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Abstract: 

The aim of this study was to verify the possibility to reduce the volume of leachate from ash disposal 

site by reverse osmosis. Attention included the management of leachate treatment is part of 

modernization of current power plant technologies.Experiments were performed in laboratory scale 

followed by pilot plant experiments. Leachate from ash disposal site contains substantial quantities of 

inorganic of salts (in the studied case 3.4 g/l), given the nature of the stored material, which is a 

mixture of ash, slag, and desulfurization products. The major components are calcium and sulphate 

ions. The possible use of permeate in water management of power plant was considered. 
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Cílem studie bylo ověření možnosti redukce objemu průsakových vod z popílkoviště pomocí 

technologie reverzní osmózy, neboť v rámci modernizace stávajících elektrárenských procesů se do 

centra pozornosti dostává rovněž nakládání s těmito průsakovými vodami. Experimenty probíhaly 

nejprve v laboratorním měřítku a získané poznatky byly uplatněny při realizaci poloprovozních 

experimentů. Průsakové vody z popílkovišť obsahují značné množství anorganických solí (ve 

studovaném případě 3,4 g/l), vzhledem k povaze ukládaných materiálů, které tvoří směs popela, 

škváry a produktů odsíření, mají v průsacích majoritní zastoupení síranové a vápenaté ionty. Kromě 

snahy o dosažení maximálního zakoncentrování vstupního roztoku bylo posuzováno i možné využití 

produkovaného permeátu ve vodním hospodářství elektrárny. 

 

Popis lokality 

Odkaliště Ušák patří k zařízení elektrárenského komplexu Prunéřov. Na odkaliště jsou plaveny 

produkty z mokré vápencové vypírky, odsiřování spalin, škváry a malé části popílku. Elektrárny 

Prunéřov jsou největším uhelným elektrárenským komplexem v České republice o celkovém výkonu 

1500 MW, leží na západním okraji severočeské hnědouhelné pánve v blízkosti Chomutova. Průsakové 

vody z odkaliště jsou svedeny drenážním systémem do jímky v přečerpávací stanici a jsou přednostně 

využívány v provozech odsíření. V současné době dosahuje produkce průsakové vody řádově 

desítek m
3
/h. Voda je slabě alkalická, její pH = 8. Majoritní složkou je síran vápenatý (průměrně 

2700 mg/l). Vzhledem k rozpustnosti CaSO4 (2,05 g/l při 20 °C) se jedná v podstatě o přesycený 

roztok síranu vápenatého. 

 

Membránové separační procesy 

Membránové separační procesy, mezi něž technologie reverzní osmózy patří, se využívají převážně při 

zpracování kapalných roztoků. Principem je dělení vstupního technologického proudu na permeát 

a koncentrát pomocí semipermeabilní membrány. Jednotlivé složky roztoku se liší v odporu proti 

průchodu membránou. Do permeátu tedy přechází převážně rozpouštědlo (obvykle voda) a ostatní 

složky zůstávají zadrženy v koncentrátovém proudu. Do permeátu proniká v případě reverzní osmózy 

obvykle méně než 1% rozpuštěných solí. Hnací silou procesu je gradient tlaku. 

 

Pro vsádkové procesy je definován parametr koncentrační faktor cF, který určuje změnu objemu 

vsádky: 

kde VF0 je celkový vstupní objem a VK je objem koncentrátu. 
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Působení antiscalantů 

Při zpracování uvedeného výluhu pomocí reverzní osmózy dochází k jeho několikanásobnému 

přesycení vzhledem k CaSO4 . 2 H2O (dihydrát je prakticky jediná forma síranu vápenatého, která za 

běžných podmínek separace vzniká). Pro zamezení krystalizace přesycených složek a tvoření úsad se 

obecně ke vstupnímu roztoku přidávají antiscalanty. Obvykle se jedná o směs polymerních 

organických látek. Antiscalanty používané pro inhibici krystalizace síranu vápenatého zahrnují 

převážně polymerní látky ze skupiny polyakrylátů, polymetakrylátů, polyfosforečnanů, 

aminofosforečnanů a organofosforečnanů, polakarboxylátů a derivátů polysulfonové a polymaleinové 

kyseliny [1]. Již přídavek řádově jednotek mg/l antiscalantu je dostatečný k zabránění krystalizace 

v průběhu separace i u několikanásobně přesycených roztoků. 

 

Doba mezi dosažením stavu přesycení a vytvořením zákalu se nazývá indukční doba. Při tvorbě úsad 

může dojít převážně ke dvěma možnostem: zablokování povrchu membrány, kdy dochází k velmi 

rychlému poklesu permeačního výkonu anebo k tvorbě filtračního koláče, kdy dochází 

k pozvolnějšímu poklesu výkonu postupným nárůstem této sekundární vrstvy. Blokování povrchu 

membrány a tvorba filtračního koláče je řízena šesti rozdílnými způsoby, jsou to: 1) hydrodynamické 

a operační podmínky separace, 2) koncentrační polarizace, 3) stupeň přesycení, 4) nukleace (tvorba 

jader krystalů), 5) kinetika růstu krystalů a 6) aglomerace částic. Tyto jevy rozdílně zasahují do tvorby 

úsad [2]. 

 

Antiscalanty mohou:  

1) ovlivnit morfologii vznikajících krystalů,  

2) zvýšit difuzní a adsorpční odpor, který zpomaluje kinetiku růstu krystalů, 

3) změnit povrchové vlastnosti krystalů a tím ovlivnit jejich schopnost aglomerace [3]. 

 

Experimentální část 

Experimenty probíhaly nejprve v laboratorním měřítku a získané poznatky byly využity při 

poloprovozních experimentech. 

 

Laboratorní testy 

Provedené experimenty byly zaměřeny na volbu optimálních podmínek pro jednostupňové a následně 

dvoustupňové zakoncentrování výluhu, kdy vstupem na druhý stupeň reverzní osmózy byl koncentrát 

z prvního stupně. Hlavním cílem laboratorních experimentů bylo dosažení co největší redukce objemu 

zbývajícího koncentrátu při dvoustupňovém uspořádání a zjištění hraniční podmínky samotného 

procesu separace. K experimentům byla využita membránová jednotka LAB M20. 

 

Popis zařízení 

Základní technická data zařízení 

membránový modul  LabStak M20, membrány HR98PP – ALFALAVAL (DSS) 

aktivní plocha   0,626 m
2
 

průtok permeátu (st. podm.)  30 l/hod 

maximální operační tlak  5 MPa 

pH rozsah   1-13 

teplotní rozsah   5-40°C  

instalovaný příkon  14 kW 

objem zásobní nádrže  12 l 

 

Experimenty probíhaly ve vsádkovém režimu. Provozní parametry pro jednostupňové i následné 

dvoustupňové uspořádání byly následující: pracovní tlak 2 MPa, teplota separace 20 °C a dosažený 

koncentrační faktor cf = 4, tzn. že 75 % vstupního objemu bylo převedeno na permeát. Ke vstupnímu 

roztoku byl dávkován průmyslový antiscalant (PermaTreat PC 504 firmy Nalco), který měl oddálit 

počátek krystalizace síranu vápenatého. Po konzultaci s dodavateli byla zvolena základní dávka 

3,0 mg/l vstupního roztoku. 

 



 

 

Schéma dvoustupňového uspořádání je na obr. 1. V prvním stupni bylo potřeba, aby došlo 

k vykrystalizování veškerého síranu nad mez nasycení v rámci dnů a zároveň bylo zajištěno, aby 

indukční doba krystalizace byla několikanásobně delší než doba experimentu. Na základě předchozích 

testů byla zvolena dávka antiscalantu 1 mg/l pro první stupeň. Vstupní objem roztoku o měrné 

vodivosti 3600 μS/cm činil 40 litrů. Produktem separace bylo 30 litrů permeátu o měrné vodivosti 

45 μS/cm a 10 litrů koncentrátu, jehož měrná vodivost před počátkem krystalizace byla 11000 μS/cm. 

Během deseti dnů došlo k vykrystalizování veškerého síranu nad mez nasycení a měrná vodivost 

koncentrátu poklesla na 7500 μS/cm (tím došlo i ke snížení osmotického tlaku a snížení požadavku na 

pracovní tlak). Po oddělení pevného podílu byl koncentrát veden na druhý stupeň reverzní osmózy. 

Dávka antiscalantu na vstupu byla tentokrát 3,0 mg/l. Permeát, jehož měrná vodivost činila 95 μS/cm, 

byl recyklován na vstup do prvního stupně reverzní osmózy. U koncentrátu nedošlo k vykrystalizování 

přebytečného síranu ani během 4 týdnů. Celkově tedy došlo k redukci objemu průsakových vod 

o 94%. Koncovým výstupem procesu byl směsný permeát z prvního stupně reverzní osmózy s nízkým 

obsahem RAS, který vykazoval měrnou vodivost 45 μS/cm (oproti 3600 μS/cm u surových průsaků). 

Dalším výstupem byl koncentrát z druhého stupně, který je možno dále odstranit např. solidifikací. 

Poslední výstup tvořil pevný podíl síranu vápenatého. 
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Obr. 1    Schéma uspořádání laboratorních experimentů 

 

Tab. 1   Rozbory jednotlivých technologických proudů laboratorních experimentů 

 

Parametr Jednotka Vstup Permeát Koncentrát Koncentrát 

po krystalizaci 

SO4
2-

 mg/l 2100 1,6 4500 2100 

Cl
-
 mg/l 210 <7,0 710 710 

TIC mg/l 7,6 <1,0 43 44 

Ca mg/l 550 2,2 1350 560 

Mg mg/l 190 1,3 550 540 

Na mg/l 140 2,8 610 610 

K mg/l 29 1,2 150 150 

Mn mg/l 1,9 <0,25 4,8 4,7 

Fe mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

TOC mg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Měrná vodivost µS/cm 3600 45 11000 7500 

pH - 8,0 6,9 8,1 7,9 



 

 

 

Díky vřazení krystalizace mezi první a druhý stupeň reverzní osmózy došlo k odstranění většinového 

podílu síranu vápenatého. Tím došlo k výraznému snížení měrné vodivosti roztoku a k poklesu obsahu 

vápenatých a síranových iontů na úroveň surového výluhu. 

 

Poloprovozní testy 

Cílem poloprovozních experimentů bylo ověření dlouhodobější stability separačního procesu a ověření 

účinnosti separace na zařízení využívajícím spirálně vinuté elementy, jejichž použití je plánováno pro 

provozní uspořádání. Pro experimenty bylo využito zařízení MT-POL 4040. Byly provedeny dvě série 

experimentů – ve vsádkovém a v semi-kontinuálním režimu. 

 

 

Popis zařízení 

Základní technická data zařízení 

membránový element  FILMTEC BW30-4040 

aktivní plocha   7,2 m
2
 

průměr elementu   4 palce 

průtok permeátu (st. podm.)  300 l/hod 

maximální operační tlak  5 Mpa 

pH rozsah   1-12 

teplotní rozsah   5-40°C  

čerpadlo podávací   Packo 

tlakové čerpadlo  Wanner G25-X 

instalovaný příkon  10 kW 

objem zásobní nádrže  500 l 

 

Veličiny kontinuálně měřené a zobrazované 

pH:   vstup, permeát, koncentrát 

měrná vodivost: vstup, permeát, koncentrát 

teplota:   před výměníkem, za výměníkem 

tlak:   vstup, před modulem, za modulem 

průtok:   vstup, permeát 

 

Provozní parametry vsádkových experimentů byly následující: pracovní tlak 1,5 Mpa, dosažený 

koncentrační faktor cf = 5. Teplota separace byla udržována pod 15 °C. Předúpravu surového výluhu 

tvořila filtrace přes tkaninový filtr a dávkování antiscalantu (opět PermaTreat PC 504 firmy Nalco). 

Dávka byla s ohledem na laboratorní testy zvolena 3,5 mg/l. Celkem bylo provedeno 10 těchto testů, 

kdy vstupní objem 500 litrů o měrné vodivosti 3700 µS/cm byl zakoncentrován na objem 100 litrů 

o měrné vodivosti 11 800 µS/cm. Vyprodukováno bylo 400 litrů permeátu o měrné vodivosti 

průměrně 28 µS/cm. Celková doba separace se pohybovala okolo 3 hodin. Mezi jednotlivými testy 

bylo zařízení propláchnuto pouze vodou. Kyselé a alkalické čištění bylo aplikováno až po celé sérii 

deseti testů. Měřením tzv. ,,vodních hodnot“ mezi testy a z výkonnostních charakteristik lze vyvodit, 

že při separaci nedocházelo k zanášení membrány tvorbou úsad na membránovém povrchu, popř. 

tvorbou filtračního koláče. V odebraných vzorcích koncentrátu z jednotlivých testů docházelo ke 

krystalizaci síranu vápenatého s různě dlouhou indukční dobou – řádově hodiny až dny. Tyto rozdíly 

se dají vysvětlit proměnným složením vstupní vody, což má rovněž vliv na kinetiku započaté 

krystalizace. 

 
Tab. 2   Rozbory jednotlivých technologických proudů vsádkových poloprovozních experimentů 
 

Parametr Jednotka Vstup Permeát Snížení (%) Koncentrát 

SO4
2-

 mg/l 2150 1,6 99,9 5500 

Cl
-
 mg/l 240 <7,0 >97,1 950 

NO3
-
 mg/l 3,5 <1,0 - 10 

TIC mg/l 8,0 <1,0 - 55 



 

 

Ca mg/l 550 0,5 99,9 2100 

Mg mg/l 220 <1,0 >99,5 1150 

Na mg/l 95 2,3 97,6 720 

K mg/l 35 <1,0 >97,1 140 

Si mg/l 4,2 <1,0 - 16 

Mn mg/l 3,5 <0,25 - 15 

Fe mg/l <0,5 <0,5 - <0,5 

TOC mg/l <1,0 <1,0 - <1,0 

měrná vodivost µS/cm 3700 28 99,2 11800 

pH - 7,9 6,7 - 7,6 

 

Provozní parametry semi-kontinuálních experimentů byly shodné se vsádkovými experimenty. Rozdíl 

byl v objemu zahušťovaného výluhu a tím i v době separace. Vstup tvořilo 2000 litrů výluhu, který byl 

postupně doplňován do zásobní nádrže zařízení tak, aby nahradil ubývající permeát a množství výluhu 

v nádrži zůstalo na konstantním objemu 500 litrů. Všechny tři provedené experimenty musely být 

předčasně ukončeny, neboť na membráně i v roztoku došlo k vykrystalizování přesycených složek již 

při zhruba trojnásobném zakoncentrování. Toho bylo dosaženo přibližně po 7 hodinách od začátku 

separace. Vznik sekundární vrstvy nejlépe dokládá výkonnostní charakteristika modulu na obr. 3. Tato 

vrstva způsobila jednak změnu hydrodynamických podmínek proudění kapaliny v zařízení, a také 

vlivem koncentrační polarizace silně potlačila gradient potřebný pro průchod této kapaliny 

membránou. Po promytí zařízení vodou se výkonnostní charakteristiky měřené jako tzv. ,,vodní 

hodnota“, nevrátily na původní hodnoty. Bylo nutné aplikovat kyselé čištění, po kterém se průtok 

permeátu za standardních podmínek navrátil na úroveň před zahájením semi-kontinuálních testů. Na 

obr. 2 a obr. 3 jsou pro porovnání uvedeny výkonnostní charakteristiky modulu pro vsádkové a semi-

kontinuální experimenty. 
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Obr. 2   Závislost průtoku permeátu na koncentračním faktoru pro vsádkové experimenty 
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Obr. 3   Závislost průtoku permeátu na koncentračním faktoru pro semi-kontinuální experimenty 

 

Při konstantním pracovním tlaku je průtok permeátu ovlivněn jednak osmotickým tlakem a jednak 

teplotou roztoku (ta určuje viskozitu roztoku). Vzhledem k podmínkám separace a proměnné teplotě 

čerpaných výluhů nebylo možné udržet teplotu separovaného roztoku během všech experimentů na 

konstantní hodnotě. Proto byl zaveden tzv. korigovaný průtok, tj. průtok přepočítaný na teplotu 20 °C. 

U vsádkových experimentů dochází k rovnoměrnému poklesu permeačního výkonu. Celkový pokles 

korigovaného průtoku v průběhu experimentu byl kolem 30 %, což je v souladu se vzrůstajícím 

osmotickým tlakem roztoku ve vsádce. U semi-kontinuálních experimentů je patrný výrazný skokový 

pokles průtoku permeátu od dosažení cf = 3,2. Separace musela být přerušena přibližně při dosažení 

cf = 3,4 i z důvodu možného poškození zařízení. Hraniční vrstva blokující membránu může být 

tvořena síranem vápenatým, hydratovanými oxidy kovů (Fe, Mn), popř. uhličitany a sloučeninami 

křemíku. 

 

Závěr 

Laboratorní experimenty potvrdily vysokou účinnost odstranění solí obsažených ve výluhu pomocí 

reverzní osmózy. Měrná vodivost produkovaného permeátu při čtyřnásobném zakoncentrování 

roztoku se pohybovala kolem 45 μS/cm oproti 3600 μS/cm u surového výluhu. Ve dvoustupňovém 

uspořádání reverzní osmózy s vřazenou krystalizací došlo k redukci objemu průsakových vod o 94 %. 

Dávka antiscalantu 1 mg/l byla dostatečná pro zabránění krystalizace během procesu separace. Dávka 

antiscalantu 3 mg/l prodloužila indukční dobu krystalizace na více než týden (oproti 1 hodině bez 

použití antiscalantu). 

 

Při vsádkových poloprovozních experimentech byl zvolen koncentrační faktor cf = 5. I přes 

několikanásobné přesycení roztoku vzhledem k síranu vápenatému nedošlo během experimentů 

k zanesení membrány heterogenní krystalizací této složky. Dávka antiscalantu 3,5 mg/l byla 

dostatečná pro oddálení počátku krystalizace na dobu delší než 3 hodiny, což byla doba trvání jednoho 

experimentu. Míra snížení koncentrace rozpuštěných anorganických solí v permeátu oproti vstupu 

byla vyšší než 99 %. 

 

V případě semi-kontinuálních experimentů docházelo k zanášení membrány přibližně po 7 hodinách 

od začátku experimentu, což mělo za následek velmi rychlý pokles permeačního výkonu. Experimenty 

proto musely být přerušeny již při dosažení přibližně 3,4násobného zakoncentrování. Pro návrat 

výkonnostních charakteristik modulu na úroveň před zahájení experimetu bylo nutné aplikovat 

dlouhodobé kyselé čištění. Pro zajištění dlouhodobé stability roztoku je nutná další předúprava těchto 

průsakových vod. 

 



 

 

Další série poloprovozních experimentů, které by měly ověřit dlouhodobou stabilitu procesu, je 

plánována na podzim 2010. 
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