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Abstract: 

This article deals with the utilization of reverse osmosis technology for purification of landfill leachate 

from given locality. The purification of landfill leachate is very difficult due to its complex 

composition. It contains usually large amount of salts and hardly biologically decomposable 

compounds. Reverse osmosis (RO) seems like an effective technology for decontamination of waste 

water. The article is aimed at the comparison of employed physical and chemical pre-treatment of 

technological processes with possible adjustments of reverse osmosis process. The real samples from 

the given locality were always used. The optimal parameters of the process were obtained from the 

evaluation of experiments. The optimal setup of the RO process was chosen according to possibility of 

utilization of this technology in the given locality in the future. The carried out investigation proved 

the feasibility of employment of the reverse osmosis technology in this locality. 
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Úvod 

V souvislosti se zpřísňováním sanačních limitů a požadavky na rychlejší průběh sanací je 

zaznamenáván rostoucí tlak na zvyšování účinnosti a ekonomické průchodnosti aplikovaných 

technologií. Pozitivním důsledkem tohoto tlaku je v rámci České republiky zavádění nových a zatím 

nepoužitých metod. Jednou z nich jsou membránové separace, konkrétně reverzní osmóza. Použití 

membránových procesů pro sanaci skládkových výluhů je v kombinaci s vhodným způsobem 

předčištění běžné v mnoha zemích Evropské unie, v USA nebo např. v Japonsku. V ČR jsou 

membránové procesy s úspěchem používány v potravinářském průmyslu či v biotechnologiích. V 

oblasti sanací jsou zatím využívány jen v omezené míře, na své širší uplatnění a rozvoj teprve čekají. 

 

Skládkové výluhy vznikají infiltrací dešťových srážek a podzemních vod do tělesa skládky a jejich 

vzájemnou interakcí se zde uloženým odpadem. Množství průsakových vod také ovlivňují 

biochemické procesy, vlhkost naváženého odpadu a stupeň zhutnění (vytěsňuje vodu z pórů). Tyto 

výluhy vykazují vysoký obsah anorganických i organických složek, mnohdy se jedná o látky obtížně 

biologicky rozložitelné. Rovněž mohou být ve výluzích zastoupeny těžké kovy a jiné polutanty. Pro 

sanaci tohoto typu kontaminace běžné sanační metody selhávají nebo se stávají neekonomickými. 

Uplatnění zde tedy nacházejí membránové separační procesy, přitom z nich nejvhodnější je reverzní 

osmóza, neboť dokáže zadržovat částice velikosti anorganických iontů.  

 

Článek popisuje výběr vhodných fyzikálně-chemických metod úpravy technologických proudů a 

provedení experimentů vedoucí k optimalizaci separačního procesu (kvalita permeátu, kvalita a objem 

koncentrátu) Závěrem je zvolení optimálních parametrů procesu s přihlédnutím k možnému 

budoucímu provoznímu použití této technologie na předmětné lokalitě. 

 

Charakteristika skládkového výluhu 

Zpracovávané průsakové vody pocházejí z východního složiště skládky odpadů Všebořice – Podhoří. 

Skládka je zařazena do skupiny S-NO a slouží k nakládání s odpady kategorie nebezpečné a ostatní. 

Nachází se na severozápadě Čech, v těsné blízkosti města Ústí nad Labem. Zmíněné složiště je 

situováno v prostoru vyuhlených dobývacích prostorů po povrchové těžbě uhlí. 

 

Výluh se vyznačuje vysokým obsahem solí až 10 g.l
-1

 RAS. Majoritní anorganické složky tvoří sírany 

a chloridy, z kationů pak Na, K, Ca a Mg a amonné ionty. Minoritní je pak zastoupení těžkých kovů. 
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Značné organické znečištění ukazuje hodnota CHSK~800 mg.l
-1

 a TOC~200 mg.l
-1 

Složení výluhu se 

výrazněji v průběhu roku nemění. 

 

Výluh zde vzniká hlavně vlivem srážkové činnosti a zřejmě i průsakem podzemních vod do tělesa 

skládky. Denní produkce skládkového výluhu je závislá na množství srážek a představuje přibližně 

100 m
3
, takový objem vod určených ke každodennímu odstranění vyžaduje značné finanční náklady. 

Jako progresivní se jeví snížení objemu denní produkce výluhu zakoncentrováním kontaminantů do 

relativně malého objemu a vypouštěním přečištěných vod do recipientu. Takto získaný, již podstatně 

menší objem se všemi zakoncentrovanými kontaminanty bude snazší i ekonomicky přijatelnější 

odstraňovat. 

 

Reverzní osmóza – princip a použití procesu [1] 

Jedná se o membránový separační proces s tlakovou hybnou silou. Prostřednictvím semipermeabilní 

membrány, která vytváří selektivní bariéru, se přiváděný roztok dělí na retentát (koncentrát) 

obohacený o složky, které membrána nepropustí, a na permeát (tok procházející membránou), který je 

o tyto látky ochuzen. Tento tlakový proces vyžaduje poměrně velký tlakový gradient a je zde 

charakteristická velikost separovaných rozpuštěných částic nízkomolekulárních látek a s tím spojená 

potřeba relativně kompaktních neporézních membrán.
1
 Tok látky membránou je nepřímo úměrný její 

tloušťce, a proto mají membrány většinou asymetrickou strukturu s tenkou povrchovou separující 

vrstvou tloušťky do 1 m, nanesenou na porézní podložce tloušťky 50 - 150 m.  

 

Proces je možné uzpůsobit pro kontinuální provoz ve velkém měřítku stejně dobře jako pro vsádkový 

provoz s malým vstupním objemem. Hlavní nevýhodou membránových procesů je vysoká pořizovací 

cena, oproti tomu ale stojí velké výhody, které spočívají v nízké energetické náročnosti, snadné 

obsluze a především vysoké účinnosti. 
 

Nejčastěji se reverzní osmóza používá k odsolování mořské vody za účelem přípravy vody pitné. Dále pak 

nabízí široké použití v chemickém a potravinářském průmyslu při úpravě, zahušťování a přečišťování 

různých technologických proudů. V oboru sanací se reverzní osmóza používá k čištění podzemních a 

povrchových vod, zejména pak k čištění skládkových výluhů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis provedených experimentů 

Bylo potřeba navrhnout takovou technologii, aby byly splněny stanovené požadavky, a to hlavně 

minimální objem koncentrátu a zároveň požadovaná kvalita permeátu, maximálně se blížící limitu NV 

61/03 pro povrchové vody pro vybrané ukazatele. Cílem prováděných laboratorních experimentů bylo 

Obr. 1   Schematické znázornění reverzní osmózy 



 

určit vhodnou metodu předúpravy technologických proudů a dále optimalizovat separační proces 

z hlediska kvality permeátu, kvality a objemu koncentrátu.  

 

Výluh pro následující experimenty byl odebrán z průmyslového složiště skládky Všebořice v únoru 

2008 v jeden den do 50litrových plastových barelů a skladován v laboratoři po dobu průběhu 

experimentů. 

 

Vlastní experimenty byly prováděny následujícím způsobem: Skládkový výluh byl před experimenty 

upraven filtrací kvůli odstranění hrubých nečistot. Definovaný objem testovaného roztoku byl 

přepuštěn do zásobní nádoby, byl odebrán vzorek vstupního roztoku pro analýzu a vstup byl 

konstantním průtokem cirkulován přes deskový modul. Permeát byl kontinuálně odváděn ze systému. 

Tímto postupem došlo k postupnému zakoncentrování vstupního roztoku až k požadované konverzi. 

V průběhu testu byly ve zvolených intervalech změřeny technologické parametry vstupu (koncentrátu) 

a okamžitého permeátu. Byly sledovány tyto veličiny: teplota, vodivost, permeační výkon. Po 

dosažení požadovaného stupně konverze byl odebrán vzorek permeátu a koncentrátu pro analýzu. Pro 

druhý stupeň RO byl použit jako vstup koncentrát z prvního stupně. Pracovní tlak byl nastaven podle 

požadavků konkrétního procesu, a to na 40 bar v prvním stupni a 60 bar ve druhém stupni. Teplota 

byla udržována na konstantní úrovni +/- 1°C v rozmezí 20-25°C průtočným chlazením vodovodní 

vodou. 

 

 

Zařízení LAB M20 

Jednotka je uzpůsobená pro vsádkový provoz 

s objemem zásobní nádrže 11 litrů. Využit byl 

deskový modul osazený deseti membránami 

HR98PP - ALFALAVAL (DSS) pro reverzní 

osmózu o celkové ploše 0,348 m
2
. Tyto 

membrány je možné použít v širokém rozmezí 

pH (1-13). Pracovní tlak v systému zajišťuje 

pístkové čerpadlo, jednotka pracuje v rozsahu 

tlaku 0-80bar. Membránový modul je nutné 

během procesu chladit. K tomu slouží 

zabudovaný výměník kapalina-kapalina, který je 

průtočně chlazen vodovodní vodou a z něhož je 

voda následně odváděna do kanalizace. Pístky 

čerpadla je nutné udržovat během provozu 

mokré, k čemuž slouží oddělený přívod 

vodovodní vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovlivnění procesu RO huminovými kyselinami 

V průběhu experimentů může docházet k vytváření úsad v zařízení, zejména pak v membránovém 

modulu. Úsady negativně ovlivňují jak kvalitu produkovaného permeátu, tak výkon membránového 

modulu, a mohou vést až ke kolapsu celého zařízení. Proto bylo před každým experimentem nutno 

membránový modul vyčistit tak, aby bylo dosaženo stejných výchozích podmínek pro každý následný 

experiment.  

 

Obr. 2   Jednotka LAB M20 



 

Analýza organických polutantů ve výluhu potvrdila, že většinu organického znečištění tvoří huminové 

látky [2], což odpovídá i lokalitě, v níž se skládka nachází (bývalý uhelný důl). Tyto látky mohou mít 

pro proces RO negativní účinky, a to hlavně z hlediska zanášení membrány. Vliv zvýšené koncentrace 

HA na proces RO byl tedy ověřen laboratorními experimenty. K tomuto účelu bylo k výluhu přidáno 

množství HA, aby byla dosažena koncentrace 100 mg/l HA, tzn. bylo rozpuštěno 1,5 g HA v 15 litrech 

výluhu. Zvýšení koncentrace o 100 mg/l odpovídá v praxi přirozenému nárůstu aktuální koncentrace 

HA ve výluhu o 200 %, větší nárůst koncentrace je již málo pravděpodobný.  Takto upravený výluh 

byl zahuštěn na jednotce LAB M20 výše uvedeným způsobem. K porovnání byl proveden experiment 

s 15 litry výluhu bez přídavku HA, za stejně definovaných podmínek jako probíhal experiment 

s přídavkem HA. Porovnání obou experimentů ukázalo, že zvýšení koncentrace HA o 100 mg/l, tzn. 

kdyby na lokalitě došlo k přirozenému zvýšení koncentrace HA ve skládkovém výluhu o 100 mg/l, 

klesl by výkon oproti normálu maximálně o 20 %, pokles výkonu měl však stále charakteristický 

průběh, nedocházelo ke skokovým změnám jenž by byly zapříčiněny tvořením úsad způsobených 

přídavkem HA. Závěrem tedy je, že náhlé krátkodobé zvýšení koncentrace HA nebude mít na proces 

RO ničivý vliv.  

 

Následující experimenty byly zaměřeny na určení vhodné metody předúpravy technologických 

proudů. Z předchozích předběžných experimentů vychází jako nejvhodnější dvojstupňové uspořádaní 

RO. V úvahu byly vzaty tři metody předúpravy technologických proudů, a to srážení vstupního 

proudu, okyselení vstupního proudu a koncentrátu (vstup do druhého stupně) a okyselení jen vstupu 

do druhého stupně, vstup do prvního stupně je tedy bez předúpravy. 

 

Srážení vstupního proudu 

První byly provedeny experimenty s předřazeným srážením vstupního proudu. Jako srážecí činidlo byl 

zvolen pevný CaO (toto činidlo je podle předběžných testů nejvhodnější pro srážení do uvedených 

hodnot pH ) sráželo se do výsledného pH = 10, 11 a 12. Pevný podíl byl oddělen filtrací a filtrát byl 

zanalyzován a veden na 1. stupeň reverzní osmózy. Zahušťování probíhalo na jednotce LAM M20. 

Konverze byla nastavena na 90 %. Pracovní tlak byl nastaven na hodnotu 40 bar a teplota byla 

udržována na 21 °C. 

 

Experimenty ukázaly, že nejúčinnější pro odstranění kontaminantů je srážení do pH = 12. Avšak 

z hlediska snížení celkového obsahu anorganických a organických látek má srážení (jako 

technologický krok) jen malý vliv. Naopak vyžaduje zvýšené nároky na obsluhu technologie (vápenné 

a kalové hospodářství). Směsné permeáty pro jednotlivá pH srážení mírně překračují v některých 

parametrech stanovené limity, výrazně je překročen limit pro celkový dusík, respektive pro NH4
+
, 

který v tomto případě tvoří většinu parametru „celkový dusík“. Z uvedených důvodů bylo tedy 

předřazené srážení vstupního proudu jako technologický krok předpravy zamítnuto. 

 

Okyselení vstupních proudů 

Vhodnou metodou předúpravy je okyselení vstupních proudů, a to nejen proto, že příznivě ovlivňuje 

saturační rovnováhy přítomných složek, ale také z hlediska odstranění amonných iontů. Při neutrálním 

a kyselém pH se amonné ionty vyskytují v roztoku ve formě NH4
+
 a ty jsou membránou lépe 

zadržovány než molekuly NH3, které v roztoku převládají v alkalické oblasti pH. 

 

Cílem následujících experimentů bylo zjistit, zda je nutné okyselovat již vstup do prvního stupně, nebo 

postačuje li okyselit až koncentrát z prvního, tedy vstup do druhého stupně. 

V první variantě byl vstup okyselen na neutrální pH, koncentrát z prvního stupně byl potom okyselen 

na pH = 5 a veden na druhý stupeň RO. Oproti tomu v druhé variantě byl veden na první stupeň 

surový výluh bez úpravy, koncentrát z prvního stupně byl opět okyselen na pH = 5 a veden na druhý 

stupeň RO. 

. 

V první variantě bylo v prvním stupni dosaženo konverze 90 % a ve druhém stupni 50 %, tím byl 

snížen celkový objem koncentrátu na 5 % z celkového vstupního objemu skládkového výluhu. 

Ve druhé variantě bylo v prvním stupni RO dosaženo 85% konverze, ve druhém pak 60% konverze. 

Tím byl snížen celkový objem koncentrátu na 6 %. 



 

 

Při porovnání obou variant předúpravy nebyly pozorovány značné rozdíly v permeačním výkonu, 

kvalitě permeátu a objemu koncentrátu. Z toho vyplývá, že z hlediska spotřeby HCl nevýhodné 

okyselení výluhu již v prvním stupni není nutné. Výhoda spočívá jen v tom, že se ve větší míře 

odstraní NH4
+
,  ale jak ukazuje následující tabulka, hodnoty NH4

+
 stále překračují stanovené limity. 

Pro splnění limitů i v tomto parametru bude muset být zařazen druhý stupeň RO i pro permeát. 

 
Tab. 1   Výsledky analýzy jednotlivých separovaných proudů 

 

Parametr Jednotka Limit NV 61/03  

povrchové vody 

SMP 1 KONC 1 SMP 2 KONC 2 

CHSK mg/l 35 <12 688 59,8 1170 

pH   6 až 8 6,94 7,13 6,34 6,85 

SO4
2-

 mg/l 300 <10 9450 201 9490 

RAS mg/l 600 85 46500 1930 72400 

RL (105°C) mg/l 1000 230 54800 2310 86600 

Pcelk mg/l 0,15 <0,05 5,19 0,201 12,5 

NH4
+
 mg/l 0,64 5,23 964 67,8 1440 

Cl
-
 mg/l 250 <50 14100 1030 27700 

As mg/l 0,02 0,024 2,83 0,2 4,56 

Ca mg/l 250 3,85 942 42,3 2050 

Mg mg/l 150 0,34 1470 29 2210 

Fe mg/l 2 0,06 0,22 <0,05 0,1 

Mn mg/l 0,5 0,04 0,01 0,02 0,35 

TOC mg/l 13 11,7 1542 24,7 2380 

TC mg/l - 24,9 2309 31,8 2457 

IC mg/l - 13,2 767 7,1 77,4 

N celk. mg/l 8 4,45 655 57,9 1183 

AOX mg/l 0,03 0,032 30,3 1,07 38 

 

Z porovnání průtoků permeátu při jednotlivých experimentech bylo průkazné, že nedocházelo 

k poklesu výkonových charakteristik modulu jeho postupným zanášením. Vzniklé úsady bylo 

opakovaně možno odstranit běžnými čisticími postupy. 

 

Konečné zpracování výstupních proudů 

Z dvoustupňového procesu RO máme tři výstupní proudy, a to permeát (SMP 1) z prvního stupně a 

permeát (SMP 2) a koncentrát (KONC 2) z druhého stupně. Výsledky jejich analýzy jsou v tab. 1. 

P1 je možné vypouštět do recipientu nebo jinak využít (např. zavlažování), splňuje zadané limity 

kromě koncentrace NH4
+
. Pokud bude nutné dodržet i koncentrační limit NH4

+
, musí být do 

technologie zařazen ještě druhý stupeň RO i pro permeát, nebo navržen jiný způsob odstranění 

amonných iontů.  

 

Permeát (P2) z druhého stupně překračuje stanovené limity, proto jej nelze vypouštět do recipientu, 

může ale být s výhodou vracen jako vstup do prvního stupně RO. P2 má o hodně lepší parametry 

(koncentrace kontamiantů) než surový vstupní výluh, bude tedy zlepšovat vlastnosti vstupního proudu. 

 



 

Pro zpracování koncentrátu byly provedeny experimenty srážení a koagulace. Srážení bylo provedeno 

do pH = 12, jako srážedlo byl použit NaOH, v jiném experimentu CaO, jako koagulační činidlo byl 

použit 39% AlCl3. Pevný podíl byl zfiltrován na papírovém filtru a filtrát byl podroben analýze. 

Účinnost odstranění látek z koncentrátu jednotlivými metodami byla porovnána pomocí obsahu Mg, 

Ca, Na a K. Zbytkové koncentrace těchto složek ve filtrátu jsou ale pořád značně vysoké, je tedy 

otázkou, zda využít srážení jako konečný krok úpravy koncentrátu. Vzhledem k finanční i technologické 

náročnosti je možné vzít v úvahu i jiné metody konečného zpracování koncentrátu. Vzhledem 

k vysokým hodnotám TOC je možné uvažovat o spalování ve spalovně nebezpečných odpadů, v tom 

případě bude rozhodující množství vznikajícího koncentrátu a cena za jeho odstranění. Další variantou 

konečné úpravy je samozřejmě odparka, která by v ideálním případě zpracovávala pouze 5 % 

původního objemu skládkového výluhu. Zde je rozhodující věcí otázka možnosti skládkování takto 

získaného odparku zpět na skládku NO (samozřejmě po snížení vyluhovatelnosti těchto materiálů – ať 

již solidifikací, či uložením do nepropustných plastových sudů). 

 

Závěr 

Provedené experimenty potvrdily vhodnost použití reverzní osmózy pro zpracování průsakových vod 

z úložiště nebezpečného odpadu skládky Všebořice - Podhoří.  

 

V průběhu separačního procesu nedocházelo ke skokovým změnám v propustnosti membrány, což by 

značilo zhoršení jejích vlastností buď zanesením usazenými látkami, nebo precipitací některých 

neorganických složek roztoku. V závěru procesu docházelo ke zvýšení permeability membrány, což je 

pro podobně koncentrované roztoky běžné. 

Zpracovaná průsaková voda – permeát splňuje limity stanovené zadavatelem s výjimkou obsahu 

amonných iontů. Pokud bude nutné dodržet i koncentrační limit NH4
+
, musí být do technologie 

zařazen ještě druhý stupeň RO i pro permeát, nebo navržen jiný způsob odstranění amonných iontů 

z tohoto proudu. Při úpravě skládkového výluhu je, kromě kvality permeátu, kladen důraz hlavně na 

konečný objem koncentrátu. Tento objem bude totiž do značné míry určovat cenu za jeho konečné 

odstranění. 

 

Úprava vstupního proudu srážením se neukázala jako vhodná pro použití v možném budoucím 

provozu. Z výše uvedených variant je nejvhodnější varianta dvojstupňové RO s okyselením vstupu do 

druhého stupně RO na pH = 5. Toto technologické uspořádání splňuje požadavek na minimalizaci 

objemu koncentrátu, na konci druhého stupně RO dojde k  zahuštění až na hodnotu 5-6% z celkového 

původního objemu skládkového výluhu. 

Jako metoda konečného zpracování koncentrátu není vzhledem k nízké účinnosti a k finanční i technologické 

náročnosti vhodné srážení ani koagulace. Pro odstranění koncentrátu je možné vzít v úvahu jiné výše 

popsané metody konečného zpracování koncentrátu. 

 

Na lokalitě již začaly probíhat poloprovozní experimenty, jejichž cílem je potvrzení parametrů 

získaných při laboratorních testech a zejména ověření dlouhodobé stability membránového zařízení 

(zejména vzhledem k tvorbě nerozpustných úsad a zanášení membránového modulu). Tyto 

experimenty byly z důvodu technické závady na zařízení přerušeny, pokračovat budou v září 2008.  

 

Příspěvek byl připraven v rámci výzkumu realizovaného s podporou projektu MSM6046137308 

Studium chemických a biologických procesů pro ochranu životního prostředí. 
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