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Abstract: 

The paper deals with groundwater contamination with fluorides and its removal by pressure-driven 

membrane processes – reverse osmosis and nanofiltration. Examined groundwater comes from 

industrial area where soil was contamined with hydrofluoric acid in the past. Higher concentration of 

fluorides are still found in the groundwater, in the examined solution there waas 12,8 mg/l of 

fluorides. Removal of fluorides from the solution was carried on five types of membranes, 3 of them 

were membranes for reverse osmosis, the other 2 were nanofiltration membranes.  

 

Efficiency for fluorides removal of different membranes was studied. Also permeability for fluorides 

during the separation process was monitored. It was found that membranes for RO are comparable 

among each other as for partial permeability and so for overall permeates concentration. In mixed 

permeates there was found about 1 to 2 % of initial concnetration of fluorides. The same comparison 

goes for NF membranes witch transmit about 17 % of  fluorides into permeates. Both reverse osmosis 

and nanofiltration can be used for fluorides removal from groundwater, choice of the process depends 

on next use of produced permeate. 
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Abstrakt: 

Tato práce se zabývá odstraňováním fluoridů z podzemních vod, pocházející z oblasti s průmyslovým 

znečištěním kyselinou fluorovodíkovou. Odebraná podzemní voda obsahovala 12,8 mg/l fluoridů. Pro 

odstranění fluoridů z těchto vod byly zvoleny tlakové membránové separační procesy reverzní osmóza 

(RO) a nanofiltrace (NF). V práci bylo použito 5 typů membrán (3 pro RO a 2 pro NF).  

 

Bylo posuzováno, zda se liší účinnost odstranění fluoridů při použití různých typů membrán. Dále byla 

sledována permeabilita membrán pro fluoridy během separace. Bylo zjištěno, že při použití RO 

membrán nejsou patrné výraznější rozdíly v permeabilitě, do permeátu prochází přiližně 1 až 2 % 

z původního množství fluoridů. Permeáty po NF jsou mezi sebou svým složením také srovnatelné, 

koncentrace fluoridů je snížena na 17 %. Složení dílčích permeátů je také porovnatelné. Bylo 

potvrzeno, že pro odstranění fluoridů je možno použít jak membrán pro reverzní osmózu, tak 

membrán nanofiltračních  
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Úvod 

Fluoridy patří mezi esenciální mikroprvky nezbytné pro lidské zdraví. Důležité je ovšem množství, ve 

kterém jsou člověkem přijímány. Konzumace pitné vody s koncentrací fluoridů do 1,0 mg/l má 

příznivé účinky a přispívá k prevenci zubních onemocnění. Na druhou stranu při vyšších 

koncentracích dochází k zubní fluoróze, skvrnitosti zubů. Koncentrace vyšší než 10 mg/l mohou 

způsobovat ještě závažnější onemocnění jako je oslabení kostí a náchylnost k jejich lámavosti (kostní 



 

 

fluoróza), krevní a neurologické problémy. Světová zdravotnická organizace doporučuje maximální 

limit fluoridů v pitné vodě 1,5 mg/l, tato koncentrace je dána také vyhláškou 252/2004 Sb.  

 

Podzemní voda z dané lokality není primárně používána k pitným účelům, jelikož je však tato oblast 

hustě zastavěna rodinnými domky vybavenými studnami, může k expozici lidí docházet.  

 

Znečištění podzemní vody fluoridy bývá způsobeno nejčastěji přítomností fluoridových minerálů 

v podloží, ze kterých se fluoridy po kontaktu s vodou vyluhují. Takováto území se nacházejí mimo 

jiné v pásu od Sýrie přes Jordánsko, Egypt a Libyi po Súdán. Znečištění ale může být způsobeno také 

antropogenními zdroji, jako jsou průsaky z průmyslových areálů, výpusti odpadních vod a dále splach 

nebo infiltrace ze zemědělských ploch po aplikaci chemických hnojiv. 

 

Technologie odstraňování fluoridů z vody jsou založeny na několika základních metodách: adsorpci, 

iontově-výměnných reakcích, destilaci, srážení a membránové separaci. Převaření vody nebo 

změkčování vápencem není pro odstranění fluoridů efektivní. Nejvyužívanějším postupem je 

adsorpce, ke které se využívá anorganických absorbentů, jako je alumina nebo různé formy zeolitů, lze 

také využít aktivního uhlí. Pro srážení se využívá nízké rozpustnosti CaF2. Při průmyslové výrobě 

pitné vody pomocí membránových separačních procesů jsou obvykle využívány nanofiltrační 

membrány v případě, že produkovaný permeát má sloužit přímo jako pitná voda. Další možností je 

použití reverzní osmózy, v tomto případě je produkovaný permeát míchán se zdrojovou vodou ve 

zvoleném poměru, aby byly zachovány dostatečné koncentrace nutrientů.  

 

Ve Finsku (okolí Kuivala) probíhá od roku 2003 odstraňování fluoridů z vody sloužící pro výrobu 

vody pitné pomocí RO membrán. Instalované nízkoenergetické zařízení je schopno snížit koncentraci 

fluoridů z 0,7 – 1,8 mg/l na méně než 0,03 mg/l při pracovním tlaku pouze 0,6 – 1,1 MPa. 

V Jordánsku, v aridní oblasti s nedostatkem sladké vody, byla metoda RO použita pro desalinaci 

brakické vody. Celkový obsah rozpuštěných látek (dusičnany, fluoridy, arsen,…) v brakické vodě 

může být až 10 g/l. Před RO byla zařazena mikrofiltrace s velikostí pórů 5 µm kvůli odstranění 

suspendovaných látek. Použitý pracovní tlak RO se pohyboval mezi 2 – 3 MPa, rejekce byla větší než 

98,5 %. Aplikace RO pro výrobu pitné vody z vody brakické v aridních oblastech východní Sahary je 

problematická kvůli možné tvorbě nerozpustných sloučenin (CaCO3, CaF2, CaSO4) zanášejících RO 

membrány.  

 

Znečištění ve zkoumané lokalitě je průmyslového původu, v blízkosti se totiž nachází průmyslový 

podnik, kde v minulosti při technologii chemického leštění skla docházelo k únikům oplachové vody 

obsahující kyselinu fluorovodíkovou a kyselinu sírovou do podloží. Působením směsi kyseliny sírové 

a fluorovodíkové docházelo k rozpouštění uhličitanů a k rychlému vysrážení CaSO4, při kterém 

většinou nedošlo k minerální krystalizaci. Kyselina dále atakovala zrna křemene a mobilizovaný SiO2 

se srážel v podobě sklovité hmoty spolu se síranovou základní hmotou. Součástí této hmoty jsou dále 

fluoridové soli, fluorid křemičitý SiF4, kyselina hexafluorokřemičitá H2SiF6 a její soli – komplexní 

sloučeniny typu hexafluorokřemičitanů M2SiF6. Hexafluorokřemičitany stejně jako fluoridy 

alkalických kovů jsou poměrně dobře rozpustné, avšak jiné, zejména ty obsahující vápník, jsou 

rozpustné obtížně. Pod hladinou podzemní vody druhotně docházelo a dodnes dochází k rozpouštění 

a vymývání fluoridů a hexafluorokřemičitanů a k jejich šíření podzemní vodou. 

 

Metodika 

Reverzní osmóza a nanofiltrace patří mezi tlakové membránové separační procesy, při kterých dochází 

k rozdělení vstupujícího roztoku na dva proudy – koncentrát a permeát. Samotná separace probíhá na 

semipermeabilní membráně, přes kterou působením vnějšího tlaku (který je vyšší než osmotický tlak 

daného roztoku) procházejí určité složky roztoku, které tvoří permeát. V ideálním případě reverzně- 

-osmotická membrána propouští pouze molekuly rozpouštědla, ve skutečnosti lze v permeátu nalézt 

jednomocné ionty a neiontové látky, které membránami procházejí jako je NH3, pokud je přítomen ve 

vstupním roztoku. Látky zadržené membránou (částice s vysokou molekulovou hmotností a 

vícemocné ionty) tvoří koncentrát. Průmyslově vyráběné membrány pro RO a NF jsou syntetické, 

například z polyamidu a dalších materiálů, a mají asymetrickou strukturu. Separační vlastnosti 



 

 

komerčních RO membrán jsou uvedeny výrobcem ve formě parametru rejekce solí (salt rejection), 

který uvádí, kolik procent rozpuštěných látek je membránou zadrženo při definovaných podmínkách. 

Pro RO membrány se tento parametr pohybuje nad 99 %. NF membrány slouží zejména pro 

odseparování látek, jež mají vyšší molekulovou hmotnost než jednoduché anorganické ionty, proto 

jsou jejich rejekční vlastnosti vyjádřeny jako molecular weight cut-off (MWCO), který odpovídá 

molekulové hmotnosti látek (v Daltonech), které jsou ještě zadrženy membránou z alespoň 90 %. 

Parametry rejekce, materiály a výrobci membrán použitých v této práci jsou uvedené v tabulce 1. 

 

Tab. 1: Typy a vlastnosti použitých membrán 

 
RUN č. Typ membrány Výrobce  Salt rejection, % 

(MWCO, Da) 

Materiál Proces 

1 BW DOW-Filmtec 99,5 % Tenkovrstvý kompozit 

polyamidu 

RO 

2 CPA2 Hydranautics 99,7 % Kompozit polyamidu RO 

3 SU 710 Lenntech 99,4 % Zesítěný aromatický 

polyamidový kompozit 

RO 

4 SU 610 Lenntech 45 % Zesítěný kompozit 

polyamidu 

NF 

5 NF 99 Alfa Laval (160 Da) Polyamid NF 

 

Všechny experimenty byly provedeny na membránové separační jednotce LAB-M20, která může být 

osazena membránami pro reverzní osmózu nebo nanofiltraci. Membrány jsou uspořádány v deskovém 

modulu. Pracovní tlak je zajištěn pístkovým čerpadlem, jímž lze dosáhnout až 6 MPa. Membránová 

jednotka je vybavena měřicí celou pro on-line sledování pH a měrné vodivosti koncentrátu a permeátu 

(měrná vodivost může sloužit jako jednoduše měřitelná veličina rychle vypovídající o celkové 

koncentraci rozpuštěných látek).  

 

Pro experimenty byla podzemní voda z kontaminované lokality odebrána z monitorovacího vrtu. Aby 

byla zbavena hrubých nečistot, byla provedena filtrace přes tkaninový filtr. Experimenty RUN 1 – 5 

byly postupně provedeny na různých typech membrán (tab. 1) vždy za stejných pracovních podmínek. 

Objem vstupního roztoku byl 10 l, pracovní tlak 2 MPa, pracovní teplota byla udržována na 20 °C. 

Separace byla ukončena po dosažení koncentračního faktoru cF = 5. Koncentrační faktor je poměr 

objemů vstupního roztoku a vzniklého koncentrátu Sledovanými parametry byla měrná vodivost a pH 

koncentrátů a permeátů, permeační výkon. Tyto parametry byly měřeny vždy po 1 l odebraného 

permeátu. Navíc po každých 2 l odebraného permeátu byly odebrány vzorky vznikajícího koncentrátu 

a permeát, ve kterých byly stanoveny koncentrace fluoridů. U finálních produktů (směsný koncentrát, 

směsný permeát) byly provedeny celkové chemické analýzy.  

 

Výsledky a diskuze 

Pro odstranění fluoridů z podzemní vody bylo použito 5 typů membrán, z toho 3 pro reverzní osmózu 

a 2 pro nanofiltraci (tab. 1). Jejich schopnosti odseparovat jednak fluoridy a jednak veškeré látky 

vyjádřené v podobě měrné vodivosti jsou zobrazeny na obrázcích 1 a 3. Na obrázcích 2 a 4 je 

zobrazeno, jak byly tyto parametry zadržovány jednotlivými membránami v koncentrátech.  

 

Lze vysledovat, že mezi jednotlivými RO membránami nejsou patrné žádné výraznější rozdíly, také 

roztoky z experimentů, při kterých bylo použito NF membrán, mají obdobné složení. Očekávatelné 

rozdíly byly pozorovány mezi RO a NF membránami, kde se větší propustnost NF membrán projevila 

vyšší měrnou vodivostí permeátů a odpovídajícím snížením měrné vodivosti koncentrátů. Měrná 

vodivost permeátů z RUN 4 a 5 byla přibližně 15x vyšší než u permeátů z RUN 1 – 3. Měrná vodivost 

koncentrátů po RO odpovídala přibližně trojnásobnému zahuštění, měrná vodivost po NF odpovídala 

přibližně dvojnásobnému zahuštění. 
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Obr. 1: Měrná vodivost permeátů, hodnotou koncentračního faktoru cF = 0 je zobrazena měrná 

vodivost směsných permeátů 
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Obr. 2: Měrná vodivost koncentrátů, pro hodnotu koncentračního faktoru cF = 0 je zobrazena měrná 

vodivost směsných koncentrátů 

 

Průběh separace ve všech případech ukázal, že na začátku procesu vzniká méně kvalitní permeát

a teprve po ustálení procesu (cF ~ 1,2) se permeabilita membrán sníží na požadovanou úroveň. Ta je 

udržena až do konce procesu, jelikož však v separovaném roztoku narůstá koncentrace rozpuštěných 

látek, dochází i k odpovídajícímu průchodu těchto látek skrze membrány do permeátu. Poslední podíly 

permeátu tak již nemusí mít požadovanou kvalitu. Podle požadovaného nakládání s produkty. Je tedy 

záhodno zvážit, zda je nutno proces vést až do požadovaného koncentračního faktoru, nebo separaci 

ukončit dříve. 
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Obr. 3: Koncentrace fluoridů v permeátech, hodnotou koncentračního faktoru cF = 0 je zobrazena 

koncentrace fluoridů ve směsných permeátech 
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Obr. 4: Koncentrace fluoridů v koncentrátech, pro hodnotu koncentračního faktoru cF = 0 je 

zobrazena koncentrace fluoridů ve směsných koncentrátech 

 

V koncentrátech z RO často dochází k přesycení některých složek, čímž mohou vznikat nerozpustné 

sloučeniny. Jelikož bylo možné, že dojde k překročení součinu rozpustnosti CaF2, byl ve směsných 

koncentrátech z RUN 1 – 3 sledován vývoj měrné vodivosti v průběhu několika týdnů. Krystalizace 

indikovaná jednak vznikem okem viditelných krystalů a jednak výrazným poklesem měrné vodivosti 

nebyla pozorována, nedocházelo k tvorbě pevné fáze CaF2.  

 

Závěr 

V této práci byly sledovány možnosti použití různých membrán pro reverzní osmózu a nanofiltraci pro 

odstraňování fluoridů z podzemní vody. Podzemní voda pochází z průmyslové oblasti kontaminované 

minulými úniky kyseliny fluorovodíkové do podloží. Jelikož existuje riziko, že tato voda bude použita 

jako voda pitná, bylo posuzováno, zda je možné snížit koncentraci fluoridů pod povolený limit 

1,5 mg/l. Tento požadavek splnily všechny membrány pro reverzní osmózu: BW (výrobce DOW-

Filmtec); CPA2 (Hydranautics); SU 710 (Lenntech), při použití membrán pro nanofiltraci byl zvolený 



 

 

limit překročen, když koncentrace fluoridů ve směsném permeátu činila 2,2 mg/l v případě SU 610 

(Lenntech) a 2,1 mg/l v případě NF 99 (Alfa Laval). 

 

Průběh experimentů byl ve všech případech shodný – po ustálení procesu (cF ~ 1,2) dochází k tvorbě 

vysoce kvalitního permeátu, do kterého proniká minimum rozpuštěných látek, dle permeability 

membrány, až do doby, kdy v separovaném roztoku rapidně vzroste obsah solí (cF > 2,5). V případě 

RO však i poslední podíl permeátu splňuje kladené požadavky. Při použití NF se lze tohoto jevu 

vyvarovat vedením procesu k nižšímu koncentračnímu faktoru.  

 

Zahušťováním roztoků obsahující fluoridy nedošlo oproti očekávání k překročení součinu rozpustnosti 

CaF2 a tvorbě pevné fáze ani po několika týdnech po separaci.  
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