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Abstract: 

The membrane separation processes would be very beneficial for drinking water treatment because the 

consumption of potable water is constantly rising. Also membrane separation water treatment could be 

used during emergency conditions for example during floods, membrane separation could be used for 

on the field water treatment. The potable water prepared by membrane separation should comply to 

the Regulation No. 252/2004 Collection. 
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Souhrn 

Úprava vody na vodu pitnou pomocí membránových technologii z nevyhovujících či alternativních 

zdrojů by byla velkým přínosem, protože poptávka po pitné vodě neustále narůstá. Tato technologie 

úpravy vody na vodu pitnou může mít poměrně zásadní využití při havarijních stavech. Příkladem by 

mohly být povodně, kdy by přímo na zasaženém místě bylo možné upravovat vodu tak, aby splňovala 

limity pro vodu pitnou dle vyhl. č. 252/2004 Sb.  
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Princip membránové technologie 

Membránové separační procesy zahrnují velice širokou skupinu procesů, které mají jeden společný 

rys, a to použití membrány jako semipermeabilního separačního rozhraní. Prostřednictvím semipermeabilní 

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

obohacený o složky (písek, pyl, uhelný prach, kvasinky, bakterie, viry, pesticidy, rozpuštěné soli atd.), 

které membrána nepropustí, a na permeát (tok procházející membránou), který je o tyto látky ochuzen 

(obr.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1   Princip membránové separace 

 

Experimentální část 

Pro úpravu vody byla použita membránová separační jednotka LAB M240, která se skládá ze zásobní 

nádrže na 50 litrů, pístomembránového čerpadla Wanner G10XK, deskového membránového modulu 

LabStak
®
 M20 od firmy Alfa Laval. Pro úpravu vody byl membránový modul sestaven ze dvou typů 

ultrafiltračních membrán GR61PP a ETNA01PP a dále z nanofiltrační membrány NF 99. Každý typ 

membrány byl v modulu nainstalován po šesti kusech. Plocha každé membrány je 0,0174 m
2
, 



membrány pracují při tlaku max. 10 bar a v rozmezí pH 1 – 12. Průtok vody přes membrány je  

5 – 15 l/min. Membránový modul a upravovaná voda jsou chlazeny pomocí dvou zabudovaných 

výměníků tepla kapalina-kapalina. 

 

Všechny experimenty navazují na již publikované série experimentů [2, 3], avšak tyto experimenty 

nebyly prováděny s modelovou vodou, ale byla použita voda z potoků a řek poblíž výpustí z ČOV. 

Cílem těchto experimentů bylo splnění limitů (chemických i mikrobiologických) daných vyhláškou 

č. 252/2004 Sb. 

Experimenty probíhaly ve vsádkovém režimu, objem vstupní vody byl 12 l. Voda byla konstantním 

průtokem 8 l/min cirkulována přes deskový modul, koncentrační faktor byl 2. Pracovalo se při tlaku 

9 bar. Membránové zařízení bylo vždy před každým experimentem a následně i po každém 

experimentu promyto roztokem Ferrocidu
®
 (komerčně dodávaný bioxid), který byl poté v zařízení 

ponechán z důvodu předcházení vzniku biofilmu a pomnožování mikroorganismů (sekundární 

kontaminace permeátu).  

 

Níže je uveden příklad výsledků experimentů, ostatní výsledky a celkové shrnutí výsledků bude 

prezentováno na posteru. 

 
Tab. 1   Výsledky mikrobiologického rozboru 

 

Ukazatel Jednotka Vstup 

Vltava 

Permeát 

GR61PP 

Permeát 

ETNA01PP 

Permeát 

NF 99 

Vyhl. č. 

252/2004 Sb. 

Koliformní bakterie [KTJ/100 ml] 19∙10
3
 0 0 0 0 (MH) 

Escherichia coli [KTJ/100 ml] 6∙10
3
 0 0 0 0 (NMH) 

Intestinální entrerokoky [KTJ/100 ml] 3∙10
3
 0 0 0 0 (NMH) 

Clostridium perfringens [KTJ/100 ml] 3∙10
2
 0 0 0 0 (MH) 

Kultivovatelné bakterie 

při 22 °C 

[KTJ/ml] 18∙10
3
 113 181 154 200 (MH) 

Kultivovatelné bakterie 

při 36 °C 

[KTJ/ml] 12∙10
3
 14 176 42 100 (MH) 

Mikroskopický obraz – 

abioseston 

[%] 30 3 3 10 10 (MH) 

Mikroskopický obraz – 

počet organismů 

[jedinci/ml] 1600 0 0 0 50 (MH) 

Mikroskopický obraz – 

počet živých organismů 

[jedinci/ml] 1560 0 0 0 0 (MH) 

 
Tab. 2   Výsledky chemického rozboru 

 

Ukazatel Jednotka 
Vstup 

Vltava 

Permeát 

GR61PP 

Permeát 

ETNA01PP 

Permeát 

NF 99 

Vyhl. č. 

252/2004 Sb. 

NO3
-
 [mg/l] 20,0 21,0 22,0 17,0 50 (NMH) 

NO2
-
 [mg/l] <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 0,50 (NMH) 

NH4
+
 [mg/l] <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,50 (MH) 

SO4
2-

 [mg/l] 110,0 88,0 53,0 1,0 250 (MH) 

Cl
-
 [mg/l] 83,0 83,0 83,0 32,0 100 (MH) 

HCO3
-
 [mg/l] 130,0 119,0 118,0 24,0 − 

TOC [mg/l] 12,1 3,35 3,11 0,092 5,0 (MH) 

TIC [mg/l] 25,6 23,4 23,2 4,7 − 

Konduktivita [mS/m] 93,8 85,8 78,6 22,9 125 (MH) 

pH − 8,0 8,1 8,2 8,1 6,5 – 9,5 (MH) 



Na [mg/l] 36,8 33,3 31,7 16,2 200 (MH) 

Ca [mg/l] 110,6 93,0 90,3 21,2 30 (MH) 

Mg [mg/l] 37,9 33,8 28,2 4,3 10 (MH) 

K [mg/l] 8,9 7,9 7,6 3,4 − 

 

 

 

Závěr 

Závěrem můžeme potvrdit, že membránové technologie s použitím nanofiltrační i ultrafiltrační 

membrány jsou schopné z alternativních zdrojů upravovat vodu na vodu pitnou. Membránové 

technologie dokážou splnit limity dané vyhláškou č. 252/2004 Sb. pro mikrobiologické ukazatele 

a s výjimkou jednoho ukazatele (amoniakální dusík) splňují limity i u chemických ukazatelů. 

Amoniakální dusík je obecně problémem u všech membránových procesů, protože je všeobecně 

známo že částečně prochází i reverzní osmózou. V dalších experimentech se tudíž zaměříme nejvíce 

na tento problém. Dále můžeme říci, že praktické využití ultrafiltračních či nanofiltračních membrán 

pro úpravu vody na vodu pitnou je limitováno kvalitou surové vody. 

 

V testování se bude i nadále pokračovat se vzorky vod z alternativních zdrojů a tyto experimenty 

budou probíhat na zařízení se spirálně vinutým modulem, u něhož se obecně dá očekávat lepší 

efektivita při odstraňování chemického i mikrobiologického znečištění. 
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