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Abstract: 

This work deals with purification of drinking water from surface water sources using membrane 

separation processes. Separation experiments were carried out using samples from the real-world 

localities where the quality of surface water denied using it as a drinking water source. Ultrafiltration, 

nanofiltration and reverse-osmosis membranes were used for experiments in this work. The suitability 

of each membrane for every sample was tested by quality of the final permeate. Emphasis was placed 

not only on its chemical but also hygienic composition. 

 

The worst results, based on the quality of produced permeate, showed ultrafiltration membranes, 

which failed to reduce the concentration of ammonia nitrogen or total organic carbon under LV. 

Similarly low efficiency in the removal of ammonia nitrogen showed the nanofiltration membranes. 

Best results were reached by reverse osmotic membrane, which in all cases produced permeate near in 

the quality of distilled water. Reverse osmosis is capable of removing of virtually all components 

including ammonia nitrogen and organic matter. 

 

When considering the purification of drinking water from surface water sources the quality of water 

treated by nanofiltration and utlrafiltration is very dependent on the quality of the source water. On the 

other hand reverse osmosis is capable of producing high quality purified water and is less dependent 

on the quality of the inlet water. 
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Abstrakt: 

Tato práce se zabývá použitím membránových separačních procesů pro úpravu povrchových vod na 

vodu pitnou. Byly provedeny separační experimenty na dvou reálných vzorcích vod z lokalit, kde 

složení vody neodpovídalo požadavkům kladeným na jakost pitné vody. Pro experimenty provedené 

v této práci byly použity ultrafiltrační membrány, nanofiltrační membrány a reverzně osmotické 

membrány. U každého vzorku vody byla testována vhodnost jednotlivých membrán na kvalitu 

výsledného permeátu. Byl kladen důraz nejen na jeho složení, ale i hygienickou nezávadnost 

upravované vody. 

 

Nejhorší výsledky, porovnávané na základě kvality produkovaného permeátu, vykazovaly 

ultrafiltrační membrány, které nedokázaly snížit koncentraci amoniakálního dusíku ani celkového 

organického uhlíku pod MH. Stejně nízkou efektivitu v odstranění amoniakálního dusíku vykazovaly, 

také nanofiltrační membrány. Nejlepších výsledků dosahovaly reverzně osmotické membrány, které 

ve všech případech produkovaly permeát blížící se kvalitou destilované vodě, přičemž byly odstraněny 

prakticky veškeré původně přítomné organické i anorganické látky, včetně amoniakálního dusíku či 

organických látek.  

 

Z hlediska požadavků na kvalitu pitné vody je úprava nevyhovujících povrchových zdrojů na vodu 

pitnou pomocí ultra a nanofiltrace závislá na kvalitě vstupní surové vody. Reverzní osmóza dosahuje 

v tomto srovnání řádově lepších výsledků a vykazuje menší závislost na složení vstupní vody. 
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Úvod 

Na Zemi je 97 % slané vody a pouze 3 % vody sladké, z nichž jsou cca 2 % ukryta v ledovcích. 

Zhruba 1 % z celkových zásob sladké vody má lidstvo pro svou potřebu. Nedostatek pitné vody 

představuje celosvětový velmi závažný problém. Více než miliarda lidí na světě nemá přístup ke 

kvalitnímu hygienicky zabezpečenému zdroji pitné vody a tito lidé nemají jinou možnost, než pít vodu 

závadnou. Konzumace závadné vody může způsobovat závažná průjmová onemocnění (cholera, 

úplavice), která vedou k dehydrataci organismu a v důsledku toho dochází k vážným onemocněním 

a často také úmrtí daného jedince.  

 

Problém mnohdy není v nedostatku vody, ale v nedostatku čisté a kvalitní pitné vody. Zdroje vody, 

které by mohly být využity pro pitnou vodu, nelze využít, protože slouží jako recipient pro vypouštění 

odpadních vod, které v méně rozvinutých zemích nejsou čištěny, ale přímo vypouštěny do vodních 

toků. Přísun pitné vody je však také důležitý, pokud dojde k nečekané havárii nebo živelné katastrofě. 

 

Existují však technologie, které jsou schopné vodu vyčistit a hygienicky zabezpečit i v provizorních 

podmínkách. Vhodným řešením jsou membránové separační procesy využívané pro úpravu pitné 

vody. 

 

Membránové separační procesy 

Membránové technologie jsou výhodnou a energeticky úspornou alternativou k tradičním separačním 

procesům, jako jsou destilace, filtrace, krystalizace, srážení, extrakce či iontová výměna sloužící 

k oddělení, čištění nebo zakoncentrování směsí (Melzoch, 2007). Membránové separační procesy 

zahrnují širokou skupinu procesů, ale jsou spojeny jedním společným rysem, a to použitím 

polopropustné membrány jako separačního rozhraní. Působením hybné síly je přiváděná směs dělena 

na proud prostupující membránou – permeát (P) a proud membránou zadržovaný – retentát (R), neboli 

koncentrát. Vstupující proud je označen jako nástřik - ,,feed“ (F). 

 

 
 

Obr. 1: Schéma membránového separačního procesu (Honzajková et al., 2010) 

 

V mnoha odvětvích jsou využívány 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 

transmembránovým tlakem. Pracovní tlak roste s klesajícím průměrem pórů v membráně. U reverzní 

osmózy a nanofiltrace hraje významnou roli překonání osmotického tlaku separovaných roztoků. 

 



 
 

Experimentální část 

Před zahájením vlastního experimentu byly vytipovány lokality povrchových vod, jejichž kvalita 

neodpovídala požadavkům na pitnou vodu. Po odebrání vzorku byla provedena jeho separace a byly 

testovány jednotlivé typy membrán na účinnost separace vstupující kapaliny. 
 

Veškeré experimenty v této práci byly prováděny na membránových separačních jednotkách LAB 

M240 a LAB M20. Obě zařízení jsou uzpůsobena pro vsádkový provoz s objemem nádrže pro vstupní 

kapalinu o objemu cca 50 litrů a cca 12 litrů. K vlastní separaci dochází na deskovém modulu 

LabStak® M20 od firmy Alfa Laval, kterým jsou osazeny obě separační jednotky. Pracovní tlak pro 

provoz zařízení zajišťuje pístomembránové čerpadlo Wanner G10XK pro jednotku LAB M240 

a pístkové čerpadlo Rannie pro jednotku LAB M20 (pístky je nutné během provozu udržovat vlhké, 

pomocí odděleného přívodu chladicí vody). Během vlastního separačního procesu je nutné 

membránové moduly chladit, k tomuto účelu slouží průtočný tepelný výměník systému kapalina-

kapalina. Jako chladicí médium se používá voda z vodovodního řadu. Separační jednotka LAB M240 

byla osazena čtyřmi ultrafiltračními membránami a jednotka LAB M20 byla osazena dvěma 

nanofiltračními membránami a třemi reverzně osmotickými membránami. 
 

Tab. 1: Přehled použitých membrán při experimentu 
 

 
MWCO (molecular weight cut off) - dělicí rozsah membrán udává molekulovou hmotnost molekul, 

které již membránou neprojdou, vyjádřenou v daltonech (1 D = 1,66053.10
-27

 kg).  

 

Pracovní podmínky experimentů byly ve všech případech nastaveny identicky (kromě pracovního 

tlaku), tak aby bylo možné provést srovnání jednotlivých experimentů. Při experimentech činil objem 

vstupního vzorku 10 litrů. Tento objem vstupního vzorku byl separován na koncentrační faktor 2, což 

odpovídá stavu, kdy 50 % objemu vstupní vody bylo převedeno na permeát. Tlak byl nastaven na 

9 barů u jednotky LAB M240 a na 30 barů u jednotky LAB M20. Průtok vzorku modulem odpovídal 

cca 8 l.min
-1

. Před každým experimentem bylo provedeno čištění a sterilizace separační jednotky. 

V průběhu separace vzorku se ve zvolených intervalech měřily parametry vstupu (koncentrátu) 

a okamžitého permeátu. Sledovanými veličinami byly teplota, vodivost, pH a permeační výkon 

membrány. Nakonec byl ve vstupním vzorku vody a ve vzorku (směsného) permeátu proveden 

chemický a mikrobiologický rozbor. 
 

Pro chemický rozbor vstupního vzorku vody a vzorku permeátu byly použity vhodné analytické 

metody, jako:  

- stanovení kovů metodou atomové absorpční spektrometrie/atomové emisní spektrometrie 

(AAS/AES) na analyzátoru SensAA 

- stanovení aniontů kapilární zónovou elektroforézou CAPEL – 105M 
- stanovení celkového organického a anorganického uhlíku na analyzátoru liquiTOC II 

- spektrofotometrické stanovení amoniakálního dusíku indofenolovou metodou pomocí UV-VIS 

spektrofotometru GBC Cintra 101 

- stanovení KNK4,5 titračně 

- měření pH pomocí digitálního pH metru: GMH 3530 

- měření konduktivity digitální konduktometrem: GMH 3430 

GR 61PP Alfa Laval 20 000 Polysulfon/polyethersulfon UF

ETNA 10 PP Alfa Laval 10000 Kompozitní flouropolymer UF

GR 95PP Alfa Laval 2000 Polysulfon UF

ETNA 01PP Alfa Laval 1000 Kompozitní flouropolymer UF

NF 99 Alfa Laval 160 Polyamid NF

SU 610 Toray (-45%) Zesítěný kompozit polyamidu NF

SU 710 Toray (-99,40%) Zesítěný aromatický polyamidový kompozit RO

BW30 DOW-Filmtec (-99,50%) Tenkovrstvý kompozit polyamidu RO

CPA2 Hydranautics (-99,70%) Kompozit polyamidu RO

Obchodní název 

membrány Výrobce Materiál Proces

MWCO [Da] / (Salt 

rejection %)



 
 

Ve vstupním vzorku vody a vzorku permeátu byl také proveden mikrobiologický rozbor dle platných 

norem. 

 

Tab. 2: Ukazatele, pro které jsou stanoveny metody rozboru 

 
Ukazatel Metoda Alternativní metoda 

Počty kolonií při 22 
o
C a 36 

o
C ČSN EN ISO 6222  

Koliformní bakterie ČSN 75 7837 Detekce Escherichia coli (E. coli)           

a koliformů pomocí metod 

Colilert -18/Quanti-Tray  
Escherichia coli ČSN 75 7835 

Enterokoky ČSN EN ISO 7899-2  

Clostridium perfringens  
(včetně spor) 

Dle vyhl. č. 252/2004 Sb.  

Mikroskopický obraz ČSN 75 7712 a ČSN 75 7713  

 
Výsledky a diskuse 

Retenční nádrž Strnad se nachází ve Středočeském kraji v okrese Praha – západ u Hostivice. Voda v této 

nádrži byla zelené barvy s viditelným znečištěním bez vodního květu. Voda také vykazovala slabý 

zápach. V nádrži bylo zaznamenáno slabé proudění. Vzorek této vody byl podroben separaci a zjištěné 

výsledky jsou uvedeny níže. 

 

Tab. 3: Chemický rozbor vzorku separovaného pomocí UF membrán 

 

 
MH –mezná hodnota; NMH- nejvyšší mezná hodnota;  DH- doporučená hodnota 

 

Z tabulky výše je patrné nedostatečné odstranění amoniakálního dusíku a celkového organického 

uhlíku ze vzorku všemi použitými membránami. Z výsledků je jasně patrné, že při nízké kvalitě 

vstupní vody nedokážou použité membrány upravit vstupní vodu na vodu pitnou. 

 

Téměř všechny ultrafiltrační membrány byly schopné odstranit mikrobiologické znečištění, pouze 

u membrány ETNA 01PP byla překročena MH daná vyhláškou č. 252/2004 Sb. Toto překročení bylo 

s největší pravděpodobností způsobeno sekundární kontaminací permeátového proudu. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tab. 4: Chemický rozbor vzorku separovaného pomocí NF a RO membrán 
 

 
MH –mezná hodnota;  NMH- nejvyšší mezná hodnota;   DH- doporučená hodnota 

 

Z tabulky výše je patrná vysoká účinnost odstranění většiny ukazatelů pod mezní hodnotou MH. 

Všechny membrány odstraňovaly Ca a Mg s účinností 86 % až 99 %, tedy pod hodnoty splňující 

požadavky na kvalitu pitné vody, což by při reálném použití s sebou neslo nutnost opětovné 

mineralizace produkovaného permeátu. 

 

Reverzně osmotické membrány dokázaly odstranit veškeré mikrobiologické znečištění se 100% 

účinností, vyjma SU710. U nanofiltračních membrán a reverzně osmotické membrány SU710 byl 

zaznamenán zvýšený podíl koliformních bakterií nad MH a NMH. Vyšší počty KTJ (kolonií tvořících 

jednotku) nejsou zřejmě způsobeny průchodem mikroorganismů membránou, ale nejspíše se jedná 

o sekundární kontaminaci permeátového proudu. 

 

Veškeré výsledky chemického a mikrobiologického rozboru jsou porovnávány s limitními hodnotami 

stanovenými ve vyhlášce č. 252/2004 pro pitnou vodu. 

 

Závěr 

Příspěvek se zabýval použitím membránových separačních procesů pro úpravu povrchových vod na 

vodu pitnou. Pro experimenty provedené v této práci byly použity ultrafiltrační membrány, reverzně 

osmotické membrány a nanofiltrační membrány. Po odebrání reálných vzorků z daných lokalit, byly 

transportovány do laboratoře a byla provedena jejich následná separace. Ve vstupních vzorcích a také 

ve směsných permeátech byl proveden jak chemický, tak i mikrobiologický rozbor. Jednotlivé 

hodnoty těchto rozborů byly porovnávány s hodnotami uvedenými ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. pro 

pitnou vodu. Na základě všech výsledků lze formulovat následující závěry: 

 

Ultrafiltrační membrány nebyly ani v jednom případě schopny upravit vstupní vodu na limity, které 

požaduje vyhláška pro kvalitu pitné vody, jako kritické parametry se ukázaly ve všech případech 

amoniakální dusík a celkový organický uhlík. 

 

Nanofiltrační membrány ukázaly poměrně nízkou efektivitu v odstraňování amoniakálního dusíku. 

Pouze v jednom případě se podařilo snížit nadlimitní hodnotu na hodnotu splňující požadavky kladené 

na kvalitu pitné vody (retenční nádrž Strnad – SU 610). 

 

Reverzně osmotické membrány ve všech případech produkovaly permeát, který se svou kvalitou blížil 

destilované vodě, přičemž došlo k vysokému odstranění téměř všech složek, včetně amoniakálního 

dusíku. Došlo však také k odstranění vápníku a hořčíku pod jejich mezné hodnoty. V důsledku tohoto 



 
 

by z hlediska vyhlášky č. 252/2004 Sb. nemohla být takto vyprodukovaná voda považována za vodu 

pitnou. Tento problém je možné vyřešit opětovnou mineralizací produkovaného permeátu. 

 

V průběhu všech experimentů byl každý typ membrány schopen kvantitativně odstraňovat přítomné 

mikrobiální znečištění. Nenulové hodnoty pozorované u některých mikrobiologických stanovení jsou 

s největší pravděpodobností, způsobeny pouze sekundární kontaminací permeátového proudu 

v zařízení. 
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