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ANOTACE 

Předložená práce se zabývá aplikací elektrodialýzy při úpravě vod. V první 

části, teoretické, je pojednáváno o technologii úpravy vody jako takové                              

a o charakteristice membránových procesů se zaměřením na elektrodialýzu. Další 

část práce, experimentální, je zaměřena na popis provedeného výzkumu, který se 

skládá ze studia předúpravy důlní vody Jeremenko pro aplikaci elektrodialýzy a ze 

samotného ověření elektrodialyzačního procesu na tomto vzorku při různých 

provozních podmínkách. Závěrečná část se zabývá vyhodnocením získaných dat z 

měření. 

 

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

elektrodialýza. 

 

SUMMARY 

Presented work deals with the utilization of electrodialysis in water treatment. 

In the first part, theoretical, is the analysis of the water treatment technology as such 

and the characteristics of membrane processes focused on electrodialysis. Next part, 

experimental, is focused on the description of the conducted research, which consists 

of a study of mine water Jeremenko pretreatment for application of electrodialysis 

and verification of electrodialysis process for this sample at different operating 

conditions. The final section deals with the evaluation the obtained data of 

measurements. 

 

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

electrodialysis. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

COD   chemická spotřeba kyslíku (chemical oxygen demand) 

D  diluát 

E  elektrodový roztok 

CHSK  chemická spotřeba kyslíku  

K  koncentrát 

KNK  kyselinová neutralizační kapacita 

NL  nerozpuštěné látky 

pH CIP   pH regeneračního procesu 

RL  rozpuštěné látky 

SDI   index zanášení membrány (silt density index) 

SO  stupeň odsolení 

TOC   celkový organický uhlík (total organic carbon) 

TSS   celkové nerozpuštěné látky (total suspended solids) 

VL  veškeré látky 

ZNK  zásadová neutralizační kapacita 
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1 ÚVOD 

V běžné praxi, a to jak při výrobě pitné vody, tak při různých 

technologických procesech v průmyslových odvětvích, není vždy k dispozici voda o 

takové kvalitě, která je pro daný účel vyžadována. Vzhledem k tomu je přistupováno 

k různým způsobům úpravy vody.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES říká: “Voda není běžný 

obchodní produkt, ale spíše dědictví, které je třeba chránit, střežit a podle toho s ním 

nakládat.”. 

Z tohoto důvodu je v dnešní době uplatňována snaha přistupovat k tzv. 

environmentálně šetrným metodám úpravy vody. Do této kategorie metod jsou 

řazeny i membránové procesy. Jejich dopad na životní prostředí je nízký, jelikož při 

jejich aplikaci nejsou vyžadovány chemikálie, a nebo jen minimálně při regeneraci 

separačních membrán. 

Cílem této práce je jednak seznámit se s problematikou úpravy vody se 

zaměřením na membránové procesy, konkrétně pak na elektrodialýzu jakožto proces 

využívaný především při desalinaci vod, a to v podobě rešeršní části, jednak 

experimentálně, pomocí procesu elektrodialýzy, vyzkoušet možnost odsolování důlní 

vody z bývalého dolu Jeremenko v Ostravě - Vítkovicích, která je regulovaně 

vypouštěna do toku Ostravice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andrea Wetterová: Aplikace elektrodialýzy při úpravě vod 

2013 Stránka 2 

 

2 CHARAKTERIZACE PROCESŮ ÚPRAVY VODY 

Cílem úpravy vlastností vody je dosažení takové jakosti upravené vody, která 

splňuje požadavky na kvalitu vody z hlediska jejího dalšího použití. Současně musí 

být splněny požadavky dané souvisejícími předpisy a další požadavky, např. na 

kvalitu vody dopravované potrubím apod. [1] 

 

2.1 Vodní zdroje 

V praxi se v souvislosti s úpravou vody setkáváme s různými druhy vstupní 

vody. Může se jednat o vody z povrchových a podzemních zdrojů, o důlní vody, 

mořské nebo brakické vody apod. V následujících odstavcích je však pojednáváno 

zejména o v našich podmínkách běžných vodách, tedy povrchových a podzemních, a 

o důlních vodách vzhledem k zaměření této práce.  

 

Povaha nečistot ve vodě 

V přírodě lze naprosto čistou vodu nalézt jen zřídka, jestli vůbec. Nečistoty 

v ní se vyskytují ve třech postupně jemnějších formách, a to jako suspendované, 

koloidní a rozpuštěné látky. Pro každou formu jsou vyžadovány jiné metody úpravy 

jejich odstranění nebo snížení na přijatelné meze. [2] 

Částice a rozpuštěné látky ve vodě jsou výsledkem půdní eroze, vyluhování 

minerálů, rozpadu rostlinného materiálu a dalších nečistot ze znečištěného ovzduší, 

splaškových a průmyslových odpadních vod, a z živočišných odpadů. Zdroje 

povrchových vod, znečištěných člověkem a přírodou, tedy obsahují suspendovaný    

a rozpuštěný organický (rostlinného nebo živočišného původu) a anorganický 

(minerální) materiál, a biologické formy, jako jsou bakterie, spóry, cysty a plankton. 

Částicové nečistoty (běžně nazývané nerozpuštěné látky) mohou být různých 

rozměrů. Větší částice, jako je písek a těžké nánosy, mohou být z vody odstraněny 

zpomalením rychlosti toku, čímž je dosaženo jednoduchého gravitačního usazování. 

Tyto částice jsou často nazývány usaditelné pevné látky. K usazování částic o střední 

velikosti dochází přirozeně v případě, že je povrchová voda uchována na dostatečně 

dlouhou dobu v nádrži nebo jezeru. Dostupnost nebo poskytnutí uskladnění surové 
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vody až po několik dní může být důležitým krokem předúpravy. Toto uskladnění 

zajišťuje výrazné snížení koncentrace nerozpuštěných látek a bakterií, vyrovnává 

výkyvy kvality surové vody, jakož i poskytuje ochranu proti vniknutí toxických látek 

a dále slouží jako rezerva strategických zásob. Menší částice o velikosti spór, cyst, 

planktonu, jemných jílů a náplavů a s nimi spojenými bakteriemi, nejsou snadno 

usaditelné a pro jejich úpravu je nezbytné vytvoření částic o větším rozměru, které 

jsou lépe odstranitelné. Tyto menší částice jsou často nazývány neusaditelné pevné 

nebo koloidní látky. [2] 

Jako vodní zdroje pro zásobování obyvatelstva, průmyslu i zemědělství jsou 

vybírány zejména vody podzemní a vody povrchové z horních toků řek a 

akumulované v údolních nádržích. Kapacita výše uvedených zdrojů však obvykle 

nedostačuje, a proto je dále využíváno i vodních zdrojů méně kvalitních, z dolních 

toků řek, které vyžadují složitější a tím i finančně nákladnější technologické postupy 

úpravy. [3] 

Jakost surové vody rozhoduje o technologickém postupu, který bude použit 

pro úpravu vody na požadovanou kvalitu. Kvalita upravené vody pak závisí na druhu 

a jakosti vodního zdroje, na použitém technologickém procesu úpravy a na použitém 

úpravárenském zařízení. [3] 

Vlastnosti vod z podzemních zdrojů se obvykle vyznačují následujícími 

vlastnostmi: stálá teplota, nepřítomnost nebo minimální koncentrace kyslíku, vysoké 

koncentrace oxidu uhličitého, zvýšený obsah železa a manganu, minimální 

koncentrace organických látek, téměř bez mikrobiologického oživení. Současně je 

kvalita podzemních vod ovlivňována řadou procesů v ní probíhajících, jako např. 

vyluhování minerálních a organických složek z půd, vylučování nerozpustných 

sraženin ze složek ve vodě obsažených, adsorpce i desorpce již rozpuštěných látek na 

částicích půdy a hornin, míchání vod různého původu apod. [1, 3, 4, 5] 

Vody z povrchových zdrojů mají oproti vodám podzemním obvykle vyšší a 

proměnlivou teplotu, vyšší obsah organických látek, vyšší koncentraci kyslíku, 

nízkou koncentraci oxidu uhličitého, nízký obsah železa a manganu, celkově nižší 

mineralizaci avšak vyšší zastoupení mikroorganismů. [1, 3, 5, 6]  



Andrea Wetterová: Aplikace elektrodialýzy při úpravě vod 

2013 Stránka 4 

 

V povrchových vodách se však lze setkat se znečištěním v podobě zvýšeného 

obsahu netoxických solí, které se projevuje ve dvou důsledcích. Prvním důsledkem je 

zvyšování konduktivity a obsahu solí v důsledku aniontů jako Cl
-
 a SO4

2-
 a kationtů 

jako K
+
 a Na

+
. Druhým důsledkem je eutrofizace způsobená zvýšeným obsahem 

nutrientů jako P a N, které podporuje růst biomasy. [7] 

Hlavními zdroji minerálních solí ve vodách spojenými se zasolováním jsou: 

- důlní odpadní vody, 

- průmyslové odpadní vody, 

- zvýšená transpirace a evapotranspirace v povodí, ačkoliv toto je jev, 

vyskytující se pouze v sub-aridních oblastech. [7] 

Kvalita podzemní a povrchové vody se tedy výrazně liší. Zatímco 

v povrchových vodách jsou na závadu zpravidla koloidní disperze a 

makromolekulární organické látky, v podzemních vodách se může vyskytovat 

zvýšená koncentrace agresivního oxidu uhličitého, radonu, železa a manganu. 

Vzhledem k těmto odlišnostem je zpravidla voleno i rozdílné technologické schéma 

úpravy. [1] 

Úprava vody se však nezabývá pouze separací částic z vody, ale např. i jejím 

hygienickým zabezpečením, fluoridací apod.. 

 

Rozdělení vodních zdrojů dle tříd upravitelnosti 

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

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

o vodovodech a kanalizacích), lze vodní zdroje dělit z hlediska upravitelnosti do tří 

kategorií, a to: 

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

rychlou filtrací a dezinfekcí, popř. prostou pískovou filtrací, chemickým nebo 

mechanickým odkyselením či odstraněním plynných složek 

provzdušňováním. 
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 A2 – Vody vyžadující složitější úpravu, mezi níž je řazena běžná fyzikální 

úprava, chemická úprava a dezinfekce, koagulační filtrace, pomalá biologická 

filtrace, flokulace, usazování, filtrace, dezinfekce, jednostupňové či 

dvoustupňové odželezování a odmanganování. 

 A3 – Vody méně vhodné či nevhodné pro zásobování obyvatelstva a které 

jsou upravitelné např. intenzivní fyzikální a chemickou úpravou, rozšířenou 

úpravou a dezinfekcí, např. chlorováním do bodu zlomu, koagulací, flokulací, 

usazováním, filtrací, adsorpcí, dezinfekcí ozonem, ev. využitím kombinací 

fyzikálně-chemických a mikrobiologických a biologických úprav. [3] 

 

2.2 Technologie úpravy vody 

Proces výběru způsobu úpravy vody je složitý úkol. Okolnosti budou 

pravděpodobně odlišné dle způsobu použití upravené vody a dle zdroje surové vody. 

Výběr jednoho nebo více procesů úpravy, které mají být v daném místě použity, je 

ovlivněn nutností splnit legislativně dané limity, užitečností návrhu, různými 

požadavky zákazníků a potřebou zajistit tuto službu za nejnižší přijatelnou cenu. 

Faktory, které by při návrhu měly být zohledněny, jsou následující: odstranění 

kontaminujících látek, kvalita vstupní vody, stávající stav, spolehlivost a flexibilita 

procesu, finanční náklady, environmentální slučitelnost, kvalita distribučního 

systému, otázky procesního rozsahu. [8] 

Jako první stupeň technologie úpravy vody bývá většinou řazena tzv. 

předúprava vody, a to z různých důvodů, např. odlehčení hlavního technologického 

procesu, vytvoření optimálních podmínek pro následující stupně úpravy, zabránění 

vniknutí nežádoucích látek do procesu apod. Forma předúpravy vody je vždy volena 

individuálně dle kvality vstupní vody a způsobu její následné úpravy. 

 

Mechanické předčištění vody 

Voda z povrchových zdrojů většinou obsahuje plovoucí látky, hrubší 

suspenze a látky sunuté proudem jako např. písek. Tyto látky je nutné z vody 
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odstranit, jelikož by mohly způsobovat komplikace při dopravě vody a 

úpravárenském procesu. Pro jejich odstranění lze použít např. česle, síta, pásové 

filtry a lapáky písku. Předčištění podzemních vod a vod z infiltrovaných oblastí není 

většinou nutné. [3] 

 

Předúprava vody před demineralizací 

Vzhledem k zaměření praktické části této práce na demineralizaci je zde 

uvedena i předúprava vody před tímto procesem, jelikož je zřejmé, že prosté 

mechanické předčištění pomocí česlí, sít apod. není v tomto případě dostačující. 

Cílem předúpravy vody před demineralizací je odstranění suspendovaných a 

koloidních látek. Tyto látky na rozdíl od iontů, které jsou definovány jednoznačně 

nábojem a konstantní velikostí, mají jakožto charakteristické vlastnosti proměnnou 

velikost i náboj. Používané způsoby předúpravy lze dělit na metody: 

 přímé, kdy použité technologii není předřazen jiný fyzikální nebo chemický 

proces, kterým se mění velikost nebo náboj látky, příp. obojí (např. 

mikrofiltrace, ultrafiltrace) a  

 metody, založené na kombinaci s těmito procesy (kombinace s koagulací). [9] 

 

Po provedené předúpravě již lze přistoupit k hlavnímu stupni technologie 

úpravy vody, který může být složen z řady na sebe navazujících procesů. Tyto 

procesy mohou být dle své povahy děleny následovně: 

 fyzikální – adsorpce, desorpce, sedimentace, filtrace; 

 chemické – srážení látek, oxidační reakce různých anorganických a 

organických látek; 

 fyzikálně-chemické – chemisorpce, koagulace, flokulace, reverzní osmóza, 

elektrodialýza, iontová výměna; 

 hydraulické – míchání suspenzí, separace suspenzí včetně následného 

zahušťování; 
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 biochemické – ostraňování dusíkatých látek, železa a manganu. [1] 

 

2.3 Problematika důlních vod v úpravě vody 

Dle § 40 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve 

znění pozdějších předpisů a úprav (horní zákon), jsou důlní vody definovány jako 

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.  

Tyto důlní vody je potřeba čerpat, a to zejména z důvodu zajištění 

bezpečnosti dobývacích prostor před průvaly a přítoky, a kvůli udržování hladiny 

důlních vod jako ochrany činných dobývacích prostor. Odčerpané důlní vody jsou 

akumulovány a následně, v souladu s platnými předpisy, vypouštěny do vodních 

toků. Takto dochází k nepřirozenému obohacování povrchových vod obvykle 

vysokými koncentracemi chloridů, síranů a dalších znečišťujících látek typických pro 

důlní vody, např. železo a mangan. [10] Metody využívané při úpravě důlních vod 

jsou uvedeny níže. 

 

 Ostraňování síranů 

 srážení vápenatými ionty 

 membránové procesy (reverzní osmóza, elektrodialýza, ultrafiltrace) 

 iontová výměna [11, 12] 

 metody založeny na schopnosti desulfatačních bakterií redukovat sírany 

na nerozpustné sulfidy, které lze mechanicky odstranit [12] 

 

 Odstraňování chloridů 

 membránové procesy (nanofiltrace, reverzní osmóza, elektrodialýza) 
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 Odstraňování železa 

 oxidační postupy [1, 13] 

 iontová výměna [13] 

 alkalizace [1] 

 Odstraňování manganu 

 oxidační postupy [1, 13] 

 iontová výměna [13] 

 alkalizace [1] 
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3 CHARAKTERISTIKA MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ 

Membránová technologie se zabývá separací částic v řádech μm a níže, které 

jsou ovládány koloidními/ molekulárními silami spíše než gravitačními, jako je tomu 

u větších částic. Jednotlivé vstupní a výstupní proudy mohou být všechny tvořeny 

kapalinou, plynem nebo jejich kombinací. Není tedy divu, že membránová 

technologie není pouze jedna technologie, ale mnoho technologií s jedním 

společným aspektem – využitím membrány, která umožňuje selektivní transport 

látek a tím vytvoření dvou proudů různých vlastností. [14] 

Jednotlivé membránové procesy se liší hnací silou, principem separace a 

charakterem částic procházejících membránou. [3] 

 

3.1 Obecné schéma membránových procesů 

Membránovou separaci lze charakterizovat jako proces, při kterém je vstupní 

proud (nástřik) přiváděn na aktivní vrstvu membrány, přičemž je rozdělen do dvou 

výstupních proudů různého složení. [3, 14, 15, 16, 17] Obvykle je aplikován jeden 

vstupní proud, avšak některé procesy, např. dialýza, zahrnují dva vstupní proudy. 

Většinou je jeden z výstupních proudů považován za produkt a druhý za odpad. 

Který je který závisí na tom, zda se jedná o zájem obnovy některé složky nástřiku a 

nebo její odstranění. [14] Výstupní proud, který prochází membránou je znám jako 

permeát, zatímco membránou zadržený proud je označován jako retentát. [3, 14, 15, 

16, 18] Vyjímku tvoří pouze elektrodialýza, kde proud prošlý membránou je 

označován jako diluát a proud, který membránou neprochází jako koncentrát. [16, 

19] 

Obecné schéma membránového procesu lze vidět na obrázku č. 1. 
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Obrázek  1 Obecné schéma membránového procesu [18] 

 

Dvěma hlavními měřítky výkonnosti procesu jsou produktivita zařízení a 

kvalita produktu. V ideálním případě jsou tyto faktory konstantní, avšak v praxi se 

mění v závislosti na různých příčinách. [3, 14] 

Výkon membránového procesu je dán několika částmi a procesními 

parametry, jako jsou membrány, membránové moduly, hnací síla a některé aspekty 

chemického inženýrství týkající se navrhování procesu. [20] 

 

3.2 Rozdělení membránových procesů 

Membránové separační procesy jsou nejčastěji děleny do čtyř kategorií dle 

hnací síly procesu. Touto hnací sílou může být: 

 rozdíl tlaku, 

 rozdíl koncentrací, 

 elektrický potenciál a  

 teplotní gradient, 

které existují mezi dvěmi fázemi oddědenými membránou. [14, 15, 16, 21] 

Dle typu hnací síly lze tedy membránové procesy dělit na: 

 tlakové – mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza,  

 koncentrační – dialýza, separace plynů, 

 elektromembránové – elektrodialýza, elektrodeionizace, a 
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 teplotní - membránová destilace, pervaporace. 

 

3.3 Systémy uspořádání membránových procesů 

Pro dlouhodobý provoz membrány není příliš výhodné používat statické 

uspořádání podobné klasické filtraci, jelikož se na povrchu membrány vytváří 

filtrační koláč nebo gelová vrstva (tzv. dead-end uspořádání). Z důvodu zajištění 

dobré hydrodynamiky na povrchu membrány se nejčastěji využívá dynamického 

uspořádání s tangenciálním tokem, při němž zpracovávaný roztok protéká podél 

membrány (tzv. cross-flow uspořádání). Tento způsob uspořádání je výhodnější 

z hlediska akumulace látek na povrchu membrány a s tím souvisejícím nárůstem 

tlakových ztrát. [15, 22] Jednotlivé druhy uspořádání procesu jsou vyobrazeny na 

obr. č. 2. 

 

 

Obrázek  2 Schéma uspořádání filtrace (dead-end vs. cross-flow) [18] 

 

3.4 Membrány 

Pojem membrána může být definován jako záměrně nedokonalá bariéra, kdy 

jedna složka čištěné směsi prochází membránou do produktu rychleji než další 

složky nebo v ideálním případě jedna složka membránou prochází a další složka 

membránou neprochází. Jsou definovány svou propustností, neboli mírou toku látky 

skrz membránu, a selektivitou, neboli schopností oddělit vybrané látky. Schopnost 

selektivního transportu určité složky membránou je označována jako permselektivita. 

[15] 
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Membrány lze dělit dle různých kritérií, přičemž všechny by měly splňovat 

určité základní požadavky, jako jsou vysoká selektivita a permeabilita, odolnost vůči 

mechanickému, chemickému, tepelnému nebo biologickému poškození, dále dlouhá 

životnost a přijatelná cena. [3, 23]  

Membrány jsou používány v široké škále tvarů a struktur. Zatímco mnoho 

materiálů se vyrábí ve více než jedné formě, mohou být i takové, které je velmi 

obtížné získat v požadované formě vzhledem k jejich zpracování. V makroměřítku 

jsou vyráběny ve třech hlavních formách, a to jako ploché pláty, dutá vlákna a nebo 

tubulární. [14, 20] Tubulární membrány se liší od dutých vláken pouze v jejich 

větším poloměru, což znamená, že musí být mechanicky podporovány. [14] 

 

3.4.1 Materiál membrán 

Membrány mohou být vyrobeny z jakéhokoliv materiálu, který umožňuje 

připravení tenké fólie s bariérovými vlastnostmi pro určité látky a naopak propustné 

pro látky jiné. Nejběžnějším materiálem pro přípravu membrán jsou polymery, ale 

stále více se uplatňují i membrány z keramiky. Dalším možným materiálem je sklo, 

kovy a perspektivní je i mikroporézní uhlík. [20, 24]  

Syntetické membrány vykazují velkou rozmanitost v jejich fyzické struktuře 

a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Na základě jejich struktury, mohou být 

rozděleny do čtyř skupin: 

 porézní membrány, 

 homogenní neporézní membrány, 

 neporézní membrány nesoucí elektrický náboj nebo selektivní funkční 

skupiny a  

 podporované nebo nepodporované tekuté membrány s selektivními nosiči. 

[20] 
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Navíc struktura membrán může být: 

 isotropní (symetrická) - to znamená, že struktura je identická v celém průřezu 

membrány, 

 anisotropní (asymetrická) – struktura membrány se v jejím průřezu liší. [3, 

15, 20, 23] 

 

Symetrické a asymetrické membrány 

U membrán se symetrickou strukturou jsou transportní vlastnosti totožné přes 

celý průřez membrány a tok přes ně je přímo úměrný její tloušťce. Symetrické 

membrány se dnes využívají hlavně v dialýze, elektrodialýze a do určité míry také v 

mikrofiltraci. Tloušťka symetrické membrány je obvykle mezi 30 a 500 μm. 

Asymetrická membrána se skládá z velmi tenké aktivní vrstvy (skin) o tloušťce 0,1 

až 5 μm a z vysoce porézní nosné vrstvy o tloušťce 100 až 300 μm. Tato tenká vrstva 

představuje selektivní bariéru asymetrické membrány. Jejich separační vlastnosti 

jsou určeny povahou materiálu nebo velikostí pórů aktivní vrstvy. Porézní podvrstva 

slouží pouze jako podpora pro většinou tenkou a křehkou aktivní vrstvu a má malý 

vliv na separační vlastnosti nebo na rychlost průchodu hmoty přes membránu. 

Asymetrické membrány jsou používány především u tlakově hnaných procesů, jako 

je reverzní osmóza, ultrafiltrace nebo separace plynů, a v určité míře i v 

mikrofiltraci, které je mohou pro jejich vysokou intenzitu toku a dobrou 

mechanickou stabilitu nejlépe využít. [15, 20] 

 

Porézní membrány 

Porézní struktura představuje velmi jednoduchou formu membrány, která je 

velmi podobná běžným filtrům. Dělící schopnost porézních membrán je dána 

velikostí jejich pórů. Tyto membrány jsou složeny z pevné matrice s definovanými 

otvory nebo póry, které mají průměr od méně než 1 nm do více než 10 μm. [20] 

Porézní membrány mohou být dle průměrné velikosti svých pórů klasifikovány jako: 

 makroporézní (> 50 nm), 
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 mesoporézní (2 až 50 nm) a 

 mikroporézní (0,2 až 2 nm). [20, 24]  

U tlakově poháněných procesů je oddělení jednotlivých složek dosaženo 

sítovým mechanismem, kde průměr pórů a velikost částic jsou rozhodujícími 

parametry. Porézní membrány jsou využívány k separaci složek, které se výrazně liší 

ve své velikosti a molekulové váze, v procesech jako je mikrofiltrace, ultrafiltrace 

nebo dialýza. Tyto membrány mohou být vyráběny z materiálů jako je keramika, 

grafit, kovy nebo oxidy kovů, nebo z různých polymerů. [20] 

 

Homogenní neporézní membrány 

Homogenní membrána je pouhým hustým (neporézním) filmem, přes nějž je 

směs molekul (nízkomolekulárních látek) přepravována tlakem, koncentrací nebo 

elektrickým gradientem. Separace jednotlivých složek ze směsi tedy přímo souvisí s 

rychlostí transportu v membráně, ke kterému dochází difúzí. [20] Rychlost difúze 

jednotlivých složek je rozdílná a tím dochází k jejich dělení. Dále má na separaci vliv 

jejich odlišná rozpustnost v materiálu membrány, protože dělené složky se nejdříve 

musí v membráně rozpustit a teprve poté mohou membránou permeovat. [17] Tyto 

membrány mohou být připravovány z polymerů, kovů, kovových slitin, keramiky 

nebo jako tekuté membrány podporované v porézní struktuře. Neporézní membrány 

mohou také nést kladný či záporný elektrický náboj nebo funkční skupiny. Vzhledem 

k tomu, že k transportu látek v těchto membránách dochází difúzí, jejich propustnost 

je poměrně nízká. Používány jsou především k separaci složek, které jsou podobné 

co do velikosti, ale mají různou chemickou afinitu k materiálu membrány, a to v 

procesech jako je reverzní osmóza, separace plynů a par a pervaporace. [20] 

 

Ionexové membrány 

Neporézní struktury nesoucí nabité skupiny jsou označovány jako ionexové 

membrány. Jsou složeny z gelů nesoucích pevné kladné nebo záporné náboje. Jsou 

dvojího druhu, a to katexové, které obsahují záporně nabité skupiny připevněny do 
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polymerní matrice, a anexové obsahující kladně nabité skupiny. U katexových 

membrán jsou pevné anionty v elektrické rovnováze s pohyblivými kationty v 

mezerách polymeru. Oproti tomu, pohyblivé anionty jsou u těchto membrán více či 

méně zcela vyloučeny kvůli jejich elektrickému náboji, který je totožný s jejich 

pevnými ionty. Vyloučení aniontů tedy znamená, že katexové membrány umožňují 

přestup pouze kationtů. Anexové membrány nesou pozitivní náboje připevněny na 

polymeru. Proto vylučují všechny kationty a jsou propustné pouze pro anionty. 

Ačkoliv existuje mnoho anorganických iontovýměnných materiálů, většina z nich na 

bázi zeolitu a bentonitu, pro ionexové membrány jsou ve srovnání s polymery 

relativně nevýznamné. Hlavními aplikacemi užívajícími ionexové membrány jsou 

elektrodialýza a elektrolýza. [20] 

 

3.4.2 Membránové moduly 

Pro použití membrán v daných aplikacích je nezbytné umístit membrány do 

pouzder, které jsou označovány jako membránové moduly. Tyto moduly musí být 

přizpůsobeny pro konkrétní aplikace a musí splňovat určité požadavky pokud jde o 

jejich funkčnost, cenu, spotřebu energie apod. [20] 

V dnešní době jsou membrány umísťovány do těchto typů modulů: deskové, 

spirálně vinuté, trubkové, kapilární a moduly s dutými vlákny. [18] 

 

Deskové moduly 

V deskových modulech jsou vždy dvě plošné membrány sendvičově 

umístěny v nosné konstrukci a mezi nimi se nachází rozdělovač (spacer), viz obr. č. 

3. Toto uspořádání je prováděno zpravidla opakovaně v sekcích. Modul dále 

obsahuje těsnění a koncové desky. [18] Výhodou těchto modulů je jejich snadná 

demontáž, možnost dezinfikace a výměny membránových listů, čehož využíváme 

zejména v případě, jsou-li membrány poškozeny nebo zaneseny. Nevýhodou však je, 

že demontáž a zpětná montáž je velmi pracná a časově náročná. Praktickou obtíží při 

zpětné montáži je zajistit, aby všechny díly byly ve správné poloze a tím docílit 

vodotěsnosti. [14] 
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Obrázek  3 Schématické znázornění uspořádání membrán v deskovém modulu [18] 

 

Tento typ modulů je využíván zejména při procesu ultrafiltrace, reverzní 

osmózy a separace plynů, a to ve farmaceutickém průmyslu, v potravinářství a ve 

výzkumu. [14, 20]  

 

Spirálně vinuté moduly 

Spirálně vinuté moduly taktéž využívají plošných membrán a jedná se 

v podstatě o navinutí membrány a rozdělovače na centrální sběrnou trubici. Dvojice 

membrán je přiložena permeátovou stranou k sobě a po okraji slepena. Nástřik je do 

modulu přiváděn axiálně, zatímco permeát membránou prochází radiálně a je 

odváděn centrální trubkou. [3, 18] Schématické znázornění tohoto modulu lze vidět 

na obr. č. 4. 
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Obrázek  4 Schématické znázornění spirálně vinutého modulu [18] 

 

Jejich výhodou je dosažení lepšího poměru membránové plochy k objemu 

zařízení, nevýhodou je obtížné čištění. [14, 18] Tyto systémy nacházejí uplatnění 

zejména pro reverzní osmózu, dále pro separaci plynů, nanofiltraci a ultrafiltraci.  

[14, 20]  

 

Trubkové moduly 

Trubkové moduly využívají tubulární membrány, které nejsou samonosné a 

proto bývají umísťovány do ocelových pouzder (příp. plastových) o průměru větším 

než 10 mm. Počet trubek v modulu se obvykle pohybuje v rozmezí 4 až 18, někdy i 

více. Nástřik je přiváděn do středu trubiček (nejčastěji keramických), permeát 

prochází porézním nosičem a poté vývodem z modulu. Speciálním typem trubkového 

modulu je tzv. monolitický multikanálový modul, u kterého je vnitřní povrch 

trubiček tvořen aktivní vrstvou a kanálky jsou umístěny v keramickém bloku, viz 

obr. č. 5. [18] Ačkoli trubkové moduly mají poměrně nízkou povrchovou plochu na 

jednotku objemu, jejich jednoduchost znamená, že se snadno čistí. [14, 18] 
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Obrázek  5 Příčný řez multikanálovým keramickým modulem [18] 

 

Tyto moduly jsou široce používány v řadě potravinářských aplikací, u kapalin 

obsahujících velké suspendované částice, nebo tam, kde je problém se zanášením 

membrán. Použití tohoto modulu tedy znamená, že i když nástřik vykazuje značný 

zákal, není potřeba žádná jeho předběžná filtrace, nicméně mechanické čištění 

membrán musí být aplikováno poměrně často. [14] 

 

Kapilární moduly 

Kapilární moduly jsou složeny z velkého množství kapilár (úzkých trubiček), 

které jsou umístěny do jednoho svazku, přičemž jejich volné konce jsou nejčastěji 

spojeny epoxidovou pryskyřicí. Tyto moduly lze provozovat ve dvou různých typech 

uspořádání na základě směru přiváděného nástřiku, resp. odváděného permeátu, a to 

inside-out nebo outside-in. [18] Oba tyto druhy uspořádání jsou znázorněny na obr. 

č. 6. 

 

Obrázek  6 Druhy uspořádání kapilárních modulů (inside-out vs. outside-in) [18] 
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Tyto moduly se vyznačují dobrou odolností vůči zanášení membrán a mohou 

umožňovat provádění zpětného průplachu. Uplatnění nacházejí zejména 

v mikrofiltraci a ultrafiltraci. [25] 

 

Moduly s dutými vlákny 

Moduly s dutými vlákny pracují na stejném principu jako kapilární moduly, 

liší se pouze rozměrem trubek. Opět jsou realizovány buď to v uspořádání inside-out 

nebo outside-in. Vyznačují se nejvyšší hustotou uložení, tj. plochou připadající na 

jednotku objemu modulu. Tyto moduly jsou využívány zejména v případech, kdy 

nástřik není příliš znečištěn, to je např. při separaci plynů a pervaporaci. Dále 

nacházejí uplatnění při odsolování mořské vody, kdy je ovšem vyžadována 

předúprava nástřiku. [18] 

 

Výběr modulu 

Při výběru konkrétního modulu, který má být použit v daném procesu je třeba 

přihlédnout zejména k těmto faktorům: dostupnost membrán, zanášení, koncentrace 

suspendovaných látek, koncentrace rozpuštěných látek, koncentrační polarizace, 

zadržení, snadné čištění, hygiena, viskozita nástřiku, pokles tlaku, flexibilita, údržba, 

opravitelnost, pořizovací náklady, náklady na náhradu, zkušenosti. [14] 

 

3.5 Hydrodynamické podmínky membránových procesů 

Jak membránový proces probíhá, tak s postupem času na nehybné hraniční 

vrstvě membrány dochází k nárůstu koncentrace, která je výrazně vyšší než vstupní 

koncentrace nástřiku. Tento jev je označován jako koncentrační polarizace a stává se 

omezujícím faktorem. [14, 15, 20, 21] 

Při úpravě koloidů je typické, že při dostatečně vysoké koncentraci se mohou 

podrobit fázové přeměně a tvořit soudržné těleso (viskózní a gelovité). Koláč, který 

se tvoří, je často označován jako gelová polarizace, a to vzhledem k vysokému 

obsahu vody a mechanickým vlastnostem vrstvy. [14, 21]  
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Zanášení membrán  

Zanášení představuje nejnáročnější výzvu při návrhu a provozu 

membránových zařízení. Vždy vede ke ztrátě produktivity a snížení kvality. Úspěch 

membránové technologie zásadním způsobem závisí na tom, jak je tato problematika 

řešena. Na jednom konci spektra jsou metody prevence, zatímco na druhé straně jsou 

metody léčení. Zatímco celková prevence je žádoucí, není vždy technicky 

dosažitelná. Otázkou není, jak zastavit zanášení, ale jak dosáhnout co nejlepšího 

kompromisu mezi ztrátou výkonnosti a dodatečnými náklady (náklady na čištění, 

náhradu prvku), což je bilance, která se mění s technologií a aplikací. Výkon 

membrán lze obnovit fyzikálním nebo chemickým čištěním. Zanášení je více než jen 

hromadění částic nečistot na povrchu membrány. K zanášení dochází na povrchu a 

uvnitř membrány, a to nánosem, reakcí, srážením a/ nebo mikrobiologickým 

procesem. [14] 

V praxi se vyskytuje počet komplikací při úpravě koloidních materiálů. Za 

prvé odpor membrány se také s časem mění (nejvýrazněji v počátečním období) v 

důsledku absorpce materiálů v rámci svých mezer. Druhým problémem je, že jakmile 

jsou koloidy dostatečně koncentrovány, mohou se podrobit nevratné změně, aby 

vytvořily soudržné těleso, které je obtížně odstranitelné. Vzhledem k této ulpělé 

vrstvě budou filtrační vlastnosti výrazně horší. [14] 

Koncentrační polarizace se tvoří velmi rychle a jde o vratný proces. Naproti 

tomu gelová polarizace je spojována s pomalými nevratnými změnami a přispívá tak 

k trvalému znečištění. Důkazem těchto nevratných změn může být pozorování 

poklesu toku při cross-flow procesech, a nebo prodloužení doby při batch procesech. 

Zanášení s jeho případným dopadem na výkon je rysem téměř každého 

membránového procesu. Dobrý návrh systému a volba membrány může snížit 

největší excesy, avšak je třeba zvážit i aspekty jako předúprava vstupního proudu a 

fyzikální a chemické čištění. [14] 
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Zanášející látky  

Nejběžnější příčinou zanášení je kombinace ukládání a adsorpce materiálu v 

mezerách membrány, adsorpce materiálu na povrchu a fázová přeměna koloidního 

materiálu bezprostředně nad membránou. Dále se zde mohou vyskytovat sekundární 

procesy, jako je biologický růst, který může přispívat k vázání zbytků částic k sobě a 

učinit je tak těžko odstranitelnými. Obecně tedy platí, že pokles výkonu je spojován s 

fyzikálními, chemickými a biologickými procesy. Posouzením vstupní vody dle 

těchto tří hledisek je možné navrhnout jak předúpravu, tak minimalizaci těchto 

problémů. Nicméně vyřešení jednoho problému může vytvořit problém jiného druhu, 

např. dávkování chloru za účelem zamezení biologického růstu může vytvořit 

problémy s korozí a může dojít k chemické otravě membrány. [14] Různé aplikace 

přinášejí různé zanášející látky, avšak obecně je lze klasifikovat do tří skupin: 

 gelovité - stlačitelné/ nestlačitelné, 

 sraženiny a  

 biologické. [14, 21]  

 

Opravné prostředky zanášení 

K dosažení úspěšně fungujícího membránového procesu je nezbytné vyřešení 

otázky zanášení. Jedním z cílů pilotního testu je identifikovat a kvantifikovat tento 

problém a zhodnotit různé přístupy, které mohou být použity k jeho minimalizaci. 

Tuto otázku lze řešit v následujících fázích: 

 návrh předúpravy, 

 výběr membrány, 

 návrh systému, 

 specifikace provozních podmínek a  

 definování postupů čištění. [14] 
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První možností řešení je předúprava vstupní vody, kde se vždy hledá 

rovnováha mezi dodatečnými náklady na předúpravu a provozními náklady na 

čištění (ztracený čas, náklady na chemikálie, náklady za zneškodňování odpadu). 

[14] Běžnými postupy užívanými při předúpravě vstupní vody jsou: 

 provzdušnění nástřiku, kterým je snížen obsah CO2 ve vodě a zvýšena 

hodnota pH, 

 přídavek chemikálií – koagulantů a flokulantů (FeCl3, POF) ke 

zvýšení velikosti a hmotnosti částic, kyselin (H2SO4) nebo hydroxidů 

(Ca(OH)2), aby se změnilo pH a zabránilo se vysrážení solí na 

membráně, 

 sedimentace, 

 písková filtrace, filtrace na aktivním uhlí, 

 sterilizace ultrafialovým zářením. [18] 

Nejjednodušším způsobem předúpravy je změna vlastností nástřiku 

dávkováním chemikálií s následnou filtrací, avšak u některých aplikací, např. 

v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, není žádoucí, aby případná aditiva 

zůstala v nástřiku a nakonec i v produktu. [18] 

Pro již zavedené zařízení je možností méně a týkají se především fyzikálních 

a chemických postupů čištění. Fyzikální metody poskytují hlavní možnost obrany a 

jejich použití je vždy upředňostňováno před metodami chemickými. Nicméně 

v případě, kdy je vyžadováno chemické čištění, je nezbytné zabývat se návrhem 

čerpadel, zásobníků, ventilů apod. do procesu. [14] 

 

Metody čištění 

 promývání – Promývání je široce používanou metodou odstraňování 

usazených nebo konsolidovaných částic. Nejběžnější způsob provedení 

zahrnuje snížení tlaku nástřiku při zachování průtoku. Snížení tlaku má za 

následek snížení toku permeátu, a tak proud, který membránou neprochází se 

zvyšuje a může smést usazeniny vytvořené na membráně. [14] 
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 zpětný průplach – Zpětný průplach je další metodou, která je poměrně široce 

využívána tam, kde došlo k vytvoření konsolidovaných pevných látek, avšak 

její použití je omezeno u membrán, které nejsou mechanicky podporovány 

(např. dutá vlákna). [14] Jeho principem je obrácení toku permeátu, čímž 

dojde k odplavení vrstvy částic na povrchu membrány. Intervaly zpětného 

promývání jsou velmi časté (každých 1 až 5 min) a trvají velmi krátce (0,2 až 

5 s). [18] Další variantou může být použití dvoufázové směsi jako je voda a 

oxid uhličitý. [14] 

 mechanické čištění – K čištění membrán jsou používány různé houbičky či 

kartáčky, přičemž tato metoda je vhodná především u deskových a 

trubkových membránových modulů, které mají dostatek prostoru mezi 

jednotlivými membránami a jsou snadněji rozebíratelné. [18] Je-li zařízení 

přístupné pro použití tohoto způsobu, pak může být provedeno, ale musí být 

věnována pozornost, aby nedošlo k poškození povrchu membrány (např. 

odření aktivní vrsty keramických membrán). [14, 18] 

 chemické čištění – Zatímco fyzikální metody řeší ztrátu výkonu, obvykle 

neposkytují úplné uzdravení. Také doba, za jakou dochází k zanášení, se 

zkracuje po každém následném čištění. V konečném důsledku zbývá pouze 

chemické čištění. [14] Slouží především k odstranění látek, které mají 

tendenci se vysrážet nebo vytvářet gelovité usazeniny uvnitř membránového 

modulu. [18] Nejčastěji jsou používány čistící látky jako: kyseliny (silné, 

např. H3PO4, nebo slabé, např. kyselina citronová), hydroxidy (NaOH), 

detergenty (alkalické), enzymy (proteasa, amylasa), komplexotvorná činidla 

(EDTA, polyakryláty), dezinfekční činidla (H2O2, NaOCl), sterilizace parou. 

[18, 22]  

Obrázek č. 7 níže představuje využití kombinace mechanického                      

a chemického čištění membrány.  
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Obrázek 7 Využití zpětného průplachu a chemického čištění v membránovém procesu 

[23] 

 

3.6 Elektrodialýza 

Vzhledem k zaměření této diplomové práce je zde z jednotlitvých 

membránových procesů věnována pozornost pouze elektrodialýze, a to také z toho 

důvodu, že práce navazuje na bakalářskou práci na téma Studium separace 

koloidních roztoků pomocí keramických membránových procesů, ve které již byla 

rešeršní část zpracována v rámci všech membránových procesů.  

 

3.6.1 Princip elektrodialýzy 

Elektrodialýza (ED) je elektromembránový proces, při kterém působí 

stejnosměrné elektrické pole na pohyb disociovaných složek solí ve vodném roztoku 

tak, že kationty pohybující se ke katodě jsou propouštěny kation výměnnými 

membránami (CM) a zadržovány anion výměnnými membránami (AM), zatímco 

anionty přitahované k anodě jsou propouštěny anion výměnnými membránami a 

zadržovány kation výměnnými membránami. Vhodnou kombinací těchto membrán 

v elektrodialyzačním modulu pak dochází k rozdělování iontů ve zpracovávaném 

roztoku, čímž je vytvářen proud odsolený (diluát) a proud koncentrovaný 
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(koncentrát). [3, 7, 16, 17, 19, 20, 21, 25] Schématické znázornění elektrodialýzy je 

znázorněno na obr. č. 8. 

 

 

Obrázek 8 Schématické znázornění elektrodialýzy [26] 

CM – katexová membrána, D – diluátová komora, e1, e2 – elektrodové komory,    

AM – anexová membrána, K – koncentrátová komora 

 

Separace je tedy dosahováno jednak působením elektrického pole, jednak na 

základě rozdílné permselektivity membrán pro jednotlivé složky v roztoku. U obou 

elektrod cirkuluje elektrodový roztok, kterým je zajišťováno jejich pravidelné 

omývání. Tímto roztokem obvykle bývá roztok indiferentní soli, popř. vstupující 

zpracovávaný roztok a musí být od zpracovávaného roztoku oddělen, aby bylo 

umožněno separovat plyny vznikající elektrodovými reakcemi. [19, 25] 

Při elektrodialýze je uplatňováno několik typů transportu hmoty, které 

souvisejí s vlastnostmi iontově výměnných membrán a aplikací hnací síly. Jedná se 

o: 
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 transport protiiontů migrací Jn,mig,p – představuje hlavní část převáděných 

složek z diluátových do koncentrátových komor. Společně s nimi dochází 

k transportu i určitého množství vody vlivem elektroosmotického toku. 

 transport ko-iontů Jn,mig,ko – je vzhledem k převodu protiiontů minimální a 

závisí především na permselektivitě iontovýměnné membrány a na 

koncentracích roztoků stýkajících se s membránou. I v tomto případě dochází 

k převodu vody elektroosmózou. 

 transport elektrolytu difúzí Jn,dif  – probíhá z koncentrátových do diluátových 

komor se zvyšujícím se koncentračním gradientem solí v membráně 

v důsledku rozdílných koncentrací roztoků na obou stranách membrány a 

v důsledku neideální permselektivity iontově výměnné membrány. Společně 

s tím dochází k transportu určitého podílu vody osmotickým tokem Jn,os. 

 transport vody elektroosmózou Jn,eo – probíhá, jak již bylo zmíněno výše, 

z diluátových do koncentrátových komor spolu s migrací protiiontů. 

 transport vody osmózou Jn,os – probíhá z diluátových do koncentrátových 

komor, tedy z míst s nižší koncentrací solí do míst s jejich vyšší koncentrací. 

[19] 

Schématicky jsou tyto druhy transportu znázorněny na obr. č. 9 níže. 

 

Obrázek  9 Schématické znázornění transportu hmoty iontově výměnnou membránou 

při elektrodialýze [19] 
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Dosažené koncentrace diluátů a koncentrátů jsou tedy výslednicí všech výše 

zmíněných transportů hmoty. [19] Žádoucí je však pouze migrace protiiontů Jn,mig,p, 

jelikož ostatní složky transportu hmoty zhoršují účinnost elektrodialýzy. [19, 25] 

Exaktně lze transport hmoty a náboje při elektrodialýze popsat veličinami 

jako je stupeň odsolení SO, proudová účinnost ηI, limitní proudová hustota jlim a 

spotřeba elektrické energie E. [19] 

 

Stupeň odsolení SO – lze vyjádřit pomocí rovnice: 

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

, kde cD,vst je vstupní a cD,výst výstupní koncentrace elektrolytu v diluátu. [19] 

 

Proudová účinnost ηI – je funkcí mnoha faktorů, z nichž nejdůležitější jsou: 

 vlastnosti membrány, 

 transport nežádoucích iontů H3O
+
 a OH

-
 vlivem koncentrační 

polarizace, 

 transport vody membránou, 

 parametry a jevy související s konstrukcí ED modulu, zejména vliv 

ztrátových a svodových proudů a hydraulické vnitřní přetoky mezi 

jednotlivými roztoky. [19] 

Proudovou účinnost lze vyjádřit počtem vztahů s různou přesností dle 

zahrnutí jednotlivých výše zmíněných faktorů. Lze ji však také vyjádřit pomocí 

převodových čísel protiiontů v membráně. Jestliže lze považovat vliv zpětné difúze 

za zanedbatelný, proudovou účinnost lze vypočítat ze vztahu: 

ηI = (tK,KM – tK,AM) * 100 [%] 

, kde tK,KM  a tK,AM jsou převodová čísla kationtu v kationtově, resp. aniontově 

výměnné membráně. Avšak vzhledem k tomu, že tato převodová čísla jsou 

experimentálně obtížně zjistitelná, je výhodnější proudovou účinnost vyjádřit ze 

vztahu: 
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ηI = ((F zi  Jn,i) / j) * 100 [%] 

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

molárního toku iontů i ve směru z diluátu do koncentrátu a j je aktuální proudová 

hustota. [19] 

 

Proudová hustota J – Rychlost transportu iontů iontově výměnnou 

membránou je přímo úměrná proudové hustotě j, která však má svou limitní hodnotu. 

Protiionty, které přenášejí elektrický proud uvnitř membrány, jsou odčerpávány na 

vstupní straně membrány, přičemž vlivem nedostatečného doplňování těchto iontů 

z objemu elektrolytu u povrchu membrány vzniká koncentrační gradient. Při 

průchodu elektrického proudu je celková hustota molárního toku protiiontů 

membránou Jn,mig,p,M kompenzována difuzním tokem protiiontů v roztoku Jn,dif,p1 a 

migračním tokem protiiontů v roztoku Jn,mig,p1, což je vyjádřeno rovnicí: 

J = Jn,mig,p,M = Jn,dif,p1 + Jn,mig,p1 [A.m
-2

] [19] 

Při dostatečně velké proudové hustotě dochází k poklesu koncentrace 

protiiontů u povrchu membrány. Jelikož ale v roztoku elektrolytu jsou ko-ionty 

protiionty svázány podmínkou elektroneutrality, současně s nimi dochází k poklesu 

koncentrace i ko-iontů. Naopak na druhé straně membrány dochází ke zvýšení 

koncentrace obou těchto složek. Dalším zvyšováním napětí na iontovýměnné 

membráně již nelze tok protiiontů z roztoku zvýšit. Je dosaženo limitní proudové 

hustoty a nastává koncentrační polarizace. Tuto limitní proudovou hustotu lze 

vyjádřit následovně: 

jlim = (νK zK F D c0) / (δ (tK,M – tK)) [A.m
-2

] 

, kde νK je molární stechiometrický koeficient kationtu, zK je nábojové číslo 

kationtu, F je Faradayova konstanta, D je difuzní koeficient elektrolytu, c0je lokální 

koncentrace elektrolytu v objemu roztoku, δ je tloušťka difuzní vrstvy, tK,M a tK je 

převodové číslo kationtu v membráně, na které se dosáhne limitního stavu, resp. 

převodové číslo kationtu v roztoku elektrolytu. [19] 
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Bylo zjištěno, že pro efektivní využití elektrické energie  je vyžadován 

provoz v podlimitní oblasti proudových hustot (v průmyslových aplikacích asi 75 až 

95 % limitní proudové hustoty). [15, 19] 

 

Spotřeba elektrické energie E – V procesu elektrodialýzy je elektrická 

energie spotřebovávána energií vynaloženou k transportu hmoty v ED modulu a 

energií potřebnou na čerpání roztoků a provoz dalších zařízení, jako jsou měřící a 

regulační jednotky. Spotřebu elektrické energie potřebnou k převedení jednotkové 

hmotnosti složky i, lze určit z rovnice: 

E = (j U) / (Jn,i Mi) = (F zi U) / (ηI Mi) [J.kg
-1

] 

, kde j je aktuální proudová hustota, U je napětí vložené na elektrodialyzér, 

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

hmotnost složky i, F je Faradayova konstanta, zi je nábojové číslo iontu i a ηI je 

proudová účinnost. [19] 

 

3.6.2 Konstrukce modulů elektrodialýzy 

Elektrodialyzační modul neboli elektrodialyzér je zařízení pro technickou 

aplikaci procesu elektrodialýzy. V praxi je nejběžněji využíván deskový typ ED 

modulu v různých konstrukčních variantách. [19] Elektrodialyzér je složen ze 

stahovacích desek, které jsou na vnitřní straně osazeny elektrodami, mezi nimiž je 

sestaven membránový svazek, tvořený od jedné elektrody ke druhé pravidelně se 

střídajícími kation a anion výměnnými membránami vzájemně oddělenými 

rozdělovači. [17, 19, 25] Rozdělovače (spacery) slouží k rovnoměrnému rozvodu 

roztoků po celé ploše membrán a současně svou konstrukcí zajišťují promíchávání 

roztoků uvnitř komor. [15, 25] V dnešní době jsou nejčastěji využívány síťové nebo 

labyrintové rozdělovače. [19] Ty bývají vyráběny z nevodivých, hydrofobních 

materiálů, které jsou dostatečně pružné, aby tvořily těsnění s membránou a přitom 

dostatečně pevné, aby se při utahování nevytlačovaly ven z modulu. Nejčastěji jsou 

tedy z polyethylenu, polypropylenu nebo z polyvinyl chloridu. [26] Diluátové            

a koncentrátové rozdělovače jsou většinou stejné konstrukce, avšak vzhledem 
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k systému vstupů a výstupů jsou do modulu vkládány vzájemně horizontálně nebo 

vertikálně překlopené. [19, 25] Od obou hlavních proudů jsou hydraulicky odděleny 

elektrodové komory, jimiž protéká elektrodový roztok, který se však 

elektrodialyzační separace neúčastní. [19] 

Je zřejmé, že kapacitu elektrodialyzéru lze zvýšit zvyšováním počtu 

membránových párů, přičemž každý membránový pár je tvořen kation výměnnou 

membránou, koncentrátovým rozdělovačem, anion výměnnou membránou a 

diluátovým rozdělovačem. Maximální počet vkládaných membránových párů je 

omezen výrobními nebo technickými možnostmi a nebo parametry zdroje 

stejnosměrného proudu. Největší průmyslové elektrodialyzéry obsahují běžně 200 až 

600 membránových párů, výjimečně až 1000. [19] 

Pro správnou funkci elektrodialyzéru je nezbytné zajištění minimální lineární 

rychlosti kapaliny v komorách, která obvykle bývá v rozmezí od jednotek do desítek 

cm.s
-1

. Vkládané napětí se pohybuje od 0,5 do 2 V na jeden membránový pár.       

[15, 19] 

Anoda bývá obvykle vyrobena z titanu aktivovaného vrstvou Pt, RuO2 apod., 

katoda většinou bývá z korozivzdorné oceli. V případě, že je u elektrodialyzéru 

umožněna reverzace polarity, jsou obě elektrody typu Ti/Pt. [19, 25] 

Reverzace polarity je v procesu elektrodialýzy využívána ke zvýšení 

odolnosti membrán proti tvorbě anorganických úsad (scalingu) a proti zanášení 

povrchu membrán organickými látkami a mikroorganismy (foulingu). Obrácení 

polarity je prováděno v pravidelných intervalech (obvykle 15 až 30 min) a 

výsledkem je, že usazeniny, které vznikly na membráně, se znovu rozpustí a rozptýlí. 

[14, 19, 25] Dodatečné náklady systému jsou obvykle více než vyváženy zlepšením 

výkonu. [14] 

 

3.6.3 Technologické uspořádání elektrodialýzy 

Provozování elektrodialýzy může být řešeno jedním ze tří základních typů 

uspořádání, jedná se o: 



Andrea Wetterová: Aplikace elektrodialýzy při úpravě vod 

2013 Stránka 31 

 

 vsádkové (batch), 

 kontinuální s recyklem (feed and bleed) a  

 jednoprůchodové kontinuální uspořádání (one pass system). [15, 19] 

 

Při vsádkovém režimu je celý objem roztoku po průchodu elektrodialyzérem 

vracen zpět do zásobníku, a to tak dlouho, dokud není dosaženo požadovaného 

stupně odsolení. [15, 19] Z hlediska jednoduchosti a malých nároků na velikost 

vlastního elektrodialyzéru je toto uspořádání vhodné zejména pro malé provozy. [15] 

Při kontinuálním provozu s recyklem dochází k neustálé cirkulaci diluátového 

roztoku diluátovým okruhem, přičemž zpracovávaný roztok je do tohoto okruhu 

kontinuálně dodáván a stejné množství produktu je odtud kontinuálně odváděno 

přepadem. Koncentrátový okruh je řešen analogicky. [15, 19] Pro zabránění srážení 

solí v koncentrátových komorách je koncentrát obvykle ředěn zpracovávaným 

roztokem nebo vodou. [19] 

Při jednoprůchodovém kontinuálním uspořádání prochází zpracovávaný 

roztok elektrodialyzérem pouze jednou a tímto jediným průchodem musí být 

zajištěno odstranění požadovaného množství rozpuštěných solí z roztoku. 

Koncentrátový roztok je ředěn zpracovávaným roztokem a poté je odváděn 

přepadem. [15, 19] Z hlediska množství zpracovávaného roztoku je tento způsob 

uspořádání vhodný pro velké průmyslové aplikace. [15] 

 

Zvýšení kapacity procesu nebo stupně odsolení je možné buďto sériovým 

zapojením elektrodialyzérů do více stupňů, paralelním zapojením elektrodialyzérů 

nebo zvýšením počtu membránových párů dle možností konstrukce modulu. [19] 

 

3.6.4 Membrány pro elektrodialýzu 

Iontově výměnné membrány umožňují selektivní transport iontů nebo 

molekul nesoucích určitý náboj, a to vytvořením prostorového elektrostatického 
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náboje přímo v membránové fázi. Kromě kontrolovaného selektivního transportu 

iontů  si membrány zachovávají také svou schopnost měničů iontů, tzn. schopnost 

přijímat z roztoku kladně, resp. záporně nabité protiionty a výměnou za ně roztoku 

předávat stejné množství jiných protiiontů z membránové fáze. Této vlastnosti 

membrán se však využívá jen výjimečně. Základní transportní charakteristiky těchto 

membrán jsou dány jejich iontově výměnnou kapacitou, iontovou vodivostí, 

propustností a selektivitou. [24] 

Náboj fixovaných funkčních skupin v membráně musí být kompenzován 

stejným počtem opačně nabitých iontů, které se v polymerní síti mohou volně 

pohybovat až do chvíle, kdy je ustavena rovnováha nábojů. Tyto pohyblivé ionty 

jsou nazývány protiionty a membrána je vůči nim selektivně permeabilní. [24] 

Nepravidelné rozdělení vázaných funkčních skupin v membránové fázi vyvolává 

poruchy rovnoměrnosti prostorového náboje a tyto poruchy pak umožňují průchod 

tzv. ko-iontů, neboli iontů souhlasného náboje s nábojem fixovaných funkčních 

skupin membrány. [24, 25] 

Na membrány pro elektrodialýzu jsou kladeny požadavky jako nízký 

elektrický odpor, vysoká selektivita, dobré mechanické vlastnosti a chemická a 

teplotní stálost, avšak splnění všech zmíněných vlastností současně je prakticky 

nemožné, protože působí protichůdně, a proto se mezi nimi hledá akceptovatelné 

optimum. [17, 24] 

 

Kation výměnné membrány 

Polymerní řetězce kation výměnných membrán nesou funkční skupiny se 

záporným elektrickým nábojem, kterými mohou být sulfoskupiny, fosfoskupiny nebo 

karboxylové skupiny. [14, 24] Kation výměnné membrány mohou být těchto druhů: 

 homogenní kation výměnné membrány, 

 radiačně roubované membrány, 

 hybridní organicko-anorganické membrány, 

 membrány na základě blokových kopolymerů a  
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 heterogenní membrány. [24] 

 

Homogenní kation výměnné membrány jsou vyráběny pouze z jednoho 

polymeru nebo statistického kopolymeru. [24] Obvykle jsou připravovány buď 

odlitím roztoku polymeru s kation výměnnou skupinou na inertní podložku ve formě 

tenkého filmu, odpařením rozpouštědla a odstraněním membrány z podložky a nebo 

zavedením kation výměnné skupiny do již připraveného polymerního filmu. [24, 25] 

Nejčastěji jsou připravovány z polymerů obsahujících aromatická jádra, která lze 

snadno sulfonovat (např. polystyren a jeho kopolymery, polysulfon, 

polyetheretherketon nebo aromatické polyimidy). [24] 

Radiačně roubované membrány jsou vyráběny ponořením neporézní 

polymerní fólie do směsi monomerů, které tato fólie do sebe nasákne, následované 

jejich polymerací (např. ozářením) a dalším krokem je chemická funkcionalizace 

(např. sulfonace). Tyto membrány jsou nejčastěji připravovány z polyethylenu nebo 

jiného polyolefinu a monomery jsou většinou tvořeny směsí styren-divinylbenzen. 

[24] 

Hybridní organicko-anorganické membrány jsou složeny z organické fáze, 

kterou tvoří polymer s iontově výměnnými skupinami, a anorganické fáze tvořené 

oxidem křemičitým (nebo titaničitým či zirkoničitým) nebo tvořené anorganickým 

oligomerem. Tyto membrány jsou připravovány dvěma možnými technikami. 

Prvním způsobem je zamíchání malých (5 až 50 nm) částeček oxidu křemičitého 

nebo jiného oxidu do organických polymerů. Druhým způsobem je jejich příprava 

procesem sol-gel, kde se reaktivní prekursor, např. tetraethoxysilan Si(OC2H5)4 

přimíchá k organickému polymeru a katalyzovanou reakcí vznikne v organické fázi 

polysiloxanový řetězec [Si-O-Si]. [24] 

Blokové kopolymery jsou složeny z dvou různých dlouhých polymerních 

řetězců vzájemně spojených kovalentní vazbou. Jestliže se tyto řetězce výrazně 

chemicky odlišují, v kopolymeru jsou řetězce separovány do dvou fází. Protože jsou 

ale kovalentně vázány, nedochází k jejich úplné separaci a vzniká mikrodoménová 

struktura, přičemž tyto mikrodomény mohou mít sférický, válcovitý nebo lamelový 
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tvar v závislosti na objemové koncentraci obou složek v kopolymeru. Úzké kanálky 

s extrémně vysokou koncentrací elektrického náboje mají velkou vodivost pro ionty, 

zatímco obklopující inertní polymer zajišťuje membránám mechanickou pevnost. 

[24] 

Heterogenní iontově výměnné membrány sestávají z malých iontově 

výměnných částic (20 až 40 μm) dispergovaných v inertním pojivu. Obvykle jsou 

připravovány smícháním těchto částic s inertním polymerním pojivem 

(polyethylenem nebo jiným polyolefinem) za teploty vyšší, než je teplota tání pojiva, 

ale nižší než je teplota degradace iontově výměnných částic. Tato směs je poté 

tvarována do formy membrány např. lisováním, kalandrováním nebo vytlačováním 

štěrbinou. [24] Dále mohou být vyrobeny dispergací iontově výměnných částic 

v roztoku inertního polymeru, odlitím roztoku a odpařením rozpouštědla. [24, 25] 

 

Anion výměnné membrány 

Polymerní řetězce anion výměnných membrán nesou funkční skupiny s 

kladným elektrickým nábojem, kterými téměř výhradně jsou kvartérní amoniové 

skupiny (na základě trialkylamoniového nebo alkylpyridiniového kationtu), 

výjimečně pak kationty fosfoniové a sulfoniové. [14, 24, 25] Anion výměnné 

membrány lze dělit stejně jako membrány kation výměnné na membrány homogenní, 

radiačně roubované, hybridní organicko-anorganické, membrány na základě 

blokových kopolymerů a membrány heterogenní. [24] 

 

Bipolární membrány 

Bipolární membrány jsou iontově výměnné membrány, které obsahují dvě 

opačně nabité iontově výměnné vrstvy jež jsou navzájem v kontaktu. Nacházejí-li se 

tyto membrány ve stejnosměrném elektrickém poli, jsou schopny na svém povrchu 

rozštěpit vodu na ionty H
+
 a OH

-
. Tyto membrány jsou vyráběny slisováním anion a 

kation výměnné membrány. [14, 17, 21, 24, 25]  
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3.6.5 Aplikace elektrodialýzy 

Elektrodialýza nalézá uplatnění jako proces pro odsolování roztoků a nebo 

pro jejich koncentrování, dle žádaného produktu. [14, 15, 17] Vyjímečně jsou 

provozovány i procesy, kde produktem je jak diluát, tak koncentrát, tyto procesy jsou 

ekonomicky velmi výhodné, avšak provozně značně náročné. [15] 

Odsolování brakických vod je oblast, ve které má elektrodialýza nejvyšší 

počet instalovaných zařízení. [17, 25] V této oblasti je jí konkurentem reverzní 

osmóza, avšak elektrodialýza vykazuje lepší vlastnosti co se týče foulingu a scalingu. 

Odsolování brakických vod procesem elektrodialýzy je také ekonomicky výhodnější. 

[25] Obecně platí, že pro zpracování vod o nižší solnosti je výhodnější proces 

elektrodialýzy a pro odsolování roztoků s vyšší koncentrací NaCl (nad 2 000 mg.l
-1

) 

je výhodnější proces revezní osmózy. [15] 

Další možnost uplatnění elektrodialýza nachází v potravinářském průmyslu, 

kde je využívána k částečnému odsolení potravin, např. syrovátky, mléka, ovocných 

šťáv, cukru, sojové omáčky a další. [14, 25]  

V průmyslu je elektrodialýza uplatňována v procesech zahrnujících obnovu 

niklu z roztoku galvanického pokovování, obnovu kyseliny z roztoků povrchové 

úpravy kovů adalší. [14] Dále je používána při pokovování a farmaceutickém 

průmyslu, jakožto předúprava odpadních vod. [7] 
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4 STUDIUM PŘEDÚPRAVY VYBRANÝCH VZORKŮ VOD PRO APLIKACI 

ELEKTRODIALÝZY 

Praktická část této diplomové práce obnáší posouzení vhodnosti využití 

procesu elektrodialýzy pro úpravu důlní vody z vodní jámy Jeremenko, která se 

nachází v Ostravě - Vítkovicích, viz obr. č. 10.  

 

 

Obrázek  10 Těžební věž dolu Jeremenko [foto: Wetterová, 2012] 

 

V současné době jsou důlní vody z této vodní jámy čerpány a následně 

regulovaně vypouštěny do toku řeky Ostravice (viz obr. č. 11) dle provozně-

manipulačního řádu tak, aby jakost vody v recipientu byla v souladu s hodnotami 

přípustného znečištění povrchových vod, které jsou dány nařízením vlády                  

č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 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. Cílem je zejména dodržení limitu RL < 1 g.l
-1                                              

a SO4
2- 

< 300 mg.l
-1

. 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb03061
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Obrázek  11 Vypouštění důlních vod do toku řeky Ostravice [foto: Durčák, 2010] 

 

Jedná se o neutrální až mírně alkalické vody natrium-chloridového typu se 

zvýšeným obsahem radionuklidů. [27] Kvalitu povrchových vod ovlivňuje zejména 

vysoká koncentrace síranových a chloridových iontů a rozpuštěných látek. Vzhledem 

k obsahu rozpuštěných látek okolo 10 g.l
-1

 lze tyto vody řadit do kategorie 

brakických vod. 

Snaha o eliminaci těchto složek vody byla prováděna na elektrodialyzačním 

modulu, který má určité požadavky na kvalitu přiváděné vody. Dle jeho procesních 

informací je třeba věnovat pozornost koncentracím málo rozpustných látek, zejména 

CaF2, CaSO4, CaCO3, MgCO3, BaSO4 a SrSO4, a to kvůli zanášení modulu. Další 

doporučené a kritické parametry procesu jsou uvedeny v tabulce č. 1. [28] 
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Tabulka 1 Standardní a kritické parametry procesu elektrodialýzy [26] 

 

 

V prvé řadě tedy bylo vyžadováno provedení vstupního rozboru vody,          

ze kterého byly následně určeny parametry, které je před vstupem do 

elektrodialyzačního modulu nutno eliminovat, a to formou její předúpravy. 
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4.1 Vstupní rozbor 

Vzorek zájmové vody byl pro potřebu experimentu odebrán celkově dvakrát a 

následně byl podroben vstupnímu rozboru.  Jakostní ukazatele vzorků jsou zobrazeny 

v tabulce č. 2. 

 

Tabulka 2 Vstupní rozbor vzorků důlní vody 

 

 

Dle vstupního rozboru lze usoudit, že vysoká koncentrace iontů HCO3
-
 

v kombinaci s vysokým obsahem iontů Ca
2+

 vyústí v tvorbu nerozpustných solí, tedy 

CaCO3, což by mohlo být pro proces elektrodialýzy rizikové z hlediska zanášení 

modulu. Cílem předúpravy proto bude eliminace Ca
2+

 a HCO3
-
, dále dodržení 

standardních parametrů elektrodialýzy dle tabulky č. 1. 
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4.2 Vlastní předúprava 

Jako proces předúpravy vzorku bylo zkoušeno šest různých metodik, jednalo 

se o provzdušňování, míchání s provzdušňováním, míchání s dávkováním CaCl2, 

míchání s dávkováním CaCl2 a provzdušňováním, míchání s dávkováním Ca(OH)2     

a míchání s dávkováním Ca(OH)2 a provzdušňováním. 

Pro pochopení procesů probíhajících při námi zvolené předúpravě je nezbytná 

znalost problematiky výskytu forem CO2 ve vodě a vápenato-uhličitanové 

rovnováhy. Dále je výhodná znalost závislosti pH na době míchání vody, 

provzdušňování a míchání s provzdušňováním, a to experimentálně na vybraném 

vzorku důlní vody. 

 

 Formy výskytu CO2 ve vodě 

Oxid uhličitý CO2 je plyn obsažený v ovzduší, z něhož se dostává do 

přírodních vod, ve kterých se rozpouští a reaguje za tvorby kyseliny uhličité. 

CO2 + H2O = H2CO3 

Takto ve vodě rozpuštěný se nazývá volný oxid uhličitý a při analýze vod se 

stanovuje celková suma c(CO2) a c(H2CO3), neboť jejich analytické rozlišení je 

velmi obtížné. [29] 

Neutralizace kyseliny uhličité silným hydroxidem (např. NaOH) probíhá ve 

dvou stupních. 

H2CO3 + OH
-
 = H2O + HCO3

-
 

HCO3
-
 + OH

- 
= H2O + CO3

2- 
[29] 

V prvním stupni se tedy tvoří hydrogenuhličitanové a ve druhém stupni 

uhličitanové ionty. [29] Poměr mezi formami CO2 ve vodě lze stanovit 

z neutralizační křivky kyseliny uhličité, viz obr. č. 12. Tato křivka je vyjádřením 

závislosti pH na přídavku silné zásady (NaOH), tj. iontů OH
-
 k roztoku H2CO3. 

Jedná se o vratný děj, neboli přídavkem HCl, tj. iontů H
+
 k roztoku odpovídajícímu 

kterémukoliv bodu neutralizační křivky se získá stejná závislost pH na přídavku H
+
. 

[13] 
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Obrázek 12 Neutralizační křivka kyseliny uhličité c(H2CO3)=0,01 mol.l
-1

 [13] 

 

Roztok H2CO3 má pH asi 4,5. Přídavkem NaOH postupně ubývá c(H2CO3)    

a úměrně tomu roste c(HCO3
-
). Hodnota pH se při tom zvyšuje a dosáhne-li hodnoty 

8,3, je průběh reakce prakticky dokončen, přičemž v roztoku existuje z forem 

kyseliny uhličité téměř jen HCO3
-
. Dalším přídavkem NaOH s ním reagují ionty 

HCO3
-
, neboli tyto ionty v roztoku mizí a úměrně tomu roste koncentrace CO3

2-
. [13] 

Výskyt jednotlivých forem kyseliny uhličité ve vodě v závislosti na pH lze 

také vyjádřit tzv. distribučním diagramem soustavy H2CO3, HCO3
-
 a CO3

2-
, viz obr. 

č. 13. 
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Obrázek 13 Distribuční diagram soustavy H2CO3, HCO3
-
 a CO3

2- 
[13] 

 

Z diagramu tedy vyplývá, že při pH = 4,5 a menším je prakticky jedinou 

formou oxidu uhličitého ve vodě volný CO2 (resp. H2CO3). V oblasti pH < 4,5 je 

nutno předpokládat H
+
 ionty s původem v silné kyselině. V rozmezí pH od 4,5 do 

8,3, v němž se vyskytuje většina přírodních vod, vedle sebe existuje CO2 a HCO3
-
     

a při pH = 8,3 vysoce převažuje HCO3
-
. Nad pH 8,3 existuje rovnováha mezi HCO3

-
 

a CO3
2-

 a nad pH 10 je nutno předpokládat koncentraci OH
-
 s původem v silné 

zásadě. [13] 

 

 Vápenato-uhličitanová rovnováha 

Uhličitan vápenatý CaCO3 se v přírodě vyskytuje ve formě vápence a ve vodě 

je málo rozpustný. V přítomnosti CO2  se však jeho rozpustnost podstatně zvyšuje, 

neboť probíhá reakce: 

H2CO3 + CaCO3= Ca(HCO3)2 [13] 
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Vápenato-uhličitanová rovnováha znamená, že přidáním CaCO3 do vodného 

roztoku, v němž je ustavena, v něm nedochází ke koncentrační změně žádné ze 

složek na rovnováze zůčastněných. [13] 

To, zda se voda v této rovnováze nachází nebo bude CaCO3 rozpouštět či 

vylučovat, se hodnotí, jak již bylo zmíněno dříve, podle Langelierova indexu Is 

definovaného jako rozdíl pH původního vzorku vody a tzv. saturačního pHs vody. 

Is = pH - pHs [13] 

 

 Závislost pH na době míchání vody, provzdušňování a míchání 

s provzdušňováním 

Z výše uvedeného důvodu bylo ještě před započetím jednotlivých metodik 

předúpravy provedeno pozorování závislosti pH na době míchání, provzdušňování     

a míchání s provzdušňováním. Průběh vývoje hodnoty pH při jednotlivých procesech 

byl ukládán do paměti pH metru, přičemž z těchto hodnot byl následně vytvořen 

následující graf závislostí, viz graf č. 1. 

 

 

Graf 1 Závislost pH roztoku na době míchání, provzdušňování a míchání s 

provzdušňováním 
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Aerací vody dochází k postupnému vypuzování plynného CO2 z vody, jedná 

se o tzv. proces odkyselování. Z tohoto důvodu se při námi použitých metodikách pH 

postupně zvyšuje, přičemž při provzdušňování a míchání s provzdušňováním dochází 

ke změně pH velmi výrazně, a to zejména v prvních 10 minutách, což zhruba 

odpovídá dosažení hranice pH 8,3, poté se pH dále zvyšuje, avšak jeho nárůst má 

pozvolnější průběh. Při samotném míchání dochází také ke zvyšování hodnoty pH, 

avšak jeho nárůst je nejvýraznější v prvních 25 minutách a poté se už pH prakticky 

nezvyšuje. Celkově lze však říci, že samotné míchání nezvyšuje hodnotu pH natolik, 

jako je tomu u provzdušňování a míchání s provzdušňováním. 

 

4.2.1 Provzdušňování 

Provzdušňování surové vody bylo prováděno vždy s 0,5 l vzorku. Pro 

posouzení účinku provzdušňování v závislosti na době působení mu byla voda 

podrobena po různé doby trvání tvořící řadu (0, 10, 20, 30, 40 a 60 min). 

Provzdušňování vzorku bylo dosahováno přiváděním 6 l vzduchu za minutu. 

Provzdušněná důlní voda byla následně zfiltrována přes filtr KA4 medium fast          

a ponechána do druhého dne pro doběhnutí reakce. Následně byla provedena analýza 

takto upraveného vzorku a její výsledky jsou shrnuty v tab. č. 3. 

 

Tabulka 3 Rozbor důlní vody po předúpravě provzdušňováním 
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Z rozboru důlní vody po její předúpravě provzdušňováním je patrné, že se 

zvyšujícím se pH docházelo k vylučování CaCO3, který byl následně zachycen na 

filtru a tím lze vysvětlit snižující se koncentrace Ca
2+

 a HCO3
-
. Hodnota pH byla 

zvýšena z 7,22 na 8,63 (filtrát) při nejdelší době provzdušňování, přičemž 

nejvýraznější tato změna byla v prvních 10 minutách. Co se týče průběhu poklesu 

HCO3
-
 iontů, jejich koncentrace klesala pozvolna a k jejímu ustálení dochází asi po 

40 minutách účinku. Dále lze vyčíst, že koncentrace iontů Ca
2+

 nejvíce klesá 

v prvních 10 minutách a od 40 minut působení provzdušňování se jejich pokles 

zastavuje. Jelikož vyžadujeme snížení koncentrace Ca
2+

 a HCO3
-
, za nejlepší 

výsledek je tedy považováno provzdušňování po dobu 40 minut, přičemž pokles 

c(Ca
2+

) je v tomto čase 133,868 mg.l
-1

 a c(HCO3
-
) 916,22 mg.l

-1
. 

 

4.2.2 Míchání s provzdušňováním 

Míchání se současným provzdušňováním surové vody bylo prováděno taktéž 

s objemem s 0,5 l vzorku a po stejné doby trvání jako při pouhém provzdušňování, 

viz obr. č. 14. Míchání bylo uskutečňováno míchadlem IKA o rychlosti míchání 730 

ot./ min. Provzdušňování vzorku bylo dosaženo stejně jako v předchozím případě 

přiváděním vzduchu (6 l / min.). Takto upravená důlní voda byla zfiltrována přes filtr 

KA4 medium fast a následně analyzována. Výsledky analýzy jsou shrnuty v tab. č. 4. 
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Obrázek  14 Předúprava důlní vody mícháním s provzdušňováním                       

[foto: Wetterová, 2012] 

 

Tabulka 4 Rozbor důlní vody po předúpravě mícháním s provzdušňováním 
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Mícháním s provzdušňováním ve vodě, stejně jako v předchozím případě, 

docházelo ke zvyšování pH za současného vylučování CaCO3, který byl následně 

zachycen na filtru a tím lze vysvětlit snižující se koncentrace Ca
2+

 a HCO3
-
. Hodnota 

pH rostla z 7,65 na 8,83 (filtrát) při nejdelší době působení, přičemž 

k nejvýraznějšímu vzrůstu došlo v prvním 10 minutách. Koncentrace iontů HCO3
-
 

klesá po celou dobu působení míchání s provzdušňováním. U koncentrace iontů Ca
2+

 

dochází také k poklesu, avšak pouze do 40 minut působení, poté jejich obsah ve vodě 

opět začíná vzrůstat. Vzhledem k tomu, že cílem předúpravy je především snížení 

koncentrace Ca
2+

 a HCO3
-
, za nejlepší výsledek je považováno působení 

provzdušňování s mícháním po dobu 40 minut, přičemž pokles c(Ca
2+

) je v tomto 

čase 115,43 mg.l
-1

 a c(HCO3
-
) 555,1 mg.l

-1
. 

 

4.2.3 Míchání s dávkováním CaCl2 

Další metodikou předúpravy bylo míchání 0,5 l surové vody po dobu 20 min 

s nadávkovaným CaCl2, přičemž dávky byly postupně zvyšovány tak, aby tvořily 

řadu. Míchání bylo uskutečňováno míchadlem IKA o rychlosti míchání 730 ot./ min. 

Takto upravená důlní voda byla zfiltrována přes filtr KA4 medium fast a následně 

analyzována. Jelikož byl v rámci předúpravy do vody dávkován CaCl2 a jedním z  

cílů elektrodialýzy je také eliminace chloridů, analýza byla navíc zaměřena na 

stanovení koncentrace chloridových iontů. Výsledky analýzy jsou shrnuty v tab. č. 5. 

 

Tabulka 5 Rozbor důlní vody po předúpravě mícháním s dávkováním CaCl2 
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Cílem dávkování CaCl2 do vody bylo snížení hodnoty pH. Snížíme-li 

hodnotu pH vody, bude klesat i c(HCO3
-
) a úměrně tomu vzrůstat c(H2CO3), čímž se 

snižuje riziko vylučování CaCO3 do vody. Hodnota pH roztoku klesala z 8,29 na 

7,43 (filtrát) při nejvyšší dávce činidla, přičemž k tomuto poklesu docházelo 

pozvolna. Dále došlo ke zvýšení koncentrace iontů Ca
2+

 (o 403,21 mg.l
-1

) a Cl
-
         

(o 1 294,04 mg.l
-1

), mluvíme-li o rozdílu mezi prvním a posledním vzorkem v řadě. 

V rámci předúpravy však jde o zamezení tvorby CaCO3, zvýšené koncentrace Ca
2+

a 

Cl
-
 mohou být odstraněny elektrodialyzačním procesem, avšak takto uměle zvýšená 

koncentrace látek nutných separace se rovná zvýšeným provozním nákladům. Za 

pozitivní výsledek, kterého bylo dosaženo, může být tedy považováno snížení 

obsahu HCO3
-
 iontů (o 866,20 mg.l

-1
 při nejvyšší dávce), přičemž k tomuto poklesu 

docházelo téměř přímo úměrně s vzrůstající dávkou CaCl2.  

 

4.2.4 Míchání s dávkováním CaCl2 a provzdušňováním 

Další zkoušenou formou předúpravy bylo dávkování CaCl2 do 0,5 l vzorku 

vody s následným mícháním a provzdušňováním po dobu 20 min. Míchání bylo 

uskutečňováno míchadlem IKA o rychlosti míchání 730 ot./ min a provzdušňování 

přiváděním vzduchu (6 l / min.). Experiment byl proveden celkem 6krát, a to vždy 

s různou dávkou CaCl2 tak, aby tvořily řadu. Stejně jako v předchozím případě byla 

výstupní analýza (po zfiltrování přes filtr KA4 medium fast) navíc zaměřena na 

stanovení koncentrace chloridových iontů. Výsledky analýzy jsou shrnuty v tab. č. 6. 
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Tabulka 6 Rozbor důlní vody po předúpravě mícháním, provzdušňováním a 

dávkováním CaCl2 

 

 

Touto formou předúpravy bylo dosaženo dvou vyžadovaných dějů, a to 

jednak poklesu hodnoty pH, z 8,45 na 7,64 (filtrát) při nejvyšší dávce CaCl2, tím tedy 

k snižování c(HCO3
-
) a současnému zvyšování c(H2CO3), čímž je snižováno riziko 

vylučování CaCO3 do vody, jednak k samotnému vylučování CaCO3, který byl 

následně zachycen na filtru, tzn. že zvýšení c(Ca
2+

) (o 266,93 mg.l
-1

) není tak 

výrazné jako je tomu v případě dávkování CaCl2 a míchání bez aerace, stejně tak u 

c(HCO3
-
) dosahujeme výraznějšího poklesu (o 1 063,84 mg.l

-1
 při nejvyšší dávce). 

Celkově to tedy znamená, že část CaCO3 již z vody byla vyloučena a riziko jeho 

dalšího vylučování bylo sníženo. Na c(Cl
-
) neměla aerace žádný vliv, tzn. co bylo do 

vody nadávkováno, to tam i zůstalo, a jeho nárůst (o 1 223,13 mg.l
-1

) představuje 

zvýšené náklady v procesu elektrodialýzy. 

 

4.2.5 Míchání s dávkováním Ca(OH)2 

Dále byla vyzkoušena forma předúpravy stejně jako v případě 4.2.3, avšak 

s tím rozdílem, že místo CaCl2 byl do vody dávkován Ca(OH)2. To tedy znamená, že 

vzorky o různých dávkách Ca(OH)2 byly míchány míchadlem IKA o rychlosti 

míchání 730 ot./ min po dobu 20 min, následně zfiltrovány přes filtr KA4 medium 

fast a analyzovány. Výsledky analýzy jsou shrnuty v tab. č. 7. 
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Tabulka 7 Rozbor důlní vody po předúpravě mícháním s dávkováním Ca(OH)2 

 

 

Z tabulky č. 7 je patrné, že došlo k výraznému zvýšení pH roztoku, a to z 8,36  

až na 11,11 (filtrát) při nejvyšší dávce Ca(OH)2. Se zvyšujícím se pH byly ionty 

HCO3
-
 převedeny na CO3

2-
 a také docházelo k vylučování CaCO3, který byl následně 

zachycen při filtraci. Koncentrace Ca
2+

 se zvyšující se dávkou činidla klesala, avšak 

jen do dávky 1,6 g.l
-1

, poté se obsah těchto iontů opět začal zvyšovat. To lze vysvětlit 

tím, že ve vodě již nebyl žádný HCO3
-
, tudíž už nemohlo docházet k vylučování 

CaCO3 a c(Ca
2+

) se začala zvyšovat v důsledku dávkovaného činidla. Vzhledem 

k tomu, že jde o předúpravu pro použití elektrodialyzačního modulu, který má určité 

požadavky na kvalitu přiváděné vody, např. na pH roztoku (pH > 10 je považováno 

za kritické), je použití tohoto způsobu předúpravy reálné pouze do dávky 1,2 g.l
-1

, 

kdy pH je 9,64 (filtrát). Při této dávce je pokles koncentrace Ca
2+

 92,184 mg.l
-1

 a 

HCO3
-
 1 320,04 mg.l

-1
. 

 

4.2.6 Míchání s dávkováním Ca(OH)2 a  provzdušňováním 

Další zkoušenou metodikou bylo dávkování Ca(OH)2 do 0,5 l vzorku vody 

s následným mícháním a provzdušňováním po dobu 20 min. Míchání bylo 

uskutečňováno míchadlem IKA o rychlosti míchání 730 ot./ min a provzdušňování 

za pomoci akvarijního strojku (6 l vzduchu/ min). Experiment byl proveden celkem 

6krát, a to vždy s různou dávkou Ca(OH)2 tak, aby tvořily řadu. Vzorek byl následně 
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zfiltrován přes filtr KA4 medium fast a analyzován. Výsledky analýzy jsou shrnuty 

v tab. č. 8. 

 

Tabulka 8 Rozbor důlní vody po předúpravě mícháním, provzdušňováním a 

dávkováním Ca(OH)2 

 

 

Z rozboru důlní vody po provedené předúpravě je zřejmé, že došlo ke zvýšení 

hodnoty pH, a to z 8,59 na 10,15 (filtrát) při nejvyšší dávce Ca(OH)2. Se zvyšujícím 

se pH byly ionty HCO3
-
 jednak převedeny na CO3

2-
, jednak docházelo k vylučování 

CaCO3, který byl následně zachycen při filtraci. Koncentrace Ca
2+

 se zvyšující se 

dávkou činidla klesala po celou dobu jeho dávkování a to i přesto, že do vody byly 

tyto ionty navíc dávkovány i formou činidla. Docházelo tedy ke srážení CaCO3, 

který byl následně zadržen na filtru. Vzhledem k provozním požadavkům 

elektrodialyzačního modulu je použití tohoto způsobu předúpravy reálné pouze do 

dávky 1,6 g.l
-1

, kdy pH je 9,83 (filtrát). Při této dávce je pokles koncentrace Ca
2+

 

60,12 mg.l
-1

 a HCO3
-
 1 451,8 mg.l

-1
. 
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4.3 Vyhodnocení předúpravy 

Při hodnocení použitých forem předúpravy je rozhodujícím faktorem zejména 

koncentrace Ca
2+

 a HCO3
-
, a to v závislosti na době provzdušňování, resp. míchání 

s provzdušňováním, a na dávce srážecího činidla, neboli CaCl2 a Ca(OH)2. Tyto 

závislosti jsou zpracovány v rámci grafu č. 2, 3, 4 a 5.  

 

 

Graf 2 Závislost koncentrace Ca
2+

 na době provzdušňování, resp. míchání 

s provzdušňováním 
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Graf 3 Závislost koncentrace HCO3
-
 na době provzdušňování, resp. míchání s 

provzdušňováním 

 

 

Graf 4 Závislost koncentrace Ca
2+

na dávce srážecího činidla 
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Graf 5 Závislost koncentrace HCO3
-
 na dávce srážecího činidla 

 

Dle výše uvedených grafů lze předúpravu důlní vody vyhodnotit následovně: 

Koncentrace Ca
2+

 klesá v závislosti na době provzdušňování i míchání 

s provzdušňováním, přičemž lepších výsledků je dosahováno u samotného 

provzdušňování a lze konstatovat, že dostačující je provzdušňování po dobu cca 15 

minut, jelikož po této době dochází k dalšímu poklesu jen minimálně. 

Koncentrace HCO3
-
 také klesá s dobou působení provzdušňování a míchání 

s provzdušňováním. Lepších výsledků je opět dosahováno s pouhým 

provzdušňováním, avšak k ustálení obsahu těchto iontů nastává po cca 40 minutách. 

Dále, hodnotíme-li závislost Ca
2+

 na dávce srážecího činidla, lze říct, že 

obsah těchto iontů se s přibývající dávkou CaCl2 za současného míchání výrazně 

zvyšuje, a to v řádech stovek mg.l
-1

. Tento nárůst lze částečně eliminovat zapojením 

provzdušňování do procesu, avšak ne nijak výrazně. Při dávkování Ca(OH)2 dochází 

ke snižování iontů Ca
2+

 v řádech desítek mg.l
-1

 a to, zda bylo po dávkování činidla 

aplikováno míchání nebo míchání s provzdušňováním, nemělo na tento pokles 

výrazný vliv. 
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Co se týče závislosti iontů HCO3
-
 na dávce srážecího činidla, je zřejmé, že při 

dávkování CaCl2 do důlní vody snižuje obsah těchto iontů v řádech stovek mg.l
-1

 při 

nejvyšší dávce srážecího činidla. Navíc to, zda je předúprava konána za současného 

míchání či míchání s provzdušňováním, na proces nemá téměř žádný vliv. Při použití 

Ca(OH)2 jako srážecího činidla je dosahováno znatelnějšího poklesu koncentrace 

iontů HCO3
-
, a to až k jejich celkovému odstranění. A opět lze konstatovat, že na 

vývoj tohoto poklesu nemá rozdíl mezi použitím míchání nebo míchání 

s provzdušňováním výrazný vliv. 

 

Dle úspěšnosti snižování koncentrace Ca
2+

 a HCO3
-
 lze tedy za nejúspěšnější 

z metodik pro aplikaci předúpravy považovat samotné provzdušňování, dávkování 

Ca(OH)2 s následným mícháním a dávkování Ca(OH)2 s následným mícháním a 

provzdušňováním. Nesmíme ale opominout, že při druhé a třetí zmíněné metodě 

dochází k výraznému nárůstu pH roztoku, což může být pro proces elektrodialýzy 

kritickým faktorem. V neposlední řadě jde i o ekonomickou stránku věci, a tudíž 

nejlepší volbou předúpravy je využití samotného provzdušňování důlní vody. 
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5 OVĚŘENÍ ED PROCESU PŘI ÚPRAVĚ ZÁJMOVÝCH VOD 

Experimentální ověření procesu elektrodialýzy s důlní vodou Jeremenko bylo 

provedeno v těchto fázích: 

 analýza vstupní vody, 

 předúprava vody provzdušňováním s filtrací, 

 analýza vody po předúpravě, 

 ED testy za různých provozních podmínek a 

 výstupní analýza diluátu a koncentrátu. 

 

5.1 Popis použité aparatury a membrán 

Než bude přistoupeno k samotnému průběhu experimentu, považuji za 

vhodné seznámit se s použitou aparaturou a membránami, o kterých je pojednáváno 

v kapitolách níže. 

 

5.1.1 Elektrodialyzační jednotka 

Elektrodialyzační jednotka, viz obr. č. 15, je zařízení, které v kombinaci 

s elektrodialyzačním modulem slouží pro technologickou aplikaci procesu 

elektrodialýzy při úpravě roztoků různého charakteru. Tato jednotka je zařízení 

určeno k laboratornímu testování při úpravě (odsolení) roztoků a je vyvinuto, 

konstruováno a vyráběno společností MEGA a.s. [28] 

Diluát, koncentrát a elektrodový roztok jsou cirkulovány přes zařízení 

víceprůchodově, tzn. že je možno pracovat ve vsádkovém režimu. Každý roztok má 

svou nádrž, čerpadlo a potrubní systém. [28] 

Hydraulická část obsahuje 3 cirkulační bezucpávková čerpadla, 3 

odpovídající nádrže, trojcestné ventily, rotametry, potrubní propoje a cely pro pH a 

vodivostní sondy. [28] 
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Dále jednotka obsahuje stejnosměrný elektrický zdroj a elektrický rozvaděč 

s měřícím systémem (převodníky). Nezbytnou součástí je vlastní elektrodialyzér. 

[28] 

Trojcestné ventily slouží k vypouštění roztoků z nádrží, ale také umožňuje 

připojit externí nádrž, a to vhodným nastavením těchto ventilů. Čerpadla zajišťují 

cirkulaci roztoků, pomocí potenciometrů lze regulovat výkon čerpadel a průtok je 

sledován rotametry. Roztok se po průchodu elektrodialyzačním modulem a celou pro 

pH a vodivostní sondy vrací zpět do nádrže. Připojením přívodů ze zdroje 

stejnosměrného proudu k jednotkám modulu je zajištěno jeho elektrické napájení. 

[28] 

 

 

Obrázek  15 Elektrodialyzační jednotka [foto: Wetterová, 2012] 
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5.1.2 Elektrodialyzační modul 

Elektrodialyzér je, stejně jako výše uvedená ED jednotka, zařízení, vyvinuté, 

konstruované a vyráběné společností MEGA a.s. za účelem laboratorního testování 

při úpravě (odsolení) roztoků. [26] 

Elektrodialyzační modul se skládá z několika základních částí: stahovací 

desky se zabudovanými elektrodami, ionexové heterogenní membrány RALEX, PE 

rozdělovače, svorníky a rovnací kolíky. [26] 

Modul je osazen heterogenními iontovýměnnými membránami RALEX, 

které jsou taktéž vyráběny výše uvedenou společností. Membrány jsou hydraulicky 

nepropustné, zároveň však iontově vodivé, což umožňuje výměnu iontů mezi 

hydraulicky izolovanými okruhy. [26] 

Pravidelně se střídající katexové a anexové membrány vzájemně oddělené 

rozdělovači jsou pomocí svorníků staženy mezi silnými krajními deskami. Tím je 

vytvořen multikomorový systém, v němž se střídají diluátové a koncentrátové 

komory. Plastové rozdělovače oddělující membrány umožňují průtok odsolených a 

zakoncentrovaných roztoků podél jejich povrchu a pomocí sítěk rovněž zajišťují 

turbulentní charakter toku v jednotlivých komorách. [26] 

Technické parametry modulu jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

Tabulka 9 Technické parametry modulu [26] 

 

 

Sestavený elektrodialyzační modul lze vidět na obrázku č. 16 níže. 
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Obrázek 16 Elektrodialyzační modul [foto: Wetterová, 2012] 

 

5.2 Experimentální ověření elektrodialýzy 

Jak již bylo uvedeno dříve, samotným ED testům předchází rozbor vstupní 

vody, předúprava a rozbor vody po předúpravě. ED testy byly provedeny třemi 

způsoby, a to při elektrickém napětí 10, 12 a 14 V. Po testech následovala analýza 

výstupních produktů, tedy diluátu a koncentrátu. 

 

5.2.1 Vstupní rozbor vody 

Pro realizaci experimentu byl nově odebrán vzorek důlní vody a proveden  

jeho vstupní rozbor, jehož výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 10 níže. 
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Tabulka 10 Vstupní rozbor vody před předúpravou 

 

 

5.2.2 Předúprava 

Před samotným započetím ověření elektrodialyzačního procesu byla 

provedena předúprava důlní vody provzdušňováním do pH 8,8 za pomoci 

jednoválcového pístového kompresoru se zásobníkem vzduchu (výstup vzduchu 23 

l/min). Takto provzdušněná voda byla na vývěvě zfiltrována přes filtr KA 1-M 

(velmi rychlá filtrace) a připravena k použití na elektrodialyzační jednotce. 

 

5.2.3 Rozbor vody po předúpravě 

Po provedené předúpravě opět následovala analýza vody. Rozbory vody po 

této předúpravě (neboli také vstupní rozbory vody přicházející k ED testu) jsou 

uvedeny níže, v tabulce č. 11. 
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Tabulka 11 Rozbor vody po předúpravě 

 

 

5.2.4 ED testy 

Testování odsolování důlní vody bylo provedeno za třech různých provozních 

podmínek, a to při elektrickém napětí 10 V, 12 V a 14 V, přičemž během jejich 

průběhu byly zaznamenávány hodnoty jako elektrické napětí, proud, konduktivita, 

teplota a pH v závislosti na čase. 

Cílovým bodem všech testů bylo dosažení konduktivity diluátu < 1 mS.cm
-1

. 

 

5.2.4.1 Fáze procesu 

Každý z prováděných ED testů sestává z několika částí, kterými jsou: 

 příprava aparatury – Aparatura byla sestavována v souladu s 

operačním manuálem jednotky dodávaného firmou MEGA a.s., 

přičemž membránový svazek vždy obsahoval 10 katexových a 11 

anexových membrán. 
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 solný test – Solný test je prováděn z důvodu reprodukovatelnosti 

výsledků a probíhá na stejném principu jako samotný ED test, avšak 

místo vzorků je do všech nádrží přiveden 2% Na2SO4. Na základě 

solného testu lze pozorovat účinnost membránového modulu před a 

po proběhlých testech. 

 ekvilibrace (promytí) – Ekvilibrace je vyžadována před a mezi 

každým dalším testem. Byla prováděna s 2 x 1 000 ml vzorku důlní 

vody a 250 ml elektrodového roztoku po dobu 30 minut. Při 

ekvilibraci nejdříve dochází k zavodnění systému a následně je 

uplatňována snaha o vyrovnávání hladin při nastavení provozních 

parametrů. Po ukončení jsou roztoky ze systému vypuštěny. 

 ED testy -  

 do nádrží je přiveden příslušný objem vzorku (2 000 ml vzorku 

do diluátové nádrže a 2 000 ml do koncentrátové nádrže) a 250 

ml elektrodového roztoku (2% Na2SO4) do příslušné nádrže 

 zapnutí odstředivých čerpadel a nastavení průtoků (D – 60 l/hod, 

K – 60 l/hod, E – 70 l/hod) 

 průběh odsolování za současného zaznamenávání hodnot U, I, κ, 

t a pH 

 analýza diluátu a koncentrátu. 

 regenerace membrán – promytím modulu 2,5 % HNO3 po 40 min. 

Jak na sebe jednotlivé fáze navazují, je znázorněno následujícím příkladem 

průběhu testu při napětí 12 V: 

Příprava aparatury - ekvilibrace - solný test - -   

(12 V) - - (12 V) - - (12 

V) - librace -  - - . 

Z důvodu získání dat o co nejvyšší vypovídající hodnotě byl každý z testů 

proveden 3 krát pro jednotlivé provozní podmínky, tzn. 3 krát pro napětí 10 V, 3 krát 

pro napětí 12 V a 3 krát pro napětí 14 V. 
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5.2.4.2 Vlastní testy 

A. Odsolování důlní vody při 10 V 

1. Solný test 

Před zahájením a po ukončení vsádkových testů byl vždy proveden solný test 

s 2 % Na2SO4. Pro ilustraci jsou v tabulce č. 12 uvedeny základní údaje procesu, 

přičemž všechny další solné testy probíhaly analogicky. 

 

Tabulka 12 Základní údaje solného testu před zahájením vsádkových testů 

 

 

2. Vsádkový test 10 V 

Základní údaje vsádkových testů jsou uvedeny v tabulkách č. 13, 14 a 15 a 

jejich průběh je vyjádřen následujícími grafy, tj. grafem č. 6, 7, 8 a 9. 
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Tabulka 13 Základní údaje vsádkového testu 1 (10 V) 

 

 

Tabulka 14 Základní údaje vsádkového testu 2 (10 V) 

 

 

Tabulka 15 Základní údaje vsádkového testu 3 (10 V) 
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Graf 6 Závislost celkového elektrického napětí jednotky na čase (10 V) 

 

 

Graf 7 Závislost elektrického proudu na čase pro jednotlivá měření (10 V) 
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Graf 8 Závislost konduktivity diluátu a koncentrátu na čase pro jednotlivá měření 

(10 V) 

 

 

Graf 9 Závislost pH diluátu a koncentrátu na čase (10 V) 
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B. Odsolování důlní vody při napětí 12 V 

1. Solný test 

Solný test byl proveden stejně jako v předchozím případě před a po 

vsádkovém testu, avšak provozní napětí bylo 12 V. 

2. Vsádkový test 12 V 

Základní údaje vsádkových testů jsou uvedeny v tabulkách č. 16, 17 a 18 a 

jejich průběh, neboli závislost jednotlivých sledovaných parametrů na čase, je 

vyjádřen následujícími grafy, tj. grafem č. 10, 11, 12 a 13. 

 

Tabulka 16 Základní údaje vsádkového testu 1 (12 V) 

 

 

Tabulka 17 Základní údaje vsádkového testu 2 (12 V) 
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Tabulka 18 Základní údaje vsádkového testu 3 (12 V) 

 

 

 

Graf 10 Závislost celkového elektrického napětí jednotky na čase (12 V) 
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Graf 11 Závislost elektrického proudu na čase pro jednotlivá měření (12 V) 

 

 

Graf 12 Závislost konduktivity diluátu a koncentrátu na čase pro jednotlivá měření 

(12 V) 
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Graf 13 Závislost pH diluátu a koncentrátu na čase (12 V) 

 

C. Odsolování důlní vody při 14 V 

1.  Solný test 

Solný test byl proveden stejně jako v předchozích případech před a po 

vsádkovém testu, avšak provozní napětí bylo 14 V. 

 

2. Vsádkový test 14 V 

Základní údaje vsádkových testů jsou uvedeny v tabulkách č. 19, 20 a 21 a 

jejich průběh, neboli závislost sledovaných parametrů na čase, je vyjádřen 

následujícími grafy, tj. grafem č. 14, 15, 16 a 17. 
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Tabulka 19 Základní údaje vsádkového testu 1 (14 V) 

 

 

Tabulka 20 Základní údaje vsádkového testu 2 (14 V) 

 

 

Tabulka 21 Základní údaje vsádkového testu 3 (14 V) 
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Graf 14 Závislost celkového elektrického napětí jednotky na čase (14 V) 

 

 

Graf 15 Závislost elektrického proudu na čase pro jednotlivá měření (14 V) 
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Graf 16 Závislost konduktivity diluátu a koncentrátu na čase pro jednotlivá měření 

(14 V) 

 

 

Graf 17 Závislost pH diluátu a koncentrátu na čase (14 V) 
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5.2.4.3 Vyhodnocení testů 

Pro srovnávání naměřených dat byl vždy z jednotlivých, za stejných 

podmínek realizovaných, opakujících se třech měření spočítán aritmetický průměr. 

Z těchto hodnot byly dále zpracovány následující grafy č. 18, 19 a 20, které umožňují 

srovnání  závislosti jednotlivých parametrů na čase při různých provozních napětích. 

 

 

Graf 18 Závislost elektrického proudu na čase pro 10 V, 12 V a 14 V 

 

Z výše vyobrazeného průběhu elektrického proudu v procesu elektrodialýzy 

je patrné, že el. proud s časem klesá, což je způsobeno zvyšujícím se odporem 

v důsledku zanášení membrán. Toto klesání ve všech třech případech začíná cca po 

prvních 10 min procesu. Pro srovnatelnost poklesu proudu při jednotlivých měřeních 

berme jako vztažný bod dosažení konduktivity diluátu < 1 mS.cm
-1

. Tohoto bodu 

bylo při 10 V dosaženo za 68 min a pokles proudu byl 1,05 A, při 12 V za 59 min a 

pokles činil 1,08 A a při 14 V toho bylo dosaženo za 49 min a proud klesl o 1,20 A. 
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Graf 19 Závislost konduktivity diluátu a koncentrátu na čase pro 10 V, 12 V a 14 V 

 

V grafu lze jasně pozorovat snižující se solnost diluátů a naopak zvyšující se 

u koncentrátů, přičemž průběh poklesu či nárůstu je u všech použitých provozních 

napětí více či méně podobný. Rozdíl je pouze v tom, za jakou dobu je to či ono 

nastavení ED jednotky schopno dosáhnout určitého stupně odsolení. 
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Graf 20 Závislost pH diluátu a koncentrátu na čase pro 10 V, 12 V a 14 V 

 

Z průběhu pH je zřejmé, že hodnota pH u koncentrátů se zvyšující se solností 

mírně snižuje, což může být způsobeno vysokým obsahem Cl
-
 a SO4

2-
 iontů, naopak 

pH diluátů se mírně snižuje. Použijeme-li opět vztažného bodu dosažení konduktivity 

diluátu < 1 mS.cm
-1

, lze říct, že v době dosažení tohoto bodu byl nárůst pH diluátu 

při 10 V 0,03, při 12 V 0,17 a při 14 V 0,1. Pokles pH koncentrátu byl při 10 V 0,16, 

při 12 V 0,22 a při 14 V 0,13. 

 

5.2.5 Výstupní rozbor vody  

Z provedených testů bylo získáno 18 vzorků vody (9 diluátů a 9 koncentrátů), 

které byly podrobeny výstupní analýze. Výsledky těchto analýz jsou uvedeny 

v tabulkách níže (tab. č. 22 až 27), s tím, že ze tří hodnot je vždy spočítán aritmetický 

průměr. 
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Tabulka 22 Výstupní rozbor D1, D2 a D3 

 

 

Tabulka 23 Výstupní rozbor K1, K2 a K3 
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Tabulka 24 Výstupní rozbor D4, D5 a D6 

 

 

Tabulka 25 Výstupní rozbor K4, K5 a K6 
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Tabulka 26 Výstupní rozbor D7, D8 a D9 

 

 

Tabulka 27 Výstupní rozbor K7, K8 a K9 

 

 

Dále byly spočítány i látkové bilance vybraných složek vody, kde bylo na 

jedné straně srovnáváno množství látky do procesu vstupující, na straně druhé 
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množství látky vystupující (produkce). Vstup byl ve všech případech větší než 

výstup, přičemž přípustná odchylka 10 % nebyla překročena. 
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6 VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT 

Při hodnocení uskutečněných pokusů je vhodné si připomenout, že jejich 

cílem bylo důlní vodu upravit na kvalitu splňující limity pro povrchové vody dle 

nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 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, konkrétně šlo o dosažení c(RL) < 1 g.l
-1                        

(κ < 1 mS.cm
-1

) a c(SO4
2-

) < 300 mg.l
-1

 v diluátu.  

Pro srovnání vstupních a výstupních hodnot v jednotlivých procesech byly 

vytvořeny tabulky č. 28, 29 a 30, přičemž u diluátů a koncentrátů se jedná o 

průměrné hodnoty. Avšak je třeba brát v úvahu to, že jednotlivé provedené procesy 

byly dokončeny za různé doby trvání, a to za 68 min při 10 V, za 59 min při 12 V a 

za 49 min při 14 V, což má vliv na provozní náklady procesu. Tyto různé časy jsou 

dány tím, že ED proces byl vždy ukončen po dosažení konduktivity diluátu < 1 

mS.cm
-1

. 

 

Tabulka 28 Srovnání vstupních a výstupních hodnot při 10 V 

 

 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb03061
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Tabulka 29 Srovnání vstupních a výstupních hodnot při 12 V 

 

 

Tabulka 30 Srovnání vstupních a výstupních hodnot při 14 V 
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Z těchto hodnot lze také spočítat stupeň odsolení SO dle vzorce: 

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

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

v našem případě představuje konduktivitu nástřiku a diluátu. Pak pro jednotlivé 

pokusy vychází: 

SO10V = ((15,09 – 0,91) / 15,09)  100 = 93,67 % 

SO12V = ((15,07 – 0,76) / 15,07)  100 = 94,96 % 

SO14V = ((15,07 – 0,98) / 15,07) 100 = 93,50 % 

, z čehož plyne, že u všech provedených pokusů lze dosáhnout maximálního 

stupně odsolení. Spočítané hodnoty jsou však pouze důsledkem zastavení ED 

procesu po dosažení konduktivity diluátu < 1 mS.cm
-1

.  

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vyřčených cílů lze dosáhnout a také bylo 

dosaženo u všech zkoušených modifikací nastavení ED jednotky. 
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7 ZÁVĚR 

Teoretická část této práce stručně řeší problematiku procesů úpravy vody       

v obecné rovině a ve vztahu k důlním vodám. Značně větší pozornost však byla 

věnována charakteristice membránových procesů, kde je o těchto procesech 

pojednáváno obecně z hlediska jejich rozdělení, uspořádání apod. a konkrétně pak    

o procesu elektrodialýzy. 

Experimentální část spočívala v posouzení vhodnosti aplikace elektrodialýzy 

pro úpravu důlních vod, konkrétně pro důlní vodu z bývalého dolu Jeremenko. To, 

jestli je tento proces vhodný nebo ne, bylo posuzováno z hlediska schopnosti 

elektrodialýzy dosáhnout odsolení této vody na hodnoty dané nařízením vlády          

č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 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. Cílem bylo zejména dodržení limitu RL < 1 g.l
-1

 a SO4
2-

 < 

300 mg.l
-1

. Tento experiment byl prováděn ve dvou fázích. První fází bylo studium 

předúpravy vzorku důlní vody pro následnou aplikaci elektrodialýzy a druhou fází 

samotné elektrodialyzační testy za různých provozních podmínek. 

V rámci studia předúpravy důlní vody šlo, vzhledem ke koncentraci iontů 

Ca
2+

 152,30 mg.l
-1

 a HCO3
-
 okolo 2 500 mg.l

-1
, o snížení koncentrace těchto iontů    

z důvodu rizika vylučování CaCO3 při procesu elektrodialýzy, což by vedlo              

k zanášení modulu. Bylo zkoušeno několik různých metodik, jednalo se                     

o provzdušňování, míchání s provzdušňováním, míchání s dávkováním CaCl2, 

míchání s dávkováním CaCl2 a provzdušňováním, míchání s dávkováním Ca(OH)2    

a míchání s dávkováním Ca(OH)2 a provzdušňováním. 

U samotného provzdušňování docházelo k mírnému zvyšování pH, a to          

z 7,22 na 8,63 ve filtrátu při nejdelší době provzdušňování, tj. 60 min. Se zvyšujícím 

se pH docházelo k vylučování CaCO3, který byl následně zachycen na filtru a tím 

byla koncentrace Ca
2+

 a HCO3
-
 ve filtrátu snížena. Nejvyššího poklesu těchto složek 

bylo dosaženo při provzdušňování vody po dobu 40 min, a to o 133,87 mg.l
-1

 u Ca
2+

 

a o 916,22 mg.l
-1

 u HCO3
-
. U míchání s provzdušňováním taktéž docházelo k nárůstu 

hodnoty pH, a to z 7,65 na 8,83 ve filtrátu při nejdelší době působení, tj. 60 min. 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb03061
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Opět byl z vody vylučován CaCO3 a následně zachycen při filtraci, avšak pokles 

koncentrace Ca
2+

 a HCO3
-
 nebyl tak výrazný jako v předchozím případě, konkrétně 

pak o 115,43 mg.l
-1

 u Ca
2+

 a o 555,1 mg.l
-1

 u HCO3
-
 v době, kdy bylo dosaženo 

nejlepšího výsledku, tj. 40 min. 

Při metodikách předúpravy obsahujících dávkování CaCl2  nebylo dosaženo 

tak dobrých výsledků jako v předchozích případech. Hodnota pH vody mírně klesala, 

koncentrace HCO3
-
 iontů klesala v řádech stovek mg.l

-1
 až o více než 1000 mg.l

-1
. 

Jako nežádoucí se však jevilo zvyšování koncentrace Ca
2+

 a Cl
-
 v řádech stovek mg.l

-

1
. Jelikož v rámci předúpravy šlo o zamezení tvorby CaCO3, zvýšené koncentrace 

Ca
2+

 a Cl
-
 mohou být odstraněny elektrodialyzačním procesem, avšak takto uměle 

zvýšená koncentrace látek nutných separace představuje zvýšené provozní náklady. 

Míchání s dávkováním Ca(OH)2 bylo vzhledem k vyřčeným cílům 

předúpravy úspěšné. V průběhu docházelo ke zvyšování hodnoty pH, a to z 8,36 až 

na 11,11 ve filtrátu při nejvyšší dávce činidla, což bylo 2 g.l
-1

. Se zvyšujícím se pH 

byly ionty HCO3
-
 jednak převedeny na CO3

2-
, jednak docházelo k vylučování 

CaCO3, který byl následně zachycen při filtraci. Koncentrace Ca
2+

 a HCO3
-
  klesala 

po celou dobu dávkování Ca(OH)2, avšak pro ED modul, ke kterému má být důlní 

voda následně přivedena, je hodnota pH > 10 považována za kritickou. Z tohoto 

důvodu bylo za nejlepší výsledek považováno míchání s dávkováním 1,20 g.l
-1 

činidla. Při této dávce je pokles koncentrace Ca
2+

 92,184 mg.l
-1

 a HCO3
-
 1 320,04 

mg.l
-1

. Přidalo-li se k procesu ještě provzdušňování, průběh byl podobný, avšak 

nejlepšího výsledku bylo dosaženo při dávce 1,6 g.l
-1

 a při této dávce byl pokles 

koncentrace Ca
2+

 60,12 mg.l
-1

 a HCO3
-
 1 451,8 mg.l

-1
. 

Jako nejlepší forma předúpravy bylo zvoleno pouhé provzdušňování, a to 

vzhledem k dosaženému poklesu iontů Ca
2+

 a HCO3
-
 a ekonomické stránce věci. 

V rámci druhé části experimentu byly, po provedené předúpravě, zkoušeny 

vsádkové elektrodialyzační testy, a to při elektrickém napětí 10, 12 a 14 V. Tyto testy 

byly uskutečňovány na laboratorní ED jednotce s ED modulem, v němž bylo 

instalováno 10 membránových párů složených z 10 katexových membrán CMH-PES 

10-90, 11 anexových membrán AMH-PES 10-10 a PE rozdělovačů. Cílovým bodem 

všech testů bylo dosažení konduktivity diluátu < 1 mS.cm
-1

.  
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V průběhu jednotlivých testů byly sledovány hodnoty ukazatelů jako je 

elektrické napětí, proud, konduktivita, teplota a pH. Při sledování průběhu 

konduktivity bylo jasně vidět snižující se solnost u diluátů a zvyšující se                    

u koncentrátů, přičemž rozdíl při jednotlivých provozních napětích byl ten, za jakou 

dobu je konkrétní nastavení ED jednotky schopno dosáhnout určitého stupně 

odsolení. V našem případě bylo cílovým bodem dosažení konduktivity diluátu          

< 1 mS.cm
-1

, což bylo při 10 V dosaženo za 68 min, při 12 V za 59 min a při 14 V  

za 49 min. 

Dle výstupních rozborů bylo zjištěno, že stanovených cílů, tedy koncentrace 

RL < 1 g.l
-1

 a SO4
2-

 < 300 mg.l
-1

 v diluátu, bylo dosaženo u všech zkoušených 

modifikací nastavení ED jednotky.  

Závěrem lze tedy říci, že použití elektrodialýzy s předúpravou 

provzdušňováním je vhodnou technologií a tedy i jednou z možností nakládání           

s důlními vodami, které jsou následně vypouštěny do povrchových vod, ke kterým se 

vztahují platné právní předpisy.  

Diplomová práce prezentuje znalosti nabyté v rámci projektu Institut čistých 

technologií těžby a užití energetických surovin, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0082 

podporovaného Operačním programem Výzkum a vývoj pro Inovace, financovaného 

ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. 
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