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Abstract: 

Focus of this paper is using of modern methods for landfill leachate treatment. The main vehemence is 

aimed on membrane separation and the other methods used for removal of ammoniacal nitrogen, 

organic matter and heavy metals. Composition variability in time and in location is typical for landfill 

leachates. This problem is discussed too. There are carried up separation experiments in laboratory 

scale using sample of Czech landfill leachate. For own separation experiments reverse osmosis is used. 
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Abstrakt: 

Příspěvek se zabývá moderními způsoby odstranění skládkových vod. Ze širšího spektra těchto metod 

je kladen důraz hlavně na metody membránové separace a na další metody, používané hlavně pro 

odstranění amoniakálního dusíku, organických látek a těžkých kovů. V příspěvku je diskutována 

variabilita složení skládkových výluhů vzhledem k místu i času. Na reálném vzorku skládkového 

výluhu je demonstrována efektivita membránového procesu, konkrétně reverzní osmózy.  
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Úvod 

Skládkování je jednou z nejvíce rozšířených metod pro odstranění komunálního odpadu. Dokonce až 

95 % komunálního odpadu je odstraněno na skládkách (El-Fadel et al., 1997). Čištění odpadních vod 

z tohoto odvětví vyžaduje dle povahy obsažených polutantů obvykle individuální přístup. Při jejich 

vypouštění zpět do životního prostředí mohou představovat tyto vody značné riziko, a to jednak při 

kontaminaci zdrojů pitné vody a s tím často souvisejícími negativními dopady na faunu a flóru 

v zasaženém území. Tento typ vod vzniká prakticky neustále při infiltraci tělesa skládky povrchovou 

a podzemní vodou. Běžně používané technologie přestávají být v některých případech vyhovující 

a stále častěji i ekonomicky únosné. V zahraničí se pro čištění mnoha typů odpadních vod běžně 

využívají membránové separační procesy, konkrétně pak tlakové membránové separační procesy, jako 

hlavní technologie či terciární dočištění. V České republice je prozatím použití membránových 

separačních procesů stále opomíjeno, byť se nejedná o zcela inovativní technologii. 

 

Čištění skládkových vod 

Pro čištění tohoto typu odpadních vod se dnes využívá široké spektrum fyzikálně-chemických 

i biologických metod a jejich kombinace. 

 

Pro čištění skládkových výluhů se poměrně často používá klasická čistírna odpadních vod - zástupce 

biologického čištění. V případě využití konvenční čistírny odpadních vod dojde pouze k naředění 

většiny anorganických složek a složitějších organických struktur ve výluhu, při výskytu těžkých kovů 

dokonce k inhibici aktivovaného kalu. Konvenční čistírna odpadních vod je uzpůsobena pouze 

k odstranění forem dusíku a TOC (Cath et al, 2006). 

 



Z fyzikálně-chemických metod lze uvést následující. Koagulace-flokulace je určena pro odstranění 

biologicky neodbouratelných organických sloučenin a těžkých kovů za přizpůsobení pH a aplikaci 

železitých nebo hlinitých solí. Srážením se kromě výše uvedených látek dá snížit navíc koncentrace 

amoniakálního dusíku za vzniku pevné sraženiny (např. struvitové srážení). Pro snížení koncentrací 

amoniakálního dusíku lze použít také stripování za pH vyššího než 11. Často jsou tyto technologie 

kombinovány pro zvýšení efektivity procesu čištění (Kurniawan et al., 2006). 

 

Velmi účinnou metodou čištění, která se dokáže vypořádat s většinou polutantů, je zvláště v zahraničí 

membránová filtrace. Membránové technologie můžeme považovat za čistou a energeticky úspornou 

alternativu k tradičním procesům. Membránová separace zahrnuje velmi širokou skupinu procesů, 

které mají však jeden společný rys, a to použití membrány jako semipermeabilního rozhraní. 

Vstupující kapalina je pomocí semipermeabilní membrány dělena na dva vystupující proudy – 

ochuzený, a obohacený o separované složky. Jejich pojmenování se liší na základě dané skupiny 

procesů, např. pro tlakové procesy permeát a koncentrát. Pro membránové procesy jsou 

charakteristickými znaky vysoká separační účinnost a dobrá selektivita, která závisí na konkrétním 

membránovém procesu. Separace probíhá při teplotě okolí, tudíž nedochází k destrukci termolabilních 

látek. Provoz lze uzpůsobit jako kontinuální režim ve velkém měřítku, stejně tak je možné technologii 

provozovat ve vsádkovém uspořádání s malým vstupním objemem.  

 

Při čištění mnoha typů odpadních vod se velmi dobře uplatnily tlakové membránové separační 

procesy. Tato skupina procesů využívá jako hnací sílu gradient tlaku. Náleží do ní mikrofiltrace, 

ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza. Jednotlivé procesy se odlišují velikostí pórů v membráně, 

tedy i potřebným gradientem tlaku. Pracovní tlak roste s klesajícím průměrem pórů v membráně. 

U reverzní osmózy a nanofiltrace hraje významnou roli také překonání osmotického tlaku 

separovaných roztoků. Nanofiltrace a reverzní osmóza se používají často jako hlavní technologie pro 

čištění skládkových výluhů. Náležejí k efektivním technologiím pro odstranění těžkých kovů (Fu, 

Wang, 2011). Za použití ultrafiltrace jako předčištění se prodlouží interval čištění membránového 

modulu a zvýší se permeační výkon, tzn. zvýšení efektivity celého separačního procesu (Even-Ezra et 

al., 2011). Vzhledem ke složení a koncentracím polutantů ve skládkových vodách jsou ostatní metody 

čistění těchto vod prakticky nevhodné.  

 

Z důvodů značné variability složení skládkových výluhů z různých lokalit je před instalací 

membránové filtrace, hlavně reverzní osmózy a nanofiltrace, nezbytné provést laboratorní 

a poloprovozní experimenty. Provedení separačních experimentů v laboratorním měřítku je prvním 

a nezbytným krokem, který předchází jakékoliv další projekční práci. Je nutné ověřit, zda navrhovaný 

typ membrány dokáže účinně separovat vstupující kapalinu a za jakých provozních podmínek, 

případně předúpravy. Teprve dle výsledků laboratorní zkoušky je rozhodnuto, zda pokračovat 

v poloprovozní zkoušce. Při ní je ověřována dlouhodobá stabilita separačního procesu a jsou 

uzpůsobeny provozní podmínky pro dosažení dlouhé životnosti membrán. Posledním krokem je 

instalace samotné technologie na lokalitě. Na základě výsledků laboratorní zkoušky se nelze přímo 

přesunout k návrhu finální technologie. Na konkrétní skládce se složení skládkového výluhu může 

měnit v čase. Proto čištění takového typu vod vyžaduje monitoring jejich složení. Některé parametry 

se ve skládkových vodách vyskytují vždy, nicméně některé parametry mohou být zase pro danou 

skládku charakteristické. Např. skládkový výluh s vodivostí 100 mS/cm není výjimkou.  



Tab. 1: Složení skládkového výluhu během intervalu 6 měsíců 

 
 

Ve výše uvedené tabulce je uvedeno srovnání vzorků skládkových výluhů ze stejné skládky 

v severovýchodních Čechách v horizontu 6 měsíců. Je patrná markantní změna hlavně v koncentracích 

amoniakálního dusíku, fosforečnanů a celkového organického uhlíku. V celkové mineralizaci rozdíl 

činí přibližně 7 g/l. 

 

Provedené experimenty 

Pro demonstraci efektivity membránových separačních procesů byl na reálný vzorek ze skládky ze 

severozápadních Čech aplikován tlakový separační proces reverzní osmóza. Vzorek výluhu pocházel 

z kazety pro ukládání ostatního odpadu. Bylo provedeno několik experimentů, jejichž cílem bylo 

minimalizovat objem koncentrátu, což znamená maximální zahuštění vstupního roztoku při takovém 

pracovním tlaku a vhodné předúpravě, aby byla zajištěna taky dobrá kvalita permeátu. Dále byla 

provedena četná analytická stanovení za účelem zjištění kvality permeátů i koncentrátů z jednotlivých 

experimentů.  

 

Všechny experimenty byly provedeny na membránové separační jednotce LAB M20. Zařízení je 

uzpůsobeno pro vsádkový provoz s objemem nádrže pro vstupní kapalinu o objemu cca 12 litrů. 

K vlastní separaci dochází na deskovém modulu DSS osazeném 30 membránami typu RO98pHt 

(výrobce ALFA LAVAL, Švédsko) pro reverzní osmózu o celkové ploše 0,522 m
2
. Membrány lze 

použít ve velkém rozmezí pH (2-11). Pracovní tlak pro provoz zařízení zajišťuje pístkové čerpadlo 

Rannie, s nímž lze dosáhnout tlaku až 60 bar. Pístky je nutné během provozu udržovat vlhké, k tomu 

slouží oddělený přívod vody. Membránový modul je nutné během vlastního separačního procesu 

chladit, k tomu slouží průtočný tepelný výměník systému kapalina-kapalina. Jako chladicí médium se 

používá voda z vodovodního řadu.  

 

Po každém separačním procesu byl membránový modul propláchnut vodou, roztokem ultrasilu 

a kyselým roztokem (HCl) o pH=2. Dále následoval konečný proplach vodou. Zařízení je při 

odstavení konzervováno biocidním přípravkem. 

 

Parametr Jednotka Vstup březen 2010 Vstup září 2010 

Mg  mg/l 123 135 

Ca  mg/l 51 96 

Na   mg/l 2124 886 

K   mg/l 1912 1075 

Mn   mg/l 0,7 1,5 

Cu  mg/l <0,1 <0,1 

Zn  mg/l <0,2 <0,2 

Fe  mg/l 3,7 2,5 

Pb  mg/l <0,1 <0,1 

Cd  mg/l <0,2 <0,2 

As  mg/l <0,4 <0,4 

Cr  mg/l 1,2 0,5 

Cl -   mg/l 3108 2060 

N(amon.)  mg/l 3178 1068 

Si  mg/l 21 21 

HPO 4 
2- mg/l 356 2450 

NO 3 
-  mg/l 442 311 

SO 4 
2-  mg/l 55 50 

TIC  mg/l 1974 1443 

TOC  mg/l 1554 674 

pH 8,1 9,2 

vodivost mS/cm 22,0 17,9 



Nejprve byla provedena analýza surového skládkového výluhu za účelem zjištění kvality a kvantity 

obsažených látek kvůli nastavení podmínek chodu membránové separační jednotky a případné 

předúpravy vstupního skládkového výluhu. Poté započaly experimenty na membránové separační 

jednotce s kompletní analýzou vystupujících proudů. 

 

Výsledky a diskuze 

Skládkový výluh ze složiště ostatního odpadu je tmavě hnědá kapalina téměř neutrálního pH (7,6). 

Skládkový výluh obsahuje velké množství rozpuštěných látek, zejména anorganického charakteru (cca 

8 g/l). Dominují chloridy a uhličitany. Z kovů sodík a draslík. Zároveň je přítomno velké množství 

amoniakálního dusíku (cca 0,5 g/l). 

 

Tab. 2: Složení skládkového výluhu a permeátů z jednotlivých experimentů 

 
Při prvním experimentu RUN1 byl na neupravený skládkový výluh aplikován pracovní tlak 25 bar. 

Bylo dosaženo konverze na permeát 80%, nicméně za cenu postupného zvyšování tlaku na konci 

experimentu až na hodnotu 35 bar. Zákal v cirkulující kapalině a následné usazeniny potvrdily 

precipitaci některých složek v zařízení, proto byla při druhém experimentu uvažována předúprava - 

přizpůsobení pH do mírně kyselé oblasti na hodnotu cca 6,5 pro zlepšení separace amoniakálního 

dusíku a oddálení precipitace v zařízení. 

 

Při druhém experimentu RUN2 byl skládkový výluh okyselen přídavkem HCl na hodnotu 6,5. Při 

separačním experimentu byl zvýšen pracovní tlak na hodnotu 30 bar. Cílem tohoto experimentu bylo 

dosáhnout koncentračního faktoru 5 jako u předchozího experimentu. Okyselení vstupující kapaliny 

pomohlo při separaci amoniakálního dusíku a eliminovalo precipitaci v zařízení. Získaný permeát byl 

ještě přečištěn v druhém stupni reverzní osmózy z důvodu snížení koncentrace amoniakálního dusíku. 

 

Třetí experiment RUN3 popisuje přečištění získaného permeátu z experimentu RUN2. Jelikož má 

tento vstupující permeát hodně dobrou kvalitu, byl aplikován pracovní tlak pouze 15 bar. Při tomto 

experimentu bylo dosaženo hodnoty koncentračního faktoru 10, což odpovídá konverzi na permeát 

90%. V zahušťování vstupující kapaliny by šlo pokračovat ještě dále, je ovšem otázkou, jak by se to 

projevilo na kvalitě permeátu, která je výborná. 

 

Experimenty RUN2 a RUN3 lze brát jako jeden dvoustupňový experiment. V prvním stupni se jeví 

tedy velmi vhodné okyselit skládkový výluh do mírně kyselé oblasti. Po prvním stupni reverzní 

osmózy 80 % vstupujícího objemu přechází na permeát a zbylých 20 % koncentrátu je nutné odstranit 

jiným způsobem. Takto získaný permeát lze ještě přečistit v druhém stupni reverzní osmózy, kdy min. 

90 % tohoto vstupního objemu přechází na přečištěný permeát. Koncentrát z druhého stupně může být 

vracen na počátek procesu, kdy bude prakticky zlepšovat kvalitu skládkového výluhu. Separace 

u většiny polutantů převyšuje hodnotu 99 %. Vodivost permeátu z prvního stupně je srovnatelná 

s vodivostí pitné vody, zatímco hodnota vodivosti u permeátu z druhého stupně je hluboko pod těmito 

hodnotami. 

RUN1 RUN2 RUN3 

Permeát Permeát Permeát 

Mg  mg/l 205 < 2 <2 <2 

Ca  mg/l 201 0,7 1,1 0,6 

Na  mg/l 901 25 29 5,8 

K  mg/l 429 13,3 15,6 1,6 

Cl-  mg/l 1310 40 78 9,0 

N(amon.)  mg/l 477 31 22 2,0 

SO 4 
2-  mg/l 51 < 2 <2 <2 

TIC  mg/l 763 41 71,0 21,9 

TOC  mg/l 371 < 0,5 <0,5 <0,5 

pH 7,6 6,4 5,4 4,6 

vodivost mS/cm 10,13 0,446 0,387 0,0365 

Vstup Jednotka Parametr 



Na 100 l skládkového výluhu připadá v prvním stupni 20 l koncentrátu a 80 l permeátu a v druhém 

stupni min. 72 l permeátu, který lze vypouštět přímo do recipientu, a max. 8 l koncentrátu, který lze 

vracet na počátek technologie. 

 

Závěr 

Membránové separační procesy jsou velmi efektivní alternativou k tradičním procesům při čištění 

odpadních vod. Nalézají své místo tam, kde donedávna dominovaly jiné technologie. Oproti 

konvenčním technologiím nabízí membránová separace větší efektivitu čištění. Co se týče aplikací při 

čištění skládkových výluhů, v kombinaci s vhodnou přeúpravou nebo jinou formou fyzikálně-

chemického čištění tvoří efektivní nástroj pro čištění tohoto typu vod. Provedené experimenty, byť 

v laboratorním měřítku, potvrzují ostatně výše uvedené závěry. 

 

Pojmy 

koncentrační faktor - poměr mezi objemem vsádky a objemem koncentrátu 

permeační výkon - hodinový průtok permeátu membránou o ploše 1 m
2 
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