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Abstract: 

This work deals with treatment of leachate from powerplant ash disposal site by the means of reverse 

osmosis. Examinated water contained high concentration of dissolved inorganic salts especially 

calcium sulphate. During separation, crystallization of concentrate would occur. This phenomenon is 

undesirable. Crystallization was delayed by addition of antiscalant, so it took place under controlled 

contiditions. Crystallization was also affected by presence of iron ions, whose concentration in 

leachate fluctuated.  

 

We proposed working conditions of separation process and we found the dependence of induction 

time of crystallization on iron ions concentration. Quality of produced permeate is sufficient to be used 

in powerplant as technological water. 
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Abstrakt: 

Tato práce se zabývá čištěním výluhu z elektrárenského popílkoviště pomocí technologie reverzní 

osmózy. Zkoumané vody jsou charakteristické vysokými koncentracemi rozpuštěných anorganických 

látek, zejména pak síranu vápenatého. Toto však může během separace vést ke krystalizaci 

zahušťovaného roztoku. Tento jev je však nežádoucí a bylo nutno jej pozdržet, tak aby krystalizace 

koncentrátu probíhala až v kontrolovaných podmínkách. Toho bylo dosaženo přídavkem antiscalantu. 

Krystalizace byla také ovlivněna přítomností iontů železa, jejichž koncentrace ve výluhu byla 

proměnlivá.  

 

V práci byly navrženy pracovní podmínky pro separační proces. Byla také nalezena závislost indukční 

doby krystalizace na koncentraci iontů železa. Kvalita produkovaného permeátu je dostačující k tomu, 

aby mohla být využita jako technologická voda v elektrárně.  
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Úvod 

Reverzní osmóza je efektivní technologie využívaná pro čištění a separaci roztoků. Uplatnění nachází 

při přípravě pitné vody, odsolování mořské vody, výrobě deionizované vody nebo při zakoncentrování 

roztoků v potravinářském průmyslu. V ochraně životního prostředí může být reverzní osmóza 

s úspěchem využita při čištění skládkových výluhů.  

 

V této práci byla reverzní osmóza využita pro sanaci průsakových vod z popílkoviště, kam jsou 

ukládány odpadní produkty po odsiřování spalin v tepelné elektrárně. Vzhledem k tomu, že vzniká 

velké množství průsakových vod, které musí být čištěny, byl navržen postup pro redukci jejich 

objemu. Cílem práce bylo nalézt podmínky pro sanaci pomocí reverzní osmózy v laboratorním 

měřítku ve vsádkovém uspořádání.  

 

Zkoumaná průsaková voda může být popsána jako přesycený roztok CaSO4. Během zahušťování 

navíc rostl saturační index, což by vedlo ke krystalizaci. Krystalizace je však v daném případě 



nežádoucí, protože by vedla ke snížení permeačního výkonu a navíc by mohlo dojít k poškození 

membrány. Proto byla do separovaného roztoku přidána speciální látka – antiscalant – která 

krystalizaci zpozdila a zpomalila.  

 

Metodika 

Reverzní osmóza patří mezi tlakové membránové procesy, při kterých dochází k rozdělení 

vstupujícího roztoku na dva proudy – permeát a koncentrát. Permeát je téměř čisté rozpouštědlo, 

zatímco koncentrát obsahuje všechny složky, které neprošly membránou. Separace probíhá na iontové 

úrovni. K separacím jsou běžně používány syntetické polopropustné membrány, které zadržují částice 

a ionty, a pouze molekuly rozpouštědla membránou procházejí (Melzoch, 2007; Strathmann, 2005). 

Hnací silou je tlak přesahující osmotickou sílu roztoku, obvykle je dosahováno tlaků přes 2 MPa. 

Osmotický tlak závisí na koncentraci rozpuštěných složek. Pokud roztok obsahuje rozpuštěné látky ve 

vysoké koncentraci, hrozí zanášení membrán nebo tvorba úsad (Greenlee et al., 2009). Tyto jevy jsou 

nežádoucí a mohou poškodit membránu. Aby se zabránilo srážení přítomných komponent, je do 

vstupujícího roztoku přidán antiscalant. Antiscalant je speciální látka, která již v koncentraci několik 

mg/l brání nukleaci a růstu krystalů. Jedná se o polymerní sloučeniny obsahující organofosfáty, 

polykarboxylové kyseliny a polyakryláty (He et al., 2009; Bruggen et al., 2003). 

 

Experimentální část 

Všechny experimenty byly provedeny na membránové separační jednotce LAB-M20 osazené 

34 membránami RO98pHt pro reverzní osmózu o celkové ploše 0,5916 m
2
 (výrobce Alfa Laval), které 

jsou uspořádány v deskovém modulu. Zařízení pracuje ve vsádkovém režimu. Pracovní tlak je zajištěn 

pístkovým čerpadlem, jímž lze dosáhnout až 6 MPa. Pracovní teplota je udržována chladicím 

systémem napojeným na vodovodní řad. Membránová jednotka je vybavena měřicí celou pro on-line 

monitorování pH a konduktivity koncentrátu a permeátu (konduktivita může sloužit jako jednoduše 

měřitelná veličina rychle vypovídající o celkové koncentraci rozpuštěných látek).  

 

Pro experimenty byly použity dva vzorky průsakových vod. Oba pocházely z popílkoviště u elektrárny 

Prunéřov II, kam jsou ukládány odpadní produkty po odsiřování spalin. Obsahovaly tedy vysoké 

koncentrace rozpuštěných anorganických solí, zejména CaSO4. Tyto soli by při zahušťování 

nekontrolovaně krystalizovaly v membránové jednotce, z tohoto důvodu musel být vstupní roztok 

předupraven. Do každého roztoku vstupujícího na separaci byl přidán antiscalant. Oba vzorky měly 

obdobné složení, významně se lišily pouze v koncentraci železa – v prvním vzorku byla jeho 

koncentrace nulová, jelikož železo se vysráželo již před vlastním procesem, ve druhém vzorku byla 

koncentrace železa 0,786 mg/l. Přítomnost železa ve vzorku urychlila krystalizaci koncentrátu. 

Krystalizace byla sledována měřením konduktivity koncentrátu, jelikož konduktivita je veličina 

závisející na koncentraci iontů v roztoku. 

 

Byly také provedeny chemické analýzy všech vstupních roztoků, permeátu a koncentrátů. 

 

Výsledky a diskuze 

V první sérii experimentů (RUN 1-3) byly navrženy podmínky separace a byla potvrzena možnost 

použití reverzní osmózy pro daný typ vod. Pracovní podmínky byly nastaveny následovně: pracovní 

tlak 2 MPa, pracovní teplota 20 °C, koncentrační faktor cF = 4; koncentrační faktor je definován jako 

poměr objemu vstupního roztoku a objemu koncentrátu. Koncentrace antiscalantu byla pro první 

stupeň 1 mg/l a pro druhý stupeň 3 mg/l. Experiment sestával ze dvou stupňů, přičemž koncentrát 

z prvního stupně (RUN 1, 2) byl ponechán krystalizovat v uzavřených nádobách, poté byl zbaven 

krystalů a pokračoval do druhého stupně (RUN 3) jako vstupní roztok.  

 

Během procesu byly měřeny konduktivity a pH koncentrátu a permeátu a permeační výkon. Pro 

charakterizaci a popis krystalizace byla sledována indukční doba, tj. čas od konce separace po vznik 

prvních viditelných krystalů, a celková doba krystalizace, kdy již byla krystalizace skončena. Průběh 

krystalizace byl monitorován měřením konduktivity. 

 



Tab. 1: Chemická analýza proudů z RUN 5 

[mg] Vstup Koncentrát Permeát Stupeň 

odstranění [%] 

Fe <0,1 0,223 <0,1  

Mn 2,95 10,7 <0,25  

Ca 329 1929 2,58 99,2 

Mg 301 1331 1,14 99,6 

K 21,9 101 1,1 95,0 

Na 153 864 6,97 95,4 

Zn <0,20 - -  

Cl
-
 252 1160 10,7 95,8 

NO3
-
 3,41 12,8 0,143 95,8 

Namon 1,58 10,8 0,592 62,5 

SO4
2-

 515 1809 6,5 98,7 

PO4
3-

 <0,2 <0,2 <0,2  

TOC <0,1 <0,1 <0,1  

 

Cílem první série experimentů bylo zmenšit objem roztoku s vysokou solností. Objem vstupujícího 

roztoku byl 48 l a objem vzniklého koncentrátu byl 12 l, z tohoto množství bylo použito 8 l k separaci 

ve druhém stupni, ve kterém vznikly 2 l koncentrátu. Celkem byl tedy objem zasoleného roztoku 

snížen 16x. Kromě koncentrátu byl vyprodukován také permeát s nízkou koncentrací anorganických 

solí. Jeho kvalita byla dostatečná k tomu, aby mohl být využit jako technologická voda v elektrárně. 

Koncentrace jednotlivých proudů z RUN 5 jsou v tab. 1.  

 

Ve druhé sérii (RUN 4 a 5) byly upraveny pracovní podmínky následovně: pracovní tlak 3 MPa, 

pracovní teplota 20 °C, koncentrační faktor cF = 5, koncentrace antiscalantu 3 mg/l. Pro separaci byl 

použit nový vzorek průsaku, který obsahoval železo o koncentraci 0,786 mg/l. Jeho přítomnost ve 

vstupním roztoku v RUN 4 způsobila okamžitou krystalizaci koncentrátu. Z tohoto důvodu bylo 

rozhodnuto odstranit železo ze vstupního roztoku a pozorovat vliv železa na krystalizaci koncentrátu. 

Pro RUN 5 byl tedy vstupní roztok provzdušněn a ponechán v zásobníku dokud koncentrace železa 

v roztoku neklesla na nulu. Následně byla provedena separace, po které byl koncentrát rozdělen do 

několika nádob, do nichž byl přidán roztok FeSO4, tak aby byly dosaženy koncentrace koncentrátu: 

1, 5, 20 a 100 mg/l. Průběh krystalizace byl sledován, mimo měření konduktivity, také měřením 

koncentrace vápníku. Bylo potvrzeno, že vyšší koncentrace železa v roztoku urychlovala krystalizaci 

(tab. 2).  

 

Tab. 2: Koncentrace vápníku během krystalizace v závislosti na koncentraci železa 

Čas [hodiny] c(Fe)[mg/L] 1 5 20 100 

24 c(Ca) [mg/L] 1164 1106 1129 1160 

330 661 647 620 561 

 

Ve třetí sérii experimentů byl sledován vliv železa ve vstupním roztoku na krystalizaci koncentrátu. 

Průsaková voda byla opět zbavena železa a poté byl do vstupních roztoků pro RUN 6 až RUN 10 

přidán roztok FeSO4. Vstupní koncentrace železa jsou udány v tab. 3. 

 

Tab. 3: Koncentrace železa ve vstupních roztocích a indukční doba krystalizace 

RUN  6 7 8 9 10 12 

c(Fe) [mg/L] 8,305 0,882 0,534 0,309 0,169 0,062 

Indukční čas 

[hodiny] 

0,0 0,2 0,5 1,0 3,0 15 

 



Vstupní roztok pro RUN 11 nebyl předupraven, tzn., nebyl do něj přidán ani antiscalant ani FeSO4. 

Toto vedlo k rychlé krystalizaci v membránové jednotce ještě před koncem procesu, čímž byla 

potvrzena nutnost použití antiscalantu.  

 

Předúprava vstupního roztoku pro RUN 12 byl pouze přídavek antiscalantu. Koncentrát z RUN 12 

reprezentoval modelový roztok s průběhem krystalizace, ke kterému byly vztaženy ostatní roztoky. 

Pracovní podmínky byly shodné s předchozími experimenty: pracovní tlak 3 MPa, pracovní teplota 20 

°C, koncentrační faktor cF = 5, koncentrace antiscalantu 3 mg/l.  

 

Po dokončení separací byla sledována krystalizace koncentrátů, měřenými parametry byly indukční 

doba a celkový čas krystalizace. Dále byl zjištěn obsah železa, manganu a vápníku, tedy prvků nejvíce 

ovlivňujících krystalizaci, ve vstupních roztocích a koncentrátech. Typický průběh krystalizace je 

zobrazen na obr. 1. Koncentrát z RUN 12 měl dlouhou indukční dobu, než se vytvořily první krystaly, 

to je způsobeno přítomností antiscalantu, který krystalizaci pozdržel. Koncentrát z RUN 8 obsahoval 

železo v tak vysoké koncentraci, že byla snížena účinnost antiscalantu a krystalizace proběhla brzy po 

konci separace.  
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Obr. 1: Průběh krystalizace koncentrátů z RUN 12 (nulová koncentrace železa) a RUN 8 (koncentrace 

železa ve vstupu 0,5 mg/l) 

 

Průběh krystalizace jednotlivých koncentrátů vzhledem k obsahu železa ve vstupech je shrnut v tab. 3. 

Čím byla koncentrace železa ve vstupním roztoku vyšší, tím dříve krystalizace nastala a také trvala 

kratší dobu. Jako kritická byla nalezena koncentrace asi 0,5 mg/l, když vyšší koncentrace již 

způsobovaly okamžitou krystalizaci. Proto při zpracovávání těchto vod ve větším měřítku musel být 

před samotnou separaci předřazen stupeň odstranění železa. 

 

Shrnutí 

Experimenty potvrdily možnost sanace průsakových vod z úložišť popílku pomocí reverzní osmózy. 

Tato technologie se vyznačuje vysokou mírou odstranění rozpuštěných látek, v práci bylo dosaženo až 

99% odstranění některých složek. Objem roztoku s vysokou solností byl redukován 16x při 

dvoustupňovém uspořádání separačního procesu, když koncentrát z prvního stupně byl ponechán 

krystalizovat a poté použit jako vstupní roztok do stupně druhého. Krystalizace ovšem nesmí nastat 

v membránové jednotce, již by mohla poškodit. Krystalizace proto byla zpomalena přídavkem 

antiscalantu, což je průmyslově vyráběný roztok organických látek bránící tvorbě a růstu krystalů. 

Dále byl průběh krystalizace ovlivněn ionty železa, jejichž koncentrace ve zkoumaných průsakových 



vodách se pohybovala od 0 do 1 mg/l, přičemž koncentrace pod 0,5 mg/l je tolerovatelná. Při 

koncentraci nad 0,5 mg/l nastávala krystalizace již v membránové jednotce během separace i přes 

použití antiscalantu.  

 

Poděkování 

Tato práce byla vypracována za podpory výzkumného záměru MSM6046137308 a z účelové podpory 

na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT (Rozhodnutí č. 21/ 2011). 
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