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Nové cesty pro úpravu, čištění a znovuvyužívání vody

Jana Křivánková, Daniel Vilím

Společnost ENVI-PUR, s.r.o., je řešitelem 
nebo spoluřešitelem několika výzkumných 
a vývojových projektů podporovaných 
Technologickou agenturou České republiky 
(TA ČR). Mezi řešené projekty patří např. 
sanace dnových sedimentů, příprava mobil-
ní úpravny pitné vody pro krizové situace 
či vyšší efektivity membránových procesů. 
Obsahem tohoto příspěvku je stručné sezná-
mení s náplní jednotlivých projektů.

Společnost ENVI-PUR, s.r.o., v posledních 
letech investuje finanční prostředky do výzku-
mu a vývoje s cílem posílit svoje postavení na 
trhu v oblasti environmentálních technologií, 
včetně membránových technologií, kde spa-
třuje významný potenciál, a to jak na trzích 
v ČR, tak na trzích v zahraničí. V poslední 
době sílí snahy o znovuvyužití odpadní vody, 
minimalizace spotřeby vody atd. Cílem vý-
zkumných a vývojových projektů je posunout 
vývoj nových technologií v naší společnosti 
a najít optimální řešení pro hospodaření s vo-
dami (odpadní, pitné, průmyslové). Snahou 
je s pomocí nových technologií využít zdroje 
surové vody na úpravu na vodu pitnou se 
zhoršenou kvalitou nebo optimalizace proce-
su regenerace membrán atd. 

Sanace sedimentů – integrované 
fyzikální, chemické a biologické 
postupy pro ekonomicky efektivní 
zpracování dekontaminovaných 
dnových nánosů
Hlavním přínosem projektu je vytvoření 
možnosti ekonomicky efektivně odstraňovat 
kontaminované sedimenty z povrchových vod 
a předcházet tak šíření znečištění, zlepšovat 
jakost povrchových vod i vodních ekosystémů 
a umožnit správcům vodních útvarů jejich 
údržbu, která byla omezena díky přítomnosti 
kontaminovaných dnových nánosů a nemož-
nosti jejich odstranění a uložení. Vyčištěný 
substrát bude možné použít pro zlepšení 
narušených hydromorfologických podmínek 
v tocích pod přehradou. 

Efektivní propojení vybraných znalostí ze 
základního výzkumu a letité čistírensko-vo-
dárenské praxe vedlo k vytvoření chytrého, 
jednoduchého a přitom robustního řešení – 
viz obrázek. 

Vývoj mobilní energeticky nezávislé 
jednotky úpravny pitné vody pro 
pohotovostní nasazení v krizových 
situacích
V krizových situacích, kdy dochází k problé-
mům se zásobováním pitnou vodou (povodně, 
znečištění či nedostatečná kapacita zdroje, 
humanitární a evakuační akce) je nezbytné 
zajistit její rychlou dodávku. To však může 
být při využití stávajících kapacit problém 
a je nutné hledat sekundární zdroj pitné 
vody. Projekt tuto problematiku řeší vývojem 

mobilní jednotky úpravny pitné vody, kterou 
bude možné do 24 h zprovoznit v daném 
místě a zajistit její dodávku. Technologie 
úpravy je založena na mikrofiltraci (separace 
biologických agens) v kombinaci se sorpcí na 
uhlíkových nanotrubičkách (retence nebez-
pečných chemikálií) a dezinfekci. 

Technologie je umístěna v přepravním 
kontejneru a je nezávislá na okolní energetické 
síti (vlastní dieselagregát). Jednotka je kromě 
vlastní technologie úpravy pitné vody vyba-
vena také sofistikovaným a plně autonomním 
řídícím systémem s možností on-line přístupu 
pro vzdálenou správu odborným personálem.

Nové možnosti zvýšení efektivity 
provozu membránových systémů: 
recyklace retentátu z reverzně 
osmotických jednotek a inovativní 
způsoby zpětného proplachu 
membrán
Projekt je zaměřen na dva důležité provozní 
aspekty membránových systémů, prostřed-
nictvím kterých bude možné dosáhnout vyšší 
efektivity membránových separačních proce-
sů a minimalizace kapalných a chemických 
odpadů. Projekt si klade za cíl dosáhnout mož-
nosti recyklace odpadních proudů z reverzní 
osmózy a přiblížit se tzv. zero-liquid discharge 
konceptu. V oblasti čištění membrán si klade 
za cíl vyvinout nové způsoby, které na jedné 
straně prodlouží filtrační cyklus membrán 
a na straně druhé bude minimalizováno 
množství aplikovaných chemických činidel. 
Dosažené výsledky a poznatky rozšíří velkou 
měrou aplikační možnosti membránových 
technologií. Na trh budou uvedeny nové 
produkty (technologie) zvyšující efektivitu 
a aplikační potenciál membránových sepa-
račních procesů v oblasti úpravy a čištění 
odpadních vod. 

Vývojová linie projektu je v konkrétní rovině 
rozdělena na dvě oblasti. První zahrnuje vývoj 
technologie kombinující jednotku reverzní 
osmózy s navazující technologií na čištění 
retentátu založenou na membránové destilaci 
a procesech efektivního předčištění s cílem 
dosáhnout recyklace 70 % odpadního proudu 
(retentátu) zpět do procesu reverzní osmózy. 
Druhá oblast je zacílena na vývoj nových efek-
tivnějších způsobů chemicky podporovaných 
zpětných proplachů založených na aplikaci 
UV záření, ozonu, eventuelně v kombinaci 
s aktuálně využívanými chemickými činidly, 
které povedou k prodloužení filtračního cyklu 
mikrofiltračních a ultrafiltračních membrán 
aplikovaných při čištění odpadních vod. 
Vyvinuté způsoby chemicky podporovaných 
zpětných proplachů budou navíc šetrné 
k životnímu prostředí i k membránám jako 
takovým, čímž se dále zvyšuje jejich aplikační 
potenciál. Pro účely testování nových způsobů 
chemicky podporovaných zpětných propla-
chů membrán je zkonstruována kontejnerová 
membránová biologická čistírna odpadních 
vod integrující inovativní HRF (High Rate Fit-
ration) systém předčištění surových vod. Vyvi-
nuté pilotní technologie jsou v rámci projektu 
dlouhodobě verifikovány a optimalizovány za 
reálných podmínek v poloprovozním měřítku 
s cílem získat relevantní provozní data. 

Závěr
Výzkumné a vývojové projekty nám pomá-
hají hledat nové postupy a možnosti čištění 
odpadních vod či při úpravě pitných vod 
s ohledem na nové znalosti zejména v oblasti 
membránových technologií. Na základě labo-
ratorních výsledků jsou navrženy a sestaveny 
poloprovozní jednotky, které slouží k ověření 
navržených technologických postupů či no-
vých řešeních přímo na pilotních lokalitách. 
Výsledky poloprovozního ověřování přináší 
posun a přiblížení se zavedení inovativní 
technologie rychleji do běžné praxe.

Poděkování: Projekty Vývoj mobilní ener-
geticky nezávislé jednotky úpravny pitné 
vody pro pohotovostní nasazení v krizových 
situacích (VI04000014) a Sanace sedimentů – 
integrované fyzikální, chemické a biologické 
postupy pro ekonomicky efektivní zpraco-
vání dekontaminovaných dnových nánosů 
(TH04030298) jsou řešeny s finanční podpo-
rou TA ČR.

Zařízení Delisa sloužící k sanaci sedimentů
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23 Nové možnosti zvýšení efektivity provozu 
membránových systémů: recyklace retentátu 
z reverzně osmotických jednotek a inovativní 
způsoby zpětného proplachu membrán je ře-
šen s finanční podporou OP PIK v programu 
Aplikace.
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