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Pod záštitou České membránové platformy o.s. byl vydán 
Anglicko-český a česko-anglický membranologický výkladový 
slovník (CZEMP 2010, ISBN 978-80-904517-0-4, 120 Kč)  a 
publikace Membránové procesy (VŠCHT v Praze 2012, ISBN 
978-80-7080-808-5) představující úvod do problematiky. Cena 
publikace je 990 Kč.  

 

V rámci projektu „Akcelerace rozvoje membránových procesů 
prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti“ (registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/17.0095) 
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, podpořeného prostředky Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu České republiky, vydala Česká membránová platforma o.s. ve Vydavatelství 
VŠCHT Praha tři monografie zabývající se problematikou membránových procesů: 

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY  
P. Mikulášek a kol.  
ISBN 978-80-7080-862-7  

Kniha obsahuje historický vývoj tlakových membránových procesů, popis 
membránových materiálů, zařízení a jeho prvků, teorii transportu látek membránami a 
faktorů ovlivňujících výkonnost procesů, teoretický popis (modelování) toku při 
separaci, metody intenzifikace, návrh membránových jednotek a aplikace tlakových 
membránových procesů a zařízení v chemickém, farmaceutickém a potravinářském 
průmyslu, v biotechnologiích a při zpracování odpadních vod.  

MEMBRÁNOVÉ DĚLENÍ PLYNŮ A PAR  
M. Šípek, editor  
ISBN 978-80-7080-864-1  

Kniha popisuje metody, které nacházejí uplatnění v průmyslu chemickém, potravi-
nářském a farmaceutickém a umožňují např. separovat vodík, oxid uhelnatý, oxid 
uhličitý, sulfan a jiné plyny ze směsí plynů, získávat dusík ze vzduchu, upravovat zemní 
plyn, odstranit páry organických látek ze vzduchu. V monografii pojednáno také o 
polymerních membránách pro dělení plynů a par a o teoretických aspektech tohoto 
procesu. Do monografie je zahrnuta i kapitola o pervaporaci, velmi důležitém 
membránovém procesu dělení kapalných binárních směsí, kapitola o zušlechtění 
bioplynu a kapitola o membránové destilaci.  

ELEKTROMEMBRÁNOVÉ PROCESY  
L. Novák, editor  
ISBN 978-80-7080-865-8  

Kniha se zabývá problematikou využití iontově selektivních membrán v průmyslu i v 
ochraně životního prostředí. Značná pozornost je věnována elektromembránovým 
separačním procesům (elektrodialýze, elektrodeionizaci), membránové elektrolýze a 
rovněž velmi aktuální problematice elektromembránových systémů pro konverzi energie 
(palivovým článkům a elektrolýze vody ve vodíkové ekonomice). V monografii je 
popsána také teorie elektromembránových procesů. 
 
Kontakt: Česká membránová platforma, info@czemp.cz, www.czemp.cz  


