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Anotace 

Disertační práce se zabývá aplikovatelností elektrodialýzního membránového 

procesu při úpravě důlních vod z povrchové těžby hnědého uhlí lokalit Vršany, ČSA, 

Emerán a Březno. 

Úvodní části práce jsou věnovány pojednání o důlních vodách, jejich rozdělení a 

problematice. Stručně jsou charakterizovány zájmové oblasti a úpravny důlních vod 

Vršany, ČSA, Březno a Emerán, ze kterých pochází testované vzorky, legislativní 

požadavky pro jejich vypouštění do vod povrchových a současná technologie jejich čištění. 

Další kapitolu tvoří membránové procesy. Tato kapitola se zaměřuje hlavně na 

elektrodialýzu (ED) a iontově výměnné membrány. Stručně je charakterizován princip ED, 

vlastnosti iontovýměnných membrán, jejich zanášení při procesu ED, transporty hmoty a 

vody přes membránu, možnosti zapojení ED do procesu čištění, její uplatnění v praxi a 

charakteristiky výkonu procesu jako je stupeň odsolení a hmotnostní bilance. 

Praktická část obsahuje výsledky laboratorních experimentů zaměřených na 

možnosti demineralizace důlních vod pomocí ED v rámci vsádkových testů ze všech výše 

zmíněných hnědouhelných lokalit a v rámci polokontinuálního testu z lokality Vršany. 

U všech vzorků důlních vod byl zkoumán maximální stupeň demineralizace se 

získáním minimálního objemu koncentrátu, tedy odpadu. Následně byly všechny upravené 

vody porovnány s legislativními požadavky na jejich vypouštění do vod povrchových, 

možnosti jejich využití k vodohospodářským účelům a s legislativními požadavky pro 

pitnou vodu. 

 

Klíčová slova:  

Elektrodialýza; demineralizace; vsádkové testy; FEED-AND-BLEED testy; Vršany; 

ČSA; Emerán; Březno; iontově výměnné membrány. 

  



 

 

Abstract 

This dissertation deals with the application of electrodialysis membrane process in 

treatment of mine water from brown coal locations Vršany, ČSA, Emeran and Březno in 

the Czech Republic. 

The introductoryparts are dedicated to the issues ofminingwaters and their 

classification, including brief characteristics ofthe selected areas andmine water treatment 

plant Vršany, ČSA, Emeran and Březno, from whichthe examined samples come from. 

Next, it describes thelegislative requirementsfor the dischargeto surface waters 

andcurrenttreatment technology. Membrane processes, discussed in the following chapter, 

focus mainly on electrodialysis (ED) and ion exchange membranes. It gives the description 

of ED principles, properties of ion-exchange membranes, membrane fouling, mass 

transport and water transport through the membrane, involvement of ED in treatment 

processes, practice application of ED and performance characteristics of ED as a degree of 

desalination and balance. 

The experimental part of the dissertation contains results of the implemented 

laboratory experiments on possible demineralization of the mine water by means of ED in 

batch tests from samples of all the locationsand feed-and-bleed test from samples of 

location Vršany. 

The research focuses on obtaining maximum demineralization of mine water and 

reducing the concentrate (wastes) emerging from this treatment. The quality of the treated 

water was assessed according to the legislative limits of surface water, the possibility of 

their use for water management purposes and legislative limits for drinking water.  
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Motivace 

Současné čištění důlních vod se provádí složitými vícekrokovými způsoby, při 

kterých jsou do procesu čištění vnášeny další chemické látky. Aplikace membránových 

procesů konkrétně elektrodialýzy představuje slibný směr v této oblasti, ať už ve snižování 

nákladů na procesy anebo spotřeby potřebných chemikálií. 

Motivací pro výzkum provedený v této práci bylo zjistit, zda je možné čištění 

důlních vod bez přídavku chemikálií a zda lze snížit objem odpadního koncentrátu při 

maximální demineralizaci důlních vod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych touto cestou poděkovala za pomoc, konzultace, diskuze a odborné zaučení 

svým kolegům, a to Ing. Jitce Chromíkové, Ph. D, Ing. Petře Malíkové, Ph. D. a Ing. Janu 

Thomasovi, Ph. D., při psaní této práce, také své školitelce, paní doc. Dr. Ing. Radmile 

Kučerové, za projevenou pomoc, poskytnuté informace a cenné rady při vyhotovení mé 

disertační práce. Také bych chtěla poděkovat svému příteli za podporu a trpělivost. 

Vznik práce byl podpořen projektem ICT - Institut čistých technologií těžby a užití 

energetických surovin, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0082. 



 

 

Obsah 

1 ÚVOD ............................................................................................................................ 1 

2 CÍL PRÁCE .................................................................................................................. 2 

3 PROBLEMATIKA DŮLNÍCH VOD A JEJICH DEFINICE ................................. 3 

3.1 Zdroje důlních vod ............................................................................................... 4 

3.2 Procesy ovlivňující chemismus důlních vod ....................................................... 5 

3.3 Základní typy důlních vod na ložiscích v České republice ............................... 6 

3.4 Dělení důlních vod ................................................................................................ 8 

3.4.1 Kyselé důlní vody ..................................................................................... 8 

3.4.2 Salinní důlní vody ..................................................................................... 9 

3.5 Faktory ovlivňující kvalitu důlních vod ............................................................. 9 

4 ZÁJMOVÁ OBLAST – SEVEROČESKÁ HNĚDOUHELNÁ PÁNEV ............... 11 

4.1 Mostecká uhelná pánev ...................................................................................... 12 

4.1.1 Úpravna důlních vod Vršany .................................................................. 13 

4.1.2 Úpravna důlních vod ČSA ...................................................................... 14 

4.2 Severočeské doly ................................................................................................. 16 

4.2.1 Úpravna důlních vod Březno .................................................................. 17 

4.2.2 Úpravna důlních vod Emerán ................................................................. 19 

4.3 Legislativní požadavky ...................................................................................... 21 

4.4 Technologie čištění důlních vod ........................................................................ 23 

4.4.1 Snižování nerozpustných látek ............................................................... 23 

4.4.2 Odkyselování .......................................................................................... 23 

4.4.3 Snižování koncentrace železa a manganu .............................................. 26 

4.4.4 Srážení vápenným mlékem ..................................................................... 27 

4.4.5 Filtrace .................................................................................................... 27 

5 MEMBRÁNOVÉ PROCESY.................................................................................... 28 

5.1 Elektrodialýza a iontově-výměnné membrány ................................................ 30 

5.1.1 Princip elektrodialýzy ............................................................................. 30 

5.1.2 Iontově-výměnné membrány a jejich vlastnosti ..................................... 31 

5.1.3 Zanášení membrán při elektrodialýze .................................................... 34 

5.1.4 Transport hmoty a náboje v iontově-výměnných membránách ............. 36 

5.1.5 Transport vody přes membránu .............................................................. 38 

5.1.6 Technické uspořádáni elektrodialýzy ..................................................... 39 

5.1.7 Stupeň odsolení ...................................................................................... 40 



 

 

5.1.8 Bilance procesu elektrodialýzy při vsádkovém režimu .......................... 40 

5.1.9 Uplatnění elektrodialýzy v praxi ............................................................ 41 

6 DEMINERALIZACE DŮLNÍCH VOD – LABORATORNÍ EXPERIMENTY .. 45 

6.1 Použité metody a přístroje ................................................................................. 46 

6.1.1 Analýzy vzorků důlních vod .................................................................. 46 

6.1.2 Demineralizace důlních vod ................................................................... 50 

6.2 Charakteristiky důlních vod z vybraných lokalit ............................................ 53 

6.2.1 Charakteristika důlní vody z lokality Vršany ......................................... 53 

6.2.2 Charakteristika důlní vody z lokality ČSA ............................................. 54 

6.2.3 Charakteristika důlní vody z lokality Březno ......................................... 54 

6.2.4 Charakteristika důlní vody z lokality Emerán ........................................ 55 

6.3 Testy předúpravy ............................................................................................... 56 

7 VÝSLEDKY A DISKUZE ......................................................................................... 59 

7.1 Vsádkové testy - vzorek Vršany ........................................................................ 59 

7.2 Vsádkové testy - vzorek ČSA ............................................................................ 62 

7.3 Vsádkové testy - vzorek Březno ........................................................................ 65 

7.4 Vsádkové testy - vzorek Emerán....................................................................... 70 

7.5 Polokontinuální test – vzorek Vršany............................................................... 73 

8 VYHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH DAT ............................................................... 75 

8.1 Efektivita procesu vsádkových testů ................................................................ 75 

8.2 Stupeň odsolení a účinnost separace vsádkových testů .................................. 76 

8.3 Porovnání diluátu vsádkových testů s legislativními předpisy ...................... 79 

8.4 Vyhodnocení polokontinuálního testu .............................................................. 86 

8.5 Návrh procesu úpravy důlní vody Vršany ....................................................... 88 

9 ZÁVĚR ........................................................................................................................ 90 

POUŽITÁ LITERATURA .................................................................................................. 92 

SEZNAM VLASTNÍCH PUBLIKACÍ ............................................................................ 101 

SEZNAM PŘÍLOH............................................................................................................ 104 

 

  



 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Generalizované typy důlních vod na ložiscích v České republice . .................... 7 

Tabulka 2: Koncentrace sledovaných ukazatelů znečištění při vstupu a odtoku z ÚDV 

Vršany. ................................................................................................................................. 14 

Tabulka 3: Koncentrace sledovaných ukazatelů znečištění při vstupu a odtoku z ÚDV 

ČSA. ..................................................................................................................................... 16 

Tabulka 4: Koncentrace sledovaných ukazatelů znečištění při vstupu na ÚDV Březno. .... 18 

Tabulka 5: Koncentrace sledovaných ukazatelů znečištění na odtoku z ÚDV Březno. ...... 19 

Tabulka 6: Koncentrace sledovaných ukazatelů znečištění při vstupu a odtoku z ÚDV 

Emerán. ................................................................................................................................ 20 

Tabulka 7: Vybrané ukazatele jakosti vody v různých legislativních předpisech. .............. 22 

Tabulka 8: Přehled hlavních membránových procesů ......................................................... 29 

Tabulka 9: Výpočet látkových koncentrací hydrogenuhličitanů, uhličitanů a hydroxidových 

iontů z hodnot KNK8,3 a KNK4,5  ......................................................................................... 48 

Tabulka 10: Provozní parametry elektrodialyzéru ............................................................... 51 

Tabulka 11: Chemismus vzorku vody z ÚDV Vršany. ....................................................... 53 

Tabulka 12: Chemismus vzorku vody z ÚDV ČSA. ........................................................... 54 

Tabulka 13: Chemismus vzorku vody z ÚDV Březno. ....................................................... 55 

Tabulka 14: Chemismus vzorku vody z ÚDV Emerán. ...................................................... 56 

Tabulka 15: Vybrané standardní a kritické parametry procesu elektrodialýzy ................... 56 

Tabulka 16: Vzorky důlních vod po předúpravě. ................................................................ 58 

Tabulka 17: Porovnání vzorku vody při vstupu na ED a po ED z lokality Vršany. ............ 62 

Tabulka 18: Porovnání vzorku vody při vstupu na ED a po ED z lokality ČSA................. 65 

Tabulka 19: Porovnání vzorku vody při vstupu na ED a po ED z lokality Březno. ............ 69 

Tabulka 20: Porovnání vzorku vody při vstupu na ED a po ED z lokality Emerán. ........... 72 

Tabulka 21: Porovnání vzorku polokontinuálního testu z lokality Vršany při vstupu na ED 

a po ED. ............................................................................................................................... 74 

Tabulka 22: Porovnání efektivity procesu jednotlivých vsádkových testů. ........................ 75 

Tabulka 23: Porovnání výsledné vodivosti diluátu a koncentrátu při testech ED. .............. 76 

Tabulka 24: Účinnost separace vsádkových testů vybraných ukazatelů jakosti 

demineralizované DV. ......................................................................................................... 78 

Tabulka 25: Porovnání vybraných ukazatelů jakosti diluátů vsádkových testů 

s legislativními požadavky. .................................................................................................. 80 

Tabulka 26: Porovnání potřebné doby odsolení a efektivity procesu v závislosti na 

jednotlivé vyhlášky. ............................................................................................................. 86 

Tabulka 27: Porovnání vybraných ukazatelů jakosti diluátu s legislativními požadavky. .. 87  



 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Severočeský hnědouhelný revír ........................................................................ 11 

Obrázek 2: Letecký snímek ÚDV Vršany  .......................................................................... 13 

Obrázek 3: Letecký snímek ÚDV ČSA ............................................................................... 15 

Obrázek 4: Technologické schéma ÚDV lomů ČSA a JŠ  .................................................. 15 

Obrázek 5: Letecký snímek ÚDV Březno  .......................................................................... 18 

Obrázek 6: ÚDV Emerán ..................................................................................................... 20 

Obrázek 7: Distribuční diagram uhličitanového systému .................................................... 25 

Obrázek 8: Schéma principu elektrodialýzy ........................................................................ 30 

Obrázek 9: Schéma propustnosti IEM ................................................................................. 31 

Obrázek 10: Schematické znázornění koncentrační polarizace ........................................... 33 

Obrázek 11: Schematické znázornění transportu hmoty iontově výměnné membrány při 

elektrodialýze ....................................................................................................................... 37 

Obrázek 12: Materiálová bilance procesu ED ..................................................................... 40 

Obrázek 13: Elektrodialýza roztoku AgNO3 ....................................................................... 44 

Obrázek 14: Strukturní vzorec EDTA (Chelatonu 3) .......................................................... 49 

Obrázek 15: Laboratorní elektrodialyzační jednotka EDR-Z 10/0.8. .................................. 51 

Obrázek 16: Elektrodialyzér a jeho součásti ........................................................................ 52 

Obrázek 17: Obecné schéma demineralizace vod z jednotlivých lokalit. ........................... 57 

Obrázek 18: Srovnání DR jednotlivých testů DV při vstupním objemu 2 l D (vlevo nahoře 

Vršany (2:0,5 l), vpravo nahoře ČSA (2:0,5 l), vlevo dole Březno (2:1 l), vpravo dole 

Emerán (2:0,5 l)). ................................................................................................................. 77 

Obrázek19: Srovnání DR jednotlivých testů DV při vstupním objemu 10 l D(vzorky: vlevo 

nahoře Vršany (10:0,5 l), vpravo nahoře ČSA (10:0,5 l), vlevo dole Březno (10:3 l), vpravo 

dole Emerán (10:0,5 l)). ....................................................................................................... 77 

Obrázek 20: Technologické schéma návrhu úpravy důlní vody z lokality Vršany. ............ 89 

  



 

 

Seznam grafů 

Graf 1: Průběh proudu při testu o vstupním objemu 2,5 l DV z lokality Vršany. ............... 60 

Graf 2: Průběh vodivosti D a K při vstupním objemu 2,5 l DV z lokality Vršany. ............ 60 

Graf 3: Průběh proudu při testu o vstupním objemu 10,5 l DV z lokality Vršany. ............. 61 

Graf 4: Průběh vodivosti D a K při vstupním objemu 10,5 l DV z lokality Vršany. .......... 61 

Graf 5: Průběh proudu při testu o vstupním objemu 2,5 l DV z lokality ČSA. ................... 63 

Graf 6: Průběh vodivosti D a K při vstupním objemu 2,5 l DV z lokality ČSA. ................ 63 

Graf 7: Průběh proudu při testu o vstupním objemu 10,5 l DV z lokality ČSA. ................. 64 

Graf 8: Průběh vodivosti D a K při vstupním objemu 10,5 l DV z lokality ČSA. .............. 64 

Graf 9: Průběh proudu při testu o vstupním objemu 3 l DV z lokality Březno. .................. 66 

Graf 10: Průběh vodivosti D a K při vstupním objemu 3 l DV z lokality Březno. ............. 66 

Graf 11: Průběh proudu při testu o vstupním objemu 13 l DV z lokality Březno. .............. 67 

Graf 12: Znázornění průběhu vodivosti D a K při vstupním objemu 13 l DV z lokality 

Březno (1. test). .................................................................................................................... 68 

Graf 13: Znázornění vodivosti D a K při vstupním objemu 13 l DV z lokality Březno (2. 

test). ...................................................................................................................................... 68 

Graf 14: Znázornění vodivosti D a K při vstupním objemu 13 l DV z lokality Březno (3. 

test). ...................................................................................................................................... 69 

Graf 15: Průběh proudu při testu o vstupním objemu 2,5 l DV z lokality Emerán. ............ 70 

Graf 16: Průběh vodivosti D a K při vstupním objemu 2,5 l DV z lokality Emerán. .......... 71 

Graf 17: Průběh proudu při testu o vstupním objemu 10,5 l DV z lokality Emerán. .......... 71 

Graf 18: Průběh vodivosti D a K při vstupním objemu 10,5 l DV z lokality Emerán. ........ 72 

Graf 19: Průběh proudu polokontinuálního testu. ............................................................... 73 

Graf 20: Vodivost diluátu a koncentrátu polokontinuálního testu. ...................................... 74 

Graf 21: Srovnání vodivosti diluátů Vršany s legislativními vyhláškami. .......................... 81 

Graf 22: Srovnání vodivosti diluátů ČSA s legislativními vyhláškami. .............................. 82 

Graf 23: Srovnání vodivosti diluátů Březno s legislativními vyhláškami. .......................... 83 

Graf 24: Srovnání vodivosti diluátů Emerán s legislativními vyhláškami. ......................... 84 

Graf 25: Účinnost separace vybraných ukazatelů jakosti vod polokontinuálního testu. ..... 87 

Graf 26: Stupeň odsolení polokontinuálního testu. ............................................................. 88 



 

 

Seznam zkratek 

a.s.  akciová společnost 

AEM  anion výměnné membrány 

CEM  kation výměnné membrány 

ČR  Česká republika 

ČSA  Lom československé armády 

ČSN  česká technická norma 

D  diluát 

DH  doporučená hodnota 

DV  důlní voda 

E  elektrodový roztok 

ED  elektrodialýza 

EDR  elektrodialýza s reverzací 

EDTA  ethylendiamintetraoctová kyselina 

EU  Evropská unie 

CHSK  chemická spotřeba kyslíku 

ICT  Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin 

IEM  iontově výměnné membrány 

JŠ  Jan Šverma 

K  koncentrát 

KNK  kyselinová neutralizační kapacita 

MH  mezní hodnota 

NF  nanofiltrace 

NL  nerozpuštěné látky 

NV  nařízení vlády 

PAHs  polycyklické aromatické uhlovodíky 

PE  polyetylen 

RFID  radiofrekvenční identifikace 

RL  rozpuštěné látky 

RO  reverzní osmóza 

SGS-SP  studentská grantová soutěž  

SHP  severočeská hnědouhelná pánev 

TOC  celkový organický uhlík 

ÚDV  úpravna důlních vod 

VL  veškeré látky 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ZL  znečišťující látky 

ZNK  zásaditá neutralizační kapacita 

ŽP  životní prostředí 



 

 

Seznam symbolů 

IS  Langelierův saturační index nasycení  1 

Ci
M

  koncentrace iontů na povrchu membrány  mol.m
-3 

Ci
S
  koncentrace iontů v roztoku    mol.m

-3
 

δ   tloušťka Nernstovy vrstvy    m 

Ji,x  transport složky v elektrolytu    mol.m
-2

.s
-1 

Di  difuzní koeficient iontu i    m
2
.s

-1 

ui  pohyblivost iontu i     kg
-1

.s
2
.A 

vx  rychlost toku      m
2
.s 

Jn, mig, p  transport protiiontů migrací    mol.m
-2

.s
-1

 

Jn, eo  transport vody elektroosmózou   mol.m
-2

.s
-1

 

Jn, os  transport vody osmózou    mol.m
-2

.s
-1

 

Jn, mig, ko  transport ko-iontů     mol.m
-2

.s
-1

 

Jn, dif  transport elektrolytu difuzí    mol.m
-2

.s
-1 

cC,T  molární koncentrace K v čase   mol.m
-3

 

cD,T  molární koncentrace D v čase   mol.m
-3 

DR  stupeň odsolení     % 

I   elektrický proud     A 

ηI  proudová účinnost     1 

Nmp  počet membránových párů 

QD  objemový průtok skrz diluátovou komoru  m
3
.s

-1
 

F   Faradayova konstanta     A.s.mol
-1 

z   nábojové číslo modelové soli    1 

c   látková koncentrace     mmol.l
-1

 

    hmotnostní koncentrace    mg.l
-1 



Ing. Matúšková Veronika: Demineralizace důlních vod pomocí elektrodialýzy 

2015 1 

 

1 Úvod 

V České republice existuje mnoho oblastí postižených těžbou uhlí nebo činností 

s tím souvisejících. Jeden z hlavních vlivů způsobený těžbou hnědého uhlí je znečištění 

povrchových vod důlními vodami, které vznikají většinou jako výsledek mísení přírodních 

a antropogenních zdrojů. Důlní vody z povrchové těžby z oblasti Severočeských uhelných 

pánví, přicházejí do styku s horizonty hnědého uhlí a nadložních hornin, proto jsou 

charakteristické nízkým pH, vysokým obsahem rozpuštěných látek (RL), síranů, kationtů 

manganu, železa a dalších složek, které by mohly být nebezpečné pro životní prostředí 

(ŽP). Akumulace, zadržování a odvod těchto vod patří k základním podmínkám hornické 

činnosti. Podle příslušných právních předpisů, vypouštění důlních vod do povrchových 

toků podléhá povolení orgánů státní správy a musí být upravováno v souladu s emisními 

limity. Úprava důlních vod je v současnosti realizována složitými vícekrokovými způsoby, 

které se skládají z neutralizace, oxidace, srážení železa a manganu, filtrace, flokulace 

apod., při kterých jsou do vody vnášeny další chemikálie. 

Membránové procesy se řadí mezi separační technologie, které jsou již rozšířené 

v celé oblasti průmyslu: v chemickém, farmaceutickém, potravinářském, energetickém 

i elektrotechnickém. Lze jich využít rovněž při úpravě vody pro pitné, technologické či 

jiné účely, pro čištění odpadních a oplachových vod, k získávání druhotných surovin 

z odpadních vod apod. Mezi tyto moderní membránové separační procesy řadíme 

elektrodialýzu (ED), jejíž význam a využití v současnosti roste širokým spektrem 

průmyslových odvětví. 

Elektrodialýza slouží především k odsolování a zakoncentrování roztoků. Její hlavní 

využití je při odsolování brakických vod, kde se stala konkurenceschopným procesem 

reverzní osmóze (RO), rostoucí význam má i při čištění odpadních vod. Výhodou tohoto 

procesu, při úpravě vody, je schopnost produkovat velmi kvalitní vodu, a to bez přídavků 

chemikálií, při normálních provozních teplotách a tlacích [1, 2, 3, 4, 5]. 

  



Ing. Matúšková Veronika: Demineralizace důlních vod pomocí elektrodialýzy 

2015 2 

 

2 Cíl práce 

Cílem mé disertační práce je navrhnout a ověřit aplikovatelnost elektrodialýzního 

membránového procesu při úpravě důlních vod z povrchové těžby hnědého uhlí a současně 

snížit objemy vznikajících odpadů během úpravy těchto vod. Následně porovnat získanou 

demineralizovanou vodu s legislativními požadavky na možnosti jejich vypouštění do vod 

povrchových, možnosti jejich využití k vodohospodářským účelům a také ji srovnat 

s legislativními požadavky pro pitnou vodu. 

Jednotlivé dílčí cíle: 

 Stanovení chemismu odebraných důlních vod z vybraných lokalit před 

vstupem na úpravny důlních vod Vršany, ČSA, Březno a Emerán 

a vyspecifikování problémových ukazatelů pro použití na ED. 

 Navržení vhodné předúpravy důlní vody tak, aby voda vyhovovala 

standardním (kritickým) limitům jakosti vody pro typ použitých membrán 

a typ použitého zařízení. 

 Testy předupravené důlní vody na laboratorní elektrodialýzní jednotce 

s možnosti maximální demineralizace a se získáním  minimálního objemu 

koncentrátu (odpadu). 

 Vyhodnocení naměřených dat a porovnání s legislativními vyhláškami. 

 Návrh procesu úpravy důlních vod s využitím elektrodialýzy.  
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3 Problematika důlních vod a jejich definice 

Problematika důlních vod je úzce spjata s problematikou jak hlubinného tak 

povrchového dolování. Důlní vody, odvaly a odkaliště jsou typické pozůstatky hornické 

činnosti, které jsou nákladnými technickými a technologickými prostředky rekultivovány 

a čištěny. Zejména při povrchové těžbě mohou vznikající odpady a jejich následná úprava 

činit až 99 % vytěženého materiálu. U činných dolů se chemismus důlních vod mění 

mísením odlišných typů vod a znečišťováním různými provozními a odpadními látkami. 

Po ukončení důlní činnosti je značná část dolu zatopená vodou a dochází tak ke 

změně hydrologického režimu dolu a mineralizaci vod intenzivním vyluhováním 

nejrůznějších kontaminantů z okolních hornin vlivem narušení původně stabilizovaných 

redukčně-oxidačních podmínek, vlivem bakteriálního i biologického rozkladu aj. Kvůli 

vysokým koncentracím znečišťujících látek v důlních vodách, není z hlediska ochrany ŽP 

možné volné vypouštění do vodotečí [2, 3]. 

Podle horního zákona z roku 1988 v §40 vymezuje důlní vody následující definice: 

„Důlními vodami jsou 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.“ 

[6]. Při tom důlními prostory jsou myšleny všechna důlní díla i vyrubané, zavalené nebo 

založené prostory v hlubinných dolech, prostory po vytěžení ložiska v lomu, hliništi nebo 

po těžbě štěrků a písků z vody. Hlavní příčinou problému s vytvořením jednoduché 

definice, která by jednoznačně vystupovala v báňské, vodohospodářské, odpadové 

i environmentální legislativě, je mnohotvárnost forem důlních vod [7]. O podmínkách 

vypouštění a nakládání s důlními vodami rozhoduje příslušný vodohospodářský orgán 

na základě horního zákona. Tato důlní voda je na základě vydaných povolení vypouštěna 

do vodotečí v takových limitech, aby nedošlo k ohrožení života a funkcí potoků a řek [8]. 
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3.1 Zdroje důlních vod 

Důlní vody můžeme rozdělit podle jejich původu na přírodní (ložiskové 

i mimoložiskové vody), antropogenní (provozní a technologické) a stařinové. Avšak tyto 

druhy vod se vyskytují samostatně jen omezeně, převážně se jedná o výskyt směsi důlních 

vod (tzn. směs přítoků přírodních, provozních a stařinných důlních vod).  

Jako ložiskové vody se označují podzemní vody ložisek nerostných surovin, které 

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

horninách v přímé hydraulické spojitosti s ložiskem. Tyto vody se dále dělí na vody 

neovlivněné a ovlivněné důlní činností. Ložiskové vody neovlivněné důlní činností jsou 

charakteristické tím, že jejich pohyb se řídí především geologickými a hydrogeologickými 

faktory v přírodním stavu. Kdežto ložiskové vody ovlivněné důlní činností jsou 

charakteristické tím, že jejich pohyb ve zvodněné struktuře se řídí vznikem nové, umělé 

odvodňovací báze. To má za následek změny hydraulických parametrů v horninových 

komplexech (propustnost), změny tlakového režimu, i změny jejich hydrochemického 

složeni [9, 10]. 

Jako mimoložiskové vody označujeme vody přírodních zvodní v horninách 

a přírodní vody infiltrující do důlních děl z povrchu (atmosférické srážky, vody 

z povrchových toků a nádrží). Tyto přírodní vody jsou v hornicky neporušeném stavu 

izolovány od ložiskových vod hydraulickými bariérami [9, 10]. 

Přírodní důlní vody můžeme dále rozdělit podle původu vzniku na vody 

z kvartérního zdroje (vody vznikají např. v místech karbonských oken), terciérního zdroje 

(vody vznikají např. ve formaci zvodněných bazálních klastik miocénu), mesozoického 

zdroje (vody vznikají výhradně v puklinovém systému pískovců) a karbonského zdroje 

(vody vznikají např. v puklinovém systému zvětralinového pláště karbonu) [9, 10]. 

Provozními a technologickými důlními vodami se označují vody používané 

k provozním účelům, jsou antropogenní složkou důlních vod, které jsou do důlního 

prostředí sváděny uměle (např. vody používané jako pitné, vody používané ke skrápění 

uhelného prachu a protipožární vody, vody používané k výplachu techniky a strojů aj.). 

Většinou jde o vody prosté (pokud se nejedná o tekutiny a vodné roztoky speciálního 

složení) [9, 10]. 
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Stařinovými vodami se označují vody, které jsou akumulovány ve vytěžených 

důlních prostorách. Vzhledem k tomu, že po uzavření dolu nezaniká důlní činností 

vyvolaná infiltrace vod z povrchu prioritními cestami, existuje ve všech případech 

opuštěných ložisek ve svrchní zóně stařinových vod oxidační prostředí a v hlubších částech 

jsou vytvořeny podmínky pro vznik redukčního prostředí. Vlivem jejich dlouhodobého 

setrvání ve vytěžených prostorech, po důlní činnosti, dochází v těchto vodách ke změně 

jejich chemismu [9, 11]. 

3.2 Procesy ovlivňující chemismus důlních vod 

Formování chemismu důlních vod je komplexní proces, jenž zahrnuje fyzikální, 

fyzikálně-chemické, chemické a biologické procesy. Tyto procesy probíhající na rozhraní 

látka/kapalina/plyn s tendencí dosáhnout rovnovážného stavu při daných podmínkách 

prostředí jsou různé pro konkrétní lokality. V procesu tvorby chemismu důlních vod, 

distribucí prvků mezi kapalinou a tuhou fází, agregaci a transportu suspendovaných látek 

ve vodách, chemické reaktivitě na tuhých fázích se uplatňuje několik typů chemických 

procesů: rozpuštění a srážení, hydratace a hydrolýza, oxidačně-redukční procesy, adsorpce, 

desorpce a iontová výměna [3, 12]. 

Rozpouštění a srážení – při tomto procesu jde o přechod molekul a iontů z jedné fáze 

do druhé, který probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni probíhá vlastní rozpouštění, 

tj. přechod látky z tuhé fáze do vodného roztoku. Na povrchu tuhé fáze se vytvoří tenká 

vrstva s koncentrací odpovídající nasycenému roztoku. Ve druhém stupni dochází k difuzi 

rozpuštěné látky od fázového rozhraní do vrstev s menší koncentrací. Minerály se ve vodě 

rozpouštějí tak dlouho, dokud nenastane mezi nimi a roztokem rovnováha. Hydrolytický 

rozklad minerálů je tím silnější, intenzivnější a rychlejší, čím větší je agresivita vody [3]. 

Hydratace – proces je vyvoláván přitahováním molekul vody elektrostatickými 

silami k povrchu minerálu, přičemž k nenasyceným kationtům jsou vodní dipóly 

přitahovány svou kyslíkovou sférou, zatímco k nenasyceným aniontům jsou vodní dipóly 

přitahovány svou vodíkovou sférou. Tímto dochází k narušení stability chemických vazeb 

mezi atomy na povrchu minerálu [3]. 

Hydrolýza – základem tohoto procesu je hydrolýza vody. Voda jako amfoterní látka 

může vodíkový kation buď přijímat, nebo odevzdávat, tzn. že, molekula vody může 
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reagovat jako kyselina, nebo jako zásada a její disociací vzniká oxoniový kation nebo 

hydroxidový anion. Při hydrolýze dochází ke štěpení minerálů na kationty, které se 

po uvolnění slučují s hydroxylovou skupinou a vytvářejí zásady a kyselé složky [3, 13]. 

Oxidačně-redukční procesy – tyto procesy významně ovlivňují výskyt a migraci 

prvků, které se vyskytují ve vodě v různých oxidačních stupních a ovlivňují tak jejich 

vlastnosti (toxicitu, alkalitu, vodivost apod.) [3]. 

Adsorpce, desorpce a iontová výměna – Adsorpce a výměna iontů probíhá 

na povrchu tuhých látek, kde dochází k zachycení iontů z roztoku pevnou fází. Dle kvality 

a intenzity působení povrchových sil lze adsorpci dělit na: 

 Fyzikální adsorpci – podstatou jsou van der Waalsovy mezimolekulární síly, 

kdy na tuhé fázi se může vytvořit i několik vrstev adsorbátu a tím dojde 

k dosažení značné adsorpční kapacity. 

 Chemisorpci – podstatou je elektronová vazba, kdy na povrchu tuhé fáze se 

může vytvořit jen jedna vrstva adsorbátu na aktivních centrech, adsorpční 

kapacita je proto poměrně malá. 

 Elektrostatickou adsorpci (výměna iontů) – podstatou jsou coulombovské síly. 

Elektrostatická adsorpce se dále dělí na molekulární adsorpci a iontovou adsorpci 

(prostá iontová adsorpce a výměnná adsorpce) [3, 12]. 

3.3 Základní typy důlních vod na ložiscích v České republice 

Poměry zdrojů v důlních vodách na ložiscích v ČR jsou natolik rozmanité, že nelze 

jednoznačně definovat jejich typické složení. V rámci jedné geologické struktury i v rámci 

jednoho důlního podniku, lze nalézt nesrovnatelné hydrochemické směsi ze zdrojů 

tvořících důlní vody. Složení důlních vod se mění s postupem dobývacích prací 

do hloubky, v závislosti na kvantitě a složení přírodních zdrojů důlních vod v daném 

období těžby, mísením odlišných typů vod, znečišťováním vod různými provozními 

a odpadními látkami apod. Charakter důlních vod se mění zejména po ukončení těžební 

činnosti, kdy je provozní a technologická voda akumulována a důlní vody nabývají 

charakter vod stařinových [10]. Obecně generalizované typy důlních vod na ložiscích v ČR 

jsou uvedené v tabulce 1. 
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Tabulka 1: Generalizované typy důlních vod na ložiscích v České republice [10]. 

Typ důlní vody 

s celkovou 

mineralizací v 

[mg.l
-1

] 

Hydrogeochemické 

složení 
Výskyt Charakteristika 

Freaticko-

atmosférický 

300-1000 

Ca-Mg-HCO3-SO4 Lomy nerudních 

surovin, štěrkovny, 

pískovny, jíloviště, 

kaoliniště, mělké 

železorudné doly, 

rašeliniště 

Ložiskové vody a produkty 

zvětrávání hornin 

neovlivňují hydrochemický 

typ základního zdroje 

směsných vod 

Alterovaný 

Freaticko-

atmosférický 

300-1200 

Ca-HCO3-SO4 

s podílem specific. 

iontů, případně se 

specific. fyzikálně-

senzorickými 

vlastnostmi 

Sádrovcové lomy, 

doly polymetalických 

rud, lomy a mělké 

doly uhelných ložisek 

Ložiskové vody a produkty 

zvětrávání hornin ovlivňují 

hydrochemický typ 

základního zdroje 

směsných vod 

Provozně-

technologický 

300-1000 

Ca-Mg-HCO3-SO4 

odpovídající 

hydrochem. typu 

používaných 

provozních vod 

Nízko zvodněné 

hlubinné doly 

polymetalických rud, 

uhelných ložisek a 

jiných nerudných 

surovin, štoly a 

povrchové doly nad 

úrovní místní erozní 

báze 

Provozní vody tvoří 

dominantní podíl směsných 

důlních vod 

Ložiskové 

1000-10000 

Na-Cl-SO4 s podílem 

specific. iontů, případně 

se specific. fyzikálně-

senzorickými 

vlastnostmi 

Hlubinné doly 

polymetalických rud, 

hlubinné doly 

uhelných ložisek, 

těžba evaporitů 

Produkty zvětrávání hornin, 

ložiskové a mimoložiskové 

vody utváří 

hydrogeochemický typ 

směsných vod 
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3.4 Dělení důlních vod 

Množství, složení a teplota důlních vod jsou závislé na hydrogeologických poměrech 

v konkrétní lokalitě těžby, hloubce dolu a na chemickém složení hornin, kterými vody 

do důlních prostor pronikají. Rozeznáváme dvě základní kategorie důlních vod [14]: 

Důlní vody z hlubinných šachet nerostných surovin bývají neutrální až slabě 

alkalické. Důlní vody z uhelných hlubinných šachet jsou velmi často kyselé s vysokým 

obsahem síranů, iontů Fe a dalších RL. Nakládání s nimi je závislé na jejich chemickém 

složení a obsahu rozpuštěných znečišťujících látek (ZL). 

Důlní vody z povrchových dolů (lomů) vykazují nízké pH jako důsledek vyluhování 

a oxidace přítomných složek (hlavně pyritu). Při úpravě důlních vod jsou proto používány 

hlavně neutralizační a srážecí reakce, na které navazuje mechanický stupeň čištění. 

3.4.1 Kyselé důlní vody 

Důlní vody čerpané z hlubinných nebo povrchových dolů obsahují zvýšenou 

koncentraci iontů SO4
2-

 s vysokým obsahem železa, jako důsledek oxidace sulfidů železa 

(pyrit, markazit) a přechodu jejich rozpustných složek do roztoku. Sulfidy jsou často 

spojovány se zhoršením ŽP, obzvláště, když důlní chodby a doly protnou uhelné formace 

v horninách, které obsahují sulfidické minerály. Sulfidy za přítomnosti vody 

a atmosférického kyslíku vytvoří sírany. Proces vzniku kyselých důlních vod je obecně 

vyjádřen následujícími chemickými reakcemi: 

                              
            (1) 

              
                              
                                         (2) 

                                (3) 

Rovnice (1) popisuje zahájení oxidace pyritu za přítomnosti atmosférického kyslíku 

a uvolňování železnatých iontů a síranů. Proces oxidace železa z železnatých na železité 

ionty a síranů, je při nízkém pH a za příznivých klimatických podmínek urychlován 

přítomností bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans, přítomné mohou být také bakterie 

Acidithiobacillus thiooxidans a Leptospirillium ferrooxidans (viz rovnice (2)). Oxidační 

působení za přítomnosti uvedených mikroorganismů je některými autory považováno 

z hlediska rychlosti a intenzity za rozhodující. Podle rovnice (3) železité ionty hydrolyzují 
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za vzniku nerozpustného hydroxidu, který tvoří oranžově zabarvenou sraženinu. Nakonec 

podle rovnice (4), probíhá oxidace pyritu, kde primárním oxidantem jsou železité ionty 

vznikající z rovnice (2): 

                                 
            (4) 

Mezi další prvky přítomné v této vodě patří Mn a Cu. Tyto vody mají také zvýšenou 

koncentraci RL, nerozpuštěných látek (NL) a kyselé pH, které způsobují kontaminaci 

povrchových toků. Mezi hlavní faktory, které ovlivňují chemismus vznikajících kyselých 

důlních vod, patří množství sulfidických rud, struktura a složení těchto rud, bakteriální 

aktivita v prostředí, množství vody a dostupnost rozpuštěného kyslíku nebo jiných 

oxidačních činidel [1, 3, 15,16, 17]. 

3.4.2 Salinní důlní vody 

Salinní důlní vody rozdělujeme podle obsahu iontů na natrium – chloridový typ, 

natrium – karbonátový typ a nízkosalinní vody.  Natrium - chloridový typ vod má neutrální 

až mírně alkalické pH se zvýšeným obsahem radionuklidů. Jejich dominantní původ je 

z pokryvu karbonských hornin (baden) a kvarterních zvodní. Jedná se o zředěné mořské 

vody s proměnlivým obsahem soli [18, 19, 20]. 

3.5 Faktory ovlivňující kvalitu důlních vod 

Hlavní vliv na kvalitu důlních, podzemních a povrchových vod mají geologická 

charakteristika ložiska, technologie těžby ložiska, způsob uzavření ložiska, klima na dané 

lokalitě a přítomnost mikroorganismů. 

Geologická predispozice 

Hlavní příčinou kontaminace důlních vod jsou oxidační procesy na lokalitě dotčené 

těžbou. Kromě vlastní pyritické mineralizace má dále vliv strukturní charakteristika 

geologického prostředí, jako je puklinatost a otevřenost puklinových systémů a s tím 

související i vyšší přípustnost mineralizace k oxidačním procesům. Další důležitým 

faktorem je i lokální hydrogeologie umožňující volné průsaky srážkových vod 

do podzemních prostor dolu a tím dochází k transportu kontaminantů do důlních vod [3, 5]. 
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Rozsah a průběh důlní činnosti 

Technologie těžby podporuje nebo naopak znemožňuje rozvoj oxidačních procesů. 

Rozhodující je doba otevření ložiska a přístup atmosférického kyslíku potřebného 

k sulfidické mineralizaci [3, 5]. 

Způsob sanace ložiska 

Sanace zatápění ložiska přirozenými přítoky podzemních vod, kdy dochází 

k postupnému vyčerpání jejich oxidačního potenciálu a k zamezení hlubokého oběhu vod, 

může být velice účinná, pokud nedojde k masivní komunikaci důlních vod s okolními 

podzemními vodami. Další možností jak eliminovat vlivy oxidačních procesů a tím 

produkci kyselých průsakových vod na kvalitu důlních vod je podpořit jejich neutralizační 

potenciál vhodným výplňovým materiálem, který se uloží v dole po jeho vydobytí [3, 5]. 

 Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky na dané lokalitě významnou měrou ovlivňují oxidační procesy 

a jejich dopad na důlní, podzemní a povrchové vody. V suchých oblastech není 

problematika oxidačních procesů z hlediska důlních vod zásadním problémem, jiné je 

to však v našich středoevropských podmínkách, kdy oxidační procesy a produkce kyselých 

průsakových vod vykazují sezónní výkyvy dané především okrajovými podmínkami 

rozvoje biologických bakteriálních procesů a oběhem vod na lokalitě [3, 5]. 

Mikrobiální procesy 

Mikrobiální procesy tvoří nejen mobilizující faktor vyloužení Fe z pyritu, ale také 

podporují redukční procesy vedoucí k imobilizaci některých kontaminantů (např. redukce 

koncentrace síranových iontů). Z hlediska produkce kyselých průsakových vod oxidaci 

pyritu podporují chemotrofní bakterie Leptospirillium ferrooxidans  a Acidithiobacillus 

ferrooxidans. Redukci železitých a síranových iontů podporují heterotrofní bakterie rodu 

Acidiphilium sp. [3, 5]. 
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4 Zájmová oblast – Severočeská hnědouhelná pánev 

Severočeská hnědouhelná pánev (SHP) leží v Českém masivu a je součástí systému 

terciérních pánvi v podkrušnohorském prolomu (spolu s chebskou a sokolskou). SHP je 

největší ze tří jmenovaných pánví a je vyvinuta v prostoru mezi Prunéřovem, Žatcem, 

Mostem, Teplicemi a Ústí nad Labem. Tato oblast se označuje také jako Severočeský 

hnědouhelný revír, protože je zde vyvinuta hlavní hnědouhelná sloj na ploše téměř 

900 km
2
. Aktivní těžba hnědého uhlí probíhá na lomech skupiny Czech Coal – Mostecká 

uhelná a.s. – doly ČSA, Jan  Šverma a Vršany a na lomech skupiny Severočeské doly a.s. 

– doly Bílina a Nástup-Tušimice. Schéma Severočeského hnědouhelného revíru je 

znázorněno na obrázku 1 [21]. 

 

Obrázek 1: Severočeský hnědouhelný revír (zdroj:vodamin.eu). 

 

Uhlonosné miocenní mostecké souvrství, v jehož podloží se nachází oligomiocenní 

vulkanodetritické středověké souvrství, obsahuje ve střední části produktivní slojové 

souvrství o průměrné mocnosti 120 m. V místech nerušeného vývoje se vyskytuje jednotná 

sloj o průměrné mocnosti 30 m (v optimálních podmínkách až 60 m), která je tvořena 

převážně hnědouhelnými xylodetritickými humity. Nadložní libkovické a lomské vrstvy 

jsou tvořeny převážně aleuropelity a vložkami písků a vulkanitů [1]. 
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Hydrogeologické poměry SHP jsou v jednotlivých oblastech značné odlišné. 

Podzemní vody zde patří jak k zóně aktivní vodní výměny, tak k hlubší zóně se 

zpomaleným pohybem vod. Málo mineralizované vody v zóně aktivní rychlé výměny mají 

vápenato-hydrogenkarbonátový charakter, kdežto v souvrství hnědouhelných slojí se 

vyskytují vody vápenato-sulfátového typu s celkovou mineralizací až několik g.l
-1

. Vlivem 

těžby dochází ke zrychlení pohybu a komunikaci obou typů vod [1]. 

Nejdůležitější zvodněný systém je tvořen hnědouhelnou slojí. Tato sloj je porušena 

důlními díly a zálomovými trhlinami. Nebezpečí z hlediska těžby tvoří těžko odvodnitelné 

nepravidelné polohy písku bílinské a žatecké delty, dále zvodnění krušnohorských rul 

u inundační poruchy a svahové a jiné kvartérní sedimenty na úpatí Krušných hor, jenž tvoří 

trvale zvodněnou nádrž mělkých podzemních vod dotující hlubší zvodně [1]. 

4.1 Mostecká uhelná pánev 

Těžbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany, v centrální části Severočeské hnědouhelné 

pánve, zajišťuje společnost Vršanská uhelná a.s., která náleží skupině Czech Coal a.s. 

Lokalita disponuje uhelnými zásobami s nejdelší životností v ČR v rámci stávajících 

územních limitů. V roce 2013 společnost uzavřela smlouvu o dodávkách uhlí 

s energetickou společností ČEZ, a.s. až do vyuhelnění lomu (tzn. s více než 50letou 

možností těžby). 

Další těžební společností je Litvínovská uhelná a.s., která se od skupiny Czech Coal 

a.s. oddělila v roce 2013, v dnešní době je součástí skupiny Severní energetická a.s. 

Litvínovská uhelná a.s. v současnosti těží hnědé uhlí v lokalitě lomu ČSA. Lom ČSA 

disponuje vysoce výhřevným uhlím, které je technologicky vhodné do tepláren, avšak 

těžba v tomto lomu je omezena usnesením vlády o těžebních limitech. Z tohoto důvodu 

hrozí, že po roce 2022 bude nutné těžbu v této lokalitě zastavit. 

Odvodňování důlních děl v obou lokalitách má na starosti společnost Humeco a.s. 

Mezi její aktivity patří čerpání a úprava vod, čištění odpadních vod, ekologické čerpání 

vod a selektivní odstraňování přírodních a průmyslových sedimentů ze dna vodních toků 

a ploch. Důlní vody z Mostecké uhelné pánve jsou jímány na spodních etážích lomu, 

částečně neutralizovány, čerpány a čištěny na úpravnách důlních vod ÚDV ČSA a ÚDV 

Vršany [22, 23]. 
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4.1.1 Úpravna důlních vod Vršany 

Do lomu Vršany stékají nejen povrchové vody, ale je zde i značný průnik vod 

podpovrchových. Hydrologická dotace vody do uhelného souvrství je poměrně nízká, 

proto je zde i nižší mineralizace důlních vod (průměrně okolo 680 mg.l
-1

) oproti 

sousednímu lomu ČSA. Odvodňovací systém lomu Vršany spočívá v odvodňování 

svrchních meziložních a podložních písků, v podchycení povrchových vod v předpolí 

lomu, následně jsou vody shromažďovány a z retenční nádrže u výsypky Slatinice čerpány 

na ÚDV Vršany, která je umístěna vně dolového pole (viz obrázek 2). Zde je důlní voda 

upravována, aby splňovala emisní limity dle vodoprávního nařízení, ve kterém jsou 

závazně stanoveny tyto ZL: pH, NL, Mn, Fe a polycyklické aromatické uhlovodíky 

(PAHs). Po úpravě je tato voda v neomezeném množství vypouštěna do recipientu 

Slatinského potoka. 

ÚDV Vršany se skládá ze směšovací nádrže, aerační nádrže, dvou párů usazovacích 

nádrží a kalových lagun [23]. 

 

Obrázek 2: Letecký snímek ÚDV Vršany [23]. 

V tabulce 2 jsou uvedeny sledované hodnoty ukazatelů znečištění na ÚDV Vršany 

v letech 2005, 2010 a 2013 [4, 24, 25] a hodnoty ukazatelů znečištění na odtoku z ÚDV 

v roce 2005 [24]. 
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Tabulka 2:Koncentrace sledovaných ukazatelů znečištění při vstupu a odtoku z ÚDV Vršany. 

ROK 

Vstup na ÚDV Odtok z ÚDV 

2005 2010 2013 2005 

pH 

[-] 

průměr 7,59 7,5 7,19 7,89 

max. 8,02 8,1 7,96 8,36 

NL 

[mg.l
-1

] 

průměr 22,75 14 25 22,33 

max. 84 31 60 81 

Fe 

[mg.l
-1

] 

průměr 0,38 0,55 0,5 0,32 

max. 0,71 2,22 0,8 0,98 

Mn 

[mg.l
-1

] 

průměr 0,75 0,77 0,18 0,66 

max. 0,95 1,34 0,3 1,61 

SO4
2-

 

[mg.l
-1

] 

průměr 594 619 546,72 577,75 

max. 735 742 627,5 689 

 

4.1.2 Úpravna důlních vod ČSA 

Nad lomem ČSA se po celém severozápadním okraji tyčí strmé svahy Krušných hor, 

jež jsou protkány hlubokými údolími s vyústěním do prostor lomu. Vody do lomových 

prostor pronikají několika způsoby, a to při dešťových srážkách, kdy voda stéká po svahu, 

při pronikání podpovrchové nebo hlubinné vody z kvartérních hornin a výchozem 

stařinných vod ze sloje do uhelného souvrství. Na ÚDV ČSA (viz obrázek 3) jsou tedy 

přiváděny důlní vody různé kvality. 

Voda z lokality lomu Jan Šverma (JŠ) je vedena do malé vyrovnávací nádrže a odtud 

je s minimální úpravou čerpána do vodoteče, zatímco voda z lokality lomu ČSA, jež 

obsahuje větší koncentrace ZL, je vedena přes čtyři sedimentační laguny do velké 

vyrovnávací nádrže a dále pak na ÚDV ČSA. Ve třech pravidelně uspořádaných 

sedimentačních nádržích se usazují vysrážené koloidní látky se současně vyvločkovanými 

sraženinami železa a manganu. Kal ze dna kalových studní je shrabován, následně veden 

do zahušťovací nádoby a poté na filtraci kalolisem [23, 26, 27]. 
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Obrázek 3: Letecký snímek ÚDV ČSA [23]. 

Technologické schéma ÚDV lomů ČSA a JŠ je znázorněno na obrázku 4. Upravená 

důlní voda je vypouštěna do recipientu Bílina. 

 

 

Obrázek 4: Technologické schéma ÚDV lomů ČSA a JŠ [24]. 

 

V tabulce 3 jsou uvedeny sledované hodnoty ukazatelů znečištění při vstupu na ÚDV 

ČSA v letech 2005, 2008, 2009 a 2013 [24, 26, 27, 28] a hodnoty ukazatelů znečištění 

na odtoku z ÚDV v letech 2005, 2007 a 2008 [24]. 
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Tabulka 3: Koncentrace sledovaných ukazatelů znečištění při vstupu a odtoku z ÚDV ČSA. 

ROK Vstup na ÚDV Odtok z ÚDV 

2005 2008 2009 2013 2005 2007 2008 

pH 

[-] 

průměr 7,83 5,99 7,1 7,43 8,54 8,27 8,17 

max. 11 6,91 8,2 8,45 9,29 8,61 8,63 

NL 

[mg.l
-1

] 

průměr 226,42 49 10 - 7 13 8 

max. 850 85 15 - 19 26 17 

Fe 

[mg.l
-1

] 

průměr 0,99 1,6 1,56 0,6 0,31 0,13 0,25 

max. 3,35 2,31 3,92 1,2 0,9 0,27 0,95 

Mn 

[mg.l
-1

] 

průměr 0,75 0,65 2,67 1,0 0,33 0,27 0,34 

max. 2,35 1,23 5,04 1,1 1,33 0,77 0,63 

SO4
2-

 

[mg.l
-1

] 

průměr - 872 - 1071 699 735 711 

max. - 1049 - 1789 1126 1031 993 

 

4.2 Severočeské doly 

Severočeské doly a.s. je společnost, která vznikla dne 1. 1. 1994. Jejím majoritním 

akcionářem a zároveň nejvyšším odběratelem je společnost ČEZ, a.s. Předmětem 

podnikání Severočeských dolů je zejména těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí 

a doprovodných surovin na dvou hnědouhelných pánvích v odloučených lokalitách 

Tušimice a Bílina. 

Lomy Nástup-Tušimice produkují především energetické uhlí, roční produkce je 

okolo 13,5 mil. tun. V závěru roku 2013 získala společnost od Obvodního báňského úřadu 

povolení hornické činnosti v letech 2014 – 2029. Součástí dokumentace jsou také údaje 

o množství a kvalitě uhlí, zvolených dobývacích metodách a jejich technice 

a o odvodňování a nakládání s důlními vodami. 

Lomy Bílina produkují nízko sirnaté a energetické uhlí, roční produkce je okolo 

10 mil. tun. V současnosti je hornická těžba prováděna pouze na jedné lokalitě. 

Při předpokládaných ročních produkcích by byla těžba lomu ukončena okolo roku 2035. 
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Celková roční produkce hnědého uhlí je řádově 23 mil. tun. Tímto se společnost řadí 

mezi největšího producenta hnědého uhlí v ČR. Mezi další činnosti společnosti patří 

příprava a realizace obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě hnědého uhlí. 

Za tímto účelem společnost vytváří finanční rezervy na sanace a rekultivace a rezervy 

na vypořádání důlních škod. 

Důlní vody ze Severočeské hnědouhelné pánve jsou jímány na spodních etážích 

lomu, částečně neutralizovány, čerpány a čištěny na úpravnách důlních vod ÚDV Březno 

a ÚDV Emerán [29, 30]. 

4.2.1 Úpravna důlních vod Březno 

ÚDV Březno (viz obrázek 5) je využívána jako koncový článek odvodňování důlních 

vod z lomu Nástup-Tušimice. V roce 2005 prošla ÚDV rekonstrukcí, jejímž předmětem 

byla kompletní modernizace a doplnění technologií o stupeň filtrace – tlakové 

odmanganovací filtry a kalolis pro stojní odvodnění kalu. Zároveň byla posílena i kapacita 

sedimentačních nádrží, před které byla nově zařazena dvoukomorová flokulační nádrž. 

Cílem modernizace bylo zvýšit kapacitu (v současné době je ÚDV navržena na 60 l.s
-1

 

(max. 80 l.s
-1

)) a současně zvýšit i kvalitu vyčištěné vody. 

Surové důlní vody z těžebního prostoru lomu Nástup-Tušimice jsou shromažďovány 

ve vyrovnávací nádrži před ÚDV, odtud jsou čerpány do nádrže primární sedimentace, 

následně gravitačně protékají přes nátokový kanál a po přidání chemikálií dále odtékají 

do aerační nádrže. Odtud jsou přes flokulační komoru odváděny do nádrží sekundární 

sedimentace a z nich do jímky nefiltrované vody. V případě, že vyčištěná voda nevyhovuje 

stanoveným ukazatelům, je důlní voda čerpána na pískové filtry. Zfiltrovaná voda 

gravitačně odtéká do jímky a z ní přepadá do dvoukomorové akumulační nádrže. 

Vyčištěná důlní voda je vypouštěna prostřednictvím odtokové kanalizace do recipientu 

Hutná I., a to za podmínek stanovených dle vodoprávního nařízení [24, 31]. 
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Obrázek 5: Letecký snímek ÚDV Březno[30]. 

V tabulce 4 jsou uvedeny sledované hodnoty ukazatelů znečištění při vstupu na ÚDV 

Březno v letech 2001 – 2003, 2005, 2008, 2009, 10/2011 a 3/2014 [24, 30, 31, 32] 

a v tabulce 5 jsou uvedeny sledované hodnoty ukazatelů znečištění na odtoku z ÚDV 

Březno v letech 2001 – 2005, 2008, 2009 a 10/2011 [24, 30, 31]. 

Tabulka 4: Koncentrace sledovaných ukazatelů znečištění při vstupu na ÚDV Březno. 

ROK 2001 2002 2003 2005 2008 2009 10/2011 3/2014 

pH 

[-] 

průměr 7,31 6,85 5,93 7,42 7,81 7,83 - - 

max. 8,59 7,73 7,26 7,59 8,36 8,5 7,79 7,64 

NL 

[mg.l
-1

] 

průměr 18,5 22,73 17,36 26,3 39,5 29,92 - - 

max. 33 48 31 46 160 64 13 - 

Fe 

[mg.l
-1

] 

průměr 0,851 2,71 2,54 4,961 1,45 3,19 - - 

max. 3,811 7,2 34,124 15,684 5,461 30,353 <0,1 0,07 

Mn 

[mg.l
-1

] 

průměr 3,61 4,07 4,87 4,148 3,01 3,60 - - 

max. 6,15 9,41 7,33 4,961 5,311 8,726 2,579 6,23 

SO4
2-

 

[mg.l
-1

] 

průměr - - - - 1267 1277 - - 

max. - - - - 1828 1961 2733 1774 
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Tabulka 5: Koncentrace sledovaných ukazatelů znečištění na odtoku z ÚDV Březno. 

ROK 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 10/2011 

pH 

[-] 

průměr 8,463 6,85 8,8 8,12 8,679 8,65 8,54 - 

max. 8,72 7,73 8,95 8,93 8,98 8,97 8,9 8,33 

NL 

[mg.l
-1

] 

průměr 10,33 11,82 12,67 8,385 7,6 7,1 6,8 - 

max. 22 24 22 27 14 13 19 10 

Fe 

[mg.l
-1

] 

průměr 0,203 0,37 0,337 0,745 0,376 0,3 0,3 - 

max. 0,503 0,559 0,441 4,455 1,06 0,3 0,3 <0,1 

Mn 

[mg.l
-1

] 

průměr 0,979 1,12 1,083 3,212 0,1725 0,083 0,11 - 

max. 1,49 2,535 1,459 7,216 0,486 0,173 0,5 0,055 

SO4
2-

 

[mg.l
-1

] 

průměr - - - - - 1202 1279 - 

max. - - - - - 1725 1823 2620 

 

4.2.2 Úpravna důlních vod Emerán 

Lom Bílina je charakteristický z hydrogeologického hlediska velkými vrstvami 

terciérních šedých jílů a mocnými polohami písků. Specifické pro lom jsou také tzv. 

kuřavkové písky s velmi malou zrnitostí (cca 0,1 mm) nasycené vodou. Na ÚDV Emerán 

jsou čerpány důlní vody ze tří oblastí, a to z: Hlavní čerpací stanice lomu Bílina, čerpací 

stanice jámy Emerán a čerpací stanice Jižní svahy. Úpravna byla vystavěna již v roce 1989, 

v roce 2003 pak byla provedena celková rekonstrukce. 

V ÚDV Emerán první regulační prvek tvoří vyrovnávací nádrže, které slouží 

k sedimentaci tuhých ZL a současně k zajištění rovnoměrného nátoku na úpravnu 

v optimálním množství. Voda z vyrovnávací nádrže teče do nátokového kanálu, ve kterém 

je dávkován flokulant PRAESTOL, jenž v prostoru aerace nabaluje na svou molekulu 

částečky tuhých nečistot obsažených ve vodě. Větší částice sedimentují v sedimentační 

nádrži a odsazená voda podtéká šikmé norné stěny a přepadává přelivným žlabem 

do jímky s odtokem do Břežáňského potoka, jenž ústí do řeky Bíliny. ÚDV Emerán vidíme 

na obrázku 6 [24, 33]. 
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Obrázek 6: ÚDV Emerán (zdroj: www.smp.cz). 

V tabulce 6 jsou uvedeny sledované hodnoty ukazatelů znečištění při vstupu na ÚDV 

Emerán v letech 2003, 10/2007 a 3/2014 [24, 32] a hodnoty ukazatelů znečištění na odtoku 

z ÚDV Emerán v letech 2003, 10/2007 a 2010 [21, 24]. 

Tabulka 6: Koncentrace sledovaných ukazatelů znečištění při vstupu a odtoku z ÚDV Emerán. 

ROK Vstup na ÚDV Odtok z ÚDV 

2003 10/2007 3/2014 2003 10/2007 2010 

pH 

[-] 

průměr 6,93 - - 7,2 - - 

max. 7,3 6,9 8,15 - 7,5 7,6 

NL 

[mg.l
-1

] 

průměr 53,3 - - 23 - - 

max. 59 12 5 - 5 32 

Fe 

[mg.l
-1

] 

průměr 4,73 - - 1,0 - - 

max. 7,6 0,5 0,02 - 0,056 6,9 

Mn 

[mg.l
-1

] 

průměr 1,4 - - 0,5 - - 

max. 2,3 1,23 0,16 - 0,32 2,82 

SO4
2-

 

[mg.l
-1

] 

průměr 730 - - 687 - - 

max. 794 688 252 - 493 873 
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4.3 Legislativní požadavky 

Znalost zdrojů důlní vody, výčet ZL a jejich koncentrací v jednotlivých vodách 

a důlních oblastech, jsou důležité faktory pro stanovení postupu, jak s těmito vodami 

nakládat. Předpisy a nařízení, které souvisí s vodou a jejím nakládáním, se postupně 

zpřísňují, dochází ke snižování emisních standardů pro vypouštění důlních vod i imisních 

standardů v povrchových tocích. Jediným řešením, jak dosahovat požadovaných limitů, je 

cíleně zasahovat do čistírenských technologií a soustavně je zefektivňovat [27, 30, 34]. 

Definice důlních vod je v legislativě ČR zaznamenána v zákoně č. 44/1988 Sb., 

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ze 

kterého plyne, že čerpání a vypouštění důlních vod nelze zakázat, lze však při nedodržení 

požadované kvality nařídit jejich čištění na odpovídající ukazatele [6]. Obecně jsou 

odpadní vody definovány v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 

předpisů (tzv. vodní zákon), který uvádí, že odpadní vodou se stává každá voda, jejíž 

vlastnosti jsou změněny použitím nebo odvedením do stokových sítí a kanalizačních 

přípojek [35]. 

Základním předpisem používaným pro hodnocení přípustného znečištění je nařízení 

vlády (NV) 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, ve znění novely nařízení vlády 

č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb. Tato novela v souladu s právem Evropské 

unie (EU) stanovuje důlní vodu podle odvětví vydané Českým statistickým úřadem [36]. 

Vodoprávní úřad pak stanovuje emisní limity pro vypouštění důlních vod individuálně, 

s přihlédnutím k charakteru a množství vypouštěných odpadních vod, režimu vypouštění 

a k charakteru recipientu s maximálním respektováním emisních standardů [26, 33]. 

V tabulce 7 jsou uvedeny emisní standardy přípustného znečištění odpadních vod 

z těžby a úpravy hnědého uhlí dle NV č. 23/2011 Sb. Tyto hodnoty jsou porovnány 

s emisními limity dle vodoprávního rozhodnutí při odtoku z ÚDV ČSA platnými do konce 

roku 2015, se všeobecnými požadavky na složení odpadních vod při vypouštění do toku, 

dále s požadavky na užívání vod pro vodárenské účely a s hodnotami hygienických limitů 

pro pitné vody. 
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Tabulka 7: Vybrané ukazatele jakosti vody v různých legislativních předpisech. 

 pH 

[-] 

NL 

[mg.l
-1

] 

Fe 

[mg.l
-1

] 

Mn 

[mg.l
-1

] 

SO4
2-

 

[mg.l
-1

] 

Emisní standardy: přípustné 

hodnoty znečištění pro odpadní vody 

vypouštěné z těžby a úpravy hnědého 

uhlí a lignitu (dle Nařízení 

vlády ČR č. 23/2011 Sb.) [36] 

6-9 40 3 1 - 

Emisní limity dle vodoprávního 

rozhodnutí, platné do konce roku 

2015 z ÚDV ČSA [24] 

„p“ „m“ „p“ „m“ „p“ „m“ „p“ „m“ „p“ „m“ 

6-9 40 60 3 5 1 2,5 - - 

Legislativní limity pro vody 

povrchové (dle Nařízení vlády ČR č. 

23/2011 Sb., Vyhláška č. 82/1999 

Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

[36, 37] 

6-9 - 2 0,5 300 

Požadavky na užívání vod pro 

vodárenské účely 

(dle přílohy č. 3 k Nařízení 

vlády ČR č. 23/2011 Sb.) [36] 

6-9 - 0,55 0,3 200 

Ukazatele pitné vody a jejich 

hygienické limity (Vyhláška č. 

293/2006 Sb.) [38] 

6,5 – 9,5 - 0,2 0,05 250 

Poznámka: emisní standard „p“ – přípustná hodnota 

  emisní standard „m“ – mezní hodnota  
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4.4 Technologie čištění důlních vod 

Vody pronikající do důlních prostor absorbují při své cestě jak rozpuštěné látky, tak 

se sebou strhávají i látky nerozpuštěné. Absorpce cizorodých látek odpovídá okolnímu 

petrografickému a pedologickému charakteru prostředí. Nejvíce znečištěné jsou důlní vody 

pocházející z uhelných lomů. Tyto vody jsou čerpány na úpravny důlních vod, kde jsou 

technologicky upravovány na přípustné hodnoty pro jejich následné vypouštění do vod 

povrchových. Významné znečištění důlních vod spočívá ve vysoké koncentraci RL, které 

negativně působí na vodní prostředí, do nějž jsou vody odváděny či vypouštěny. Přípustné 

emisní limity koncentrace síranových iontů nejsou vodoprávním úřadem stanoveny, avšak 

problematika důlních vod s vyššími obsahy síranů se v současné době dostává stále více 

do popředí zájmů vodohospodářů i státních inspekčních orgánů, neboť takto znečištěné 

důlní vody zatěžují recipienty a přírodní ekosystémy. 

V návaznosti na platnou legislativu je technologie čištění důlních vod realizována 

vícekrokovými procesy se zaměřením na snížení koncentrací NL, Mn a Fe, a to gravitační 

separací, neutralizací, oxidací v aeračních nádržích – vysrážení Fe a Mn, zahuštění vzniklého 

čistírenského kalu, jeho flokulace a odvodnění tlakovou filtrací. Kal, jako produkt hornické 

činnosti, je dále odvážen a ukládán do propadlin, či je s ním dále nakládáno, dle požadavků 

zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění [26, 27, 31, 39]. 

4.4.1 Snižování nerozpustných látek 

Prvotní snižování koncentrace NL probíhá již v samotném dolu, kde tyto látky 

sedimentují při proudění v odvodňovacích příkopech a sedimentačních jímkách čerpacích 

stanic. Další pokles koncentrace NL probíhá na konečné ÚDV, kdy gravitační sedimentací 

jsou odstraněny hrubé nečistoty, avšak koloidní částice jsou vysráženy účinným 

flokulantem spolu s železem a manganem [23, 26]. 

4.4.2 Odkyselování 

Důsledkem mineralizace důlních vod je její značná acidita. pH důlních vod se 

pohybuje v rozmezí 4,5 – 6,5. Odkyselování patří mezi technologické procesy, díky kterým 

se z vody odstraňuje agresivní oxid uhličitý. Provádí se buď chemickým, nebo 
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technologickým způsobem. Cílem je upravit vodu do vápenato-uhličitanové rovnováhy 

(viz rovnice (5)), která vyjadřuje vztah mezi HCO3
-
, Ca

2+
, CO3

2-
 a volným CO2.  

                         
        (5) 

Odstraňování oxidu uhličitého se provádí jak z hygienických důvodů, tak z důvodu 

jeho korozivního účinku na kovové a betonové konstrukce. 

Mechanický způsob odkyselování je postaven na základě vhánění vzduchu 

do vody. Při tomto způsobu dochází k odvětrávání části oxidu uhličitého a k obohacování 

vody vzdušným kyslíkem. 

Metoda provzdušňování se hodí pro vody, které obsahují větší množství oxidu 

uhličitého nebo hydrogenuhličitanů. U vod, jež obsahují vyšší koncentraci vápenatých 

a hořečnatých iontů a agresivní oxid uhličitý, je vhodnější mechanické odkyselování 

rozstřikem. Vody, které naopak obsahují nižší koncentraci vápenatých a hořečnatých iontů, 

ale vysoký obsah oxidu uhličitého, lze odkyselovat ve dvojím stupni (1. stupeň -  

mechanicky, 2. stupeň – chemicky). 

Chemický způsob odkyselování se provádí průtokem vody přes odkyselovací 

hmoty (vápno, mramor, magno, dolomit, dekarbolit aj.), na které se CO2 chemicky váže. 

Nejen z ekonomického, ale i chemicko-technologického hlediska je nejvýhodnější 

snižování acidity hydroxidem vápenatým, který je pneumaticky dopravován do zásobníků 

na ÚDV [26, 31, 40]. 

4.4.2.1 Vápenato-uhličitanová rovnováha 

V přírodních a užitkových vodách převládá právě uhličitanový systém (CO2 – HCO3
-
 

- CO3
2-

). Tento systém je nejdůležitějším protolytickým systémem, který výrazně ovlivňuje 

složení a vlastnosti vody (pH, neutralizační kapacitu, tlumivou kapacitu, agresivitu vody, 

inkrustační účinky) a také všechny chemické nebo fyzikálně-chemické procesy (koagulace, 

adsorpce, odkyselování, odmanganování, odželezování, stabilizaci aj.). Oxid uhličitý se 

ve vodě vyskytuje v různých formách jako volný oxid uhličitý, jeho rozpuštěná forma jako 

suma volně hydratované molekuly CO2 a nedisociované molekuly kyseliny uhličité (H2CO3) 

a jako vázaný CO2 ve formě hydrogenuhličitanů a uhličitanů, které vznikají disociací H2CO3. 

Součet vázaného a volného oxidu se nazývá veškerý oxid uhličitý nebo také anorganicky 
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vázaný uhlík. Koncentrace anorganicky vázaného uhlíku je velmi důležitá pro výpočet 

uhličitanového systému a biologické rozložitelnosti za anaerobních podmínek. Její hodnota 

se stanovuje experimentálně z hodnot kyselinové neutralizační kapacity (KNK) a zásadové 

neutralizační kapacity (ZNK) pro pH 4,5 a 8,3 [12, 23, 41, 42]. 

Pro orientační výpočty se používá nelogaritmický distribuční diagram uhličitanového 

systému, který znázorňuje obrázek 7 [12]. 

 

Obrázek 7: Distribuční diagram uhličitanového systému (zdroj: pivokonsky.wz.cz). 

Z distribučního diagramu vyplývá, že rovnost látkových koncentrací volného oxidu 

uhličitého a hydrogenuhličitého je při pH 6,3 a rovnost látkových koncentrací 

hydrogenuhličitanu a uhličitanu je při pH 8,3, kdy jsou současně potlačeny formy oxidu 

uhličitého, naopak při pH 4,5 převládá látková koncentrace oxidu uhličitého a forma 

hydrogenuhličitanu je prakticky zanedbatelná [41]. 

Přítomný volný oxid uhličitý ve vodách zvyšuje rozpustnost minerálů – uhličitanů 

(vápenec, magnezit), čímž se v podstatě voda obohacuje o rozpuštěné soli, v největším 

podílu o hydrogenuhličitany, kterých bývá v přírodních vodách řádově desítky až stovky 

miligramů. Rozpuštění vápence v přítomnosti oxidu uhličitého probíhá dle rovnice (5).  
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Stabilizováním vody se dosahuje splnění vápenato-uhličitanové rovnováhy, která 

hraje významnou úlohu při hodnocení agresivních a inkrustujících účinků vod, při řízení 

odkyselovacích nebo naopak dekarbonizačních procesů, při tvorbě chemického složení 

přírodních vod a při vylučování uhličitanových minerálů. Při této rovnováze již nedochází 

k vylučování ani rozpouštění vápence a platí, že hodnota volného oxidu uhličitého je 

v rovnováze s koncentrací iontů vápníku a hydrogenuhličitanů. 

Hodnocení agresivity nebo inkrustujících vlastností vody probíhá podle výpočtu 

z Langelierova saturačního indexu nasycení Is (viz vzorec 1), který udává rozdíl mezi 

skutečnou a fiktivní hodnotou pH a určuje, zda je voda agresivní (Is < 0) a rozpouští 

uhličitan vápenatý, je v rovnováze (Is = 0), nebo uhličitan vápenatý naopak vylučuje (Is > 0) 

[42]. 

                    (1) 

4.4.3 Snižování koncentrace železa a manganu 

Železo se v důlních vodách vyskytuje ve dvojmocné (iontové) formě i trojmocné 

formě jako hydroxid železitý. Mangan se v důlních vodách vyskytuje výhradně 

ve dvojmocné formě, pouze v některých případech se vyskytuje jako čtyřmocný 

nerozpustný oxid manganičitý. Podíl těchto forem je závislý na aciditě či alkalitě vody, 

oxidačně redukčním potenciálu, teplotě a složení vody.  

Vhodná oxidace je zvolena v závislosti na obsahu rozpuštěného železa a manganu. 

Mezi nejčastější metody snižování koncentrace železa a manganu patří: 

 oxidace v aeračních nádržích prostřednictvím jemnobublinné aerace, 

 použitím oxidačního činidla (manganistanu draselného, ozonu, chloru), 

 kontaktním odmanganováním na písku s vyššími oxidy manganu, 

 alkalizace (uhličitanem sodným, hydroxidem sodným nebo hydroxidem 

vápenatým), 

 číření (použití koagulantu na bázi Al a Fe), 

 iontová výměna, 

 biologická cesta za použití autotrofních bakterií, které jsou schopny 

oxidace Fe [12, 26, 31]. 
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4.4.4 Srážení vápenným mlékem 

Použitím vápenného mléka k úpravě důlních vod je možné spojit neutralizaci se 

srážením. Srážení vápenným mlékem (suspenze hydroxidu vápenatého ve vodě) se 

nejčastěji používá pro srážení hydroxidů a uhličitanů kovů z roztoku. Reakcí dochází 

k převedení hydrogenuhličitanu na uhličitany, a tím dojde k částečnému změkčení vody 

(viz rovnice (6)). 

2 Ca
2+

 + 2 HCO3
-
 + 2 OH

-
  2 CaCO3(s) + 2 H2O    (6) 

Srážení kovů ve formě hydroxidů je poměrně složitý proces, průběh tohoto srážení je 

znázorněn rovnicí (7). 

Me
n+

      [Me(OH)a]
n-a

         [Meb(OH)c]
b·n-c

          [Mex(OH)y]
x·n-y              

Me(OH)n(s)     (7) 

Při srážení hydroxidů kovů vznikají nejdříve hydrokomlexy, které postupně začínají 

v roztoku polymerovat a začnou se tvořit vícejaderné komplexy, které postupně přecházejí 

v pevnou fázi nestechiometrického složení. Při stárnutí sraženiny bude docházet 

k převedení hydroxidů kovů na stabilní formu. Při tomto srážení je důležité sledovat 

hodnoty pH, aby nedocházelo k rozpouštění kovů. 

Nevýhodou srážení vápenným mlékem je tvorba velkého množství kalu, který 

obsahuje uhličitan vápenatý, hydroxidy a uhličitany kovů. Další nevýhodou je nemožnost 

dosažení dostatečně nízkých výstupních koncentrací odstraňovaných kovů [14, 43]. 

4.4.5 Filtrace 

Filtrace je většinou jednou z posledních technologických článků při úpravě či čištění 

vod. Řadí se jako druhý stupeň za sedimentaci nebo číření, anebo při jednostupňové 

separaci za rychlým popřípadě pomalým mícháním. Filtrace je proces, při kterém kapalina 

protéká přes porézní přepážku, na které jsou zachycovány pevné částice. Mezi faktory, jež 

mají vliv na filtraci, patří charakter a množství suspendovaných částic ve filtrované vodě, 

zrnitost a výška filtrační náplně, filtrační rychlost, filtrační odpor, teplota vody a s ní 

související viskozita. Mezi filtrační zařízení, která se v úpravě vody používají, patří např. 

pomalé filtry, otevřené filtry, tlakové filtry, dvouvrstvé a protékané filtry, filtry 

s náplní [40]. 
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5 Membránové procesy 

V rámci vývoje nových technologií jsou ve světě i u nás zkoumány nové možnosti 

čištění důlních vod. Solnost důlních vod je možné snížit pomocí membránových procesů, 

jako je elektrodialýza, mikrofiltrace, reverzní osmóza, dále také pomocí iontoměničů nebo 

jejich kombinací [44, 45, 46]. 

V membránových procesech dochází k separaci vstupního roztoku upravované vody 

použitím polopropustné membrány na proud odsolený a koncentrovaný v závislosti 

na fyzikálních a chemických vlastnostech vstupního roztoku. Tyto procesy separují částice 

o velikosti v řádech μm a níže, ovládány jsou spíše molekulárními silami než gravitačními, 

jako je tomu u částic větších rozměrů [47]. 

Membrány separují na základě několika mechanismů nebo jejich kombinací [48]: 

 na základě různé velikosti částic směsi, 

 na základě různé afinity složek směsi k materiálu membrány a jejich různé 

rychlosti difuze membránou, 

 na základě elektrochemických interakcí mezi složkami směsi a materiálem 

membrány. 

Přehled hlavních membránových procesů je znázorněn v tabulce 8. 

Mezi přednosti membránových procesů patří, že nevnáší do procesu čištění chemická 

činidla, nezpůsobují druhotné zasolování čištěných vod (pokles výrobních a provozních 

nákladů), vysoká separace látek,kompaktnost zařízení, nenáročnost na místo, mobilita.  

Avšak mají i své nevýhody. Mezi hlavní patří omezení plynoucí z rozpustnosti látek a s tím 

spojená nutná předúprava vody a problémy se zanášením membrán a s tím související 

jejich životnost. Tyto metody jsou rovněž považovány za ekonomicky náročnější [23]. 
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Tabulka 8: Přehled hlavních membránových procesů [48]. 

Membránový 

proces 

Mechanismus dělícího 

účinku 

Hnací síla Nejdůležitější aplikace 

Reverzní osmóza Rozpouštění - difuze Tlakový rozdíl mezi 

oběma stranami membrány 

Odsolování vody 

Nanofiltrace (NF) Kombinace sítového 

efektu, mechanismu 

rozpouštění – difuze a 

odpuzování molekul 

s elektrickým nábojem 

materiálem membrány 

Tlakový rozdíl mezi 

oběma stranami membrány 

Změkčování vody; 

separace 

nízkomolekulárních 

organických sloučenin 

z vodných roztoků 

Ultrafiltrace Sítový efekt Tlakový rozdíl mezi 

oběma stranami membrány 

Separace 

vysokomolekulárních 

sloučenin z vodných 

roztoků 

Mikrofiltrace Sítový efekt Tlakový rozdíl mezi 

oběma stranami membrány 

Zadržování mikročástic 

dispergovaných v 

kapalinách 

Dialýza Sítový efekt Koncentrační rozdíl 

rozpuštěných látek mezi 

oběma stranami membrány 

Hemodialýza 

Elektrodialýza Interakce mezi 

molekulami 

s elektrickým nábojem 

a membránami 

s elektrickým nábojem 

Rozdíl elektrických 

potenciálů 

Odsolování vody a 

vodných roztoků 

Separace plynů a 

par 

Rozpouštění - difuze Tlakový rozdíl mezi 

oběma stranami membrány 

Separace směsí plynu; 

odstraňování par ze 

vzduchu 

Pervaporace Rozpouštění - difuze Rozdíl parciálních tlaků 

složky směsi 

Dehydratace organických 

rozpouštědel; dělení 

azeotropických směsí 
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5.1 Elektrodialýza a iontově-výměnné membrány 

5.1.1 Princip elektrodialýzy 

Principem elektrodialýzy je působení stejnosměrného elektrického pole mezi dvěma 

elektrodami na pohyb disociovaných složek solí ve vodném roztoku. Elektrický proud 

přechází z pevného vodiče do elektrolytu prostřednictvím elektrochemických reakcí, k nimž 

dochází na rozhraní elektroda-elektrolyt. Vložené elektrické pole pak způsobuje migrační 

pohyb všech iontů přítomných v elektrolytu. Následná separace disociovaných iontů je 

dosažena pomocí katexových a anexových membrán, které selektivně propouštějí pouze ionty 

dané polarity. Kationty pohybující se ke katodě jsou propouštěny kation výměnnými 

membránami (CEM) a zadržovány anion výměnnými membránami (AEM), zatímco anionty 

přitahované k anodě jsou propouštěny anexovými membránami a zadržovány katexovými 

membránami (schéma principu je znázorněno na obrázku 8). Díky tomuto principu dochází 

k odstranění iontů z roztoků v diluátových komorách a ke zvýšení iontů v roztocích 

v koncentrátových komorách. V případě, že výsledným předmětem ED procesu je snížení 

koncentrace zpracovaného roztoku, produktem je D (diluát) a K (koncentrát), který 

představuje odpad. V případě, že výsledným předmětem ED je získání roztoku o vyšší 

koncentraci než zpracovaný roztok, produktem se stává K a naopak D se stává odpadem 

[43, 49, 50]. 

 

Obrázek 8: Schéma principu elektrodialýzy [50]. 
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5.1.2 Iontově-výměnné membrány a jejich vlastnosti 

Iontově výměnné membrány (IEM) jsou definovány jako permselektivní bariéry 

oddělující od sebe dvě fáze. Pod vlivem hnací síly (elektrického gradientu) je membrána 

schopna selektivní přepravy - určité komponenty mohou pronikat membránou, zatímco 

jiné jsou zachovány [51, 52]. 

Charakteristickým znakem iontově výměnných membrán jsou funkční (ionogenní) 

skupiny kovalentně vázané na polymerní skelet. Náboj vázaných iontů v membráně je 

vyvážen ekvivalentním nábojem, tzv. protiiontem (protiionty většinou nesou elektrický 

proud skrz membránu [53]). Je-li polymer umístěn do vodného roztoku, zbobtná a díky 

tomu se stává plastickým. Díky difuznímu mechanismu nebo působení elektrického pole se 

mohou protiionty volně pohybovat ve zbobtnalém polymeru. Protiionty mohou vystupovat 

z membrány a vstupovat do ní z vnějšího roztoku za předpokladu, že bude zachována 

elektroneutralita. Podle povahy fixovaných funkčních skupin lze rozlišit základní dva typy 

iontově výměnných membrán. Kation výměnné membrány (katexy) obsahují negativně 

nabité skupiny a anion výměnné membrány (anexy) obsahují pozitivně nabité skupiny. 

Obě tyto skupiny jsou fixované na polymerní matrici (viz obrázek 9). V elektrickém poli se 

membrána chová jako iontový vodič a také propouští ionty jednoho typu náboje s vysokou 

selektivitou [54]. 

 

 

Obrázek 9: Schéma propustnosti IEM (zdroj: czemp.cz). 
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Mezi optimální vlastnostní kritéria, které membrána musí splňovat, patří [23, 51]: 

 vysoká permeační selektivita, 

 nízký elektrický odpor, 

 dobrá mechanická stabilita (mechanická pevnost, nízký stupeň bobtnání 

či smršťování), 

 vysoká chemická stabilita (stabilita v rozmezí pH 0-14 a v přítomnosti 

oxidačních činidel) a teplotní odolnost, 

 dlouhá životnost a odolnost proti poškození při manipulaci. 

5.1.2.1 Materiály iontově – výměnných membrán 

Vlastnosti IEM jsou určeny základní polymerní matricí, typem a koncentrací iontové 

skupiny. Základní polymerní matrice do značné míry určuje mechanickou, chemickou 

a tepelnou stabilitu membrány. Matrice IEM  se často skládají z hydrofobních polymerů, 

jako jsou polystyren, polyetylen nebo polysulfon. I když jsou polymery ve vodě 

nerozpustné a vykazují nízký stupeň bobtnání, zavedením iontové skupiny se mohou stát 

rozpustnými, z tohoto důvodu jsou matrice zesítěné. 

Druh a koncentrace pevných iontových nábojů vně membrány určuje selektivitu 

a elektrický odpor, ale mají také vliv na bobtnání a mechanické vlastnosti membrány. 

Většina komerčně dostupných CEM obsahují skupiny sulfonové kyseliny (-SO3
-
), většina 

AEM obsahují kvartérní amoniové skupiny (-R3N
+
) [51]. 

5.1.2.2 Selektivita a permeabilita 

Hodnota selektivity membrány je dána složením směsi u jejího povrchu. Tato 

složení se mění podél povrchu membrány, pokud nedochází k ideálnímu promíchání. Míru 

selektivity transportu označujeme jako permselektivitu, která může představovat 

preferenci: 

- rozpouštědla před rozpuštěnou látkou nebo naopak, 

- aniontů před kationty nebo naopak, 

- dispergovaných částic určité velikosti před částicemi jiné velikosti, 

- jednoho druhu iontů před jinými, 

- nabitých částic před nenabitými, apod. 
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Separační membrány mají cílevědomě a výběrově zdokonalené transportní vlastnosti, 

a tím také dané zadržovací schopnosti, proto selektivita ovlivňuje účinnost dělení a čistotu 

permeátu. Membrány jsou kategorizovány podle molekulové hmotnosti molekul, které již 

neprojdou membránou. Tato molekulová hmotnost se vyjadřuje v Daltonech a označuje 

dělící rozsah membrány. K udržení dané selektivity je nutná odpovídající uniformita pórů. 

Propustnost pro složky dělených směsí se nazývá permeabilita. Permeabilita 

membrány je definována jako objem permeátu, který při daném tlaku projde jednotkovou 

plochou membrány za jednotku času [55]. 

5.1.2.3 Koncentrační polarizace 

V ED je žádoucí pracovat při nejvyšší možné proudové hustotě za účelem získání 

maximálního toku iontů na jednotku plochy membrány. Provozní proudová hustota je však 

omezena koncentrační polarizací [51]. Vysvětlení pojmu koncentrační polarizace na CEM 

je znázorněno na obrázku 10. Složka Ci
S
 vyjadřuje koncentraci iontů v roztoku, Ci

M
 

koncentraci iontů na povrchu membrány a δ značí tloušťku Nernstovy vrstvy [55]. 

 

Obrázek 10: Schematické znázornění koncentrační polarizace [55]. 
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V membráně přenášejí náboj převážně protiionty. Složky procházející membránou 

proudí kolmo k rovině membrány a zvyšováním proudové hustoty se přímo úměrně 

zvyšuje tok iontů v membráně. Za předpokladu platnosti filmového modulu má 

zpracovávaný roztok ve středu komory konstantní koncentraci a na povrchu membrány se 

vytvoří nehybná Nernstova vrstva, jejíž tloušťka závisí na hydrodynamice toku roztoku. 

Jelikož membrána propouští pouze ionty určité polarity, dochází na jejím povrchu k jejich 

vyčerpání a vzniká tak koncentrační gradient složky, který je hybnou silou difuzního toku 

složky směrem od membrány. Současně musí být odváděny ionty opačné polarity směrem 

do roztoku z důvodu zachování elektroneutrality roztoku. 

Když se koncentrační polarizace neuplatňuje, je polarizační modul roven jedné. 

To může nastat při velmi intenzivním promíchávání koncentrátového proudu. Mezním 

případem je také situace, kdy polarizační modul klesá k nule, zvyšování proudové hustoty 

již nemůže vést ke zvyšování intenzity transportu iontů z roztoku a dochází tak k nucené 

disociaci vody za vzniku H
+
 a OH

-
 iontů a jejich transportu membránou. Štěpením vody 

klesá zejména proudová účinnost, dochází k posunu pH mezi diluátem a koncentrátem 

a nadměrně se zvyšuje spotřeba elektrické energie [43, 48, 51, 56]. 

5.1.3 Zanášení membrán při elektrodialýze 

Když vstupní roztok, který přivádíme na elektrodialyzační jednotku, je čistý 

a relativně bez koncentrace mírně rozpustných částic, ED jednotky lze provozovat 

po několik let s malou obavou o membránové zanášení. Nicméně, většina vstupních vod 

obsahuje složky, které mohou způsobit problémy pro ED zařízení. Tyto problémy jsou 

obvykle řešeny snížením proudové hustoty, pravidelnou reverzací polarity (v praxi 

se provádí obvykle jednou za 15 až 30 minut, čímž se zvyšuje odolnost membrán proti 

tvorbě usazenin anorganické povahy a proti kontaminaci povrchu membrán organickými 

látkami a mikroorganismy [43]), nebo použitím vhodné předúpravy vstupní vody [53]. 

V případě přítomnosti tuhých částic ve vstupním roztoku dochází k zanášení komor 

a k nárůstu tlakových ztrát, nehomogenitě toku a dalším problémům s tím spojených, proto 

se velmi často jako předúprava vstupních vod používá odstranění zákalu a koloidních 

částic [48]. 

Biologické znečištění, zejména pro aniontově výměnné membrány, je také 

považováno za jedno z nejdůležitějších omezení pro praktické použití ED procesu [57]. 
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Znehodnocení membrán mohou způsobovat velké organické molekuly s ionizovanými 

skupinami (např. huminové kyseliny), jejichž negativní náboj umožňuje migraci 

v elektrickém poli, ale jejich velikost brání průchodu přes membránu, což vede 

k akumulaci na povrchu membrán, a tím blokují transport ostatním iontům. Zablokováním 

povrchu membrán dojde ke zvýšení jejich odporu, a tím i elektrodialyzéru. Koloidní 

částice, které jsou také většinou záporně nabité, způsobují podobné problémy [53]. 

V rámci biologického zanášení bylo navrženo několik strategií ke snížení tohoto znečištění 

od profilování membrán po přepínání směru proudu [58] či návrhu použití potahových 

vrstev s povrchově aktivní látkou obsahující funkční skupinu sulfonové kyseliny 

na povrchu membrány, jenž je opačně nabitá vzhledem k membránovému materiálu [56]. 

Dalším častým problémem při používání ED může být otrava membrán. Ta nastane, 

když roztoky elektrolytů, které mají záporný náboj, proniknou do objemu s membránami 

pro výměnu aniontů, které jsou nabité pozitivně. Otravu membrán mohou způsobovat 

sloučeniny hexakyanoželezitanu, nebo přítomnost vysokých koncentrací manganu nebo 

železa ve vstupní vodě přivedené na ED, jelikož dochází k nevratnému hromadění iontů 

železa a manganu v membránové fázi a k vytlačování iontů s vyšší pohyblivostí 

z membrány. Může docházet také ke znečištění jejich povrchu se špatně rozpustnými 

sloučeninami železa a manganu k tzv. elektroforetickému nanášení koloidních forem 

uvedených prvků na povrchu membrány. Otrava membrán může probíhat nejen 

v membránách, které jsou přilehlé k elektrodovému prostoru, ale i v membránách uvnitř 

elektrodialyzéru, pokud je netěsné těsnění [57, 59]. 

Mírně rozpustné soli, jako jsou CaSO4 a CaCO3,se mohou srážet na koncentrátové 

straně membrány, protože jejich koncentrace je nejvyšší důsledkem koncentrační 

polarizace. K srážení CaCO3 dochází, když je překročena limitní proudová hustota. Reakcí 

HCO3
-
 iontů s ionty OH

-
 vzniklými při vodním štěpení se vytvoří CO3

2-
 ionty, které 

projdou přes aniontově výměnnou membránu a vysráží se v místě s nejvyšší koncentrací 

Ca
2+

 iontů [53]. V rámci této problematiky s cílem zabránit vysrážení CaSO4 

na membránách probíhaly studie v laboratorním měřítku, které by vedly k vysrážení 

přebytečné sádry v samostatném odlučovači [60]. 
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5.1.4 Transport hmoty a náboje v iontově-výměnných membránách 

Transport látek membránou závisí na vlastnostech pronikající látky (elektrolytu) 

a na vlastnostech IEM, které jsou určeny složením membrány a molekulovou strukturou. 

Určujícím krokem separačního procesu je přenos hmoty membránou, který se skládá ze tří 

na sobě nezávislých toků, a to: přenos aniontu, přenos kationtu a přenos rozpouštědla. 

Separační proces je řízen kinetickými (mobilita, difuzním koeficientem iontů v membráně 

a v elektrolytu, elektrickou vodivostí) i termodynamickými parametry (hnací síla potřebná 

k pohybu částic). Podstatnou podmínkou limitující transport látek v roztocích elektrolytů je 

jejich elektroneutralita určující vyrovnaný kladný a záporný náboj v systému. 

Transport v elektrolytu: Pro transport jednotlivých složek v elektrolytu platí 

Nernstova-Plankova rovnice (viz vzorec 2): 

        
   

  
     

  

  
            (2) 

Tato rovnice v sobě zahrnuje tři transportní mechanismy: 

 První člen představuje difuzi popsanou Fickovým zákonem, ve které člen Di 

značí difuzní koeficient iontu i a derivace dci/dx značí gradient koncentrace 

ve směru osy x. Hnací silou difuze je gradient elektrochemického potenciálu 

dané složky v systému. 

 Druhý člen představuje tok hmoty migrací, zde ui značí pohyblivost iontu 

i v prostředí, ci značí jeho molární koncentraci a derivace dφ/dx značí 

gradient Galvaniho potenciálu. Hnací silou tohoto děje je gradient potenciálu, 

tedy intenzita elektrického pole v systému. Tento mechanismus působí pouze 

na elektricky nabité částice. 

 Třetí člen je tzv. člen konvektivní, který odpovídá transportu hmoty 

konvektivním tokem elektrolytu, zde vx značí rychlost konvektivního toku 

ve směru osy x. 

S využitím Faradayova zákona lze hustotu molárního toku převést na tok 

elektrického náboje.  

Transport v membráně: Iontově-výměnná membrána představuje tuhý a většinou 

polymerní elektrolyt, který se řídí základními a fyzikálně chemickými principy platnými 

pro transport v elektrolytu obecně, avšak od volného roztoku elektrolytu ji odlišuje jeden 
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zásadní rozdíl, a tím je přítomnost kovalentně vázaných funkčních skupin v objemu 

polymerní fáze. Tyto funkční skupiny nesoucí elektrický náboj jsou nepohyblivé 

a v důsledku toho se uvedené materiály vyznačují některými specifickými vlastnostmi, 

jako je např. selektivita iontově-výměnných membrán vzhledem k propouštěným iontům. 

Ve volném elektrolytu je za hlavní mechanismus transportu náboje považována 

difuze, avšak v případě transportu IEM je difuze dominantní pouze při malé proudové 

zátěži. S rostoucí proudovou zátěží je významným transportem konvekce. Toto chování je 

důsledkem narušení elektroneutrality – v roztoku elektrolytu vzniká přebytek náboje 

o opačné polaritě, než je náboj funkčních skupin fixovaných v membránové struktuře. 

Konvektivní tok v IEM má tedy za následek přenos elektrického náboje. 

Význačným parametrem IEM, který určuje množství vázaných kationtově nebo 

aniontově aktivních center v membráně, je iontově výměnná kapacita, která charakterizuje 

dostupné množství volně pohyblivých protiiontů v membráně a určuje tak množství 

přenášeného elektrického náboje v systému membrána/roztok [48, 61]. 

5.1.4.1 Toky transportu hmoty přes membrány při elektrodialýze 

Při elektrodialýze se uplatňuje několik typů transportu hmoty, které souvisejí 

s vlastnostmi iontově-výměnných membrán (IEM) a aplikací hnací síly. Jednotlivé toky 

transportu hmoty jsou znázorněny na obrázku 11. Dosažené výsledné koncentrace 

v jednotlivých komorách (diluátových a koncentrátových) jsou pak výslednicí všech 

zúčastněných transportů hmoty. 

   Diluát        IEM  Koncentrát 

              Jn, mig, p 

                             Jn, eo 

                   Jn, os 

     Jn, mig, ko 

                  Jn, dif 

Obrázek 11: Schematické znázornění transportu hmoty iontově výměnné membrány při 

elektrodialýze [48]. 
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Transporty hmoty do koncentrátových komor: 

Jn, mig, p – transport protiiontů migrací představuje hlavní tok hmoty z diluátových 

do koncentrátových komor, spolu s protiionty je transportováno i určité množství vody 

vlivem elektroosmotického toku. 

Jn, eo – transport vody elektroosmózou společně s migrací protiiontů. 

Jn, os – transport vody osmózou probíhá z diluátových komor, kde je nízká 

koncentrace solí, do koncentrátových komor, kde je koncentrace solí vyšší. 

Transporty hmoty do diluátových komor: 

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

především na permselektivitě IEM a na koncentracích roztoků, které jsou ve styku 

s membránou, spolu s ko-ionty je transportována také voda vlivem osmotického toku. 

Jn, dif – transport elektrolytu difuzí probíhá tak, jak se zvyšuje koncentrační gradient 

solí v membráně v důsledku rozdílné koncentrace roztoků na obou jejích stranách 

a v důsledku neideální permselektivity IEM, rovněž je transportováno i určité množství 

vody vlivem osmotického toku. 

Z výše uvedených transportů hmoty je žádoucí pouze Jn, mig, p, jelikož ostatní toky 

zhoršují účinnost elektrodialýzy. Popis transportu hmoty a náboje při elektrodialýze je 

založen na bilančních a transportních rovnicích. Proces elektrodialýzy lze kvantifikovat 

stupněm odsolení, proudovou účinností, limitní proudovou hustotou a spotřebou elektrické 

energie [48]. 

5.1.5 Transport vody přes membránu 

Mezi další faktor snižující výkon ED patří pronikání vody přes membrány ve směru 

z diluátu do koncentrátu. K převodu vody dochází především na základě osmózy 

a elektroosmózy. Elektroosmóza je transport vody přes póry nabité membrány 

prostřednictvím solvatačního obalu obklopujícího každý ion rozpuštěný ve vodě. Z toho 

vyplývá, že množství převedené vody vlivem elektroosmózy je úměrné množství soli 

převedené z D do K, tzn., že je přímo úměrné náboji procházejícímu membránami [50]. 
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5.1.6 Technické uspořádáni elektrodialýzy 

Elektrodialyzér je možné provozovat jedním ze tří základních uspořádání: 

ve vsádkovém režimu, kontinuálním režimu s recyklem nebo v kontinuálním 

jednoprůchodovém režimu [43, 48]. 

5.1.6.1 Vsádkové uspořádání (batch system) 

Při vsádkovém režimu je celý objem zpracovávaného roztoku po průchodu 

elektrodialyzačním modulem vracen zpět do zásobníku, dokud není dosaženo 

požadovaného stupně odsolení. Poté je vsádka vypuštěna a napuštěna nová, která se 

zpracovává stejně. Tento režim je pro svou jednoduchost a malé nároky na velikost vlastní 

elektrodialyzační jednotky vhodný pro malé provozovny [43, 48]. 

5.1.6.2 Kontinuální provoz s recyklem (feed and bleed) 

Tento kontinuální provoz s recyklem pracuje obdobně jako vsádkový režim se 

zásobníkem, ale s rozdílem, že část zpracovaného roztoku je odváděna na další zpracování 

a stejné množství nezpracovaného roztoku je dávkováno do zásobníku. Aby nedocházelo 

k vysrážení solí v koncentrátových komorách, je koncentrát ředěn zpracovávaným 

roztokem nebo vodou. Tento režim je vhodný z hlediska nároků na velikost zásobníků 

a má vysokou účinnost odsolení [43, 48]. 

5.1.6.3 Jednoprůchodové kontinuální uspořádání (one-pass system) 

Při tomto kontinuálním režimu zpracovávaný roztok prochází elektrodialyzérem 

pouze jednou. Jediný průchod zajišťuje odstranění požadovaného množství rozpuštěných 

solí. Elektrodový roztok je odvětven ze zpracovávaného roztoku a koncentrátový roztok je 

ředěn zpracovávaným roztokem a přepadem je odváděn jeho nadbytek. Chceme-li zvýšit 

stupeň odsolení nebo kapacitu procesu, stačí paralelně nebo sériově zapojit elektrolyzér 

do více stupňů (v praxi se využívají zapojení do výše maximálně čtyř stupňů) nebo podle 

možnosti konstrukce elektrodialyzéru zvýšit počet membránových párů. Tento režim je 

z hlediska množství zpracovávaného roztoku výhodný pro velké průmyslové aplikace [43, 48]. 
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5.1.7 Stupeň odsolení 

Důležitou charakteristikou výkonu procesu ED je stupeň odsolení DR. Stupeň 

odsolení vyjadřuje míru relativního poklesu koncentrace v diluátu vzhledem ke koncentraci 

vstupního proudu. Výpočtem DR lze zjistit velikost okamžitého nebo celkového odsolení 

po skončení demineralizačního procesu. Stupeň odsolení se vypočítá ze vzorce3, kde cD,0 

značí koncentraci vstupního proudu a cD,τ značí koncentraci výstupního proudu [23]: 

       
    

    
                 (3) 

Výpočet stupně odsolení můžeme získat také ze základních provozních parametrů 

ED (viz vzorec 4), kde I značí vložený elektrický proud [A], ηI značí proudovou účinnost, 

jejíž hodnota se pohybuje v intervalu od 0 – 1, Nmp značí počet membránových párů v ED 

svazku, QD značí objemový průtok skrz diluátovou komoru [m
3
.s

-1
], F značí Faradayovu 

konstantu a z označuje nábojové číslo modelové soli [50]: 

    
     

           
                (4) 

5.1.8 Bilance procesu elektrodialýzy při vsádkovém režimu 

Roztoky D a K na hranicích membránového svazku musí splňovat hmotnostní 

i materiálovou bilanci rozpuštěných solí. Schematicky můžeme bilancování látek procesu 

elektrodialýzy znázornit obrázkem 12. 

 

Obrázek 12: Materiálová bilance procesu ED (zdroj: aplchem.upol.cz). 

Ze schématu a zákona o zachování hmotnosti vyplývá, že látkové množství soli 

vstupující do procesu ED je rovno sumě látkových množství solí vystupujících z procesu 

ED [50]. 
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5.1.9 Uplatnění elektrodialýzy v praxi 

Uplatnění procesu elektrodialýzy rozdělujeme podle žádaného produktu 

na koncentrační, kdy cílem je získat co nejvyšší koncentraci daných solí, nebo odsolovací, 

kdy cílem je získat diluát [43]. Vědecké poznatky aplikovatelnosti ED probíhají v mnoha 

směrech (úprava pitné vody, čištění odpadních vod, potravinářský, farmaceutický, 

chemický průmysl aj.). 

5.1.9.1 Výroba a úprava pitné vody 

Největší uplatnění procesu elektrodialýzy je v odsolování brakické vody na vodu 

pitnou a v odsolování mořské vody pro výrobu NaCl. Studie M. Turka uvádí, že ED je plně 

vhodná pro odsolování mořské vody a může konkurovat RO nebo termálním metodám 

[62]. Studie Mohtada provedla výzkum vlivu teploty, koncentrace, průtokové rychlosti 

a proudu na výkon ED a zjistila, že nejúčinnější efektivita odsolování mořských vod je 

při nižších koncentracích [63]. 

Japonsko nemá žádné přirozené naleziště NaCl a dříve získávalo sůl odpařováním 

z mořské vody. Použití ED podstatně snižuje náklady na energii, kromě toho použití 

selektivních membrán pro jednovazné ionty zlepšilo o 97 % čistotu soli a snížily se 

problémy se srážením [53, 64]. 

V oblasti úpravy pitné vody byla provedena studie na schopnost ED odstranit 

dusičnany bez použití chemických činidel ve srovnání s iontovou výměnou a denitrifikací 

[65] i studie na schopnost odstranění radionuklidů z pitné vody, ve které ED prokázala 

60% účinnost [66]. 

5.1.9.2 Čištění důlních a odpadních vod 

V oblasti čištění důlních vod s použitím ED existuje celá řada výzkumných aktivit: 

Ve studii D. C. Buzzi a spol. byla zkoumána možnost využití ED k čištění důlních 

kyselých vod ze tří různých důlních drenáží těžby uhlí přes HDX 200 AEM a HDX 100 

CEM bez ohledu na přítomnost Fe iontů nebo změnu pH. Výsledky ukazují, že ED 

je vhodná pro odstranění nečistot s účinností kolem 97 %, avšak tvorba sraženin 

na povrchu IEM byla limitujícím faktorem procesu [45]. Následně byla stejným autorem 



Ing. Matúšková Veronika: Demineralizace důlních vod pomocí elektrodialýzy 

2015 42 

 

provedena i studie na čištění důlních vod s použitím mikrofiltrace jako předúpravy s cílem 

opětovného použití vyčištěné vody [67]. 

Martí-Calatayud a kol. studovali možnost získání kyseliny sírové jako suroviny 

z kyselých důlních vod obsahujících železo [68]. 

V Polsku byly M. Turkem provedeny studie na odsolování důlních vod natrium 

chloridového typu. Ve svých pracích Turek navrhuje využití NF jako předúpravy důlních 

vod s následným zkoncentrováním roztoků pomocí ED s cílem získat velmi koncentrovaný 

produkt, který je dále krystalizován a odsolená voda slouží k výrobě pojiva. Srovnáním 

ekonomických nákladů ED se stávajícími metodami vychází membránová technologie 

levněji [69, 70, 71, 72, 73]. 

Potenciální růst rozvoje ED je v hrubém odsolování vod, které slouží jako napájecí 

nebo oplachové vody v elektronickém či jiném průmyslu [53]. Elektrodialýza se také spolu 

s reverzní osmózou používá k čištění odkalištních vod. Koncentrát je zpracováván 

v odpařovací stanici a částečně odsolená voda (diluát) je v konečné fázi dočišťována 

technologií RO tak, aby dočištěné vody splňovaly podmínky pro jejich vypouštění 

do vodoteče [55, 74]. 

5.1.9.3 Separace iontů 

Z principu elektrodialýzy vyplývá, že tato technologie je schopna oddělit disociované 

složky obsažené v roztoku od neutrálních molekul. Transportem monovalentních či více 

valenčních iontů přes membránu a jejich separací z vodného roztoku se zabývá mnoho 

studií. Výhodou tohoto procesu je tedy odstraňování kontaminujících iontů (např. kovů) 

a současně získání vyčištěné vody [45]. 

Možnosti oddělování monovalentních a multivalentních iontů byly prozkoumány 

ve studii Van dr Bruggena a spol. Účinnost separace iontů pomocí elektrodialýzy byla 

porovnána s účinností separace iontů pomocí nanofiltrace. V rámci studie bylo na obě 

metody osazené iontově-výměnnými membránami aplikováno 5 modelových roztoků, a to 

NaCl, Na2SO4, MgCl2, MgSO4 a NaNO3. Výsledkem studií bylo, že rychleji se odstraňují 

jednomocné ionty a pak až následuje odstraňování dvojmocných iontů (multivalentní ionty 

jsou silněji zachovány v membráně). Z výzkumu také vyplývá, že se pomaleji odstraňují 
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dusičnany než chloridy. Odstranění iontů v ED oproti NF má výhodu v tom, že ji můžeme 

kdykoli ukončit a získat potřebnou koncentraci určitého iontu v roztoku [75]. 

Další studii na separaci iontů provedl Yang Zhang a kol. V rámci studie zkoumali 

oddělení síranu ze směsi síranu a chloridu sodného, vlivem změny proudové hustoty 

a změny pH vstupních roztoků. Kromě těchto parametrů byly optimalizované výsledky 

použity i k vytvoření proudu bohatého na síranové ionty (bez chloridového proudu 

v produktu). Výsledky ukazují, že čistota síranů může dosáhnout více než 85 % 

s proudovou účinností přes 50 %. V rámci studie bylo také zjištěno, že síranové ionty se 

hůře přenášejí přes membránu než chloridové a také, že čím vyšší je hodnota pH, tím větší 

bude dosaženo výtěžnosti koncentrace síranů [76]. 

Studie selektivity monovalentních iontů byla zkoumána na speciálně vyrobených 

iontově-selektivních membránách pro aplikaci reverzní elektrodialýzy Enveram Gülerem 

a kol. V rámci studie bylo zjištěno, že hořečnaté a vápenaté ionty zvyšují elektrickou 

odolnost membrán a snižují její výkon [77]. 

Další studii na transport anorganických solí přes iontově-výměnnou membránu 

provedli Wejnertová a Ečer. Studie probíhala na laboratorní elektrodialýze při stálé teplotě 

15±2°C a nastaveném proudu 12 V.  Odsolování bylo provedeno na 8 modelových 

roztocích (chlorid sodný, draselný, vápenatý a hořečnatý, síran sodný a draselný 

a dihydrogenfosforečnan sodný a draselný) o vodivosti 0,5 mS.cm
-1

. Bylo zjištěno, že 

nejvyšší úroveň odsolování je dosaženo pro kationty v pořadí – Na
+
, K

+
, Ca

2+
a Mg

2+
. 

Úrovně odsolování pro anionty v pořadí – H2PO4
-
, Cl

-
, SO4

2- 
[78]. 

5.1.9.4 Potravinářský průmysl 

Potravinářský průmysl poskytuje mnoho potenciálních aplikací pro ED. Její největší 

využití je v odsolování syrovátky. Syrovátka je odpadní produkt z výroby sýrů a obsahuje 

užitečné množství proteinů, laktózy a kyseliny mléčné, také vysoký obsah minerálních 

látek a solí nepřijatelných pro lidský organismus. Odstraněním této solnosti na ED 

umožňuje využít syrovátku i k výrobě dětské stravy.  

Dalším využitím je odsolování kravského mléka, které je slanější než mléko lidské, 

a to omezuje jeho použití při přípravě kojenecké výživy. Výzkum ukázal, že použitím ED 
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k odsolení mléka vedlo k odstranění vápníku, a tím se zlepšila stabilita proteinu 

zmraženého odstředěného mléka a jeho koncentrátů.  

Další využití ED v potravinářském průmyslu je při odstraňování kyseliny vinné 

z vína, odsolování ovocných šťáv aj. [43, 53]. 

5.1.9.5 Další možnosti využití ED 

Procesy povrchové úpravy kovů nabízí také řadu aplikací pro využití ED. Příkladem 

tohoto využití může být například zpracování oplachových vod galvanických lázní. 

Výhodou použití ED před RO je vyšší odolnost membrán, a tím možnost zpracování 

alkalických i kyselých roztoků za zvýšené teploty. ED se dále využívá v řadě dalších 

aplikací – ke koncentraci chemických látek, k separaci anorganických a organických 

kyselin, k odstranění a využití znečišťujících iontů těžkých kovů (Cu
2+

, Pb
2+

, Cr
3+

, 

Mn
2+

a Fe
3+

) a aniontů (Cl
-
, NO3

2-
, B

-
 a F

-
) z průmyslových odpadních vod [79, 80, 81], 

k čištění farmaceutických a potravinářských produktů apod. [43]. 

Proces elektrodialýzy byl také použit k odstranění stříbra z odpadních vod. Skupina 

vědců se zabývala touto problematikou ve zkušebních modulech roztoků AgNO3. 

Z výsledků vyplynulo, že ionty stříbra jsou usazovány na katodě nebo soustřeďovány 

v katexovém prostoru. Experimenty byly prováděny za různého potenciálu od 10 

do 30 V a s různými koncentracemi roztoku AgNO3 a při různých hodnotách pH od 2,5 

po 7,8. Čas ukončení byl stanoven 100% odstraněním iontů Ag
+
. Obrázek 13 znázorňuje 

elektrodialyzační rozdělení roztoků AgNO3 [82]. Další možnosti separace stříbrných iontů 

pomocí elektrodialýzy najdeme ve výzkumu  A.T. Cherifiho a Anny Nowik-Zajacové [83, 84]. 

 

Obrázek 13: Elektrodialýza roztoku AgNO3 [82]. 
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6 Demineralizace důlních vod – laboratorní experimenty 

V rámci mého doktorského studia jsem se již setkala s problematikou demineralizace 

důlních vod (z vodní jámy Jeremenko a Severočeských hnědouhelných lokalit) 

i s demineralizací odpadních průmyslových vod z energetiky, a to v rámci projektu SGS-

SP 2013/103 „Výzkum možnosti aplikace úpravnických procesů a membránových 

technologií při úpravě průmyslových vod“, který se zabýval předúpravou a odsolením 

vzorků z demineralizační stanice ArcelorMittal Ostrava a.s., výsledky práce byly 

publikovány na čtyřdenní 60. konferenci chemického a procesního inženýrství CHISA 

2013 [85] a také na workshopu ICT, který probíhal na VŠB-TUO [86]. 

Avšak obsah této práce je zaměřen pouze na úpravu důlních vod z hnědouhelných 

lokalit Severočeské pánve se zaměřením na získání vody nejvyšší kvality a na snížení 

vznikajících odpadů během procesu elektrodialýzy.  

Kvalita výsledné upravené vody byla posuzována dle legislativních požadavků pro 

vody povrchové, kdy příslušná míra znečištění s vyústěním do toku obsahuje koncentrace 

RL < 1 g.l
-1

, SO4
2- 

< 300 mg.l
-1

, Cl
- 
< 350 mg.l

-1
 (viz příloha č. 1), pro vody použitelné 

k vodohospodářským účelům, kdy koncentrace RL < 0,75 g.l
-1

, SO4
2- 

< 200 mg.l
-1

, Cl
- 
< 

150 mg.l
-1 

(viz příloha č. 2) i z hlediska použitelnosti na vody pitné, kdy mezní hodnota 

koncentrace SO4
2- 

< 250 mg.l
-1

, Cl
- 
< 100 mg.l

-1
 (viz příloha č. 3). Veškeré výsledky v této 

studii byly publikovány v rámci projektu ICT - Institut čistých technologií těžby a užití 

energetických surovin, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0082. 
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6.1 Použité metody a přístroje 

6.1.1 Analýzy vzorků důlních vod 

6.1.1.1 Stanovení pH, vodivosti a teploty 

Stanovení pH probíhalo dle normy ČSN ISO 10523 - jakost vod - stanovení pH [87]. 

Pro stanovení hodnoty pH, vodivosti a teploty byl použit přenosný kapesní měřicí 

přístroj multimetr WTW pH/Cond 340i. 

6.1.1.2 Stanovení rozpuštěných a nerozpuštěných látek 

Stanovení RL probíhalo dle normy ČSN 75 7346 - jakost vod - stanovení 

rozpuštěných látek [88]. 

Stanovení veškerých látek (VL) probíhalo gravimetricky, kdy do vhodné odpařovací 

misky bylo odebráno potřebné množství nefiltrovaného vzorku vody. Následně byla miska 

s roztokem vysušena do konstantní hmotnosti v sušárně při 105 °C. 

Stanovení NL probíhalo dopočtem, jako rozdíl veškerých látek a látek rozpuštěných. 

6.1.1.3 Stanovení chemické spotřeby kyslíku 

Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK) probíhalo podle normy ČSN EN ISO 

8467 – Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn) [89]. 

Principem této metodiky je stanovení CHSK v kyselém prostředí za teploty bodu 

varu roztoku s přebytkem oxidovadla (manganistanu draselného), jehož nezredukované 

množství se stanoví standardní oxidující látkou (kyselinou šťavelovou, která vzniká 

přidáním šťavelanu sodného do kyselého roztoku) přidanou v přebytku. Oxidující látka se 

stanoví titrací manganistanem draselným. Roztok se titruje do bodu ekvivalence, 

tj. do fialového zbarvení [41]. 

6.1.1.4 Stanovení koncentrace železa a manganu 

Stanovení koncentrace železa a manganu probíhalo kolorimetricky pomocí testovací 

sady Merck (mangan – test Merck 14 768: měřící rozsah 0,1 – 10 mg.l
-1

, železo – test 

Merck, Iron test 1.14759.0001: měřící rozsah 0,1 – 5,0 mg.l
-1

). 
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Tato testovací metoda spočívá v porovnání barevné intenzity vzorku se standardem 

(destilovanou vodou). 

6.1.1.5 Stanovení kyselinové a zásadové neutralizační kapacity 

Titrační stanovení kyselinové neutralizační kapacity 

KNK se stanovuje u vzorku vod, je-li hodnota pH větší než 8,3. Převažuje-li ve vzorku 

uhličitanový systém, probíhá při stanovení KNK8,3 následující reakce (rovnice (6) a (7)): 

                    (6) 

   
          

          (7) 

Hodnota pH 8,3 představuje titrační exponent druhé reakce. Jako indikátorový roztok 

se používá fenolftalein. Při stanovení KNK8,3 probíhá krom výše uvedených rovnic ještě 

rovnice (8) s titračním exponentem 4,5. Jako indikátorový roztok se používá směsný 

indikátor. 

    
                   (8) 

K titraci se u obou KNK používá kyselina chlorovodíková o koncentraci 0,1 mol.l
-1

 [41]. 

Titrační stanovení zásadité neutralizační kapacity 

ZNK se stanovuje u vzorku vod, je-li hodnota pH nižší než 4,5. Hodnota 4,5 je 

způsobena přítomností silných kyselin. Při této hodnotě bude spotřeba zásady odpovídat 

látkovému množství přítomných volných vodíkových kationtů v roztoku. 

Při titraci do hodnoty pH 8,3 bude probíhat následující reakce (viz rovnice (10)) za 

předpokladu, že ve vzorku převažuje uhličitanový systém.   

            
          (9) 

Přírodní a užitkové vody vykazují pH v rozmezí 4,5 – 8,3, proto se ze zásadových 

neutralizačních kapacit nejčastěji stanovuje pouze ZNK8,3. 

 

K titraci se u obou ZNK používá hydroxid sodný o koncentraci 0,1 mol.l
-1

 [41]. 
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6.1.1.6 Stanovení síranových iontů 

Ke stanovení síranových iontů byl použit stolní spektrofotometr DR 3900 

s technologií RFID. Sírany byly měřeny pomocí předprogramované metody firmy HACH 

č. 680 o vlnové délce 450 nm s použitím reagentu SulfaVer 4, obsahujícího chlorid 

barnatý. 

6.1.1.7 Stanovení uhličitanů 

Výpočet forem výskytu uhličitanů probíhal podle normy ČSN 75 7373 [90]. 

V tabulce 9 je zobrazen přehled výpočtů forem oxidu uhličitého ze stanovených hodnot 

KNK8,3 a KNK4,5. 

Tabulka 9: Výpočet látkových koncentrací hydrogenuhličitanů, uhličitanů a hydroxidových iontů 

z hodnot KNK8,3 a KNK4,5 [41]. 

Vztah KNK8,3 a KNK4,5 c(HCO3
-
) c(CO3

2-
) c(OH

-
) 

KNK8,3 a KNK4,5 KNK4,5 0 0 

KNK8,3 a KNK4,5 0 KNK8,3 0 

KNK8,3 a KNK4,5 0 0 KNK8,3 

KNK8,3 a KNK4,5 KNK4,5 – 2 KNK8,3 KNK8,3 0 

KNK8,3 a KNK4,5 0 KNK4,5 - KNK8,3 2 KNK4,5 - KNK8,3 

 

Pro přepočet látkové koncentrace c [mmol.l
-1

] na hmotnostní  [mg.l
-1

] platí 

následující vzorce 5 – 7, kde 60 je molární hmotnost uhličitanového iontu, 61 je molární 

hmotnost hydrogenuhličitanového iontu a 17 je molární hmotnost hydroxidového aniontu 

(všechny hodnoty jsou v g.mol
-1

) [41]. 

     
            

           (5) 

      
            

          (6) 

                        (7) 
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6.1.1.8 Stanovení vápenatých a hořečnatých iontů 

Chelatometrická titrace vápníku 

Při chelatometrickém stanovení obsahu vápníku se jako titrační činidlo používá 

tzv. chelaton 3 (dvojsodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (Na2H2Y) – viz obrázek14) 

[41]. 

 

Obrázek14: Strukturní vzorec EDTA (Chelatonu 3) [91]. 

Jako indikátor slouží indikátorová směs fluorexonu, thymolftalexonu a murexidu 

v pevné formě. Principem stanovení je reakce chelatonu 3 s kovovými ionty za vzniku 

komplexních aniontů rozpustných ve vodě, při které se zároveň uvolňují H
+
 ionty. 

Rovnováha a tvorba komplexů v průběhu stanovení je značně ovlivňována hodnotou pH, 

a proto se ke stanovení přidává i vhodný tlumivý roztok. 

Při chelatometrickém stanovení vápníku se využívá stálosti vápenatého komplexu 

s ethylendiamintetraoctovou kyselinou (EDTA) v silně alkalickém prostředí, kdy pH se 

pohybuje okolo 12 – 13. V takto alkalickém prostředí vzniká bezbarvý komplex hydroxidu 

hořečnatého, který je za těchto podmínek daleko stabilnější než komplex vápníku 

s metalochromním indikátorem. Konec titrace, dosažení bodu ekvivalence, se určí vizuálně 

- změnou zabarvení při uvolnění volného indikátorového aniontu. V bodě ekvivalence tak 

dojde k rozrušení komplexu, a tím k barevné změně titrovaného roztoku. Takže v tomto 

případě se hořčík odměrného stanovení neúčastní [41]. 

Chelatometrická titrace sumy vápníku a hořčíku 

Při chelatometrickém stanovení sumy vápníku a hořčíku se jako titrační činidlo 

používá tzv. chelaton 3. Jako indikátor slouží metalochromní indikátor erichromová 

čerň T, který v prostředí amoniakového tlumivého roztoku při pH 10 s Ca a Mg ionty tvoří 

vínově červený komplex. Předpokladem správného stanovení je, aby titrovaný roztok 

vykazoval hodnotu pH 10 ± 0,1 a obsahoval dostatečné množství hořečnatých iontů [41]. 
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6.1.1.9 Stanovení chloridových iontů 

Stanovení chloridů probíhalo podle normy ČSN EN ISO 9297 – jakost vod - 

stanovení chloridů – argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda 

podle Mohra) [92]. 

Principem této metodiky je titrace chloridů odměrným roztokem dusičnanu 

stříbrného v neutrálním nebo mírně alkalickém prostředí (pH 6,5 až 10,5) za vzniku málo 

rozpuštěného chloridu stříbrného, kdy vzniká bílá sraženina (viz rovnice (10)). Konec 

titrace je indikován chromanem draselným, který tvoří s ionty Ag
+
 jen málo rozpustnou 

sloučeninu chromanu stříbrného, kdy vzniká červenohnědá sraženina (viz rovnice (11)): 

Ag
+
 + Cl

-
↔AgCl(s)                (10) 

2 Ag
+
 + CrO4

2-
↔Ag2CrO4 (s)               (11) 

Chroman draselný je rozpustnější než chlorid stříbrný, proto při titraci vzniká nejprve 

bílá sraženina chloridu stříbrného a až po vysrážení veškerého chloridu ze vzorku, tj. těsně 

po dosažení bodu ekvivalence, se začne vytvářet červenohnědá sraženina chromanu 

stříbrného [41]. 

6.1.2 Demineralizace důlních vod 

6.1.2.1 Iontově-výměnné membrány RALEX 

Membrány RALEX
®

 jsou heterogenní iontově-výměnné fólie patentově vyráběné 

firmou MEGA a.s. Heterogenní membrána je tvořena vysoce plněnými polymerními 

kompozity složenými z velmi jemně mletých polymerních částic s iontově-výměnnými 

funkčními skupinami, zakotvenými v inertní polymerní matrici a armující textilií, která 

zlepšuje mechanické a elektrochemické vlastnosti membrány (nízký elektrický odpor; 

vysoká permselektivita; vysoká odolnost proti agresivním chemikáliím a průmyslovým 

membránovým jedům; dobrá tepelná odolnost; vysoká životnost; schopnost pracovat 

v širokém rozsahu pH). Do tzv. „pracovního stavu“ se membrány přivádějí zbobtnáním 

ve vodě. Během bobtnajícího procesu dochází ke změnám fyzikálně-mechanických 

a elektro-chemických vlastností membrán, čímž se membrány stávají iontově vodivými. 

Ve zbobtnalém stavu jsou membrány dobře ohebné a formovatelné, avšak v suchém stavu 

jsou křehké a nesmí se jakkoliv deformovat [93]. 
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6.1.2.2 Elektrodialýza 

Laboratorní experimenty demineralizace modelových roztoků probíhaly 

na elektrodialýzní laboratorní jednotce EDR-Z 10/0.8. (viz obrázek 15) s reverzací 

polarita s elektrodialyzačním modulem osazeném 10 páry komerčně dostupných iontově 

výměnných membrán RALEX typu AM PES (AM/H PES -  aniontově a CM/H PES - 

kationtově výměnné membrány RALEX
®

- základní vlastnosti těchto membrán jsou 

uvedeny v přílohách č. 4 a 5) a polyethylenovými (PE) rozdělovači o tloušťce 1 mm. 

Zařízení bylo konstruováno společností Mega a.s. Provozní parametry ED jednotky jsou 

shrnuty v tabulce 10.Účinná plocha 10 párů IEM činí 1 344 cm
2
. Veškeré testy byly 

provedeny při konstantním napětí 14 V (doporučené minimální napětí výrobcem je 1 V na 

1 pár membrán). 

 

Obrázek 15: Laboratorní elektrodialyzační jednotka EDR-Z 10/0.8. 

Tabulka 10: Provozní parametry elektrodialyzéru [94]. 

Veličina Jednotka Parametr 

Proud/Napětí A/V 2/24 

Provozní průtoky D, K l.hod
-1 

60-80 

Provozní průtoky E l.hod
-1

 50-60 

Minimální průtoky D, K l.hod
-1

 30 

Minimální průtoky E l.hod
-1

 20 

Provozní teplota °C 20-30 

Teplota min./max. °C 10/35 
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Proces elektrodialýzy probíhá ve vlastním elektrodialyzéru (obrázek 16a).  

Elektrodialyzér je zařízení tvořené stahovacími deskami s elektrodami (katodou a anodou, 

viz obrázek 16b) a membránovým svazkem, který je tvořen z několika párů iontově-

výměnných membrán (obrázek 16c), které jsou od sebe odděleny rozdělovači (spacery) 

nejčastěji se síťovou výplní, jež slouží k rovnoměrnému rozvodu roztoků po celé ploše 

membrán, zpevňují membrány a zároveň svou konstrukcí zajišťují promíchání roztoků 

uvnitř komor (obrázek 16d). 

 

Obrázek 16: Elektrodialyzér a jeho součásti 

 a) sestavený elektrodialyzér, b) stahovací desky s elektrodami,  c) iontově výměnné membrány – vlevo 

katexová, vpravo anexová,  d) rozdělovače. 

Metodika ED testů: 

 Kontrola těsnosti a ekvilibrace: Dávkování příslušného objemu důlní vody 

do D a K; dávka 250 ml roztoku Na2SO4 do elektrodového okruhu [94]; 

zapojení diluátového výstupu z modulu do koncentrátového zásobníku, 

a naopak zapojení koncentrátového výstupu z modulu do diluátového 

zásobníku; spuštění čerpadel; zapnutí zdroje stejnosměrného napětí; 

vyrovnání průtoků a hladin v D a K okruhu; po ustálení hladin vypnutí zdroje 

stejnosměrného napětí a čerpadel. 
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 Solný test: Dávkování příslušného objemu důlní vody do D a K okruhu; 

dávka 250 ml roztoku Na2SO4 do elektrodového okruhu; nastavení 

požadovaného napětí (14 V); zapnutí zařízení; zaznamenávání pH, vodivosti, 

teploty a celkového napětí v pravidelných intervalech 5 minut; zaznamenání 

počátečních a konečných hodnot průtoků a objemů; vypnutí zdroje 

stejnosměrného napětí a čerpadel. 

6.2 Charakteristiky důlních vod z vybraných lokalit 

Kompletní analýzy odebraných vzorků vod byly provedeny v laboratoři Institutu 

environmentálního inženýrství VŠB-TUO. 

6.2.1 Charakteristika důlní vody z lokality Vršany 

Vzorky vody použité k laboratorním účelům byly odebírány z retenční nádrže před 

vstupem na ÚDV Vršany. K testům ED byl použit vzorek vody, jehož chemismus 

je uveden v tabulce 11. 

Stanovením chemismu vody bylo zjištěno, že voda splňuje legislativní limity 

stanovené vodoprávním nařízením pro vypouštění, avšak z pohledu legislativních limitů 

pro vody povrchové obsahuje vyšší koncentrace SO4
2-

 iontů. V případě legislativních 

limitů pro povrchové vody využívané k vodárenským účelům obsahuje vyšší koncentrace 

RL, SO4
2-

 a Mn. V případě, že budeme brát v úvahu i legislativní limity pro vodu pitnou, 

pak voda obsahuje vyšší koncentrace Mn, Fe, SO4
2-

, Ca
2+

 a Mg
2+

. 

 

Tabulka 11: Chemismus vzorku vody z ÚDV Vršany. 

Ukazatel 

pH Ƙ Ca
2+ 

Mg
2+

 NL RL Zákal 

- mS.cm
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 g.l
-1

 g.l
-1

 ZF 

Vzorek 7,5 1,2 110,0 45,0 0,1 0,9 0,9 

Ukazatel 

Cl
- 

HCO3
- 

CHSKMn Mn Fe SO4
2- 

t 

mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 °C 

Vzorek 35,0 200,0 2,5 0,3 0,8 450,0 21,0 
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6.2.2 Charakteristika důlní vody z lokality ČSA 

Vzorky vody použité k laboratorním účelům byly odebírány ze sedimentačních 

nádrží před vstupem na ÚDV ČSA. Stručná charakteristika základního fyzikálně-

chemického rozboru vzorku důlní vody použitého k testům ED je uvedena v tabulce 12. 

Stanovením chemismu vody bylo zjištěno, že voda splňuje legislativní limity 

stanovené vodoprávním nařízením pro vypouštění, avšak z pohledu legislativních limitů 

pro vody povrchové obsahuje vyšší koncentrace RL, vyšší koncentrace SO4
2-

 iontů 

a manganu. V případě legislativních limitů pro povrchové vody využívané k vodárenským 

účelům obsahuje vyšší koncentrace RL, SO4
2-

, Fe a Mn. V případě, že budeme 

brát v úvahu i legislativní limity pro vodu pitnou, pak voda obsahuje vyšší vodivost 

a koncentrace Mn, Fe, SO4
2-

,Ca
2+

 a Mg
2+

 iontů. 

 

Tabulka 12: Chemismus vzorku vody z ÚDV ČSA. 

Ukazatel 

pH Ƙ Ca
2+ 

Mg
2+

 NL RL Zákal 

- mS.cm
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 g.l
-1

 g.l
-1

 ZF 

Vzorek 7,4 3,1 160,0 90,0 0,1 2,4 0,9 

Ukazatel 

Cl
- 

HCO3
- 

CHSKMn Mn Fe SO4
2- 

t 

mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 °C 

Vzorek 40,0 890,0 1,4 0,8 0,8 1010,0 21,0 

 

6.2.3 Charakteristika důlní vody z lokality Březno 

Vzorky vody použité k laboratorním účelům byly odebírány z vyrovnávací nádrže 

oblasti Dolu Nástup-Tušimice před vstupem na ÚDV Březno. Stručná charakteristika 

základního fyzikálně-chemického rozboru vzorku důlní vody použitého k testům ED 

je uvedena v tabulce 13. 

Stanovením chemismu vody bylo zjištěno, že voda splňuje legislativní limity 

stanovené vodoprávním nařízením pro vypouštění,avšak z pohledu legislativních limitů pro 

vody povrchové obsahuje vyšší koncentrace RL, vyšší koncentrace SO4
2-

, Ca
2+

, Mg
2+

a Mn. 



Ing. Matúšková Veronika: Demineralizace důlních vod pomocí elektrodialýzy 

2015 55 

 

V případě legislativních limitů pro povrchové vody využívané k vodárenským účelům 

obsahuje vyšší koncentrace RL, SO4
2-

, Ca
2+

, Mg
2+

 a Mn. V případě, že budeme brát 

v úvahu i legislativní limity pro vodu pitnou, pak voda obsahuje vyšší vodivost 

a koncentrace CHSK, Mn, SO4
2-

,Ca
2+

 a Mg
2+

 iontů. 

 

Tabulka 13: Chemismus vzorku vody z ÚDV Březno. 

Ukazatel 

pH Ƙ Ca
2+ 

Mg
2+

 NL RL Zákal 

- mS.cm
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 g.l
-1

 g.l
-1

 ZF 

Vzorek 7,6 4,6 320,0 240,0 0,1 4,0 1,6 

Ukazatel 

Cl
- 

HCO3
- 

CHSKMn Mn Fe SO4
2- 

t 

mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 °C 

Vzorek 65,0 250,0 6,3 6,3 0,1 1780 21,0 

 

6.2.4 Charakteristika důlní vody z lokality Emerán 

Vzorky vody použité k laboratorním účelům byly odebírány z vyrovnávací nádrže 

oblasti Dolu Bílina před vstupem na ÚDV Emerán. Stručná charakteristika základního 

fyzikálně-chemického rozboru vzorku důlní vody použitého k testům ED je uvedena 

v tabulce 14. 

Stanovením chemismu vody bylo zjištěno, že voda splňuje legislativní limity 

stanovené vodoprávním nařízením pro vypouštění, avšak z pohledu legislativních limitů 

pro vody povrchové obsahuje vyšší koncentrace RL a vyšší koncentrace SO4
2-

 iontů. 

V případě legislativních limitů pro povrchové vody využívané k vodárenským účelům 

voda obsahuje vyšší koncentrace RL a SO4
2-

 iontů. V případě, že budeme brát v úvahu 

i legislativní limity pro vodu pitnou, pak voda obsahuje vyšší vodivost a koncentrace Mn, 

SO4
2-

 a Mg
2+

 iontů. 
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Tabulka 14: Chemismus vzorku vody z ÚDV Emerán. 

Ukazatel 

pH Ƙ Ca
2+ 

Mg
2+

 NL RL Zákal 

- mS.cm
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 g.l
-1

 g.l
-1

 ZF 

Vzorek 8,2 17,0 70,0 60,0 0,9 1,2 2,2 

Ukazatel 

Cl
- 

HCO3
- 

CHSKMn Mn Fe SO4
2- 

t 

mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 mg.l
-1

 °C 

Vzorek 30,0 570,0 2,0 0,5 0,1 270,0 20,1 

 

6.3 Testy předúpravy 

Abychom mohli aplikovat proces elektrodialýzy a začít demineralizovat důlní vody, 

je nutné brát zřetel na kvalitu vstupní vody pro provoz elektrodialýzy tak, aby vyhovovala 

standardním (kritickým) limitům procesu elektrodialýzy (viz tabulka 15), standardním 

limitům pro vybraný typ použitých membrán a v neposlední řadě je nutné také brát 

v úvahu náklady na samotnou předúpravu. 

Tabulka 15: Vybrané standardní a kritické parametry procesu elektrodialýzy [94]. 

Parametr Jednotka Standardní hodnoty Kritické hodnoty 

pH - 2-8 Nad 10 

Teplota °C 20-30 10-35 

Zákal ZF 0,5 5 

CHSKCr mg.l
-1

 O2 50 100 

TOC mg.l
-1

 O2 15 50 

volný Cl2 mg.l
-1

 1 5 

HS
- mg.l

-1
 0,1 1 

As mg.l
-1

 0,1 1 

Fe
2(3)+ mg.l

-1
 0,3 3 

Al
3+

 mg.l
-1

 0,1 1 

Mn
2+

 mg.l
-1

 0,1 1 



Ing. Matúšková Veronika: Demineralizace důlních vod pomocí elektrodialýzy 

2015 57 

 

Předúprava důlních vod: 

V případě důlních vod z lokality Vršany se nepředpokládá významný vliv chemismu 

na membrány, přesto však byla pro snížení zákalu a zamezení vniku nerozpuštěných látek 

do membránového modulu použita jako předúprava filtrace pomocí filtru o velikosti pórů 

2 – 5 µm. Jelikož voda z lokality ČSA obsahuje vyšší koncentrace vápenatých 

a hořečnatých solí v přítomnosti vyšších koncentrací hydrogenuhličitanu, bylo jako 

předúpravu nutné provést stabilizaci vody provzdušňováním do ustálené hodnoty pH 8,14 

s následnou filtrací. Při stabilizaci dochází nejen ke změně pH, ale také ke snížení 

koncentrací vápenatých iontů a hydrogenuhličitanu, ve formě vzniklé sraženiny uhličitanu 

vápenatého. Tato předúprava byla použita i pro důlní vodu z lokality Emerán. 

Pro důlní vodu z lokality Březno byla pro testy na ED provedena předúprava: 

 Srážení uhličitanem sodným. V rámci použitého srážení došlo k výraznému 

snížení koncentrace vápenatých solí (tzn. snížení tvorby málo rozpustných 

a nerozpustných solí), samozřejmě byl brán také zřetel na pH upravované 

vody. Výhodou této předúpravy je, že do vzorku vody nepřidáváme žádné 

ionty, které by vadily průběhu elektrodialýzy. 

 Provzdušnění do stabilní hodnoty pH s následnou filtrací přes dva typy 

filtračních papírů. 

 

Obecné schéma předúpravy důlních vod z jednotlivých lokalit je znázorněno 

na obrázku 17. 

 

Obrázek 17: Obecné schéma demineralizace vod z jednotlivých lokalit. 

 

Vzorky důlních vod před použitím na ED byly opět podrobeny analýze (viz tabulka 16). 
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Tabulka 16: Vzorky důlních vod po předúpravě. 

Ukazatel 

pH Ƙ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- CHSKMn RL Mn Fe 

- mS.cm-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 g.l-1 mg.l-1 mg.l-1 

VRŠANY 

Vstup na ED 

po 

provzdušnění 

7,5 1,2 106,0 42,0 32,0 450,0 2,6 0,9 <0,1 <0,1 

ČSA 

Vstup na ED 

po 

provzdušnění 

8,1 3,1 70,0 80,0 40,0 1010,0 1,4 2,2 <0,1 <0,1 

BŘEZNO 

Vstup na ED 

po srážení 

10,0 6,1 15,0 140,0 61,0 1740,0 3,3 4,6 <0,1 <0,1 

BŘEZNO 

Vstup na ED 

po 

provzdušnění  

7,6 4,4 320,0 240,0 61,0 1780,0 6,3 4,0 <0,1 <0,1 

EMERÁN 

Vstup na ED 

po 

provzdušnění 

8,3 1,7 62,0 56,0 30,0 270,0 5,6 1,2 <0,1 <0,1 
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7 Výsledky a diskuze 

Předupravené vzorky důlních vod byly použity jako vstup při testech na ED. 

Demineralizace důlních vod byla provedena ve vsádkovém (BATCH) režimu a u vzorku 

důlní vody z lokality Vršany i v polokontinuálním (FEED AND BLEED) režimu 

s využitím laboratorní jednotky EDR-Z 10/0.8. s elektrodialyzačním modulem osazeném 

10 páry komerčně dostupných iontově-výměnných membrán AM PES. 

Procesní čas všech testů na ED byl určen dosažením maximálního stupně odsolení, 

tzn., že procesní čas byl ukončen při dosažení minimální hodnoty proudu, kdy ED je ještě 

účinná. Při překročení limitní hodnoty proudu dochází ke změně koncentrací iontů v D 

a K komorách ED modulu a může dojít k lokální destrukci membrán, např. k jejich spálení.  

Testy ED probíhaly v různých poměrech D:K se zaměřením na možnosti snížení 

objemu odpadního koncentrátu. 

Před použitím každého reálného vzorku důlní vody z dané lokality na ED jednotce 

předcházela série solných testů s modelovým roztokem síranu sodného o vodivosti 

odpovídající přibližné hodnotě konkrétního vzorku důlní vody. Cílem solných testů bylo 

zjistit přibližnou dobu demineralizace důlní vody, ověřit, zda je možné dosáhnout 

požadovaného stupně odsolení při proměnlivém vstupním objemu, a zjistit vhodné 

parametry čerpadla používaného při testech s objemem 10 l vody.  

Další solné testy byly prováděny před a po aplikaci ED na reálném vzorku důlní 

vody. Tyto solné testy sloužily k ověření účinnosti procesu a odhalení případného 

membránového zanesení. 

7.1 Vsádkové testy – vzorek Vršany 

Testy demineralizace důlních vod z lokality Vršany probíhaly v poměru D:K - 

2:2 (l), 2:0,5 (l) a 10:0,5 (l). Následující grafy 1 – 4 znázorňují průběhy testů ED v poměru 

D:K 2:0,5 (l) a 10:0,5 (l). V tabulce 17 jsou porovnány hodnoty vstupní vody před ED 

s výsledným diluátem a koncentrátem po elektrodialýze. 

 Test 2:2 (l) 

Maximálního stupně odsolení (90 %) při vstupním objemu 4 litrů důlní vody bylo 

dosaženo v průběhu 25 minut. Průtoky v jednotlivých okruzích se pohybovaly v rozmezí 
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60 – 70 l.h
-1

. Efektivita procesu je cca 74 l.h
-1

.m
-2

D.Získaný maximální stupeň zasolení 

koncentrátu činí 3,1 mS.cm
-1

. 

 Test 2:0,5 (l) 

Maximálního stupně odsolení (90%) při vstupním objemu 2,5 litru důlní vody bylo 

dosaženo v průběhu 30 minut. Průtoky v jednotlivých okruzích se pohybovaly v rozmezí 

60 – 70 l.h
-1

. Efektivita procesu je cca 37,1 l.h
-1

.m
-2 

D. Získaný maximální stupeň zasolení 

koncentrátu činí 4,6 mS.cm
-1

. 

 

Graf 1: Průběh proudu při testu o vstupním objemu 2,5 l DV z lokality Vršany. 

 

Graf 2:Průběh vodivosti D a K při vstupním objemu 2,5 l DV z lokality Vršany. 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

I (
A

) 

t (min) 

SOLNÝ TEST TEST 1 TEST 2 

0,00 

1000,00 

2000,00 

3000,00 

4000,00 

5000,00 

6000,00 

7000,00 

0 5 10 15 20 25 30 35 

κ 
(μ

S/
cm

) 

t (min) 

SOLNÝ TEST TEST 1  TEST 2 

Koncentrát 

Diluát 



Ing. Matúšková Veronika: Demineralizace důlních vod pomocí elektrodialýzy 

2015 61 

 

 Test 10:0,5 (l) 

Maximálního stupně odsolení (85 %) při vstupním objemu 10,5 litru důlní vody bylo 

dosaženo po 185 minutách testu se zapojením peristaltického čerpadla s průtokem 

160 rpm. Průtoky v jednotlivých okruzích se pohybovaly v rozmezí 50 – 70 l.h
-1

. Efektivita 

procesu je cca 25,2 l.h
-1

m
-2 

D. Získaný maximální stupeň zasolení koncentrátu činí 

15 mS.cm
-1

. 

 

Graf 3: Průběh proudu při testu o vstupním objemu 10,5 l DV z lokality Vršany. 

 

Graf 4: Průběh vodivosti D a K při vstupním objemu 10,5 l DV z lokality Vršany. 
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Tabulka 17: Porovnání vzorku vody při vstupu na ED a po ED z lokality Vršany. 

Ukazatel 

pH Ƙ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- CHSKMn RL Mn Fe 

- mS.cm-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 g.l-1 mg.l-1 mg.l-1 

Vstup na ED 

po filtraci  
7,5 1,2 106,0 42,0 32,0 450,0 2,6 0,9 <0,1 <0,1 

TEST 2:0,5 

Diluát  

5,8 0,1 8,0 4,0 2,0 35,0 1,1 0,1 <0,1 <0,1 

TEST 2:0,5 

Koncentrát  

8,3 4,6 180,0 120,0 165,0 2090,0 2,4 3,8 <0,1 <0,1 

TEST 10:0,5 

Diluát  

6,4 0,2 11,0 4,0 2,0 53,0 0,9 0,2 <0,1 <0,1 

TEST 10:0,5 

Koncentrát  

7,7 15,0 940,0 360,0 650,0 8320,0 6,0 14,0 <0,1 <0,1 

 

7.2 Vsádkové testy – vzorek ČSA 

Testy demineralizace důlních vod z lokality ČSA probíhaly v poměru D:K - 2:2 (l), 

2:0,5 (l) a 10:0,5 (l). Následující grafy 5 – 8 znázorňují průběhy testů ED v poměru D:K 

2:0,5 (l) a 10:0,5 (l). V tabulce 18 jsou porovnány hodnoty vstupní vody před ED 

s výsledným diluátem a koncentrátem po elektrodialýze. 

 Test 2:2 (l) 

Maximálního stupně odsolení (95 %) při vstupním objemu 4 litrů důlní vody bylo 

dosaženo v průběhu 35 minut. Průtoky v jednotlivých okruzích se pohybovaly v rozmezí 

60 – 70 l.h
-1

. Efektivita procesu je cca 51,2 l.h
-1

.m
-2  

D. Získaný maximální stupeň zasolení 

koncentrátu činí 6,1 mS.cm
-1

. 

 Test 2:0,5 (l) 

Maximálního stupně odsolení (95%) při vstupním objemu 2,5 litru důlní vody bylo 

dosaženo v průběhu 40 minut. Průtoky v jednotlivých okruzích se pohybovaly v rozmezí 
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65 – 70 l.h
-1

. Efektivita procesu je cca 26,5 l.h
-1

.m
-2 

D. Získaný maximální stupeň zasolení 

koncentrátu činí 11,5 mS.cm
-1

. 

 

Graf 5: Průběh proudu při testu o vstupním objemu 2,5 l DV z lokality ČSA. 

 

Graf 6:Průběh vodivosti D a K při vstupním objemu 2,5 l DV z lokality ČSA. 
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160 rpm. Průtoky v jednotlivých okruzích se pohybovaly v rozmezí 50 – 70 l.h
-1

. Efektivita 

procesu je cca 19,5 l.h
-1

m
-2 

D. Získaný maximální stupeň zasolení koncentrátu činí 

30 mS.cm
-1

. 

 

Graf 7: Průběh proudu při testu o vstupním objemu 10,5 l DV z lokality ČSA. 

 

 

Graf 8: Průběh vodivosti D a K při vstupním objemu 10,5 l DV z lokality ČSA. 
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Tabulka 18: Porovnání vzorku vody při vstupu na ED a po ED z lokality ČSA. 

Ukazatel 

pH Ƙ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- CHSKMn RL Mn Fe 

- mS.cm-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 g.l-1 mg.l-1 mg.l-1 

Vstup na ED 

po 

provzdušnění 

a filtraci 

8,1 3,1 70,0 80,0 40,0 1010,0 1,4 2,2 <0,1 <0,1 

TEST 2:0,5 

Diluát  

5,6 0,1 8,0 2,6 0,4 22,0 0,2 0,1 <0,1 <0,1 

TEST 2:0,5 

Koncentrát  

7,9 11,5 170,0 250,0 254,0 6110,0 3,6 10 <0,1 <0,1 

TEST 10:0,5 

Diluát  

6,6 0,2 7,0 6,1 1,8 54,0 0,4 0,1 <0,1 <0,1 

TEST 10:0,5 

Koncentrát  

7,6 30,0 430,0 1030,0 700,0 14700,0 8,2 31,0 <0,1 <0,1 

 

7.3 Vsádkové testy - vzorek Březno 

Z výsledků vstupní analýzy důlní vody, byla jako první předúprava zvolena metoda 

srážení uhličitanem sodným s následnou filtrací. Vstupní vodivost důlní vody je 

v porovnání s ostatními důlními vodami až 6násobná, z tohoto důvodu byly zvoleny ED 

testy se zvýšeným objemem koncentrátu. 

Testy demineralizace důlní vody probíhaly tedy v poměru D:K - 2:1 (l) a 10:3 (l), 

průběhy těchto testů jsou znázorněny v následujících grafech 9 – 14. V tabulce 19 jsou 

porovnány hodnoty vstupní vody před ED s výsledným diluátem a koncentrátem 

po elektrodialýze. 

 Test 2:1 (l) 

Maximálního stupně odsolení (95 %) při vstupním objemu 3 litrů důlní vody bylo 

dosaženo v průběhu 70 minut. Průtoky v jednotlivých okruzích se pohybovaly v rozmezí 
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60 – 70 l.h
-1

. Efektivita procesu je cca 18,4 l.h
-1

.m
-2 

D. Získaný maximální stupeň zasolení 

koncentrátu činí 15 mS.cm
-1

. 

 

Graf 9: Průběh proudu při testu o vstupním objemu 3 l DV z lokality Březno. 

 

Graf 10:Průběh vodivosti D a K při vstupním objemu 3 l DV z lokality Březno. 
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K zachycení takto jemných částic a k zamezení ucpání membrán by bylo nutné do procesu 

předúpravy zařadit lepší než námi použitou tlakovou filtraci.  

V rámci tohoto testu byla jako předúprava zvolena druhá metoda, a to aerace 

s následnou filtrací. Maximálního stupně odsolení (90 %)v režimu reverzace při vstupním 

objemu 13 litrů důlní vody bylo dosaženo po 215 minutách testu se zapojením 

peristaltického čerpadla s průtokem 200 rpm. Průtoky v jednotlivých okruzích 

se pohybovaly okolo 70 l.h
-1

. Efektivita procesu je cca 38,6 l.h
-1

m
-2 

D. Získaný maximální 

stupeň zasolení koncentrátu činí 14 mS.cm
-1

. 

Režim reverzace byl zvolen, aby se zabránilo zanášení povrchu membrány 

neprostupným filmem, který vzniká srážením rozpuštěných solí ve zpracované důlní vodě. 

Při dosažení maximálního stupně zakoncentrování koncentrátu, jehož vodivost činila 

16 mS.cm
-1

, došlo k zastavení testu (po 55 minutách), následně byl vyměněn objem 

koncentrátu za vstupní vodu (1 l), prohozen diluátový a koncentrátový okruh a test byl opět 

spuštěn, ale v režimu opačné polarity elektrod. Při dosažení maximálního stupně 

zakoncentrování koncentrátu 14 mS.cm
-1 

byl test opět pozastaven (po 60 minutách 2. testu) 

a postup se znovu opakoval. Třetí test byl ukončen po 100 minutách při dosažení 

maximální demineralizace důlní vody. Porovnáním grafů (12 – 14) je vidět, že průběh 

odsolování prvních dvou testů má lineární charakter. 

 

Graf 11: Průběh proudu při testu o vstupním objemu 13 l DV z lokality Březno. 
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Graf 12: Znázornění průběhu vodivosti D a K při vstupním objemu 13 l DV z lokality Březno (1. test). 

 

 

Graf 13: Znázornění vodivosti D a K při vstupním objemu 13 l DV z lokality Březno (2. test). 
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Graf 14: Znázornění vodivosti D a K při vstupním objemu 13 l DV z lokality Březno (3. test). 

Tabulka 19: Porovnání vzorku vody při vstupu na ED a po ED z lokality Březno. 

Ukazatel 

pH Ƙ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- CHSKMn RL Mn Fe 

- mS.cm-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 g.l-1 mg.l-1 mg.l-1 

Vstup na ED 

srážení 
10,0 6,1 15,0 140 61,0 1740,0 3,3 4,6 <0,1 <0,1 

TEST 2:1 

Diluát  

9,6 0,1 1,4 0,4 0,4 7,6 0,7 0,3 <0,1 <0,1 

TEST 2:1 

Koncentrát  

10,0 15,0 50,0 260,0 210,0 6080,0 7,2 11,0 <0,1 <0,1 

Vstup na ED 

provzdušnění  
7,6 4,4 320,0 240,0 61,0 1780 6,3 4,0 <0,1 <0,1 

TEST 10:3 

Diluát  

7,3 0,3 12,0 25,0 4,0 70,0 1,1 0,5 <0,1 <0,1 

TEST 10:3 

Koncentrát  

7,1 14,0 1020,0 580,0 310,0 8220,0 8,5 15,0 <0,1 <0,1 
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7.4 Vsádkové testy – vzorek Emerán 

Testy demineralizace důlních vod z lokality Emerán probíhaly v poměru D:K - 

2:0,5 (l) a 10:0,5 (l), průběhy těchto testů jsou znázorněny v následujících grafech 15 – 18. 

V tabulce 20 jsou porovnány hodnoty vstupní vody před ED s výsledným diluátem 

a koncentrátem po elektrodialýze. 

 Test 2:0,5 (l) 

Maximálního stupně odsolení (90 %) při vstupním objemu 2,5 litru důlní vody bylo 

dosaženo v průběhu 30 minut. Průtoky v jednotlivých okruzích se pohybovaly v rozmezí 

65 – 75 l.h
-1

. Efektivita procesu je cca 36,7 l.h
-1

.m
-2 

D. Získaný maximální stupeň zasolení 

koncentrátu činí 6,4 mS.cm
-1

. 

 

 

Graf 15: Průběh proudu při testu o vstupním objemu 2,5 l DV z lokality Emerán. 
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Graf 16:Průběh vodivosti D a K při vstupním objemu 2,5 l DV z lokality Emerán. 

 Test 10:0,5 (l) 

Maximálního stupně odsolení (85 %) při vstupním objemu 10,5 litru důlní vody bylo 

dosaženo po 180 minutách testu se zapojením peristaltického čerpadla s průtokem 

160 rpm. Průtoky v jednotlivých okruzích se pohybovaly v rozmezí 55 – 70 l.h
-1

. Efektivita 

procesu je cca 26 l.h
-1

m
-2 

D. Získaný maximální stupeň zasolení koncentrátu činí 

18 mS.cm
-1

. 

 

Graf 17: Průběh proudu při testu o vstupním objemu 10,5 l DV z lokality Emerán. 

0 

1 000 

2 000 

3 000 

4 000 

5 000 

6 000 

7 000 

0 10 20 30 40 

κ 
(μ

S/
cm

) 

t (min) 

SOLNÝ TEST TEST 1 TEST 2 TEST 3 

Koncentrát 

Diluát 
 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

I (
A

) 

t (min) 

SOLNÝ TEST TEST - vstup 10,5 l 



Ing. Matúšková Veronika: Demineralizace důlních vod pomocí elektrodialýzy 

2015 72 

 

 

Graf 18: Průběh vodivosti D a K při vstupním objemu 10,5 l DV z lokality Emerán. 

Tabulka 20: Porovnání vzorku vody při vstupu na ED a po ED z lokality Emerán. 

Ukazatel 

pH Ƙ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- CHSKMn RL Mn Fe 

- mS.cm-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 g.l-1 mg.l-1 mg.l-1 

Vstup na ED  8,3 1,7 62,0 56,0 30,0 270,0 5,6 1,2 <0,1 <0,1 

TEST 2:0,5 

Diluát  

7,9 0,1 5,0 3,0 0,4 4,0 0,9 0,1 <0,1 <0,1 

TEST 2:0,5 

Koncentrát  

7,8 6,4 260,0 200,0 150,0 1510,0 34,0 4,1 <0,1 <0,1 

TEST 10:0,5 

Diluát  

8,3 0,2 5,0 6,0 4,0 15,0 0,6 0,2 <0,1 <0,1 

TEST 10:0,5 

Koncentrát  

7,9 18,0 1230,0 700,0 580,0 5200,0 58,0 14,0 <0,1 <0,1 
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7.5 Polokontinuální test – vzorek Vršany 

V návaznosti na získané výsledky vsádkových testů z ÚDV Vršany byl proveden test 

ED v polokontinuálním (FEED-AND-BLEED) režimu. Polokontinuální test sloužil hlavně 

k ověření a možnosti získání maximálního stupně zakoncentrování koncentrátu při udržení 

podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových. Při tomto testu byla vstupní 

voda vedena ze zásobní nádrže, o objemu 50 l, peristaltickými čerpadly do okruhu diluátu. 

Průtok byl nastaven tak, aby výsledná upravená voda splňovala legislativní požadavky 

pro vody povrchové, kdy příslušná míra znečištění do toku obsahuje koncentrace RL < 1 

g.l
-1

, SO4
2- 

< 300 mg.l
-1

, Cl
- 

< 350 mg.l
-1

. Upravená voda odtékala přepadem do sběrné 

nádrže pro diluát. Koncentrátový okruh byl provozován v režimu BATCH (objem 0,5 l) se 

zřetelem na minimální objem odpadu (koncentrátu). Průběh tohoto testu je znázorněn 

v následujících grafech 19 a 20. V tabulce 21 jsou porovnány hodnoty vstupní vody před 

ED s výsledným diluátem a koncentrátem po elektrodialýze. 

 Test 50:0,5 (l) 

Odsolování 50 l důlní vody bylo dosaženo za dobu 5 h a 50 min. Účinnost odsolení 

byla kolem 50 %. Vnitřní cirkulace diluátového a koncentrátového okruhu se na začátku 

testu pohybovaly v rozmezí 60 – 70 l.h
-1

, na konci testu však došlo ke snížení 

koncentrátového průtoku na rozmezí 40 – 50 l.h
-1

. Tento pokles průtoků poukazuje 

na dosažení maximálního stupně zkoncentrování koncentrátového okruhu. Efektivita 

procesu je cca 65 l.h
-1

.m
-2

. Získaný maximální stupeň zasolení koncentrátu činí 

29,6 mS.cm
-1

. 

 

Graf 19: Průběh proudu polokontinuálního testu. 
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Graf 20: Vodivost diluátu a koncentrátu polokontinuálního testu. 

 

Tabulka 21: Porovnání vzorku polokontinuálního testu z lokality Vršany při vstupu na ED a po ED. 

Ukazatel 

pH Ƙ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- CHSKMn RL Mn Fe 

- mS.cm-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 g.l-1 mg.l-1 mg.l-1 

Vstup na ED  7,5 1,2 105,82 42,06 32,15 447,6 2,5 0,9 <0,1 <0,1 

Diluát  7,53 0,568 45,63 28,7 10,63 199 1,3 0,5 <0,1 <0,1 

Koncentrát  7,41 29,6 669,3 1208 3350 >6000 14,16 30 <0,1 <0,1 
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8 Vyhodnocení naměřených dat 

Cílem této výzkumné práce byla úprava důlních vod z hnědouhelných lokalit 

odebraných před vstupem na ÚDV Vršany, ČSA, Březno a Emerán s využitím ED a se 

zaměřením na získání vody o maximální možné demineralizaci a na získání minimálního 

objemu koncentrátu, tedy odpadu. Všechny provedené experimentální testy potvrdily 

možnost provozovat ED jednotku se sníženým objemem koncentrátu. 

8.1 Efektivita procesu vsádkových testů 

V tabulce 22 jsou srovnány všechny vsádkové testy a přepočítány na vstup 10 l důlní 

vody. Tabulka uvádí potřebný čas demineralizace, porovnání průtoků v jednotlivých 

hydraulických okruzích v [l.h
-1

] a efektivitu procesů v l.h
-1

na m
2
 účinné plochy membrán. 

V tabulce 23 jsou srovnány výsledné hodnoty vodivosti diluátu a koncentrátu s výsledným 

objemem odpadu také přepočítaným na vstup 10 l důlní vody. 

Tabulka 22: Porovnání efektivity procesu jednotlivých vsádkových testů. 

Ukazatel 

Vzorek důlní vody 

Vršany ČSA Březno Emerán 

2:2 

[l] 

2:0,5 

[l] 

10:0,5 

[l] 

2:2 

[l] 

2:0,5 

[l] 

10:0,5 

[l] 

2:1 

[l] 

10:3 

[l] 

2:0,5 

[l] 

10:0,5 

[l] 

t DR 

[min] 
125 150 185 175 200 240 350 215 150 180 

Porovnání průtoků v jednotlivých hydraulických okruzích při testech ED [l.h-1] 

Průtok D 5 4 3,2 3,4 2,8 2,5 1,6 2,7 4 3,3 

Průtok K 5 1 0,2 3,4 0,7 0,1 0,9 0,8 1 0,2 

Σ 10 5 3,4 6,8 3,5 2,6 2,5 3,6 5 3,5 

Porovnání efektivity procesu v jednotlivých hydraulických okruzích při testech ED [l.h-1.m-2] 

Efektivita výnosu D 37 29,7 24 25,6 21,2 18,6 12 20,6 29,7 24,8 

Efektivita výnosu K 37 7,4 1,2 25,6 5,3 0,9 6,4 6,2 7 1,2 

Σ 74 37,1 25,2 51,2 26,5 19,5 18,4 26,8 36,7 26 
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Tabulka 23: Porovnání výsledné vodivosti diluátu a koncentrátu při testech ED. 

Ukazatel 

Vzorek důlní vody 

Vršany ČSA Březno Emerán 

2:2 

[l] 

2:0,5 

[l] 

10:0,5 

[l] 

2:2 

[l] 

2:0,5 

[l] 

10:0,5 

[l] 

2:1 

[l] 

10:3 

[l] 

2:0,5 

[l] 

10:0,5 

[l] 

t DR 

[min] 
125 150 185 175 200 240 350 215 150 180 

Výsledná vodivost  

D 

[mS.cm-1] 

0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 

Výsledná vodivost  

K 

[mS.cm-1] 

3,0 4,6 15,0 6,0 11,5 30,0 15,0 14,0 6,4 18,0 

Výsledný objem  

K 

[l] 

10 2,5 0,5 10 2,5 0,5 5 3 2,5 0,5 

 

Porovnáním výsledných diluátů všech testů je zřejmé, že jednotlivé důlní vody 

v různých poměrech dosahovaly relativně shodné hodnoty maximálního stupně 

demineralizace. V rámci testů při stejném poměru D a K je maximální získané zasolení 

koncentrátu násobkem původní vodivosti vzorku. Nejrychleji se demineralizovala voda, 

při stejném poměru D a K, avšak s nejmenším stupněm zasolení koncentrátu a s největším 

objemem odpadu. Výjimku tvořily testy vzorku z ÚDV Březno, které při vstupu 10:3 

s reverzací probíhaly rychleji než testy v poměru 2:1. 

8.2 Stupeň odsolení a účinnost separace vsádkových testů 

Provedené vsádkové testy prokázaly možnost vysoké demineralizace důlních vod. 

Na obrázku 18 a 19 jsou vykresleny grafy znázorňující průběh demineralizace a dosažený 

maximální stupeň odsolení jednotlivých testů důlních vod. Uvedený stupeň odsolení 

je vypočítaný ze vstupních a výstupních hodnot vodivosti a pohybuje se od 85 do 95 %. 

Z vykreslených grafů, je zřejmé, že všechny testy mají podobný exponenciální charakter 

odsolení, výjimku však tvoří důlní voda z lokality Březno (obrázek 39, vlevo dole), 

u kterého byl použit režim reverzace. Odsolení probíhalo ve třech testech – odsolení 

prvního testu probíhalo lineárně a bylo dosaženo maximálního DR 35 %, odsolení druhého 

testu také ještě probíhalo lineárně s maximální hodnotou DR 65 %, u třetího testu již bylo 

dosaženo maximálního stupně odsolení, které činilo 90 %, a průběh odsolení již měl 

charakter exponenciální funkce. 
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Obrázek 18: Srovnání DR jednotlivých testů DV při vstupním objemu 2 l D (vlevo nahoře Vršany 

(2:0,5 l), vpravo nahoře ČSA (2:0,5 l), vlevo dole Březno (2:1 l), vpravo dole Emerán (2:0,5 l)). 

 

Obrázek19: Srovnání DR jednotlivých testů DV při vstupním objemu 10 l D(vzorky: vlevo nahoře 

Vršany (10:0,5 l), vpravo nahoře ČSA (10:0,5 l), vlevo dole Březno (10:3 l), vpravo dole Emerán (10:0,5 l)). 
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V tabulce 24 je porovnána účinnost separace jednotlivých vybraných ukazatelů 

jakosti demineralizované důlní vody. Provedené vsádkové testy prokázaly, že nejmenší 

hodnoty účinnosti separace byly u CHSK, a to konkrétně 56 % u testu v poměru D:K 2:0,5 

(l) a 62 % u testu v poměru D:K 10:0,5 (l) důlní vody z lokality ÚDV Vršany. Naopak 

největší účinnost separace vykazovaly hořečnaté a síranové ionty u testu v poměru D:K 2:1 

(l) důlní vody z lokality ÚDV Březno. 

Průměrná účinnost separace vybraných ukazatelů se pohybuje od 77 do 95 %. 

Nejmenší průměrnou účinnost separace vykazuje chemická potřeba kyslíku, naopak 

největší průměrnou účinnost separace vykazují chloridové a síranové ionty. 

Tabulka 24: Účinnost separace vsádkových testů vybraných ukazatelů jakosti demineralizované DV. 

U
k

a
za

te
l 

Účinnost separace (%)  

Vsádkové testy 

Vršany ČSA Březno Emerán 

2:0,5 10:0,5 2:0,5 10:0,5 2:1 10:3 2:0,5 10:0,5 průměr 

Ƙ 92 86 97 94 98 93 93 85 92 

Ca
2+

 93 90 89 91 90 96 93 92 92 

Mg
2+

 91 90 97 93 99 90 96 91 93 

Cl
-
 94 94 99 95 99 94 99 86 95 

SO4
2-

 92 88 98 95 99 96 99 95 95 

CHSKMn 56 63 88 72 79 83 83 89 77 

RL105 91 83 98 97 93 88 90 80 90 

 

Provedené experimenty potvrdily vysokou účinnost separace námi sledovaných 

ukazatelů a možnost provozu ED se sníženým objemem koncentrátu. 
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8.3 Porovnání diluátu vsádkových testů s legislativními předpisy 

V tabulce 25 jsou porovnány hodnoty vybraných ukazatelů jakosti diluátu 

jednotlivých testů s legislativními vyhláškami pro přípustné znečištění odpadních vod 

k vypouštění do povrchových toků, pro požadavky užívání vod k vodárenským účelům 

a s ukazateli pitné vody. 

U všech diluátů z různých lokalit bylo dosaženo vysoké demineralizace důlní vody. 

Při aplikaci ED na jednotlivé vyhlášky by byl potřebný procesní čas výrazně kratší. 

V rámci vypouštění důlní vody do vody povrchové by byl procesní čas ukončen při 

dosažení hodnoty vodivosti pod 1 mS.cm
-1

, a to při dosažení přibližné koncentrace: 

 RL < 1 g.l
-1

,  

 SO4
2- 

< 300 mg.l
-1

,  

 Cl
- 
< 350 mg.l

-1
. 

 

V rámci použití důlní vody k vodárenským účelům by byl procesní čas ukončen při 

dosažení hodnoty vodivosti pod 0,7 mS.cm
-1

,a to při dosažení přibližné koncentrace: 

 RL < 0,75 g.l
-1

,  

 SO4
2- 

< 200 mg.l
-1

,  

 Cl
- 
< 150 mg.l

-1
. 

 

V rámci použití důlních vod k pitným účelům by byl procesní čas ukončen při 

dosažení vodivosti pod 1,25 mS.cm
-1

, tato hodnota je daná příslušnou legislativou 

(vyhláška č. 293/2006 Sb.), a to při dosažení mezní hodnoty koncentrace: 

 SO4
2- 

< 250 mg.l
-1

,  

 Cl
- 
< 100 mg.l

-1
.  

V rámci této vyhlášky, musíme brát také ohled na doporučené hodnoty vápníku, 

hořčíku a celkové tvrdosti vody. Po elektrodialýze je také nutné vyčištěnou vodu dále 

hygienizovat kvůli eliminaci mikrobiologického znečištění. 
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Tabulka 25: Porovnání vybraných ukazatelů jakosti diluátů vsádkových testů s legislativními požadavky. 

Ukazatel Jednotka 

Jakost vod - diluát Legislativní požadavky 

ÚDV Vršany ÚDV ČSA ÚDV Březno ÚDV Emerán 
Přípustná 

míra 

znečištění 

OV při 

vypouštění 

do toku 

Požadavky na 

užívání vod 

pro 

vodárenské 

účely 

Ukazatele pitné 

vody a jejich 

hygienické 

limity 

(MH/DH*) 

2:0,5 10:0,5 2:0,5 10:0,5 2:1 10:3 2:0,5 10:0,5 

pH - 5,8 6,4 5,6 6,6 9,6 7,3 7,9 8,3 6-9 6-9 6,5-9,5 

Ƙ [mS.cm
-1

] 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 - - 1,25 

Ca
2+

 [mg.l
-1

] 8,0 11,0 8,0 7,0 1,4 12,0 5,0 5,0 300 190 30/40-80 

Mg
2+

 [mg.l
-1

] 4,0 4,0 2,6 6,1 0,4 25,0 3,0 6,0 200 120 10/20-30 

Cl
-
 [mg.l

-1
] 2,0 2,0 0,4 1,8 0,4 4,0 0,4 4,0 350 150 100 

SO4
2-

 [mg.l
-1

] 35,0 53,0 22,0 54,0 7,6 70,0 4,0 15,0 300 200 250 

CHSKMn [mg.l
-1

] 1,1 0,9 0,2 0,4 0,7 1,1 0,9 0,6 120 26 3 

RL105 [g.l
-1

] 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,1 0,2 1 0,75 - 

Mn [mg.l
-1

] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 0,3 0,05 

Fe [mg.l
-1

] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2 0,55 0,2 

* „Mezní hodnota (MH) – hodnota ukazatele jakosti pitné vody, jejíž překročení obvykle nepředstavuje akutní zdravotní riziko. Není-li u ukazatele uvedeno 

jinak, jedná se o horní hranici rozmezí přípustných hodnot/ Doporučená hodnota (DH) podle § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ [38]. 
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Vzorek Vršany 

Srovnání vodivosti obou testů z lokality ÚDV Vršany s legislativními limity 

vodivosti a RL je znázorněno v grafu 21. 

 

Graf 21: Srovnání vodivosti diluátů Vršany s legislativními vyhláškami. 

Po zfiltrování vzorku z lokality ÚDV Vršany vzorek neodpovídá legislativním 

limitům pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových pouze koncentrace SO4
2-

 

iontů. Abychom tuto vodu mohli vypouštět, musí být účinnost odsolení minimálně 35%. 

Tato hodnota odsolení je u vzorku 2,5 l dosažena po cca 6 minutách, efektivita procesu by 

byla cca 186 l.h
-1

.m
-2

. U vzorku 10,5 l je 35% odsolení dosaženo po 50 minutách, 

efektivita procesu by byla cca 97 l.h
-1

.m
-2

. 

K použití vody k vodárenským účelům důlní voda neodpovídá legislativním limitům 

koncentrací RL a SO4
2-

 iontů. Abychom tuto vodu mohli používat, musí být účinnost 

odsolení minimálně 56%. Tuto hodnotu odsolení u vzorku 2,5 l dosáhneme po cca 12 

minutách, efektivita procesu by byla cca 93 l.h
-1

.m
-2

. U vzorku 10,5 l je 56% odsolení 

dosaženo po 85 minutách, efektivita procesu by byla cca 56 l.h
-1

.m
-2

. 

Porovnáním limitu vodivosti pro pitnou vodu ve vyhlášce s vodivostí důlní vody, je 

zřejmé, že vodivost odpovídá mezní hodnotě již na vstupu před použitím ED, avšak ve 

vzorku důlní vody nebyl splněn limit pro koncentraci SO4
2-

 iontů. Limit obsahu síranových 

iontů by byl splněn po 45% odsolení. Této hodnoty odsolení je u vzorku 2,5 l dosaženo 
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po cca 8 minutách, efektivita procesu by byla cca 143 l.h
-1

.m
-2

. U vzorku 10,5 l je 45% 

odsolení dosaženo po 65 minutách, efektivita procesu by byla cca 71 l.h
-1

.m
-2

. Po 45% 

odsolení by mělo dojít i ke snížení koncentrací Ca
2+

 a Mg
2+

 iontů na doporučené hodnoty 

uvedené ve vyhlášce č. 293/2006 Sb. 

Vzorek ČSA 

Srovnání vodivosti obou testů z lokality ÚDV ČSA s legislativními limity vodivosti 

a RL je znázorněno v grafu 22. 

 

Graf 22: Srovnání vodivosti diluátů ČSA s legislativními vyhláškami. 

Po provzdušnění vzorek z lokality ÚDV ČSA neodpovídá legislativním limitům 

pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových koncentracemi RL aSO4
2-

 iontů. 

Abychom tuto důlní vodu mohli vypouštět, musí být účinnost odsolení minimálně 70%. 

Tato hodnota odsolení je u vzorku 2,5 l dosažena po cca 20 minutách, efektivita procesu by 

byla cca 62 l.h
-1

.m
-2

. U vzorku 10,5 l je 70% odsolení dosaženo po 120 minutách, 

efektivita procesu by byla cca 39 l.h
-1

.m
-2

. 

K použití vody k vodárenským účelům důlní voda neodpovídá legislativním limitům 

koncentrací RL a SO4
2-

 iontů. Abychom tuto vodu mohli používat, musí být účinnost 

odsolení minimálně 80%. Tato hodnota odsolení je u vzorku 2,5 l dosažena po cca 

25 minutách, efektivita procesu by byla cca 41 l.h
-1

.m
-2

. U vzorku 10,5 l je 80% odsolení 

dosaženo po 155 minutách, efektivita procesu by byla cca 30 l.h
-1

.m
-2

.  
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V porovnání s vyhláškou pro pitné vody důlní voda neodpovídá legislativním 

limitům pro vodivost a koncentraci SO4
2-

 iontů. Aby byly splněny legislativní limity, musí 

být účinnost odsolení minimálně 75%. Této hodnoty odsolení u vzorku 2,5 l dosáhneme po 

cca 23 minutách, efektivita procesu by byla cca 49 l.h
-1

.m
-2

. U vzorku 10,5 l je 75% 

odsolení dosaženo po 135 minutách, efektivita procesu by byla cca 35 l.h
-1

.m
-2

. Po 75% 

odsolení by mělo dojít i ke snížení koncentrací Ca
2+

 a Mg
2+

 iontů na doporučené hodnoty 

uvedené ve vyhlášce č. 293/2006 Sb. 

ÚDV Březno 

Srovnání vodivosti obou testů z lokality ÚDV Březno s legislativními limity 

vodivosti a RL je znázorněno v grafu 23. 

 

Graf 23: Srovnání vodivosti diluátů Březno s legislativními vyhláškami. 

Po předúpravě vzorek z lokality ÚDV Březno neodpovídá legislativním limitům pro 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových koncentrací RL a SO4
2-

 iontů. Abychom 

tuto důlní vodu mohli vypouštět, musí být účinnost odsolení minimálně 85%. Této hodnoty 

odsolení je u vzorku 3 l dosaženo po cca 53 minutách, efektivita procesu by byla 

cca 25 l.h
-1

.m
-2

. U vzorku 13 l je 85% odsolení dosaženo po 180 minutách, efektivita 

procesu by byla cca 32,2 l.h
-1

.m
-2

. Po 85% odsolení dojde i ke snížení koncentrací Ca
2+

 

a Mg
2+

 iontů na požadované hodnoty. 
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K použití vody k vodárenským účelům důlní voda neodpovídá legislativním limitům 

koncentrací RL a SO4
2-

 iontů. Abychom mohli tuto vodu používat, musí být účinnost 

odsolení minimálně 90%. Tato hodnota odsolení je u vzorku 3 l dosažena po cca 62 

minutách, efektivita procesu by byla cca 22 l.h
-1

.m
-2

. U vzorku 13 l je 90% odsolení 

dosaženo po 215 minutách, efektivita procesu by byla cca 26,9 l.h
-1

.m
-2

. Po 90% odsolení 

dojde i ke snížení koncentrací Ca
2+

 a Mg
2+

 iontů na požadované hodnoty. 

V porovnání s vyhláškou pro pitné vody odpadní voda neodpovídá legislativním 

limitům pro vodivost a koncentraci SO4
2-

 iontů. Aby byly splněny legislativní limity, musí 

být účinnost odsolení minimálně 87%. Této hodnoty odsolení je u vzorku 3 l dosaženo 

po cca 60 minutách, efektivita procesu by byla cca 22 l.h
-1

.m
-2

. U vzorku 13 l je 87% 

odsolení dosaženo po 190 minutách, efektivita procesu by byla cca 30,2 l.h
-1

.m
-2

. Po 87% 

odsolení dojde i ke snížení koncentrací CHSK, Ca
2+

 a Mg
2+ 

iontů na doporučené hodnoty 

uvedené ve vyhlášce č. 293/2006 Sb. 

ÚDV Emerán 

Srovnání vodivosti obou testů z lokality ÚDV Emerán s legislativními limity 

vodivosti a RL je znázorněno v grafu 24. 

 

Graf 24: Srovnání vodivosti diluátů Emerán s legislativními vyhláškami. 
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Po provzdušnění vzorek z lokality ÚDV Emerán neodpovídá legislativním limitům 

pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových pouze koncentrací RL. Abychom tuto 

důlní vodu mohli vypouštět, musí být účinnost odsolení minimálně 20%. Této hodnoty 

odsolení je u vzorku 2,5 l dosaženo po cca 5 minutách, efektivita procesu by byla cca 186 

l.h
-1

.m
-2

. U vzorku 10,5 l je 20% odsolení dosaženo po 20 minutách, efektivita procesu by 

byla cca 260 l.h
-1

.m
-2

. 

K použití vody k vodárenským účelům důlní voda neodpovídá legislativním limitům 

koncentrací RL a SO4
2-

 iontů. Abychom tuto vodu mohli používat, musí být účinnost 

odsolení minimálně 38%. Této hodnoty odsolení je u vzorku 2,5 l dosaženo po cca 

8 minutách, efektivita procesu by byla cca 143 l.h
-1

.m
-2

. U vzorku 10,5 l je 38% odsolení 

dosaženo po 50 minutách, efektivita procesu by byla cca 94 l.h
-1

.m
-2

.  

V porovnání s vyhláškou pro pitné vody odpadní voda neodpovídá legislativním 

limitům pro vodivost a rovněž mírně převyšuje koncentraci SO4
2-

 iontů. Aby byly splněny 

legislativní limity, musí být účinnost odsolení minimálně 25%. Tato hodnota odsolení je u 

vzorku 2,5 l dosažena po cca 7 minutách, efektivita procesu by byla cca 124 l.h
-1

.m
-2

. U 

vzorku 10,5 l je 25% odsolení dosaženo po 27 minutách, efektivita procesu by byla cca 165 

l.h
-1

.m
-2

. Po 25% odsolení dojde i ke snížení koncentrací Ca
2+ 

iontů na doporučené hodnoty 

uvedené ve vyhlášce č. 293/2006 Sb., avšak koncentrace Mg
2+

 iontů bude převyšovat 

doporučenou hodnotu o 15 mg.l
-1

. 
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Srovnání testů: V tabulce 26 jsou všechny vsádkové testy přepočítány na vstup 10 l 

důlní vody a porovnány efektivity jednotlivých procesů s potřebnou dobou odsolení 

v závislosti na jednotlivé legislativní vyhlášky. 

Tabulka 26: Porovnání potřebné doby odsolení a efektivity procesu v závislosti na jednotlivé vyhlášky. 

TEST 

Povrchové vody Vodohospodářské účely Pitná voda 

DR 

[min] 

Efektivita 

procesu 

[l.h-1.m-2] 

DR 

[min] 

Efektivita 

procesu 

[l.h-1.m-2] 

DR 

[min] 

Efektivita 

procesu 

[l.h-1.m-2] 

Vršany 2:0,5 30 186 60 93 40 143 

Vršany 10:0,5 50 97 85 56 65 71 

ČSA 2:0,5 100 62 125 41 115 49 

ČSA 10:0,5 120 39 155 30 135 35 

Březno 2:1 265 25 310 22 300 22 

Březno 10:3 180 32 215 27 190 30 

Emerán 2:0,5 25 186 40 143 35 124 

Emerán 10:0,5 20 260 50 94 27 165 

 

8.4 Vyhodnocení polokontinuálního testu 

Porovnání jednotlivých ukazatelů jakosti vod s legislativními požadavky je 

znázorněno v tabulce 27. Grafické znázornění účinnosti separace vybraných ukazatelů je 

v grafu 25. Kvalita diluátu po polokontinuálním testu odpovídá legislativním požadavkům 

pro vypouštění důlních vod do vod povrchových, pro užívání vod k vodárenským účelům 

i vybraným hygienickým limitům pro pitné vody. 

Cílem testu však bylo, získat koncentrát o maximálním stupni zakoncentrování 

a udržet kvalitu důlní vody pro vypouštění do vod povrchových. Tento cíl byl splněn 

po 350 minutách (5 hod. a 40 min.) testu, kdy bylo dosaženo maximálního stupně 

zakoncentrování koncentrátového proudu (30 mS.cm
-1

) a kvalita důlní vody odpovídala 

koncentracím RL < 1 g.l
-1

, SO4
2- 

< 300 mg.l
-1

, Cl
- 

< 350 mg.l
-1

. V případě pokračování 

tohoto testu je třeba dbát na to, aby kvalita získaného koncentrátu nepřekročila tuto mez. 

Toho můžeme docílit nastavením kontinuálního režimu koncentrátového proudu nebo 
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včasnou výměnou celého objemu koncentrátu za vstupní vodu. Maximální stupeň odsolení, 

vypočítaný dle vstupních a výstupních hodnot vodivosti činil 52 % (viz graf 26). Efektivita 

procesu v diluátovém okruhu je cca 64 l.h
-1

.m
-2

 při účinné ploše membrán 1 344 cm
2
. 

Výhodou elektrodialýzy je možnost variability uspořádání - lze sestavit moduly osazené 

IEM o efektivní ploše řádově 10 i 100 m
2
. 

Tabulka 27: Porovnání vybraných ukazatelů jakosti diluátu s legislativními požadavky. 

Ukazatel Jednotka 

Porovnání testu s legislativními požadavky 

Diluát 

Přípustná míra 

znečištění OV 

při vypouštění 

do toku 

Požadavky na 

užívání vod pro 

vodárenské účely 

Ukazatele pitné 

vody a jejich 

hygienické limity 

(MH/DH) 

pH - 7,53 6 - 9 6 - 9 6,5-9,5 

Ƙ [mS.cm
-1

] 0,568 - - 1,25 

Ca
2+

 [mg.l
-1

] 45,63 300 190 30/40-80 

Mg
2+

 [mg.l
-1

] 28,7 200 120 10/20-30 

Cl
-
 [mg.l

-1
] 10,63 350 150 100 

SO4
2-

 [mg.l
-1

] 199 300 200 250 

CHSKMn [mg.l
-1

] 1,3 120 26 3 

RL105 [g.l
-1

] 0,4 1 0,75 - 

Mn [mg.l
-1

] <0,1 0,5 0,3 0,05 

Fe [mg.l
-1

] <0,1 2 0,55 0,2 

 

Graf 25: Účinnost separace vybraných ukazatelů jakosti vod polokontinuálního testu. 
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Graf 26: Stupeň odsolení polokontinuálního testu. 

8.5 Návrh procesu úpravy důlní vody Vršany 

V návaznosti na úspěšný polokontinuální test byla navržena komplexní technologie 

úpravy důlní vody Vršany. Podstata navrhované technologie spočívá v propojení dvou 

technologických uzlů – předúpravy důlní vody a samotná membránová technologie - 

elektrodialýza (viz technologické schéma – obrázek 20). 

Předúprava odpadních vod. Při volbě vhodné předúpravy je jedním z kritérií 

ekonomická náročnost. V případě důlních vod z lokality Vršany se nepředpokládá 

významný vliv chemismu na membrány, avšak z důvodu nebezpečí zanášení modulu musí 

být voda před zpracováním zflitrována pomocí 2 – 5 µm filtru. Filtrací snížíme zákal 

a obsah nerozpuštěných látek. 

Elektrodialýza. Technologie byla ověřena s komerčně dostupnými iontově 

výměnnými membránami RALEX typu AM(H)-PES a CM(H)-PES v uspořádání C-A-C 

(10 párů), 1 mm polyethylenovými rozdělovači pro D a K komory a dvěma 1 mm 

elektrodovými rozdělovači s platinovým drátkem na laboratorní ED jednotce. 
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Obrázek 20: Technologické schéma návrhu úpravy důlní vody z lokality Vršany. 

 

Cílem navrženého procesu je získat koncentrát o minimálním objemu a maximálním 

stupni zakoncentrování a udržet kvalitu upravované důlní vody z povrchové těžby hnědého 

uhlí pro vypouštění do vod povrchových dle legislativních požadavků NV č. 23/2011 Sb. 

(v případě vypouštění důlních vod do vod povrchových jde o dodržení limitu koncentrace 

RL pod 1 g.l
-1

 a SO4
2- 

iontů pod 300 mg.l
-1

). Na základě těchto požadavků jsou nastaveny 

příslušné průtoky v systému. 
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9 Závěr 

Cílem mé disertační práce bylo navrhnout a ověřit aplikovatelnost ED při úpravě 

důlních vod z povrchové těžby hnědého uhlí s různými vstupními objemy a snížit tak 

vznikající odpady během jejich demineralizace. Následně porovnat získanou 

demineralizovanou vodu s legislativními požadavky ohledně možnosti jejich vypouštění do 

vod povrchových, možnosti jejich využití k vodohospodářským účelům a také ji srovnat 

s legislativními požadavky pro pitnou vodu. 

Odpadní důlní vody byly odebírány ze sedimentačních nádrží před vstupem na ÚDV. 

Místem odběru byly 4 lokality, a to: ÚDV Vršany, ÚDV ČSA, ÚDV Březno a ÚDV 

Emerán. Následně byly provedeny kompletní analýzy odebraných vzorků důlních vod 

v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství VŠB-TUO.  

Abychom mohli proces elektrodialýzy plnohodnotně aplikovat, je nezbytné nejprve 

zvolit vhodnou předúpravu důlní vody, jako vstupního proudu do membránové 

technologie. Výběr vhodné předúpravy odpadní vody vyžaduje důkladné srovnání 

požadavků na kvalitu upravené vody, požadavků na provozní podmínky, ale také musíme 

brát v úvahu ekonomickou a provozní náročnost celého procesu úpravy vod. Na důlní vodu 

z ÚDV Vršany byla použita jako předúprava filtrace. Předúprava provzdušněním 

s následnou filtrací byla aplikovaná na důlní vody z ÚDV ČSA a Emerán. Na ÚDV Březno 

v testu D:K (2:1) bylo jako předúprava použito srážení a v testu (10:3) opět provzdušnění 

s filtrací přes dva druhy filtračních papírů. 

Takto předupravené důlní vody byly aplikovány na laboratorní ED jednotku. 

Všechny provedené experimentální testy (v BATCH režimu) potvrdily možnost 

provozovat ED jednotku se sníženým objemem koncentrátu a získat tak vysoce 

demineralizovanou důlní vodu s účinností eliminace vybraných kontaminantů kolem 90 %. 

Demineralizovaná důlní voda byla porovnávána s legislativními vyhláškami pro 

vypouštění do vod povrchových dle vyhlášky č. 82/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška stanovuje obsah c(RL) < 1 g.l
-1

 a c(SO4
2-

) < 300 mg.l
-1

, c(Cl
-
) < 150 mg.l

-1
 

v diluátu, dále s požadavky na užívání vod pro vodárenské účely dle nařízení vlády č. 

23/2011 Sb., které stanovuje obsah c(RL) < 0,75 g.l
-1

 a c(SO4
2-

) < 200 mg.l
-1

, c(Cl
-
) < 150 

mg.l
-1

 v diluátu a také byla porovnávána s  legislativními požadavky na ukazatele pitné 

vody dle vyhlášky č. 293/2006 Sb. Z vyhodnocení vyplývá, že demineralizovaná důlní 
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voda splňuje požadavky pro vypouštění do vod povrchových i pro využívání důlní vody 

k vodárenským účelům. Avšak porovnáním s hodnotami na pitnou vodu, demineralizovaná 

důlní voda nesplňuje doporučené hodnoty pro obsah vápenatých a hořečnatých iontů a 

tvrdosti vody. Kdybychom takto demineralizovanou vodu chtěli použít k výrobě vody 

pitné, bylo by třeba výrazně snížit procesní čas, nebo provést její mineralizaci o potřebné 

stopové prvky dle doporučených hodnot uvedených v příslušné vyhlášce. Dalším 

nezbytným krokem by bylo její hygienické zabezpečení pro eliminaci mikrobiologického 

znečištění. 

V návaznosti na získané výsledky vsádkových testů z lokality Vršany byl proveden 

test polokontinuální. Diluát byl zapojen ve  FEED-AND-BLEED režimu a koncentrát o 

sníženém objemu v  BATCH režimu. Při tomto testu byl brán zřetel na získání koncentrátu 

o maximálním stupni zakoncentrování (30 mS.cm
-1

) a udržení kvality důlní vody pro její 

vypouštění do vod povrchových. Polokontinuální test ukázal účinnost odsolení kolem 

50 %. Kvalita diluátu je při kontinuálním testu udržitelná a odpovídá legislativním limitům 

pro vypouštění vod do vod povrchových. Efektivita námi testovaného ED procesu je 

cca 64 l.h
-1

 upravené důlní vody na m
2
 efektivní plochy membrán. V návaznosti na tento 

polokontinuální  test byl navržen celkový proces úpravy důlní vody s využitím ED. 

Výhodou elektrodialýzy je její variabilita uspořádání, tzn., lze sestavit moduly 

osazené iontově selektivními membránami o efektivní ploše řádově 10 i 100 m
2
. 

Díky mobilitě procesu, vysoké selektivitě, požadavkům na obsluhu a jednoduché 

kontrole procesu elektrodialýzy je tato technologie jednou z nových možností úpravy 

důlních vod z hnědouhelných lomů.  
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(příloha č. 2 dle vyhlášky č. 293/2006 Sb.) 

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele 
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Příloha č. 4 – Základní popis anexové membrány RALEX typu 
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