijatelnou cenu. Oxidace a srážení těžkých kovů vápnem a následně sulfidy 

a použití „nosičů“ magnetických částic se jeví vhodné zejména k odstraňování iontů 

těžkých kovů z odpadních vod z daného zlatého dolu. Po odstranění těžkých kovů 

srážením byl použit ke snížení salinity důlních vod katex IR120. Jako levné regenerační 

činidlo pro katex byla použita kyselina sírová. Pro snížení koncentrací aniontů (sírany, 

chloridy, bromidy a fluoridy) na přijatelnou úroveň byl použit anex A375. Jako 

regenerační činidlo může být použita kombinace hydroxidu sodného a nasyceného roztoku 

hydroxidu vápenatého. Směs kyselého sádrovce z výstupu katexové sekce a alkalického 

sádrovce z výstupu anexové sekce může vytvářet vysoce kvalitní sádru jako vedlejší 

produkt, který by mohl být prodáván jako cenná surovina a přinášet finance pro pokrytí 

nákladů procesu [19]. 

Nové technologie úpravy vod – kontinuální iontová výměna a separace 

Jedná se o perspektivní technologie, u nichž teprve praxe příštích let ukáže, zda 

budou přínosem pro vodárenství, či zda těžiště jejich uplatnění bude nalezeno v jiných 

odvětvích úpravy kapalné fáze (čištění odpadních a průmyslových vod, farmaceutické či 

jiné aplikace). 

Kontinuální iontová výměna a separace je založena větším počtu kolon umístěných 

na otáčivém karuselu a rozdělovacím ventilu, který rozděluje a dávkuje použité kapaliny. 

Princip je znázorněn na obr. 2. 
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Obr. 2: Princip kontinuální iontové výměny a separace [21] 

Výhodou této metody je podstatná úspora náplně kolon (iontoměničů, aktivního 

uhlí, silikagelu, či jiných vhodných náplní), úspora použitých chemikálií pro regeneraci 

náplní, vysoká koncentrace produktů, vysoké výtěžky, flexibilita, jednoduchý a snadný 

provoz. 

Z aplikací lze vyjmenovat iontovou výměnu, čištění, odbarvování, separaci  

ve farmaceutickém, potravinářském průmyslu, v papírenství, cukrovarnictví, při úpravě 

pitných, odpadních a průmyslových vod. 

Ve vodárenství se jedná o selektivní odstraňování některých iontů, zejména 

dusičnanů a chloristanů, ale také síranů, chloridů, fluoridů, olova, rtuti, mědi a dalších 

látek [21]. 

3.4.  Elektrodialýza 

Elektrodialýza je membránový proces, kde působením stejnosměrného proudu 

dochází k pohybu disociovaných iontů. Separace je dosaženo pomocí katexových  

a anexových membrán, které selektivně propouštějí pouze ionty dané polarity [3]. 

Kationty pohybující se ke katodě jsou propouštěny katexovými membránami  

a zadržovány anexovými membránami, zatímco anionty přitahované k anodě jsou 

propouštěny anexovými membránami a zadržovány na katexových membránách. Vhodnou 
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kombinací katexových a anexových membrán dochází k dělení iontů ve vstupním roztoku 

a vytváří se proud odsolený, tzv. diluát a proud koncentrovaný, tzv. koncentrát [10]. 

Vstupní roztoky musí vyhovovat náročným podmínkám kvality, neboť tím přímo 

ovlivňují životnost membrán. Je nutno odstranit nerozpustné a koloidní látky, i látky 

s nízkým součinem rozpustnosti, které by se v koncentrovaném roztoku vysrážely.  

Podle požadavků na kvalitu se navrhuje jednostupňová nebo vícestupňová 

dialyzační linka, nejlépe v protiproudovém uspořádání [2]. 

 

Obr. 3: Schematické znázornění elektrodialýzy (CM – katexová membrána,  

D – diluátová komora, e1,e2 – elektrodové komory, AM – anexová membrána,  

K – koncentrátová komora [10] 

3.4.1.  Elektrodialyzér 

Konstrukce elektrodialyzéru je velmi podobná konstrukci rámového kalolisu. 

Elektrodialyzér je tvořen řadou komor, ohraničených z jedné strany katexovou a z druhé 

strany anexovou membránou. Tloušťka komor se pohybuje v rozmezí 0,5 – 1 mm. 

Katexové membrány propouštějí pouze kladně nabité ionty, tudíž se na jejich povrchu 

koncentrují záporně nabité ionty. Analogicky se pak na povrchu anexové membrány 

koncentrují kationy. Komora, kde je roztok ochuzován transportem iontů membránou  

do sousedních komor, se nazývá diluátová komora. Sousední komory, kde se ionty 

koncentrují, se nazývají koncentrátové komory. Průmyslové elektrodialyzéry běžně 

obsahují několik set komor umístěných mezi elektrodami. Pokles napětí na jedné komoře 
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činí cca 1 – 2 V, takže celkové vkládané napětí na celý svazek se pohybuje ve stovkách 

voltů. Krajní prostory u elektrod jsou zpravidla proplachovány samostatnými roztoky, 

které odvádějí produkty elektrodových reakcí. Aby nedocházelo k překročení limitní 

proudové hustoty, pracují elektrodialyzéry s proudovým zatížením kolem 80 % limitní 

proudové hustoty [3]. 

Pro správnou funkci elektrodialyzéru je nutné zajistit rovnoměrný tok v komoře  

a zamezit dotyku membrán. K tomuto účelu jsou používány rozdělovače (spacery), které 

slouží k rovnoměrnému rozvodu roztoků po celé ploše membrán, zpevňují membrány  

a zároveň svou konstrukcí zajišťují promíchávání roztoků uvnitř komor. 

Podle konstrukce dělíme rozdělovače na: 

 plošné síťové, 

 meandrové, 

 speciální. 

Plošný rozdělovač je tvořen rámem s turbulizační sítí uvnitř. Tok roztoku uvnitř 

komory je zpravidla přímočarý mezi nátokovými a odtokovými otvory. Každé jednotlivé 

oko sítě rozdělovače funguje jako míchaný reaktor, čímž dochází ke snížení difúzní vrstvy 

na povrchu membrány a zlepšení provozních podmínek elektrodialyzéru. 

Meandrový rozdělovač obsahuje úzké kanály, které několikrát mění směr proudění 

o 180°. Rychlost proudění roztoku v komoře s plošným rozdělovačem dosahuje hodnot  

4 – 15 cm.s 1, zatímco v komoře s meandrovým rozdělovačem je rychlost proudění roztoku 

30 – 100 cm.s 1. 

Speciální rozdělovače byly navrženy pro práci s koncentrovanými roztoky [3]. 

Elektrodialyzér může pracovat v několika režimech: 

 vsádkový režim, 

 polokontinuální režim, 

 kontinuální režim. 

Při vsádkovém režimu, tzv. „Batch system“ je celý objem roztoku po průchodu 

elektrodialyzérem vracen zpět do zásobníku, dokud není dosaženo požadovaného stupně 



Lukáš Tejzr: Odstraňování síranových a chloridových iontů z důlních vod 

2012 27 

odsolení. Pro svou jednoduchost a malé nároky na velikost vlastního elektrodialyzéru je 

tento režim vhodný pro malé provozy. 

Polokontinuální režim, tzv. „Feed and bleed“, pracuje podobně jako vsádkový 

režim se zásobníkem, ale průběžně je část roztoku odváděna k dalšímu zpracování a stejné 

množství nezpracovaného roztoku je dávkováno do zásobníku. Toto uspořádání je vhodné 

z hlediska nároků na velikost zásobníků a vysoké odsolovaní účinnosti. 

Při kontinuálním režimu, tzv. „One pass system“, protéká zpracovávaný roztok 

elektrodialyzérem pouze jednou. Pro dosažení požadovaného stupně odsolení jsou pak 

podle potřeby řazeny elektrodialyzéry za sebou. Z hlediska množství zpracovaného 

roztoku je tento systém výhodný pro velké průmyslové aplikace [3], [30]. 

Výhody použití elektrodialýzy 

 variantnost provozu ED systému, 

 snadná obsluha zařízení ED, 

 demineralizace biologických roztoků bez vlivu na kvalitu a množství bílkovin  

a uhlovodíků, 

 energeticky výhodné separace bez fázových přeměn  a přídavných chemikálií [10]. 

Možnosti použití elektrodialýzy 

 farmaceutický průmysl: čištění fermentačních roztoků, sér a vakcín, 

 chemický průmysl: separace anorganických a organických roztoků, čištění 

organických látek, např. aminokyselin, čištění odpadních vod, příp. recyklace 

chemických látek, 

 potravinářský průmysl: odsolování syrovátky, která vzniká ve velké míře při výrobě 

sýrů, odstraňování kyseliny vinné z vína, odsolování ovocných šťáv, 

 další použití: odsolování/zakoncentrování mořské a brakické vody a vod 

průmyslových, výroba kuchyňské soli, recyklace a regenerace galvanických lázní, 

čištění zasolených důlních vod [3], [10]. 
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Zamezení vypouštění zasolených důlních vod z dolu Wesola jejich využitím 

V Polsku je vypouštěna většina zasolených důlních vod přímo do toků (hlavně  

do Visly), což způsobuje mnoho ekologických problémů a tím výrazně klesají zisky 

uhelnému dolu za vysoké pokuty vypouštěním chloridových a síranových iontů. Hlavním 

cílem vodohospodářské politiky dolu je snížení množství vypouštěné soli. Mnohé 

výzkumy a analýzy v otázce důlních vod vedly k závěru, že je zapotřebí zasolenou důlní 

vodu využívat [24]. 

Byla navržena koncepce komplexního využití zasolených důlních vod z uhelného 

dolu Wesola. Voda z úrovně 665 m obsahující asi 35,45 g.l 1 Cl  se předběžně upraví 

nanofiltrací, a pak se odpařuje ve věžích, zatímco voda z úrovně 465 m obsahující okolo 

2,25 g.l 1 Cl  je odsolena a současně koncentrována elektrodialýzou v jednomocné 

permselektivní membráně. Částečně odpařený nálev z věže a koncentrát z elektrodialýzy 

postupuje k dalšímu tepelnému odpařování, kde dochází ke koncentraci NaCl až  

na hodnotu 300 g.l 1 a odpařováním pak NaCl vykrystalizuje [24]. 

Zádrž z nanofiltrace a louhy z krystalizace se smíchají s elektrárenským popílkem  

a použijí se jako hydraulické plnivo v dole.  

Byla také odhadnuta ziskovost komplexního využití. Roční množství odpařené soli 

v hodnotě 1,68 mil. dolarů se blíží celkově vynaloženým nákladům, které činí 1,71 mil. 

dolarů ročně. Snížení poplatků za vypouštění chloridů a síranů oceněných na 3,45 mil. 

dolarů ročně je považováno za využitelný přínos, vyplývající z vysoké ekonomické 

účinnosti navržené koncepce [24]. 

Systém desulfatace síranových vod kombinací elektrodialýzy a chemického srážení 

Systém desulfatace síranových vod se vyznačuje tím, že je tvořen funkčním 

propojením následných technologických uzlů v pořadí: vstupní uzel mikrofiltrace síranové 

vody, zajišťující oddělení tuhých částic, poté uzel elektrodialýzy síranové vody, jehož 

diluát je finálním desulfatovaným produktem, a jehož koncentrát je vstupem do uzlu 

chemického srážení síranů vápenným hydrátem. 
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Obr. 4: Schéma systému desulfatace síranových vod [25] 

Test byl proveden na laboratorním přístroji typu ED Z MINI (Mega a.s., Stráž pod 

Ralskem) při konstantním průtoku vstupní vody, tj. cca 1200 ml.h 1 do D  okruhu a cca 

400 ml.h 1 do K  okruhu. Zároveň byla udržována vnitřní cirkulace v D – okruhu 64 l.h 1, 

v K – okruhu 65 l.h 1 a v E – okruhu 70 l.h 1. Pro testy byl použit elektrodový roztok 

Na2SO4 o vodivosti 4 až 5 mS.cm 1. Doba trvání testu byla 48 hodin [25]. 

Odstraňování anorganického stopového znečištění pomocí elektrodialýzy 

Banasiak a Schäfer uvádí použití elektrodialýzy pro odstranění anorganických látek 

a odsolování brakické vody z oblasti v Austrálii. Byl zkoumán vliv napětí  

na odstranění stopových kontaminantů. Nejúčinnější odstranění kontaminantů bylo 

naměřeno při hodnotě 12 V. 

Výsledky této práce také ukázaly účinné snížení koncentrací chloridů, fluoridů  

a síranů použitím elektrodialýzy. Docházelo zde však k zanášení iontoměničové 

membrány, což se jevilo jako zásadní problém [20]. 

Získávání NaCl z mořské vody 

Hlavní uplatnění nalézá elektrodialýza při zpracování mořské vody. Není zde cílem 

snížení koncentrace solí ve zpracovávané vodě na úroveň pitné vody, ale produkce 

koncentrovaných roztoků NaCl. Tento proces byl zaveden v Japonsku, kde jsou omezené 

nerostné zdroje. Pomocí elektrodialýzy je produkován 20 % roztok NaCl, který je následně 

dále zpracováván. Zavedení nových typů speciálních membrán zamezuje zanášení 

membrán vysráženými solemi dvojmocných iontů Mg2+ a Ca2+. 



Lukáš Tejzr: Odstraňování síranových a chloridových iontů z důlních vod 

2012 30 

Získaná sůl je využívána jednak v potravinářství, a rovněž jako surovina 

průmyslových technologií především výroby Cl2 a NaOH. Roční výroba takto získané soli 

převyšuje 106 tun [3]. 

 

Obr. 5: Schéma procesu získávání NaCl z mořské vody [3] 

Regenerace směsného rozpouštědla elektrodialýzou: selektivní odstranění chloridů  

a síranů 

Byla testována použitelnost elektrodialýzy pro selektivní odstraňování iontů sulfátů 

a chloridů ze směsného rozpouštědla roztoku uhličitanu sodného. Složení směsného 

rozpouštědla bylo: 70 hm.% ethylenglykolu a 30 hm.% vody. Bylo použito šest různých 

iontovýměnných membrán, homogenní membrány Neosepta CM 2, AM 3, AMX a ACM  

a heterogenní Fuma CM Tech a AM. Dále byla posuzována jejich chemická a fyzikální 

odolnost vůči roztoku uhličitanu sodného ve směsném rozpouštědle, schopnost retence 

(zadržení) ethylenglykolu, jejich elektrický odpor a jejich selektivita pro separaci síranů  

a chloridů z roztoku [23]. 
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4. Experimentální práce odstraňování síranových  

a chloridových iontů z důlních vod 

Účelem experimentální práce bylo ověřit možnost odstranění síranových  

a chloridových iontů ve vzorcích důlní vody iontovou výměnou a elektrodialýzou.  

K laboratorním experimentům byla použita surová důlní voda z lokality Sokolovská 

uhelná, právní nástupce a.s., odběrné místo Lomnice, dále důlní voda (výstup z úpravny 

důlních vod) ze Severočeských dolů a.s., odběrné místo Březno a surová důlní voda  

ze státního podniku DIAMO, odběrné místo VJ Jeremenko.  

4.1.  Iontová výměna 

4.1.1.  Materiál a metody 

Pro odstranění síranových a chloridových iontů z důlních vod pomocí iontové 

výměny byl použit silně bazický ionex v OH  cyklu typu AMBERLITE IRA 402 OH.  

Po vyčerpání účinné kapacity ionexu byla provedena regenerace 5 % roztokem hydroxidu 

sodného a byla sledována a porovnávána jeho účinnost. 

Vlastnosti ionexu jsou popsány v následující tabulce. 

Tabulka 13: Vlastnosti ionexu [26] 

Ionex AMBERLITE IRA 402 OH 

Vlastnosti 

Matice Polystyren divinyl kopolymer 

Funkční skupina N+(CH3)3 

Fyzická forma Bledě žluté průsvitné korálky 

Iontová forma  Hydroxid 

Celková výměnná kapacita 0,95 meq.ml 1 (OH  forma) 
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Specifická hmotnost 0,656 g.cm 3 

Doporučené pracovní podmínky 

Rozsah pH 0 – 14 

Maximální provozní teplota 60 °C 

Regenerant NaOH 

Při provádění vstupního rozboru síranové důlní vody bylo měřeno pH a stanovena 

koncentrace síranů a chloridů. 

Tabulka 14: Vstupní rozbor síranové důlní vody 

S í r a n o v é   d ů l n í   v o d y 

pH c (SO4
2 ) c (Cl ) 

 mg.l 1 mg.l 1 

7,11 2620,7 53,3 

Při provádění vstupního rozboru chloridové důlní vody bylo měřeno pH, 

konduktivita a stanovena koncentrace síranů a chloridů. 

Tabulka 15: Vstupní rozbor chloridové důlní vody 

C h l o r i d o v é   d ů l n í   v o d y 

pH Konduktivita c (SO4
2 ) c (Cl ) 

 mS.cm 1 mg.l 1 mg.l 1 

7,43 16,13 730 4105,5 

Stanovení síranů 

Stanovení bylo provedeno na přístroji HACH DR/2000 (Direkt Reading 

Specrophotometer). Jedná se o přednastavenou spektrofotometrickou metodu. Koncentrace 

se stanovuje při vlnové délce 450 nm. Vzorek se před stanovením smísí v kyvetě  

s reagentem SulfaVer4, který je složen z kyseliny citrónové a chloridu barnatého. V kyvetě 

dochází k reakci síranů a barnatých iontů za vzniku sraženiny.  

Stanovení chloridů 

Bylo prováděno odměrným argentometrickým stanovením chloridů. 
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4.1.2.  Experimentální zařízení a postup 

Příprava kolony iontoměniče 

Bylo použito 50 ml silně bazického anexu v OH  cyklu (pro odběr byla použita 

lžička a odměrný válec). Anex byl následně umístěn do kádinky s 50 ml demineralizované 

vody a krátce nechán bobtnat. Poté byl anex s demineralizovanou vodou převeden  

do kolony. 

Postup přípravy experimentu  

V první fázi bylo anexem prolito 100 ml surové důlní vody z odběrného místa 

Lomnice. V koloně docházelo k tvorbě sraženiny (viz obrázky č. 6, 7) a jejímu ucpávání. 

Z tohoto důvodu nebylo dále s touto kyselou surovou důlní vodou pracováno. 

V druhé fázi byla použita upravená důlní voda s vysokým obsahem síranových 

iontů ze Severočeských dolů a.s., odběrné místo ÚDV Březno. 

Nejprve byla připravena kolona iontoměniče (viz výše). Kolonou s iontoměničem 

byla prolévána důlní voda, první podíl (100 ml) nebyl analyzován. Na výstupu z kolony 

bylo postupně odebíráno po 100 ml důlní vody. V každém odebraném podílu bylo měřeno 

pH a stanovena koncentrace síranových iontů.  

V třetí fázi byla použita důlní voda s vysokým obsahem chloridových iontů  

z odběrného místa VJ Jeremenko ve správě státního podniku DIAMO. 
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4.1.3.  Výsledky a diskuze 

Síranové důlní vody 

         

Obr. 6, 7: Vznik sraženiny v koloně (použita surová důlní voda) 

Tabulka 16: Síranová důlní voda prolita anexem 

S í r a n o v é   d ů l n í   v o d y 

Silně bazický anex v OH  cyklu 

Číslo  V(důlní vody) pH c (SO4
2 ) 

měření ml  mg.l 1 

1. 100 neměřeno 

2. 100 13,19 0 

3. 100 13,19 0 

4. 100 13,19 0 

5. 100 13,20 0 

6. 100 13,20 0 

7. 100 neměřeno 

8. 100 13,23 0 

9. 100 13,26 0 

10. 100 13,15 0 

11. 50 12,97 130 

12. 50 10,30 1400 

13. 100 8,50 1600 
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Z naměřených hodnot je zřejmé, že docházelo ke 100 % odstranění síranových 

iontů použitím tohoto silně bazického anexu v OH  cyklu do měření č. 10 (prolití 1 l důlní 

vody), jelikož platí afinitní řada: 

OH  < HCO3  < Cl  < Br  < I  < NO3  < SO4
2  

Výměna síranových aniontů v anexu probíhá následovně, a to výměnnou reakcí 

protiiontů OH  za ionty SO4
2  z roztoku lze vyjádřit rovnicí: 

I+…OH  + SO4
2  ↔ I+… SO4

2  + OH  

Mezi zúčastněnými ionty se vytvoří rovnováha. Velikost rovnovážné konstanty,  

a tedy poměr koncentrací látek na výměnném procesu se zúčastňujících, závisí na jejich 

afinitě vůči iontoměniči. 

  Při poklesu pH byl odebrán podíl 50 ml. Po prolití 1,050 l důlní vody kolonou  

s iontoměničem došlo k poklesu pH na hodnotu 12,97. Zde docházelo k výraznému zlomu 

z důvodu snížení kapacity anexu a postupného vyčerpávání hydroxidových iontů  

z iontoměniče, z toho vyplývá naměřená koncentrace síranových iontů 130 mg.l 1. 

Koncentrace síranových iontů se dále zvyšuje a hodnota pH snižuje. 

 

Obr. 8: Kolona s anexem prolévána síranovou důlní vodou 
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Dále byla provedena zkouška regenerace anexu jednorázovým dávkováním 

(vsádkovým způsobem). K regeneraci silně bazického anexu v OH  cyklu byl použit 5 % 

hydroxid sodný. Doba trvání regenerace byla 1 hod.  

Tabulka 17: Síranová důlní voda prolita regenerovaným anexem 

 

 

 

 

Z uvedených výsledku je patrné, že síranové ionty byly odstraněny, ale jejich 

koncentrace se zvýšila již po prolití 300 ml důlní vody, na rozdíl od prvního testu, kde 

koncentrace síranových iontů byla zaznamenána až po prolití 1,050 l důlní vody. 

Z toho vyplývá, že regenerace silně bazického anexu v OH  cyklu 5 % roztokem 

NaOH nebyla dostatečná nebo neproběhla v požadovaném režimu. Docházelo 

k rychlejšímu vyčerpání kapacity anexu po regeneraci.  
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Graf 1: IV – Porovnání účinnosti anexu s anexem po regeneraci 

S í r a n o v é   d ů l n í   v o d y 

Silně bazický anex v OH  cyklu po regeneraci  
5 % NaOH 

Číslo  V(důlní vody) pH c (SO4
2 ) 

měření ml  mg.l 1 

1. 100 neměřeno 

2. 100 13,18 0 

3. 100 13,15 0 

4. 100 12,98 200 

5. 100 10,15 290 
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Chloridové důlní vody 

Tabulka 18: Chloridová důlní voda prolita anexem 

C h l o r i d o v é   d ů l n í   v o d y 

Silně bazický anex v OH  cyklu 

Číslo  V(důlní vody) pH c (SO4
2 ) c (Cl ) 

měření ml  mg.l 1 mg.l 1 

1. 50 neměřeno 

2. 50 13,66 0 549,5 

3. 50 13,68 0 538,9 

4. 50 13,68 0 560,2 

5. 50 13,69 0 546 

6. 50 13,69 0 538,9 

7. 50 13,05 160 2035 

8. 50 10,23 320 3045,4 

9. 50 9,89 410 3396,4 

Z výsledků je patrné úplné odstranění síranových iontů použitím silně bazického 

anexu v OH  cyklu do měření č. 6 (prolití 300 ml důlní vody), koncentrace chloridových 

iontů se pohybovala v průměru kolem 547 mg.l 1. Nedošlo tedy k úplnému odstranění jako 

u síranových iontů z důvodů nižší afinity iontu k iontoměniči (čím nižší nábojové číslo 

iontu, tím nižší afinita iontu k iontoměniči). 

OH  < HCO3  < Cl  < Br  < I  < NO3  < SO4
2  

Výměna chloridových aniontů v anexu probíhá následovně, a to výměnnou reakcí 

protiiontů OH  za ionty Cl  z roztoku lze vyjádřit rovnicí: 

I+…OH  + Cl  ↔ I+… Cl  + OH  

Při prolití 350 ml důlní vody kolonou s iontoměničem došlo ke snížení pH  

na hodnotu 13,05. Zde dochází k výraznému zlomu z důvodu snížení kapacity anexu  

a postupného vyčerpávání hydroxidových iontů z iontoměniče, z toho vyplývá naměřená 

koncentrace síranových iontů 160 mg.l 1 a zvyšující se koncentrace chloridových iontů už 

na hodnotu 2035 mg.l 1. Koncentrace síranových a chloridových iontů se dále zvyšuje  

a hodnota pH snižuje. 
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Zkouška regenerace anexu u chloridové vody byla provedena průtočným 

způsobem, k regeneraci silně bazického anexu v OH  cyklu byl použit 5 % hydroxid sodný. 

Doba trvání regenerace byla 1 hod.  

Tabulka 19: Chloridová důlní voda prolita regenerovaným anexem 

C h l o r i d o v é   d ů l n í   v o d y 

Silně bazický anex v OH  cyklu po regeneraci 5 % NaOH 

Číslo  V(důlní vody) pH c (SO4
2 ) c (Cl ) 

měření ml  mg.l 1 mg.l 1 

1. 50 neměřeno 

2. 50 13,60 1 850,9 

3. 50 13,58 1 928,9 

4. 50 12,32 220 2485,3 

5. 50 10,36 270 3183,7 

6. 50 9,86 350 3392,9 

7. 50 9,60 380 3566,6 

8. 50 9,42 410 3594,9 

Naměřené hodnoty v tabulce uvádí, že po regeneraci anexu 5 % NaOH došlo téměř 

k úplnému odstranění síranových iontů do měření č. 3 (prolití 150 ml důlní vody), 

koncentrace chloridových iontů se pohybovala v průměru kolem 890 mg.l 1.  

Po prolití 200 ml důlní vody kolonou s iontoměničem došlo ke snížení pH  

na hodnotu 12,32. Zde dochází k rychlejšímu a  výraznému zlomu z důvodu snížení 

kapacity anexu a postupného vyčerpávání hydroxidových iontů z iontoměniče, z toho 

vyplývá naměřená koncentrace síranových iontů 220 mg.l 1 a zvyšující se koncentrace 

chloridových iontů už na hodnotu 2485,3 mg.l 1. Koncentrace síranových a chloridových 

iontů se dále zvyšuje a hodnota pH snižuje.  
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Graf 2: IV – Porovnání účinnosti anexu s anexem po regeneraci 
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Graf 3: IV – Porovnání účinnosti anexu s anexem po regeneraci 
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Obr. 9, 10: Automatická byreta s odměrným roztokem AgNO3, bod ekvivalence při stanovení chloridů 

4.2.  Elektrodialýza 

4.2.1.  Materiál 

Pro odstranění síranových a chloridových iontů z důlních vod elektrodialýzou byl 

použit elektrodialyzér typu P ED(R) Z/10 1.0. Součástí elektrodialyzéru je svazek, který se 

skládá z 11 kusů kationtvýměnných a 10 kusů aniontvýměnných membrán oddělených 

rozdělovači o šířce 0,8 mm, které zajišťují rovnoměrný tok v komoře a zamezují dotyku 

membrán. Na obou okrajích jsou kationvýměnné membrány, elektrody jsou pokryté 

platinou [29]. 

 

Obr. 11: Elektrodialyzér 
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4.2.2.  Experimentální zařízení a postup 

Pro měření vzorků síranové a chloridové důlní vody byl zvolen vsádkový režim 

(tzv. „Batch system“) elektrodialyzéru.  

Elektrodialyzér se skládá ze dvou 2 litrových nádrží, ze kterých se čerpá roztok  

do svazku a po průchodu svazkem předává zpět do zásobníku. 

Pracovní napětí ED bylo 12 V. Průtok čerpadel byl 60 l.h 1 [30]. Pracovní teplota se 

pohybovala v rozmezí 22 – 23°C. 

V průběhu testu bylo měřeno pH, konduktivita, čas, teplota a sledován proud. 

Experiment byl ukončen při dosažení vodivosti 1 mS.cm 1. 

4.2.3.  Výsledky a diskuze 

Síranové důlní vody 

Tabulka 20: ED  Síranová důlní voda 

S í r a n o v é   d ů l n í   v o d y 

Čas Konduktivita pH t I 

min mS.cm 1  °C A 

 Diluát Koncentrát Diluát Koncentrát   

0 4,54 4,54 6,73 6,73 22 0,54 

5 3,51 5,97 6,34 4,81 22 0,41 

10 2,35 6,90 5,92 4,24 22 0,31 

15 1,620 7,37 4,97 4,05 22 0,23 

20 1,138 7,78 4,65 3,96 22 0,17 

25 0,762 8,01 4,49 3,87 22 0,12 

VD= 975 ml, VK= 1025 ml 

Tabulka 21: ED – Diluát a koncentrát síranové důlní vody 

S í r a n o v é   d ů l n í   
v o d y 

c (SO4
2 ) 

mg.l 1 

Diluát Koncentrát 

240 5084 
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V katexových a anexových membránách docházelo k dělení iontů ve vstupním 

roztoku a vytvářel se proud odsolený – tzv. diluát a proud koncentrovaný – tzv. koncentrát. 

Z naměřených hodnot vyplývá, že hodnoty vodivosti D, pH D, K a proudu 

v závislosti na čase klesají. Hodnoty K v závislosti na čase stoupají. 
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Graf 4: ED  Koncentrace SO4
2   

Chloridové důlní vody 

Tabulka 22: ED  Chloridová důlní voda 

C h l o r i d o v é   d ů l n í   v o d y 

Čas Konduktivita pH t I 

min mS.cm 1  °C A 

 Diluát Koncentrát Diluát Koncentrát   

0 16,33 16,33 7,12 7,12 18,3 1,42 

5 13,18 21,04 7,58 7,70 20,5 1,41 

10 9,42 23,70 7,90 7,95 21,4 1,31 

15 6,43 26,40 8,10 8,04 22,1 1,13 

20 3,90 28,40 8,23 8,06 22,7 0,79 

25 1,97 29,70 8,27 8,08 23,2 0,51 

30 0,80 30,40 8,20 8,12 23,7 0,28 

VD= 960 ml, VK= 1040 ml 
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Tabulka 23: ED – Diluát a koncentrát chloridové důlní vody 

C h l o r i d o v é   d ů l n í   v o d y 

c (Cl ) c (SO4
2 ) 

mg.l 1 mg.l 1 

Diluát Koncentrát Diluát Koncentrát 

122 7526 42 1399 
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Graf 5: ED  Koncentrace Cl   
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Graf 6: ED  Koncentrace SO4
2   
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4.3.  Porovnání výsledků a zhodnocení účinnosti 

odstraňování síranových a chloridových iontů 

z důlních vod iontovou výměnou a elektrodialýzou 

Vstupní a výstupní koncentrace chloridových a síranových iontů ve vzorcích 

důlních vod jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 24: Porovnání účinnosti IV a ED 

Porovnání účinnosti iontové výměny a elektrodialýzy 

Vstupní koncentrace Cl  a SO4
2  (mg.l 1) 

 Chloridové vody Síranové vody 

c (Cl ) 4105,5 53,3 

c (SO4
2 ) 730 2620,7 

Metoda odstranění Cl  a SO4
2  

iontová výměna elektrodialýza  

Chloridové 
vody 

Síranové 
vody 

Chloridové 
vody 

Síranové 
vody 

c (Cl ) φ 550  122  

c (SO4
2 ) 0 – 160* 0 – 130** 42 240 

 Limity koncentrací Cl  a SO4
2  (mg.l 1) 

přípustného znečištění povrchových vod 

c (Cl ) 250 

c (SO4
2 ) 300 

*při úpravě 350 ml důlní vody, **při úpravě 1050 ml důlní vody 

Porovnání dosažených výsledků a zvláště srovnání účinnosti odstraňování 

chloridových a síranových iontů z důlních vod iontovou výměnou a elektrodialýzou je 

velmi obtížné.  

V případě elektrodialýzy probíhalo odstraňování iontů kontinuálně, provozem 

elektrodialýzy za zvolených podmínek výstupní voda splňovala limity koncentrací obsahu 

SO4
2  a Cl  iontů přípustného znečištění povrchových vod. Hodnota pH upravených 

síranových vod elektrodialýzou byla nízká (pH= 4,49), tyto vody by bylo nutno před 

vypouštěním do povrchových vod neutralizovat, např. vápenným mlékem. 
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Úprava důlních vod iontovou výměnou probíhala kontinuálně. Při úpravě 

chloridových vod iontovou výměnou se pohyboval průměrný obsah Cl  iontů kolem 

hodnoty 550 mg.l 1 a trvale překračoval stanovený limit 250 mg.l 1, odstraňování iontovou 

výměnou u Cl  iontů za zvolených podmínek nebylo tak účinné. Při zpracování 350 ml 

chloridových důlních vod stoupla koncentrace SO4
2  iontů na hodnotu 160 mg.l 1. 
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5. Závěr 

Těžba uhlí a dalších surovin je při hlubinném i povrchovém dobývání provázena 

výskytem důlních vod, které se musí odvádět a před vypouštěním do povrchových vod je  

z nich nutné odstranit celou řadu škodlivých látek nebo alespoň snížit jejich obsah  

na předepsanou úroveň. 

Problematika důlních vod od jejich vzniku, výskytu, zařazení podle důlního zákona, 

typologie a členění podle typického výskytu, chemického složení, obsahu minerálních 

látek a dalších znaků, je značně rozsáhlá.  

Cílem diplomové práce bylo posouzení možností odstraňování síranových  

a chloridových iontů z důlních vod jednak iontovou výměnou s podrobnou charakteristikou 

ionexů a vhodnosti jejich použití, a také elektromembránovým procesem – elektrodialýzou. 

Úprava síranových důlních vod spočívá v neutralizaci, odželezování, odseparování 

nerozpuštěných látek a v samotné desulfataci, která je technicky a technologicky 

nejnáročnější.  

Úprava chloridových důlních vod spočívá v separaci nerozpuštěných látek  

a následném odvádění do toků řízeným způsobem. 

Práce byla zaměřena na moderní metody, ke kterým patří iontová výměna  

a elektrodialýza. Tyto metody nejsou v současné době běžně provozně využívány a jsou ve 

fázi vývoje, pokusů a zkoušek.  

Náplní experimentální části práce bylo laboratorní ověření možnosti použití iontové 

výměny a elektrodialýzy při odstraňování síranových a chloridových iontů ve vzorcích 

důlních vod. Tyto pokusy byly spojeny s ověřením teoretických poznatků získaných 

informací z odborné literatury. 

Pro laboratorní testy iontové výměny byl použit ionex AMBERLITE IRA 402 OH, 

pro elektrodialýzu elekrodialyzér typu P ED(R) Z/10 1.0 (membrány AF 18 60, CF 18

62). 

Použitím obou postupů bylo dosaženo určité míry odstranění sledovaných iontů. 

Výsledky laboratorních experimentů provedených v rámci diplomové práce byly lepší  
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u elektrodialýzy (u obou typů důlních vod), nicméně výsledky z testů iontové výměny jsou 

zatím víceméně orientační, s ohledem na neúplné uspořádání seřazení typů iontoměničů. 

V procesu iontové výměny byl použit silně bazický anex, pro zvýšení účinnosti 

celého testu by bylo vhodné předřazení katexu. 

Porovnání dosažených výsledků a srovnání účinnosti obou laboratorních metod je 

zatím velmi obtížné, protože šlo o první pokusy a do hodnocení účinnosti nebyla zahrnuta 

nezávadná likvidace potenciálně problematických odpadních produktů, vznikajících  

u obou procesů, což jsou regenerační roztoky a koncentráty. 

Důležitým činitelem zavádění provozních technologií na principu iontové výměny 

a elektrodialýzy je dosud vysoká investiční náročnost procesu. Řešením těchto problémů 

mohou být výsledky, které navrhují jejich využití pro výrobu NaCl, kvalitní sádry, jejichž 

prodejem by bylo možno pokrýt provozní náklady. 

Obě metody – jak iontová výměna, tak elektrodialýza však mají naději na provozní 

uplatnění. K tomu přispějí další laboratorní výzkumy a pokusy na poloprovozním zařízení. 
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Přílohy 

Příloha 1: Výpočet koncentrace chloridů 

Výpočet:  

( ) ( ) ( ) ( ) 1
33

3 .8,115
5

10.05,0.1.26,084,1110... −− =
−

=
−

= lmmol
V

AgNOcfVV
Clc

o

tse

 

c(Cl )= látková koncentrace chloridů ve vzorku (mmol.l 1) 

Ve= spotřeba odměrného roztoku dusičnanu stříbrného při titraci vzorku (ml) 

Vs= spotřeba odměrného roztoku dusičnanu stříbrného při slepém stanovení (ml) 

Vo= původní objem vzorku při titraci (ml) 

c(AgNO3)= látková koncentrace odměrného roztoku dusičnanu stříbrného,  

c(AgNO3)= 0,05 mol.l 1 

Hmotnostní koncentrace chloridů ve vzorku se vypočítá ze vztahu: 

( ) ( ) ( ) 1.5,4105453,35.8,115. −−− === lmgClAClcClcm

 

cm(Cl )= hmotnostní koncentrace chloridů ve vzorku (mg.l 1) 

c(Cl )= látková koncentrace chloridů ve vzorku (mmol.l 1) 

A(Cl)= atomární hmotnost Cl (g.mol 1), A(Cl)= 35,453 g.mol 1 

Slepý pokus: Vs= 0,26 ml AgNO3 
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Příloha 2: ED – Změna vodivosti diluátu a koncentrátu v závislosti na čase 

Síranové důlní vody
G= f(t)
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Příloha 3: ED – Změna vodivosti diluátu a koncentrátu v závislosti na čase 

Chloridové důlní vody 
G= f(t)
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Příloha 4: ED – Změna pH diluátu a koncentrátu v závislosti na čase 

Síranové důlní vody
pH= f(t)
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Příloha 5: ED – Změna pH diluátu a koncentrátu v závislosti na čase 

Chloridové důlní vody
pH= f(t)
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Příloha 6: ED – Změna proudu v závislosti na čase 

Síranové důlní vody
I= f(t)
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Příloha 7: ED – Změna proudu v závislosti na čase 

Chloridové důlní vody
I= f(t)
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