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Abstract: 

This study deals with application of reverse osmosis to leachate treatment from ash disposal site. The 

aim of this study was to determine the conditions of separation of leachate oversaturated with respect 

to calcium sulphate. Analysis of technological streams were also presented in this study. 
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Průsakové vody z úložišť popílků jsou charakteristické vysokým obsahem rozpuštěných 

anorganických solí, naopak organické látky v nich zastoupeny prakticky nejsou. Jednou z možností, 

jak tyto výluhy efektivně odstraňovat, je použití reverzní osmózy. 

 

Reverzní osmóza se řadí mezi membránové separační procesy, jejichž hybnou silou je rozdíl tlaku. 

Vstupní roztok je dělen polopropustnou membránou na dva proudy: koncentrát obohacený o zadržované 

složky a proud, který prochází přes membránu - permeát. Během procesu zahušťování se odstraňované 

složky koncentrují v malém objemu roztoku a vzniklý permeát, který má velmi nízký obsah solí, může 

být použit např. pro výrobu demineralizované vody. 

 

Cílem práce bylo zjistit, zda je možné procesem zahušťování dosáhnout 75% konverze výluhu na 

permeát a vyhodnotit parametry procesu bez předúpravy vstupního roztoku a při použití průmyslového 

antiscalantu. 

 

Obsah látek ve výluhu se v průběhu roku příliš nemění, v tabulce 1 je uvedeno průměrné složení 

průsakové vody z lokality ,,Ušák”, která byla použita pro laboratorní experimenty. 

 
Tabulka 1   Průměrné složení průsakové vody z lokality ,,Ušák” 

 
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
 SO4

2-
 Cl

-
 RAS 

Koncentrace (mg/l) 660 130 150 2150 210 3300 

 

Vzhledem k rozpustnosti CaSO4 (2,05 g/l při 25 °C [1]) se jedná v podstatě o přesycený roztok síranu 

vápenatého. Nežádoucí složkou výluhu je Fe, jehož obsah se s časem mění. Pro dlouhodobý provoz 

zařízení je vyhovující koncentrace Fe ve vstupní vodě pod 0,3 mg/l.  

 

Aby nedocházelo ke krystalizaci solí (v tomto případě CaSO4 a jeho hydrátů) již v průběhu 

zahušťování, je výhodné a někdy i nutné přidávat ke vstupnímu roztoku antiscalanty - látky bránící 

krystalizaci. Jedná se např. o látky na bázi polyfosforečnanů nebo polyakrylové kyseliny, které 

ovlivňují nejen rychlost krystalizace, ale i morfologii vznikajících krystalů. 

 

Pro laboratorní experimenty bylo použito zařízení LAB M20, které pracuje ve vsádkovém režimu. 

Vstupní objem výluhu byl vždy 20 litrů a pracovní tlak 2 Mpa. První série experimentů se týkala 

neupraveného výluhu, pro další sérii byl k výluhu přidán průmyslový antiscalant P 503 firmy NALCO. 

Byly provedeny rozbory směsného permeátu, měřena vodivost permeátu a koncentrátu v průběhu 

zahušťování a dále byla měřena vodivost a obsahy kationtů v permeátu a v koncentrátu v závislosti na 



čase a koncentračním faktoru. Bylo zjištěno, že je možné dosáhnout požadované konverze na permeát. 

Přídavek antiscalantu již v množství 3 mg/l má za následek výrazné oddálení počátku krystalizace. 

 

Na přelom října a listopadu letošního roku jsou plánovány poloprovozní zkoušky, jejichž cílem bude 

ověřit dlouhodobou stabilitu procesu. 
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