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• Dceřinná společnost firmy MEGA a.s.
• Vlastník obou společností: Ing.Luboš Novák CSc.
• Historie: 1975; od 1985 výroba membrán RALEX

Představení společnosti
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Výroba membrán, ionexová laboratoř
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• Alternativy úpravy vody

• Provedené pilotní testy

– Přídavná voda pro kotle

– Recyklace vody v chladících okruzích

– Zpracování odpadní vody

• Technické vyhodnocení

• Ekonomické vyhodnocení

• Závěr

Obsah prezentace



Alternativy odsolování

� Ionexy
• Souproudá regenerace
• Protiproudá regenerace

� Membránové procesy 

� Tlakové
(UF, MF, NF, RO)

� Elektromembránové
(ED, EDI)

� Srážení, odparka (MSF, 
MEE, TVC, MVC)



Membránové technologie

Tlakové membránové procesy:

• MF

• UF

• RO

Elektromembránové procesy:

• ED

• EDI



Potenciální aplikace memb. procesů v JE

• Úprava přídavné vody pro sekundární okruh
• Recyklace odpadních vod (včetně chladících – např. Dukovany)  
• Zahuštění a regenerace roztoků kyseliny borité, tzn. primární okruh
• Perspektivním se jeví i použití pro úpravu odpadních vod PO 

namísto odparky
• Úprava odluhu parogenerátorů
• Aplikace v PO mohou přinést i výrazné úspory v produkci RaO



I. Úprava přídavné vody pro kotle



Současná technologie přídavné vody (ČR)

Surová voda (řeka, nádrž, studně)

Hrubá filtrace (česle, síta, hrubý písek)

Čiření (následované jemným písk. filtrem)

Ionexová demineralizace

Napájení kotlů ….



Nová technologie přídavné vody

Surová voda (řeka, nádrž, studně)

Hrubá filtrace (česle, síta, hrubý písek)

Čiření (následované jemným písk. filtrem)

Membránové procesy

Napájení kotlů ….



RO + EDI



Výhody membránových procesů

• Odstranění spotřeby regeneračních chemikálií
• Úspora na práci a údržbě
• Menší zastavěná plocha
• Kontinuální provoz
• Snížení množství odluhu, případně uplné odstranění
• Snížením koncentrace aniontů a org.látek zamezení přestřikům
• Snížení celkových nákladů na úpravu vody
• Ekologická technologie

• V ČR se tato integrovaná technologie začíná pozvolna prosazovat:

RO + EDI: Teplárna Michle
RO:  Teplárna Chomutov (od roku 2005)

Elektrárna Prunéřov
Teplárna ŽĎAS 
Lovochemie (od roku 1995)
Diamo



Reverzní osmóza (RO)

p1, π1

p2, π2

∆p > ∆ π



Elektrodeionizace



Kvalita produktu

• Dodržení limitů ověřeno v pilotních testech

ČSN 07 7401
ČSN 07 7403

ČSN EN 12952 – 12

VGB guidelines – R 450 Le (EU)

EPRI guidelines (USA)



• Pilotní test pro ověření modelu UF+RO+EDI a návratnosti

• Voda pro napájení VT kotle (105 t/hod; 9,4 MPa), turbína 12 MW

�EDI

�RO

�UF

1.pilotní test



Pilotní zařízení



Technické vyhodnocení

• Pilotní test probíhal 4 měsíce (130 dní)
• Pilotní zařízení s nominální kapacitou 2 m3/hod; 

• Konduktivita produktu < 0,2 µµµµS/cm
• Koncentrace SiO2 < 10 µµµµg/kg; 
• UF nenahradí čiření, pouze vylepší zákal čiřené vody před RO
• Ověřena provozuschopnost pro různé typy vod (surová, 

teplárenský kondenzát, čiřená)
tzn. pro vodu s konduktivitou ≥ 140 µS/cm a teploty do 32,5°C



Ekonomické vyhodnocení

Období Surová Voda HCl NaOH
Spotřeba 
chemikálií

Spotřeba 
chemikálií

01 - 06/2011 41 m3/hod 366 g/m3 SV 293 g/m3 SV 660 g/m3 SV 418 g/m3 SV

cena 31% HCl + 
50% NaOH

cena 31% HCl + 
50% NaOH

2,26 Kč/m3 SV 1,32 Kč/m3 DEMI

Provoz demilinek



Provozní náklady na 1 m3 SV
Kč/m3 Ionexy Membrány

UF RO EDI

Energie čerpadla 0,33 0,29 0,88 0,25

napětí 0,00 0,00 0,00 0,37

Chemikálie HCl, NaOH,NaCl 2,26 0,00 0,00 0,03

Antiskalant 0,00 0,00 0,00 0,00

NaClO 0,00 0,05 0,00 0,00

Výměna pojistných filtrů Svíčkové (5 µm) 0,00 0,00 0,006 0,00

Náklady na vodu 3,63 3,63 3,63 3,63

Mezisoučet 6,22 3,97 4,51 4,28

5,16
Výměna membrán 0,00 0,03 0,11 0,92

Výměna pryskyřice 0,88 0,00 0,00 0,00

Práce, údržba, CIP 0,42 0,23

Celkové provozní náklady 7,52 4,00 4,86 5,20

Celkové provozní náklady RO + EDI 6,42
Celkové provozní náklady UF + RO + EDI 6,79

Odpisy 2,66 1,27 1,90 0,90

Náklady na produkci vody 10,18 5,27 6,76 6,10

Náklady na produkci vody RO + EDI 9,22

Náklady na produkci vody UF + RO + EDI 13,33



Provozní náklady (RO+EDI) x IX



Provozní náklady MSP x IX



Úspora provoz. nákladů (MSP x IX)



Návratnost MSP x IX



2.pilotní test

1.kapmaň
• Test provozuschopnosti (100 dní)
• RO a EDI o kapacitě 2 m3/hod
• Produkt použit jako přídavná voda 

pro ST kotle  K-1 (85 t/h; 3,73 MPa) a 
K-3 (75 t/h; 3,7 MPa)

2.kampaň
• Vliv na systém (100 dní)
• RO + EDI o kapacitě 8 m3/h

�RO
�EDI



2.pilotní test

Závěry z 1.kampaně
• Ověřena provozuschopnost 

dané technologie a dlouhodobé
udržení limitů dle uvedených 
norem

• Model (čiření + RO) prověřen 
již od roku 2005

• vodivost produktu < 0,2 µS/cm 
• koncentrace SiO2 < 10 µg/kg; 

koncentrace CO2 < 60 µg/kg
• Spotřeba energie:0,64 kW/m3

Závěry z 2.kampaně
• Zařízení o nominální kapacitě

8 m3/hod splňovalo skutečnou 
spotřebu vody, takže mohl být 
ověřen vliv ultračisté vody na 
systém

• Potvrdila se možnost zcela uzavřít 
odluh (pouze se odkalovalo)



Úspory na odluhu



• Úspory na odluhu vypočítány zpětně pro rok 2010

• Ztráty teplem:   99.037 Kč
• Ztráty na vodě: 163.577 Kč

• Tedy celkově 262.614 Kč

• Expandér => lze uvažovat pouze ztrátu teplem 
• Celkové reálné úspory tedy 99.037 Kč/rok

Úspory na odluhu



3.Pilotní test, JETE

• Problémy v sekundárním okruhu JE:

vysoký obsah TOC v doplňované vodě (> 200 µg/l)

� ucpání impulsních pojistných ventilů PG
� zkreslování měření katexované vodivosti
� okyselování prvních kondenzátů organickými kyselinami
� zhoršování jakosti DEMI vody v trase jejího přívodu na strojovnu



• Návrh řešení ze strany MemBrain s.r.o.:
A. ultrafiltrace (dle evropských norem je možné ultrafiltrací

garantovat sterilitu vody – odstranění bakterií a virů)
B. reverzní osmóza (dle výrobce osmotických modulů garantováno 

odstranění organických látek s Mr > 150)
C. spojení ultrafiltrace a reverzní osmózy

D. (ozonizace)

• Funkčnost řešení prokázána studií Ing.Hübnera 

(pomocí reverzní osmózy dosaženo koncentrace TOC << 100 µg/l 
což je hodnota doporučená EPRI a evropskou energetickou normou 
VGB-R-450-Le)

• Hodnoty 100 µg/l není možné současnými metodami (ionexy) docílit

Pilotní test membránových procesů, JETE



• Ultrafiltrace:

modul z dutých vláken (∅ cca 14 nm)
kapacita  4 m3/hod
záchyt molekul s Mr > 150 000

• Reverzní osmóza:
kapacita 3 m3/hod
moduly s větší odolností proti foulingu  organickými látkami a s 
nejvyššími rejekcemi 

• Pilotní test probíhal 4.10. – 6.12.2013

Pilotní test v JETE



Řešení problému

recirkulace

Demi
nádrž

MIX_vstup

UF
MIX

UF_výstup bed
DL_výstup

RO
Ionex. MIX_výstup

linky RO_výstup na HVB



Výsledky studie Ing. Hübnera



Skutečné uspořádání pilotního testu



Pilotní test RO + UF, JETE



Snižování TOC (UF+RO) na čiřené vodě



Snižování TOC (UF+RO) na čiřené vodě



Snižování TOC (UF+RO) na čiřené vodě



Snižování TOC (UF+RO) na čiřené vodě



Snižování TOC (UF+RO) na čiřené vodě



Závěry z pilotáže JETE

• UF není vhodná , rejekce org.l. se pohybovala okolo 12% 
(na čiřené vodě kolem 1%)

• RO splnila očekávání: rejekce organických látek se pohybovala 
okolo 99,75%

• Výstupní koncentrace TOC v RO permeátu byla pod mezí stanovení

(tzn. pod 50 µg/l, naměřené hodnoty se pohybovaly pod 20 µg/l)

• Na tento test navazuje další, kterým chceme JETE přesvědčit o 
vhodnosti membránových procesů ke kompletní přípravě přídavné
vody pro sekundární okruh

• Začátek testu 22.4.2013, (tj. UF + RO + EDI)



II. Úprava chladící vody



Hrubá filtrace

Dekarbonizace, změkčení

Sekvestrace, biocidy…

Současná technologie chladící vody



Recyklace odluhů chlad. vod

Chladící okruhy
řádově 10 000 m3/hod
1/3 odluh + 2/3 odpar



Recyklace odluhů chlad. vod



• Zpracování odluhů elektrodialýzou
• Postačí minimální předúprava

• Povrchová voda o vodivosti stovek µS/cm až mS/cm
• Postačí produkt s konduktivitou sníženou na polovinu až třetinu
• Téměř se nemění LSI (RIS)

Recyklace odluhů chlad. vod



Projekt „A.R.P.C.“

Recyklace odpadní vody pro napájení chladícího okruhu 

Zákazník: GEMWATER/ ARAK PETROCHEMICAL CORPORATION

Lokalita: Arak, Írán

Vstupní parametry:         předupravená odpadní voda; 1,8 mS/cm

Kvalita produktu:             85% stupeň odsolení -> cca. 200-250 mikroS/cm

Kapacita produkce:         210 m3/hod.

Režim technologie:         Jednoprůchodová technologie,  85% výtěžnost



�Tailing
pond K I

A.R.P.C. – Napájení chladícího okruhu



�Tailing
pond K I

A.R.P.C. – Napájení chladícího okruhu



III. Úprava odpadních vod



Zpracování odpadních vod

• Odluhy, odkaly, radioaktivní
odpadní vody, průsakové vody, 
eluát z regenerace ionexů

• Elektrárna Prunéřov

• Bezodpadové hospodářství
(ZDD – Zero discharge 
desalination)

• Optimální technologie: RO, ED
• Reference firmy MEGA: 

Projekt ZSNP
Projekt GEAM
Projekt RMU



Zákazník: DIAMO s.p., zavod GEAM; realizace – firma MEGA

Projekt: Odsolování kalištních vod po těžbě uranu

Lokalita: Dolní Rožínka, Česká republika

Uvedení do provozu: 1986, rozšíření 1995, rozšíření 2007

Vstupní parametry: Alkalické kalištní vody cca. 35 g/l TDS, obsahující
kromě běžných iontůMolybden, org. látky a Uran

73 m3/hod

Kvalita produktu: Diluát je po pH kontrole vypouštěn do řeky,
koncentrát je po evaporaci  komerčně využit jako 
Na2SO4

Projekt „GEAM“



�Odkaliště K I �Odkaliště K II

Projekt „GEAM“



Projekt: Odsolování odpadních vod po zprac. hliníku

Lokalita: Žiar nad Hronom, Slovensko

Uvedení do provozu: 2003; realizace firma MEGA

Vstupní parametry: Vysoce alkalické vody (pH~13-14) z kaliště
červeného bahna (téměř 10 g/l  NaOH, dále  Al
(1 g/l) a těžké kovy Cr, As, Mo, V a org. částice)

Předúprava: Neutralizace H2SO4 a čiření (FeSO4) přídavná
acidifikace a dvojí filtrace před samotnou 
elektrodialýzou

Kapacita, složení: Vstup: 14,4 m3/hod. na 37 g/l TDS 
Diluát: 11,8 m3/hod. na 6 g/l TDS
Koncentrát: 2,6 m3/hod. na 180 g/l TDS

Kvalita produktu: Diluát je po pH kontrole vypouštěn do řeky, 
koncentrát je po evaporaci  komerčně využit jako 
čistý  Na2SO4

Projekt „ZSNP“



Projekt „ZSNP“



Projekt RMU

Projekt: Zprac. odpadních vod z výroby dusíkatých hnojiv

Lokalita: Rossosh, Ruská federace; realizace firma MEGA

Uvedení do provozu: 2011

Kapacita: Produkt 60 m3/hod 

Odpad  1 m3/hod

Kvalita produktu: voda pro napájení ST kotlů

Technologie: Kombinace elektrodialýzy a elektrodeionizace



Projekt RMU

EDI

EDR-III

Vyrovnávací
nádrže

nástřik
60 м3/h, 
~1.7 g/l

Recykl diluátu z ED-II
10,41 м3/h, 4,0 g/l

Recykl koncentrátu z EDI: 5,75 м3/h, 2,15 g/l

Homogenizovaný 
nástřik

76,16 м3/h, 
2,05 g/l

Diluát z EDR-III
64,73 м3/h, 0,2 g/l

Produkt 1: diluát z EDI
0.01 g/l, 58,99 м3/h

Koncentrát z EDR-III

11,42 м3/h,
12,52 g/l

ED-II
předúprava

Produkt 2: koncentrát z ED-II : 

> 100 g/l, 0,97 м3/h



Odsolování: Projekt „RMU“



IV. Zahuštění roztoků bóru



Zpracování roztoků bóru memb.procesy

• Důvod: odlehčení odparkám
• Možné procesy (ED, RO, NF, jejich kombinace)
• Shrnutí (alkalizace, zpracování roztoku ve formě draselné soli)



Shrnutí



Potvrzení výhod membrán. procesů

• Odstranění spotřeby regeneračních chemikálií (ekolog. + ekonom.)
• Úspora na chemikáliích, práci a údržbě (kontinuální provoz)
• S rostoucí solností se téměř nezvyšují provozní náklady
• Sekundární úspory (omezení odluhu)
• Snížení celkových nákladů na úpravu vody

• Konstantní kvalita produktu (nedochází k výkyvům kvality jako při 
dosažení užitkové kapacity a najíždění ionexových linek)

• Kvantitativní odstranění koloidů a org. látek (TOC << 100 µg/l)
• Snížením konc. Cl- a org.l. zamezení pěnění a přestřikům do páry
• EDI: odstranění SiO2 pod 10 µg/l a CO2 pod 60 µg/l



Naše nabídka

• Audit stávající technologie úpravy vody 
(včetně analýzy ionexů, optimalizace čiření apod.)

• Návrh alternativních technologií s využitím membránových 
procesů

• Možnost zapůjčení pilotních zařízení na bázi membrán
• Posouzení ekonomického a ekologického aspektu hybridních 

technologií (=kombinace ionexů a membrán)

• Realizace návrhu – výroba na klíč
• Nájezd technologie, zaškolení
• Pravidelný garanční a postgaranční servis



Děkuji za pozornost



Analýza ionexů, Pilotní jednotky

Ionex/název 
vzorku 

Linka 
Podmínky 

testu 
Typ 

Ionexu 
TVC 

ekv/l 
WC 

ekv/l 
SSC 

ekv/l 
DWC 

ekv/kg 
Botnavost 

ml/g 
Forma 
ionexu 

Ionex  XY 2 regulérní G 1,03 0,15 0,88 3,3 3,08 Cl- 

Ionex  XY 
Parametry 

nového ionexu 
G 1,2 - - - - Cl- 

 


