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Abstract: 

Focus of this paper is modern technics for wastewater treatment. The need of wastewater treatment 

solution together with the economic crisis increase more efficient and economic technologies request. 

Membrane separation seems to be good choice from the others progressive techniques. High efficiency 

and low cost are the mean advantages of membrane separation. These processes use a semipermeable 

membrane to divide feed into two different streams. Permeate contains solvent with particles which 

passed though the membrane and concentrate which is residue hold with membrane. This paper shows 

examples of membrane processes by wastewater treatment. 

 

Keywords: 

Wastewater treatment, membrane separation, microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, reverse 

osmosis 

 

Abstrakt: 

Tento příspěvek se zabývá moderními postupy čištění odpadních vod. Aktuální potřeba řešení 

problematiky odpadních vod společně s vlivem ekonomické krize zvyšují poptávku po metodách, 

které by významným způsobem snižovaly ekonomickou náročnost a zároveň byly dostatečně 

efektivní. Jako jedna z progresivních možností se jeví využití tlakových membránových procesů. 

Předností těchto procesů je vysoká efektivita procesu a současně relativně nízké provozní náklady. 

Tlakové membránové procesy využívají semipermeabilní membránu, pomocí které je vstupní roztok 

rozdělen na přečištěný proud - permeát a na proud, ve kterém jsou zakoncentrovány všechny složky 

z původního roztoku - koncentrát. Příspěvek poukazuje na možnost využití tlakových membránových 

procesů pro čištění odpadních vod. 
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Úvod 

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

i biologických metod i jejich kombinace. Některé z těchto metod ovšem s rozvojem nových 

technologií a kladením velkého důrazu na ochranu životního prostředí již nevyhovují současným 

požadavkům na čištění - jsou zastaralé. Pro účely čištění odpadních vod se v zahraničí rozšířily 

membránové separační procesy. Vyznačují se velkým počtem výhod a všestranností jejich použití. 

Prosazují se do těch oblastí lidské činnosti, kde momentálně dominují jiné technologie. Membránové 

procesy můžeme považovat za čistou, energeticky úspornou a efektivní technologii k tradičním 

procesům (Melzoch, 2007). 

 

Se vzrůstajícím zájmem o ekologii a ochranu životního prostředí (čištění odpadních vod (Honzajková 

et al., 2011), sanace kontaminovaných území), ale i z důvodu hledání alternativy ke konvenčním 

technologiím (úprava pitné vody) se uplatnily hlavně tlakové membránové procesy. 

 

 

 

 

 



 
 

Membránová separace a čištění odpadních vod 

Tato skupina separačních procesů využívá jako hnací sílu gradient tlaku a patří do ní mikrofiltrace, 

ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza. Jednotlivé procesy se vzájemně odlišují především 

velikostí pórů v membráně, tím pádem velikostí separovaných částic a současně i potřebným 

transmembránovým tlakem. Použitý pracovní tlak roste úměrně s klesajícím průměrem pórů 

v membráně. U reverzní osmózy a nanofiltrace hraje významnou roli především překonání 

osmotického tlaku separovaných roztoků. 

 

Mikrofiltrace je proces, který se svým charakterem podobá nejvíce klasické filtraci. O mikrofiltraci lze 

mluvit za podmínek, kdy jsou separovány z rozpouštědla částice o velikosti 0,1-10 μm. Jedná se 

o vhodnou metodu pro odstraňování částic koloidního charakteru. U mikrofiltrace je zanedbatelný 

osmotický tlak, a proto mohou být membrány vyrobeny z organických (např. polymerních) nebo 

anorganických (sklo, kovy, keramika) materiálů. Mechanismus separace je založen na sítovém efektu 

a částice jsou separovány na základě jejich velikosti. Ultrafiltrace se používá při oddělování koloidně 

disperzního podílu od disperzního prostředí i od nízkomolekulárních látek, současně přítomných ve 

formě pravého roztoku filtrací polopropustnými membránami, kterými neprocházejí koloidní částice 

(velikost pórů 1 nm až 0,1 μm). Tok membránou je úměrný použitému tlaku podobně jako u 

mikrofiltrace. Obě metody jsou vhodné pro předčištění odpadní vody před hlavní čisticí technologií. 

 

Princip nanofiltrace je v zásadě stejný jako princip reverzní osmózy. Separační schopnost nanofiltrace 

je však obvykle výrazně nižší. I tato membránová technologie je schopna zachytit ionty (především 

vícemocné), avšak v menším množství, než je tomu v případě reverzní osmózy. Hlavním 

mechanismem nanofiltrace již není sítový efekt, který je založen na velikosti pórů a částic, ale spíše 

difuze. 

 

Reverzní osmóza umožňuje separaci na úrovni anorganických iontů a nízkomolekulárních látek 

organické povahy. Je proto aplikována všude tam, kde je potřeba snížit celkový obsah rozpuštěných 

látek, zejména anorganických solí, nebo tam, kde je ve zdrojové vodě zastoupena některá složka 

v nadlimitní koncentraci (chloridy, dusičnany, sírany nebo amoniakální dusík). S tím je spojena 

potřeba použití relativně kompaktních neporézních membrán. Čím má roztok vstupující na membránu 

vyšší koncentraci solí, tím vyšší bude jeho osmotický tlak a tím vyššího pracovního tlaku bude potřeba 

dosáhnout, aby došlo k překonání osmotického tlaku vstupujícího roztoku. Rozpouštědlo působením 

tlaku prochází membránou a rozpuštěné složky jsou zadrženy (Strathmann, 2005). 

 

Prakticky nejkomplikovanější odpadní vodou, se kterou se může membrána potkat, je průsaková voda 

ze skládky, velmi často označovaná skládkový výluh. Skládkové výluhy vznikají infiltrací dešťových 

a podzemních vod do tělesa skládky, kde tyto vody vzájemně reagují s uloženým odpadem. Skládkové 

výluhy se vyznačují značnou variabilitou složení. Objem produkovaného výluhu je silně závislý na 

klimatu. Průměrná produkce skládkového výluhu v západní Evropě je kolem 5 m
3
 na hektar za den 

(Rautenbach et al., 1996). Ostatní parametry, které ovlivňují jeho kvalitu, jsou konstrukce a stáří 

skládky, samozřejmě také stupeň zhutnění odpadu a jeho složení. Nutno podotknout, že tento typ vod 

obvykle obsahuje velké množství rozpuštěných anorganických solí i organických látek (zvláště látky 

humínového charakteru (Šír et al., 2012)) a prakticky jej nelze modelovat. Reverzní osmóza 

a nanofiltrace jsou ve světě přiřazeny k nejlepším dostupným technologiím (BAT) pro čištění 

průsakových vod ze skládek (Bruggen et al., 2003). Náleží k efektivním technologiím pro odstranění 

těžkých kovů (Fu and Wang, 2011), které se na skládkách díky nekázni producentů odpadů vyskytují 

(Straka, 2005). Průměrné energetické nároky na 1 m
3
 permeátu při konverzi 80% jsou menší než 

5 kWh (Renou et al., 2008). Za použití ultrafiltrace jako stupně předčištění se významně prodlouží 

interval čištění membránového modulu a zvýší se i permeační výkon, tzn., že nastane zvýšení 

efektivity celého separačního procesu (Even-Ezra et al., 2011). 

 

Experimentální část 

V laboratoři se setkáváme s nejrůznějšími druhy skládkových výluhů, ale i různými druhy 

průmyslových odpadních vod. Na základě provedených analýz je však možné konstatovat pouze to, že 

skládkové výluhy se mohou ve svém složení velmi zásadně lišit a že je tedy nutné ke každému z nich 



 
 

přistupovat zcela individuálně. To ale obvykle neplatí pro technologické proudy z průmyslu, jejichž 

složení nemusí vykazovat velké výkyvy. Nemožnost jakéhokoli matematického modelování chování 

složitějších roztoků při průchodu membránou (skládkové vody obsahují běžně desítky anorganických 

a organických komponent) v podstatě znemožňují jakoukoli predikci pouze na základě analýzy složení 

skládkového výluhu. Následující experimenty poukazují na efektivitu reverzní osmózy a nanofiltrace 

při čištění v poloprovozním měřítku. Nastavení provozních parametrů při poloprovozním měřítku se 

již velmi podobá provozním parametrům finální technologie. Při separačních experimentech byl použit 

tentýž skládkový výluh. Pochází ze složiště ostatního odpadu ze skládky v České republice. Při 

separačních experimentech v poloprovozním měřítku byly aplikovány nanofiltrace i reverzní osmóza. 

 

Pilotní zařízení zvolené pro poloprovozní experimenty, nesoucí označení MT-POL 4040, je složeno 

z reverzně-osmotického spirálně vinutého elementu či nanofiltračního modulu (komerční rozměr), 

podávacího čerpadla Packo, které zajišťuje dostatečný průtok kapaliny celou technologií a tlakovým 

čerpadlem Wanner G25-X, zajišťujícím požadovaný pracovní tlak. Tento tlak se nastavuje škrcením 

na větvi koncentrátu postupným přivíráním redukčního tlakového ventilu. Jednotka MT POL 4040 je 

osazena čidly pro sledování pracovního tlaku na vstupní větvi, dále na výstupu z tlakového čerpadla 

před membránovým modulem a dále ihned za modulem, tímto umožňuje obsluze zařízení sledovat, 

jestli nedochází k tlakovým ztrátám uvnitř zařízení, například vlivem zanášení membrány (precipitací 

složek přiváděných k membráně) a operativně na tyto změny reagovat. Zařízení je opatřeno tepelným 

výměníkem typu kapalina – kapalina, umožňujícím regulovat teplotu vstupního roztoku. Součástí 

zařízení je 500 litrová zásobní nádrž a online sledování konduktivity a pH jednotlivých separovaných 

proudů (vstup, permeát, koncentrát). 

 

Základní technická data zařízení: 

membránový element   FILMTEC BW30-4040, případně NF90-4040 

aktivní plocha    7,2 m
2
 

průměr elementu    4" 

průtok permeátu (st. podm.)   300 l/hod 

maximální operační tlak   až 50 bar 

pH rozsah    1-12 

teplotní rozsah    5-40°C  

instalovaný příkon   10 kW 

 

Před vlastním separačním experimentem bylo vždy nutné analyzovat vstupní skládkový výluh 

z důvodů zjištění koncentrací jednotlivých polutantů. Složení výluhu slouží jednak k zevrubnému 

nastavení provozních parametrů membránové jednotky (pracovní tlak, konverze, teplota, apod.), ale 

také k úvaze o případné aplikaci vhodného typu předúpravy. Na základě výsledků analýz jednotlivých 

vystupujících proudů (permeát, koncentrát) a zhodnocení stability separačního procesu se dále mohou 

provozní podmínky upravovat. 

 

Běžně používanou předúpravou je filtrace přes tkaninový filtr pro odstranění případných 

suspendovaných či pevných částic. K tomu se nejčastěji využívá rukávový filtr s tkaninou o porositě 

45µm. Pro zlepšení separace amoniakálního dusíku se během procesu upraví hodnota pH do mírně 

kyselé oblasti, kdy membrána poměrně dobře zadržuje ionty NH4
+
. Při vyšších hodnotách pH se však 

v roztoku vyskytuje nedisociovaná forma NH3, kterou membrána nezadržuje, a NH3 (jako plyn) 

membránou velmi snadno prochází. 

 

Výsledky a diskuze 

Při čištění skládkového výluhu byla použita reverzní osmóza i nanofiltrace. Bylo použito zařízení MT-

POL 4040 a experimenty byly provedeny v poloprovozním měřítku. Objem vsádky byl v obou 

experimentech 500 l. Při nanofiltraci byl aplikován pracovní tlak 30 bar. U skládkového výluhu bylo 

upraveno pH pomocí HCl na hodnotu 6,5. Za těchto podmínek bylo dosaženo konverze na permeát 

90 %. Při aplikaci reverzní osmózy byl aplikován pracovní tlak 35 bar. U skládkového výluhu bylo 

rovněž i v tomto případě upraveno pH na hodnotu 5,5. Tím došlo k rozkladu části uhličitanů ve 

vstupující kapalině. Bylo dosaženo konverze na permeát 90 %. 



 
 

Tab. 1: Analýzy všech proudů – nanofiltrace 

 

 
 

Tab. 2: Analýzy všech proudů - reverzní osmóza 

 

 
 

parametr jednotka vstup permeát koncentrát

pH 6,64 6,00 7,65

konduktivita mS/cm 10,4 1,15 39,2

Mg mg/l 139 <2 520

Ca mg/l 200 1,3 904

Na mg/l 1163 106 4719

K mg/l 859 76 4129

Mn mg/l 1,60 <0,25 8,00

Fe mg/l 8,7 <1 31

Si mg/l 17,6 <0,4 71

Cu mg/l 0,01 < 0,01 0,32

Zn mg/l 0,05 < 0,01 0,47

Pb mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,5

Cd mg/l < 0,006 < 0,006 < 0,06

Cr mg/l 0,32 <0,04 1,35

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

Namon mg/l 526 49 2138

Cl
-

mg/l 986 229 5120

SO4
2-

mg/l 84 <2 358

NO3
-

mg/l < 0,5 < 0,5 < 5

F
-

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

HPO4
2-

mg/l < 0,25 < 0,25 < 2,5

TIC mg/l 800 59 2018

TOC mg/l 360 <0,5 1993

nanofiltrace

parametr jednotka vstup permeát koncentrát

pH 5,59 5,40 7,16

konduktivita mS/cm 11,7 0,5 40,9

Mg mg/l 149 <2 363

Ca mg/l 247 1 769

Na mg/l 1375 2,5 4313

K mg/l 829 27 3360

Mn mg/l 1,70 <0,25 9,20

Fe mg/l 3,0 <1 10,0

Si mg/l 18,1 <0,4 68

Cu mg/l 0,02 < 0,01 0,33

Zn mg/l 0,06 < 0,01 0,51

Pb mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,5

Cd mg/l < 0,006 < 0,006 < 0,06

Cr mg/l 0,31 <0,04 1,86

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

Namon mg/l 537 31 1919

Cl
-

mg/l 2020 111 7380

SO4
2-

mg/l 50 <2 236

NO3
-

mg/l < 0,5 < 0,5 < 5

F
-

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

HPO4
2-

mg/l < 0,25 < 0,25 < 2,5

TIC mg/l 153 59 278

TOC mg/l 376 <0,5 1622

reverzní osmóza



 
 

Při separačních experimentech lze pozorovat vysokou míru separace jednotlivých složek ve vstupující 

kapalině. Zvláště v případě reverzní osmózy nejsou výjimkou hodnoty účinnosti separace vyšší i než 

99 %. Co se týče nanofiltrace, zde je možné pozorovat mírně horší výsledky oproti reverzní osmóze 

v případě separace jednomocných iontů. Vícemocné ionty odstraňuje nanofiltrace s podobnou 

účinností za ještě vyšších permeačních výkonů. 

 

Závěr 

Z výsledků provedených experimentů je patrné, že membránové separační procesy jsou velmi 

efektivní alternativou k tradičním procesům, obzvláště při čištění odpadních vod. Nalézají své místo 

především tam, kde donedávna dominovaly dnes již neúčinné a poměrně zastaralé technologie. V 

případě čištění skládkových výluhů jsou membránové procesy, v kombinaci například s vhodným 

procesem předúpravy, svou vysokou separační účinností převyšující i 99 % prakticky nedostižitelné. 

Tvoří tak velmi efektivní nástroj pro čištění nejrůznějších typů odpadních průmyslových vod. 
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