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Úvodní poznámky 
Integrace:  sjednocení, ucelení, splynutí, začlenění, 
(slovník  spojování procesů ve vyšší celek, 
cizích slov)  mat. výpočet integrálu. 
 

Cíl:  kvalitnější produkt, 
 účinnější, levnější, bezpečnější proces, 
 kompaktní, (menší) snadno automatizovatelné zařízení,  
 celková technologie přátelštější k životnímu prostředí. 
 
BUNĚČNÁ MEMBRÁNA → 
odděluje intracelulární a extracelulární prostor 
umožňuje řízený transport částic molekul a iontů 
ukotvuje enzymové systémy metabolismu 
přenáší i „elektrické” jevy v organismech 
(vedení nervového vzruchu) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Cell_membrane_detailed_diagram.svg


Úvodní poznámky 
Jak jsme daleko?   

Co je limitací?   

• selektivita a výkon membrán 
• zanášení membrán 
• odolnost membrán 
• max. koncentrace retentátu 
• odpady, možnost recyklace 
• cena 

• optimalizace provozních parametrů 
• náhrada jednotkových operací 
• kombinace několika procesů 
• hybridní procesy 
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Úvodní poznámky: tlakový rozdíl a osmotický tlak
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FO – forward osmosis (přímá osmóza) 
PRO -  pressure retarded osmosis  
   (tlakově zpomalená osmóza) 



OBSAH 
integrované tlakové membránové procesy:   
    pro úpravu vody 
    pro čištění odpadních vod 
    v produkci energie 
    v průmyslu a potravinářství 
 
 

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.scienceinafrica.co.za/pics/02_2002/mem1.jpg&imgrefurl=http://www.scienceinafrica.co.za/2002/february/membrane.htm&h=274&w=400&sz=26&hl=cs&start=117&usg=__ScJRXQZN7peysipiVmSFbgrqiL0=&tbnid=3WmG2HRS7yrByM:&tbnh=85&tbnw=124&prev=/images?q=ultrafiltration&start=100&gbv=2&ndsp=20&hl=cs&sa=N
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http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/organicka-vyroba-elektriny-z-vody-je-na-dosah


Úprava vody membránami (TMP) 
- pohled do historie 

• Před rokem 1990 zejména menší RO jednotky (< 150 m3/hod) 
• V roce 1993 první významnější MF/UF systémy pro úpravu vody 

(Saratoga, USA – 500 m3/hod),             
ponorné vláknové moduly ZENON (Zeeweed) 

• počátkem devadesátých let první průmyslové membránové 
bioreaktory pro čištění odpadních vod  

• Od poloviny devadesátých let velké odsolovací jednotky 
kombinující membránovou předúpravu s RO nebo IE koncovkou 
např. Minneapolis – 10 tis. m3/hod  

• Integrované a hybridní procesy 



Integrované tlakové membránové 
procesy pro úpravu vody 
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jako náhrada pískových filtrů a čířicích reaktorů 
jako součást předúpravy vody pro RO a IE jednotky 
zpracování pracích vod  z pískových filtrů 

Mikrofiltrace 

NF a RO (viz též další přednáška) 
demineralizace, snížení NOM, SOM 
chladicí voda 
energetika, potravinářství, farmacie 
elektronika (high tech) 



ÚPRAVA PITNÉ VODY 
LANCASTER, USA 
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ODPADNÍ VODY: MEMBRÁNOVÉ BIOREAKTORY 

Hlavní dodavatelé: 
Kubota, Memcor, Mitsubishi a Zenon 
 
 
externí nebo interní modul 
plošné membrány, dutá vlákna 
 
Výhody: 
• stabilně vysoká kvalita odtoku 
• vyšší provozní koncentrace aktivovaného 

kalu (až 10x), zároveň i jeho celkové menší 
množství (organismy s delší dobou růstu) 

• menší objemy zařízení - nízké nároky na 
plochu  (až o 50%) 

• snadná automatizace                          
(úspora pracovních sil) 

• nejsou problémy s vláknitým bytněním a 
pěněním  

Podrobněji: 
materiály ze semináře Membránové bioreaktory, 
který se konal 20.listopadu v Benecku. 
http://www.tretiruka.cz/news/membranove-
bioreaktory-teorie-trendy-zajimavosti-/  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:MBRvsASP_Schematic.jpg
http://www.tretiruka.cz/news/membranove-bioreaktory-teorie-trendy-zajimavosti-/
http://www.tretiruka.cz/news/membranove-bioreaktory-teorie-trendy-zajimavosti-/


Hybridní membránové systémy  
V jednom zařízení membránové procesy spojené s 

• flokulací (polymerní flokulanty) 
• adsorpcí (PAC) 
• iontovou výměnou (zeolity, polymerní pryskyřice) 
• fotokatalýzou (UV, TiO2) 
• biodegradací (ponorné moduly) 

Zanášení membrány 
Princip 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:MBRfouling.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MBR_Schematic.jpg


Integrované membránové systémy 
pro produkci energie (PRO) 

MODRÁ ENERGIE 

∆Gsměšování  =  ztráty třením  +  nevyužitá energie + využitelná práce 
  
(mořská voda: volná energie směšování je cca 0,8 kWh/m3) 

20% celosvětové 
spotřeby energie 
je obsaženo 
v ústích řek 

0.81 kWh/m3 



Integrované membránové systémy 
pro produkci energie (PRO) 

působí-li na  sloupec koncentrovanějšího 
roztoku hydrostatický tlak, tak je  osmotický 

transport vody částečně omezen 
(retardován)  PRESSURE 

RETARDED OSMOSIS 
Tofte, Norsko, 
2009 

membrána: RO polyimid 
flux: 10 l/(m2 hod) 
tlak: 1 MPa 
el. výkon: 1W/(m2 membrány) 

plocha → CENA 
zanášení membrán 



Integrované membránové systémy 
FORWARD OSMOSIS 

armáda, kosmonautika : nápojové hydratační sáčky 
 
zahušťování (zakoncentrovávání) nápojů s využitím 
pomocných látek vykazujících vyšší osmotický tlak 
 
bezproblémové ředění nápojů (bez požadavků na čistotu ředící tekutiny) 
 
součást technologií 
na odsolování mořské vody 
(současně odpadní voda) 
 
(CO2 + NH3 Yale University) 



Skládkové průsaky 

Skládka se musí hlídat ještě 30 let po uzavření (reaktor) 
Do každé skládky komunálního odpadu se vždy musí umisťovat 
několik těsnicích vrstev.  
Životnost těsnících fólií je plánována na 500 let. 
Zachytává se spodní a průsaková dešťová voda. (cca 5 m3/(hektar.den) 
Hlídají se posuny a chemické procesy uvnitř skládky. Vysoce variabilní.  
Anorganické i organické látky.  

Reverzní osmóza:  
až 100 bar, zvláštní deskové moduly 
kombinace s adsorpcí, IE, ED, spalováním, odpařováním, krystalizací 

http://www.pall.com/main/Home.page?


Skládkové průsaky 
tuhý odpad 

RO 

RO 

odparka, 
sušárna 

denitrifikace 

HP - RO 

dusíkaté látky 

vyčištěná voda 

průsaková voda 

spotřeba energie  
  60 bar   5 kWh/(m3 permeátu) 
120 bar 15 kWh/(m3 permeátu) 
200 bar 40 kWh/(m3 permeátu) 

LÉPE:  první krok bioreaktor 
 odstranění organiky 



Závěry 
• Membránové separace se staly rovnocennou separační metodou (základní jednotková 

operace)  
• Pro potřeby jejich integrace do komplexních systémů je třeba: 

• hledat nové materiály a struktury membrán, s vysokou selektivitou, které jsou 
multifunkční a mechanicky, chemicky či tepelně odolné, 

• pečlivě zvažovat vazbu výkon vs zanášení membrány, 
• hledat cesty jak docílit vyšší koncentrace retentátu (např, membránová krystalizace), 
• doufat, že širší využívání membránových separací sníží cenu membrán. 

 
 
 

 

Děkuji za pozornost 
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