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Abstract: 

This paper deals with use of membrane separation for landfill leachate treatment. Theoretical part 

contains basic information about membrane separation processes and experimental part describes 

laboratory experiments with the real sample of landfill leachate using reverse osmosis. A set of 

experiments was carried out using different set up of operating conditions and pre-treatment. Two-

stage experiment with pH adjustement using HCl showed the best results. Separation efficiency 

exceed value 99% by all pollutants. Volume of feed was decreased five times. 
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Úvod 

Membránové separační procesy se používají k dělení homogenních nebo heterogenních tekutých 

směsí. Problematika těchto procesů je velmi obsáhlá a různorodá. Z důvodů nesčetných výhod a 

všestrannosti jejich použití se dnes tyto separační procesy uplatňují v mnoha oblastech lidské činnosti 

a je možné očekávat jejich expanzi tam, kde momentálně dominují jiné technologie. Se vzrůstajícím 

zájmem o ekologii a ochranu životního prostředí (čištění odpadních vod), ale i z důvodu hledání 

alternativy ke konvenčním technologiím (příprava pitné vody) se v těchto odvětvích uplatnily hlavně 

tlakové membránové procesy. Oproti zahraničí je v České republice z neznámých důvodů použití 

membránových separačních procesů pro účely čištění stále opomíjeno. Možnosti a efektivitu 

tlakových membránových separačních procesů v odstraňování organického i anorganického znečištění 

z průsakových vod ze skládek popisuje tento příspěvek. 

 

Membránové procesy 

Membránové technologie můžeme považovat za čistou a energeticky úspornou alternativu k tradičním 

procesům.[1] Tyto technologie zahrnují velmi širokou skupinu procesů, které mají jeden společný rys, 

a to použití membrány jako semipermeabilního rozhraní. Vstupující kapalina je pomocí 

semipermeabilní membrány dělena na dva vystupující proudy – ochuzený, a obohacený o separované 

složky. Jejich pojmenování se liší na základě dané skupiny procesů, např. pro tlakové procesy permeát 

a koncentrát. Pro membránové procesy jsou charakteristickými znaky vysoká separační účinnost 

a dobrá selektivita, která závisí na konkrétním membránovém procesu. Separace probíhá při teplotě 

okolí, tudíž nedochází k destrukci termolabilních látek. Provoz těchto stanic lze velmi efektivně řídit 

a kontrolovat i s vyloučením personálu za pomoci moderních řídicích prostředků. Provoz lze uzpůsobit 

pro kontinuální režim ve velkém měřítku, stejně tak je možné technologii provozovat ve vsádkovém 

uspořádání s malým vstupním objemem. 

 

Při čištění mnoha typů odpadních vod se velmi dobře uplatnily 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 také překonání osmotického 

tlaku separovaných roztoků.  

 

Reverzní osmóza již umožňuje separaci na úrovni anorganických iontů a nízkomolekulárních látek 

organické povahy. Při reverzní osmóze je vstupující kapalina dělena pomocí semipermeabilní 

membrány na dva proudy - permeát a koncentrát. Permeát tvoří v ideálním případě prakticky čisté 



rozpouštědlo, zatímco v koncentrátu jsou obsažena chemická individua, která neprošla 

přes membránu. 

 

Čištění průsakových vod ze skládek 

Průsakové vody ze skládek (skládkové výluhy) vznikají infiltrací dešťových a podzemních vod 

do tělesa skládky, kde tyto vody vzájemně reagují s uloženým odpadem. Průsakové vody ze skládek se 

vyznačují značnou variabilitou složení. Objem produkované průsakové vody je silně závislý 

na klimatu. Ostatní parametry, které ovlivňují kvalitu průsakové vody, 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. Klasická čistírna odpadních vod je 

soustředěna pouze na organické znečištění, těžké kovy a formy dusíku. Nevypořádá se s odstraněním 

rozpuštěných anorganických solí a v některých případech dokonce zvyšuje jejich koncentraci.[2] 

 

Co se týče čištění těchto vod, konvenční technologie (čistírna odpadních vod) přestávají být dostatečně 

efektivní v důsledku časové variability složení vstupující kapaliny a vysokým koncentracím některých 

polutantů. V zahraničí se běžně můžeme setkat s instalací membránových separačních procesů. 

Reverzní osmóza a nanofiltrace jsou zahrnuty k nejlepším technologiím pro čištění průsakových vod 

ze skládek.[3] Používají se buď jako hlavní technologie nebo jako koncová technologie tzv. 

terciárního čištění na odtoku (např. z čistírny odpadních vod). Permeát může být recyklován 

na procesní vodu nebo vypouštěn.  

 

 
 

Obr. 1   Typické technologické schéma používané pro čištění průsakových vod ze skládek 

 

Běžně používané technologie se skládají z několika prvků a jsou si v zásadě velmi podobné. Nicméně 

vždy je kladen velký důraz na individuální přístup. Vstupující kapalina je nejprve předčištěna. 

K tomuto účelu se používá běžně hrubá filtrace, mikrofiltrace nebo ultrafiltrace. Lze použít také ale 

srážení, kolaguaci nebo stripování. Následuje vyrovnávací nádrž, ve které může být upraveno pH 

z důvodu zvýšení účinnosti separace amoniakálního dusíku či jiných složek. Snížení pH taktéž 

zabraňuje krystalizaci anorganických složek, při vyšším snížení pH (pod hodnotu 5) se zase eliminují 

uhličitany na oxid uhličitý. Pro samotný separační proces se zpravidla většinou používá dvojstupňové 

uspořádání pro dosažení maximální čistoty výsledného permeátu. Percentuální podíl tohoto permeátu 

se pohybuje kolem hodnoty 80 %, může být však i značně vyšší v závislosti na složení průsakové 

vody. Zbylý koncentrát je nadále zpracován technologií solidifikace nebo je odpařen na pevný podíl. 

V některých případech může být v případě jeho přesycení ponechán krystalizovat a kapalný podíl je 

opět vracen na počátek technologie. To samé platí při aplikaci srážení. 



 

Experimentální část 

Provedení separačních experimentů v laboratorním měřítku je prvním a nezbytným krokem, který 

předchází jakékoliv další projekční práci. Je nutné ověřit, zda navrhovaný typ membrány dokáže 

účinně separovat vstupující kapalinu a za jakých provozních podmínek, případně předúpravy. Teprve 

dle výsledků laboratorní zkoušky je rozhodnuto, zda pokračovat v poloprovozní zkoušce. Při ní je 

ověřována dlouhodobá stabilita separačního procesu a jsou uzpůsobeny provozní podmínky 

pro dosažené dlouhé životnosti membrán. Posledním krokem je instalace samotné technologie 

na lokalitě. Na základě výsledků laboratorní zkoušky se nelze přímo přesunout k návrhu finální 

technologie. 

 

 

 

Skládka EKOLA České Libchavy se nachází v Pardubickém kraji. Tato skládka je určena skupinou 

S-OO respektive podskupinami S-OO1, S-OO2 a S-OO3. Projektovaná kapacita skládky je 

926000 m
3
.[4] 

 

Průsaková voda ze skládky je tmavě hnědá kapalina o pH 8,4, se zápachem, obsahující přibližně 8 g/l 

rozpuštěných látek, převážně anorganického charakteru. Dominují chloridy a dusičnany, sodík, 

draslík, uhličitany (stanoveny jako TIC), TOC a je zároveň přítomno velké množství amoniakálního 

dusíku. 

 

Všechny experimenty byly provedeny na membránové separační jednotce LAB M20. Zařízení je 

uzpůsobeno pro vsádkový provoz s objemem nádrže pro vstupní kapalinu o objemu cca 12 litrů. 

K vlastní separaci dochází na deskovém modulu DSS osazeném 34 membránami typu RO98pHt 

(výrobce ALFA LAVAL, Švédsko) pro reverzní osmózu o celkové ploše 0,5916 m
2
. Membrány lze 

použít ve velkém rozmezí pH (2-11). Pracovní tlak pro provoz zařízení zajišťuje pístkové čerpadlo 

Rannie, s nímž lze dosáhnout tlaků až 6 MPa. Pístky je nutné během provozu udržovat vlhké, k tomu 

slouží oddělený přívod vody. Membránový modul je nutné během vlastního separačního procesu 

chladit, k tomu slouží průtočný tepelný výměník systému kapalina-kapalina. Jako chladicí médium se 

používá voda z vodovodního řadu. 

 

Při prvním experimentu (RUN 1) bylo zjištěno, že při nastavených pracovních podmínkách (pracovní 

tlak 2,5-3 MPa, teplota 20 °C) je koncentrační faktor 5 stropem pro zahušťování vstupující kapaliny. 

Na konci experimentu byl z důvodu poklesu permeačního výkonu zvýšen pracovní tlak na 3 MPa. 

Při tomto experimentu bylo tedy za použití neupravené průsakové vody dosaženo koncentračního 

faktoru 5. Vzhledem k vysoké koncentraci amoniakálního dusíku v permeátu bude nutné tento permeát 

ještě dočistit.  

 

Druhý experiment (RUN 2) je druhým stupněm reverzní osmózy, ve kterém je použit jako vstupující 

kapalina neupravený permeát z předchozího experimentu (RUN 1). Pracovní tlak byl vzhledem 

k vysokým hodnotám permeačního výkonu nastaven na hodnotu 1,5 MPa, pracovní teplota 20 °C. 

Zahušťování bylo vzhledem k malému zůstatku kapaliny v zařízení ukončeno při dosažení 

koncentračního faktoru 11. To odpovídá výtěžku 91 %. V experimentu by šlo pochopitelně pokračovat 

i dále, nicméně by se to promítlo na kvalitě separovaných proudů. Zbytková koncentrace 

amoniakálního dusíku je i po aplikaci druhého stupně RO dosti vysoká - 34 mg/l. Proto je vhodné 

uvažovat při dalších experimentech nějakou předúpravu vstupující kapaliny. 

 

Svým nastavením pracovních podmínek je třetí experiment (RUN 3) shodný s prvním experimentem 

(RUN 1). Liší se však aplikací předúpravy. U průsakové vody bylo přizpůsobeno pH do mírně kyselé 

oblasti pro lepší separaci amoniakálního dusíku pomocí HCl. Prakticky to znamenalo dosažení lepší 

separace amoniakálního dusíku i dusičnanů. Jelikož byla zbytková koncentrace amoniakálního dusíku 

ještě dost vysoká, bylo přistoupeno k aplikaci druhého stupně reverzní osmózy. 

 



Ve čtvrtém experimentu (RUN 4) byl použit jako vstupující kapalina neupravený permeát z třetího 

experimentu (RUN3). Pracovní tlak byl vzhledem k vysokým hodnotám permeačního výkonu 

nastaven na hodnotu 1,5 MPa, pracovní teplota 20 °C. Zahušťování bylo vzhledem k malému zůstatku 

kapaliny v zařízení ukončeno při dosažení koncentračního faktoru 11. To odpovídá výtěžku 91 %. 

V experimentu by šlo pochopitelně pokračovat i dále, nicméně by se to promítlo na kvalitě 

separovaných proudů. Zbytková koncentrace amoniakálního dusíku je 6,5 mg/l. Odstranění 

amoniakálního dusíku ve dvou stupních dosahuje hodnoty 98,7%. 

 

Pro čištění průsakové vody ze skládky je vhodné na základě provedených experimentů dvoustupňové 

uspořádání, které kopíruje experimenty RUN 3 (1. stupeň RO) a RUN 4 (2. stupeň RO). Koncentrát 

z experimentu RUN 4 by bylo možné vracet zpět do experimentu RUN 3. Bilance pro navržené 

uspořádání je následující: Na 100 l vstupující kapaliny připadá v prvním stupni RO 20 l koncentrátu 

a 80 l permeátu. Tento permeát vstupuje do druhého stupně RO. Na výstupu je cca 73 l permeátu 

a zbylých 7 l koncentrátu z druhého stupně se může vracet na počátek do prvního stupně RO. 

V následující tabulce jsou shrnuty rozbory vstupující neupravené průsakové vody ze skládky 

a permeátů z jednotlivých experimentů. U všech dominujících složek lze vidět velkou míru jejich 

separace. 

 
Tab. 1   Složení průsakové vody a permeátů z jednotlivých experimentů 

 

složka jednotka vstup RUN1 RUN2 RUN3 RUN4

Mg mg/l 138 1,1 <0,2 0,7 <0,2

Ca mg/l 87 0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Na mg/l 976 57 4,9 59 5,6

K mg/l 1374 63 6,7 75 6,9

N(amon.) mg/l 484 255 34 58 6,5

Cl
-  

mg/l 1182 117 10 120 12

NO3
- 

mg/l 491 169 16 78 14

TIC mg/l 528 52 3,8 61 8,3

TOC mg/l 366 1,2 <0,5 <0,5 <0,5

konduktivita mS/cm 11,51 1,01 0,13 0,77 0,08

Účinnost separace jednotlivých složek

 
 



 
 

Obr. 2   Schéma laboratorního dvoustupňového experimentu s úpravou pH  

 

Závěr 

Pro vlastní čištění průsakové vody ze skládky byl aplikován membránový separační proces – reverzní 

osmóza – v rozsahu laboratorní zkoušky. Bylo provedeno několik experimentů za účelem zjištění 

optimálních provozních podmínek zařízení a dosažení co možná nejlepší míry separace majoritních 

kontaminujících složek. Na všech výstupních proudech byla provedena analytická stanovení prakticky 

všech běžně sledovaných složek. 

 

Z hlediska účinnosti odstranění kontaminantů ze vstupního roztoku, hlavně amoniakálního dusíku, 

vykazuje nejvyšší účinnost separace dvoustupňový experiment skládající se z experimentů RUN3 

a RUN4. U tohoto dvoustupňového experimentu je aplikována předúprava přizpůsobení pH pomocí 

HCl do mírně kyselé oblasti pro lepší separaci amoniakálního dusíku. Při vlastním experimentu je 

výhodné, s přihlédnutím ke konečné konverzi, provozovat reverzní osmózu v prvním stupni při tlaku 

2,5-3,0 MPa, přičemž bylo dosaženo konverze 80 %. V druhém stupni stačí nastavit pracovní tlak 

na 1,5 MPa. Permeační výkon je v tomto případě dostatečně velký i na konci experimentu, kdy lze 

prakticky dosáhnout konverze 91 % a teoreticky i vyšší. Objem vsádky byl tedy snížen na 20 %, 

80 % původního objemu je přečištěno. 

 

Účinnost odstranění amoniakálního dusíku byla 98,7 % (z 484 mg/l na 6,5 mg/l), u ostatních 

majoritních složek převyšovala výrazně 99%. Vodivost průsakové vody ze skládky byla snížena 

z 11,5 mS/cm na 84 μS/cm, což je hodnota pod úrovní hodnot vodivosti běžné pitné vody. 

 

Výše uvedené výsledky a závěry jsou vynikajícím podkladem pro následnou poloprovozní zkoušku, 

která ověří dlouhodobou stabilitu separačního procesu a nastavení pracovních parametrů. 

 

Pojmy 

koncentrační faktor - poměr mezi objemem vsádky a objemem koncentrátu 

permeační výkon - hodinový průtok permeátu membránou o ploše 1 m
2
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