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1. ÚVOD 

Zásadním cílem projektu Membrány pro život CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786 je 

vytvoření Cestovní mapy (Roadmap). Cestovní mapa je jednou z možností, jak propagovat 

membránové technologie, tak, aby jednotlivé kroky na sebe navazovaly po stránce časové i 

obsahové. Ve studii proveditelnosti projektu se řešitelský tým spolu s expertním týmem 

projektu zavázal, že se při Zpracování Cestovní mapy (CM) se bude řídit bodem 9.2.8 výzvy: 

 Bude zajištěn průzkum podnětů a požadavků malých a středních podniků v oblasti 

využití membránových technologií. Sběr podnětů připraví a zajistí řídící tým projektu. 

 Řídící tým projektu ve spolupráci s expertním týmem popíše možnosti lepší 

spolupráce mezi výzkumnou a inovační infrastrukturou v Česku i v zahraničí. 

 Na základě průzkumu mezi malými a středními firmami budou stanoveny SWOT 

analýzou slabé a silné stránky současné situace na trhu membránových technologií 

v Česku.  

 CM bude připravena v souladu s Národní RIS3 Strategií 

 Bude připraven první návrh CM, v němž budou definovány etapy, kterými se podaří 

moderní membránové technologie prosadit do užívání v sektoru malých a středních 

firem 

 Projektový tým pro CM se bude skládat z řídícího týmu projektu a týmu expertů. 

Experti v projektovém týmu pracují v členských subjektech platformy a tyto subjekty 

umožní svým zaměstnancům podílet se na řešení aktivit projektu formou dohod o 

provedení práce s Českou membránovou platformou, z.s. 

 V rámci projektu osloví řídící tým malé a střední firmy – nečleny platformy - s návrhy 

na přidružení k platformě. Formát přidruženého členství k platformě je již využíván a 

daří se tím oslovovat zejména malé a střední firmy, které tím získají výhodu těsného 

kontaktu s výsledky nejen předkládaného projektu, ale i dalších projektů řešených 

jednotlivými členskými subjekty platformy. 

 Aktualizace SVA a IAP po skončení projektu bude šířena mezi členy platformy, 

přidruženými členy a nečleny platformy, podnikajících v oboru membránových 

technologií. 

 Hlavním záměrem aktualizace SVA, IAP i vytvoření CM je podpořit program úspor 

ve spotřebě vody v průmyslu její recyklací a pomoci snižovat závislost průmyslu na 

spotřebě vody a přispět tak k lepšímu hospodaření s vodou v krajině. 
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Měřitelné výstupy cestovní mapy - harmonogram 

Typ výsledku Termín dosažení 

výsledku 

Poznámka Počet výsledků 

Cestovní mapa 28. 2. 2021 První elektronická verze 

dokumentu 

1 

Cestovní mapa 30. 6. 2022 Elektronická i tištěná verze 

dokumentu 

1 

Porady expertního týmu Dvakrát ročně Společně s poradou 

k aktualizaci SVA a IAP 

6 

Semináře Každý rok Společně se seminářem 

k aktualizaci SVA a IAP 

3 

Dokument CM bude v elektronické podobě přístupný na webových stránkách platformy 

a bude v počtu 50 ks vytištěn s ISBN 

Projekt MEM4LIFE je aktuálně ve třetí etapě, která končí 28. 2. 2021. K tomuto datu musí 

být na stránkách www.czemp.cz uveřejněna první elektronická verze Cestovní mapy.  

Na vypracování CM pracuje expertní tým ve složení: 

Jméno Pracoviště Pozice v týmu Téma ke zpracování 

Ing. Jakub Peter, PhD., ÚMCH AV ČR v.v.i. vedoucí týmu Vedení prací na CM 

Ing. Libuše Brožová, CSc., ÚMCH AV ČR v.v.i. členka týmu Membránové materiály 

Ing. Jaromír Fiala, Ph.D., VÚPS Praha člen týmu Potravinářské aplikace 

Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc., ÚCHP AV ČR v.v.i. člen týmu Separace plynů a par 

Ing. Petr Křižánek, Ph.D., MemBrain s.r.o., člen týmu Elektromembránové procesy 

Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., Universita Pardubice člen týmu Tlakové procesy 

Doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D., VŠCHT Praha člen týmu Vodíkové technologie 

Mgr. Tomáš Remiš, Ph.D., NTC ZČU Plzeň člen týmu Vodíkové články 

 

Po schválení první verze Cestovní mapy, které se předpokládá na jednání expertního týmu 

v polovině února 2021, bude Cestovní mapa zveřejněna na webové stránce CZEMP. 

Informace o vývoji membránových technologií, které budou v Cestovní mapě zveřejněny, se 

stanou základním zdrojem jak pro aktualizaci SVA, tak i aktualizaci IAP.  

CM je rozdělena do částí, které odpovídají klasickému dělení membránových technologií. 

Zaměřuje se na pokroky v materiálech pro membrány, zejména na bázi polymerů. Další 

kapitoly se zabývají separačními technikami a technologiemi, které se obvykle dělí na tlakové 

membránové procesy, elektromembránové procesy a separace plynů a par. V expertním týmu 

je i specialista na využití membránových procesů v potravinářství, zejména v pivovarnictví, a 

specialisté na vodíkové technologie a vodíkové články, v nichž se membránové techniky 

uplatňují.  

Předložená CM má vysoké ambice zejména z pohledu rychlejšího zavádění 

membránových technologií do průmyslové praxe. Z hlediska zaměření se zvláštní pozornost 

věnuje membránovým technologiím pro čištění vody. Akcentace čištění vody samozřejmě 

souvisí i s tím, že se dnes řada průmyslových firem, ale i potravinářských oborů, potýká 

s nedostatkem vody, což vyžaduje zvýšit využití takových technologií, které sníží spotřebu 

vody v technologickém procesu její recyklací a vhodným vyčištěním pro daný typ 

technologie. 

http://www.czemp.cz/
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 Mise / vize 1.1.

V současné době dochází k definování mise/vize membránových technologií v rámci 

českého potažmo středoevropského trhu. 

 Perspektiva a příležitosti  1.2.

Byl vypracován návrh základní metody strategické analýzy, a to právě z důvodu jejího 

integrujícího charakteru získaných, sjednocených a vyhodnocených poznatků, ze kterých 

budou generovány alternativy strategií dalšího rozvoje membránových technologií nejen 

v ČR, ale i v rámci celého regionu střední a východní evropy. 

Tab. 1.1 SWOT analýza potenciálního využití membránovýách technologií pro řešení problémů nejen 

v segmentu vodního hospodářství 

důležitost hodnocení důležitost hodnocení

1 Energeticky efektivní 0.4 5 1 0.4 4

2 Možnost dosažení vysokýchch čistot 0.2 5 2 0.2 2

3 nízký OPEX 0.2 3 3 0.2 1

4 snadno škálovatelné 0.1 4 4 0.2 1

5 prostorově nenáročné 0.1 5 5

důležitost hodnocení důležitost hodnocení

1 možnost získátní nových zdrojů vody 0.4 5 1 0.5 3

2 potenciál ve vyšší kvalitě odpadní vody 0.2 5 2 0.2 2

3 možnost odstranění mikropolutantů 0.3 4 3 0.3 3

4 likvidace ekolog. zátěží 0.1 4 4

5 5

CELKEM 3.9

Silné stránky 4.5

Slabé stránky 2.4

Celkem interní 2.1

Příležitosti 4.6

Hrozby 2.8

Celkem externí 1.8

THREATS

Součet 4.6 2.8

Pozitivní Negativní/Škodlivé

IN
TE

R
N

Í

Silné stránky Slabé stránky

STRENGTHS WEAKNESSES

Součet 4.5 2.4

SWOT - výsledek

Snížení toku díky foulingu

Snížení toku díky konc. polarizace

Potřeba chemických prostředků pro čistění

Potřeba výměny modulů po určité době

nahrazení konkurenčními technologiemi

riziko nedostupnosti modulů

výpadek klíčových dodavatelů

EX
TE

R
N

Í

Příležitosti Hrozby

OPPORTUNITIES
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 Bariéry 1.3.

Byl vypracován prvotní návrh technologických, ekonomických, institucionálních a 

sociálních bariér bránících snadnější aplikaci membránových procesů: 

Tab. 1.2 Definování bariér bráních snadnější aplikaci membránových technologií 

Bariéry 
 

Efekt 
 

Strategie 

     Technologické 

     
Vývoj 
odsolování se 
zaměřuje na 
stále větší 
systémy 

 

→ nedostatek vhodncýh 
komponent pro menší 
objemy upravované vody 

 

• výzkum a vývoj komponentů vhodných pro hladké a 
účinné propojení stávajících technologií odsolování a 
obnovitelné energie 
• podporovat vývoj elementů, které učiní re-desa-linaci 
robustní pro dlouhý samostatný provoz v náročných 
prostředích 

       
 

  
 

  

     
  

 
  

 
  

     
Ekonomické 

     Nedostatek 
komplexní 
analýzy trhu, 
pokud jde o 
velikost, 
umístění a 
segmenty trhu 

 

→ je obtížné posoudit 
riziko a investoři se 
zdráhají investovat 

 
• podporovat rozvoj podrobné a spolehlivé analýzy trhu 

       
 

  
 

  

     
  

 
  

 
  

     
  

 
  

 
  

     
Institucionální a sociální 

     byrokratické 
struktury, které 
nejsou 
přizpůsobeny 
nezávislé 
výrobě vody; 
separace 
energie a vody  

 

→, že náklady a úsilí 
potřebné k řešení 
byrokracie 
nesnažilymaléspolečnosti 

 

•  Podpora jednodušších a přímočarých procesů pro 
získání licence pro nezávislou výrobu vody 
•  lobbování za větší spolupráci mezi mocenské a 
vodohospodářské složky ve vládních a nevládních 
institucích 

     
nedostatek 
odborné 
přípravy a 
infrastruktury  

 

→ dostupnost zařízení  
→ personálu  pro provoz 
a údržbu 

 
• podporovat vzdělávání a odbornou přípravu na všech 
úrovních  
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2. MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY, MEMBRÁNY A 

MEMBRÁNOVÉ MODULY  

 Membránové materiály 2.1.

Membránové separační procesy využívají jako základní separační element selektivní 

polopropustnou membránu, která je definována jako tenká přepážka, na které dochází k dělení 

výchozí směsi na jednotlivé komponenty. To se děje díky rozdílné rychlosti transportu 

jednotlivých složek směsi přes membránu. Složka směsi, která membránou prochází, se 

nazývá permeát, složka, která je membránou zadržována se nazývá retentát. Toto dělení se 

děje pomocí různých hnacích sil, jako je tlakový, koncentrační a teplotní gradient či elektrické 

pole. Každý membránový proces klade na membránu, jako na základní separační prvek, 

specifické požadavky. Jedeny z hlavních požadavků jsou odpovídající selektivita 

separovaných složek a velice nízký odpor vůči toku permeátu přes membránu. Dalšími velice 

významnými aplikačními požadavky mohou být dobré mechanické vlastnosti, teplotní a 

chemická odolnost membrán. 

Každá z membránových separačních aplikací má specifické požadavky na vlastnosti 

membrány, a to z hlediska materiálového původu, morfologie, hnací síly, konstrukce, 

mechanických vlastností, chemické odolnosti a dalších. V dnešní době je možné vybírat 

z velkého množství různých typů membrán, které mají vlastnosti přímo šité na míru určité 

aplikaci. [1,2] 

2.1.1. Materiálový původ 

Membránové materiály lze dělit dle různých kritérií. Jedno z hlavních kritérií je dělení na 

anorganické a organické materiály. Dalším z kritérií je původ membránového materiálu, který 

může být přírodní, syntetický nebo hybridní. 

 Přírodní materiály, které můžeme dále dělit na organické a anorganické. Mezi organické 

patří celulóza a její deriváty. V poslední době jsou velice populární deriváty chitosanu, 

které jsou schopny řízeně degradovat, a proto jsou v přírodě rozložitelné. Mezi 

anorganické přírodní materiály patří např. přírodní zeolity. 

 Syntetické materiály, které můžeme dále dělit na anorganické (keramické, zeolitické, 

kovové, uhlíkové a další) a organické (polymerní) materiály, kterých je celá řada viz Tab. 

2.1, kde je zároveň uvedeno i jejich využití v membránových separačních procesech. 

Výhodou polymerních materiálů je jejich snadná tvarovatelnost, lze je připravovat 

s různou morfologií (neporézní, porézní s různě velkými póry[15], kompozitní), lze je 

kombinovat s anorganickými plnivy, ale jedna z největších výhod je, že příprava 

polymerních membrán je výrazně levnější ve srovnání např. s keramickými či kovovými 

membránami. 

Organické (polymerní) membrány mohou mít tvar plochých membrán nebo dutých 

vláken, mohou být jednovrstvé nebo vícevrstvé (kompozitní), izotropní nebo anizotropní, 

kompaktní nebo porézní, mohou být homogenní nebo heterogenní. 

Aplikační využití polymerní membrán je hlavně v mikrofiltraci, ultrafiltraci, 

nanofiltraci, reverzní osmóze, plynové separaci, dialýze, elektrodialýze, palivových 
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článcích, membránových kontaktorech, membránové destilaci, membránových reaktorech 

a dalších membránových aplikacích. 

 Hybridní membránové materiály vznikají kombinací organické (polymerní) matrice a 

anorganického plniva (přírodní či syntetické zeolity, zeolit-imidazole framework – ZIF, 

metal-organic Framework – MOF, uhlíkové sorbenty, grafen, grafenoxid apod.). 

Kombinací organického a anorganického materiálu v hybridních membránách lze využít 

dobrých vlastností obou komponent. 

 Anorganické membrány 2.2.

Anorganické membrány mohou mít tvar plochých membrán, trubek, vícekanálových 

monolitů nebo dutých vláken. Mohou být jednovrstvé nebo vícevrstvé (kompozitní), izotropní 

nebo anizotropní, kompaktní nebo porézní. Využívají se v aplikacích jako je mikrofiltrace, 

nanofiltrace, reverzní osmóza, pervaporace, plynová separace, čištění odpadních vod, 

membránové reaktory, katalytické reakce. 

2.2.1. Keramické membrány 

Keramické membrány jsou na bázi anorganických materiálů, jako jsou oxid hlinitý, oxid 

zirkoničitý, oxid křemičitý, oxid titaničitý, karbid křemíku, nitrid křemíku, atd. [3–6]. 

Keramické membrány se vyznačují vysokou odolností proti agresivním činidlům a vysokým 

teplotám. Lze je rozdělit do dvou skupin, na porézní a neporézní. Mohou být ve tvaru 

plochých membrán, dutých vláken, vícekanálových monolitů nebo trubek a mohou být slinuté 

nebo s různým stupněm pórovitosti. Využití keramických neporézních membrán je v separaci 

O2 a H2 (zatím jen velice málo využívané). Porézní keramické membrány se využívají v 

plynové separaci, pervaporaci, čištění odpadních vod, mikrofiltraci apod. V současné době je 

trendem příprava vícevrstvých kompozitních membrán a kombinace keramických porézních 

membrán (podložka) s neporézní polymerní separační vrstvou. Nevýhodou keramických 

membrán je jejich vysoká cena. 

2.2.2. Zeolitické membrány 

Zeolity jsou mikroporézní materiály na bázi krystalických hlinitokřemičitanů 

s třírozměrnou krystalickou mřížkou tvořící tetraedry. Tetraedry nesou záporný náboj, který je 

kompenzován kationtem. Toto prostorové uspořádání s přesně definovanými a uspořádanými 

kavitami a kanály umožňuje sítový efekt při separaci. Zeolity se běžně vyskytují v přírodě. Je 

známo přibližně 40 přírodních zeolitů. V poslední době bylo připraveno velké množství 

syntetických zeolitů s řízenou strukturou (www.iza-structure.org). Příklady zeolitických 

struktur jsou ukázány na Obr. 2.1 až Obr. 2.4.  Příprava zeolitů probíhá hydrotermálním 

procesem, Typická směs obsahuje několik složek, kde zdrojem Si jsou různé formy SiO2 

(koloidní, pyrogenní), křemičitan sodný, tetraetylortosilikát (TEOS), zdrojem Al je např. 

hlinitan sodný, hydroxid sodný nebo hlinité soli, strukturu je možné řídit přídavkem aminů, 

tetralkylamoniové soli, crown – eterů apod. Zdrojem alkalinity jsou alkalické kovy nebo 

organické báze. Součástí směsi je i voda. Na tvorbu zeolitů mají vliv i fyzikální podmínky 

během syntézy, jako je homogenizace, teplota, nukleace a krystalizace. 

http://www.iza-structure.org/
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Zeolity mohou být nanášeny na keramické, kovové, polymerní nosiče nebo mohou být 

zamíchány do polymerní matrice.  

Zeolitové membrány mohou být využívány při separacích za vysokých teplot [7–10]. 

Využívají se při dělení plynů (CO2/CH4), pervaporaci (voda/organická rozpouštědla, výroba 

bezvodého etanolu), v membránových reaktorech, v katalytických a elektromembránových 

procesech. 

 

 

Obr. 2.1 Typ |Li - H2O| [Al - Si - O]-ABW, systém orthorhombický 

 

Obr. 2.2 Typ |OSDA| [Zn - Al - P - O]-AFV, systém trigonální 
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Obr. 2.3 Typ |Na - OSDA| [Al - Si - O]-EMT, systém hexagonální 

 

Obr. 2.4 Typ |Ca - Mg - Na - H2O| [Al - Si - O]-FAU, systém kubický 

Zdroj: Database of Zeolite Structures: http://asia.iza-structure.org 

2.2.3. Kovové membrány[11,12] 

Kovové membrány se většinou používají pro separaci vodíku. Kovové membrány jsou 

kompaktní a mají převážně tvar plochých filmů, přes které prochází vodík ve formě protonu a 

elektronu. Na nástřikové straně membrány musí být vodík katalyticky rozložen na proton a 

elektron, v této formě přechází přes membránu a na produktové straně opět dochází ke 

sloučení protonů a elektronů na molekuly vodíku. Tímto způsobem lze dosáhnout veliké 

čistoty vodíku, protože ostatní molekuly plynů (N2, CO, CO2, O2 apod.) přes membránu 

neprocházejí. Kovy vhodné pro separaci vodíku musejí splňovat vysokou permeabilitu vodíku 

(rozpustnostně-difúzní model) a vysokou teplotní stabilitu (parní reforming zemního plynu 
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nebo uhlovodíků). Kovy, které splňují tyto podmínky, jsou přechodové kovy tantal (Ta), 

vanad (V), niob (Nb), platina (Pt) a palladium (Pd). Nejvíce využívané jsou platina a 

palladium. Pd membrány jsou velice propustné pro vodík a na jejich povrchu přirozeně 

probíhají katalytické procesy disociace a opětovného slučování molekul vodíku. Membrány 

jsou však velice citlivé na „otravu“ sirnými sloučeninami. 

V současné době se vyvíjejí a využívají membrány na bázi slitin kovů IV skupiny (zirkon- 

Zr, titan – Ti a hafnium – Hf) a kovů V skupiny (V, Nb, Ta), které se vyznačují vysokou 

permeabilitou pro vodík a dobrými fyzikálně chemickými vlastnostmi (pevnost, odolnost proti 

degradaci). 

Výzkum v oblasti kovových membrán na bázi slitin se zaměřuje na vliv krystalinity a vliv 

amorfních kovů na výsledné vlastnosti membrán. 

Kovové membrány se nejčastěji vyrábějí procesem naprašování, tepelným odpařováním, 

tavením v elektrickém oblouku, odléváním a elektrodepozicí. 

2.2.4. Membrány na bázi uhlíku  

Membrány na bázi uhlíku [13,14] patří mezi porézní membrány a lze je rozdělit podle 

velikosti pórů na uhlíková molekulová síta s velikostí pórů mezi 3–5 Å a adsorpčně selektivní 

uhlíkové membrány s póry mezi 5–7 Å. 

Uhlíkové membrány jsou vyráběny pyrolýzou z termosetových polymerních materiálů jako 

je poly(vinyliden chlorid) (PVDC), polyakrylonitril (PAN), poly(furfuryl alkohol) (PFA), 

celulóza, triacetát celulózy a mnoho dalších. V uhlíkových membránách je rozměr pórů 

závislý na morfologii použitého polymerního prekurzoru a na podmínkách pyrolýzy. 

Termosetové polymery neprocházejí během zahřívání změkčením ani taveninou, proto si 

zachovávají strukturu výchozího prekurzoru, což vede k tvorbě definovaných pórů, které, 

v případě uhlíkových molekulových sít, určují ideální separační faktor pro různé kombinace 

plynů a v případě adsorpčně selektivních uhlíkových membrán mají vliv na mechanizmus 

separace neadsorbovatelných, či málo adsorbovatelných plynů od plynů, které se snadno na 

povrch pórů adsorbují. 

Uhlíkové membrány mohou být samonosné ve tvaru plochých filmů, kapilár či dutých 

vláken, nebo mohou být naneseny na podložku, která je buď plochá, nebo ve tvaru trubky. 

Využití uhlíkových membrán je zejména při separaci čistého dusíku ze vzduchu, při 

získávání vodíku z odpadních plynů, čištění metanu, separaci lehkých alkenů od alkanů 

v petrochemickém průmyslu a mají též využití v membránových reaktorech. 

Uhlíkové membrány mají vysoké permeability, jsou tlakově a teplotně stálé, jsou schopné 

pracovat v agresivním prostředí, snadno se regenerují. Nevýhodou uhlíkových membrán je 

jejich křehkost a to, že bývají selektivní jen pro určité směsi plynů. 

 Organické (polymerní) membrány 2.3.

Polymerní membrány jsou využívány ve většině membránových procesů tak, jak šel jejich 

historický vývoj od přírodních materiálů na bázi celulózy až po moderní syntetické polymerní 

materiály. viz Tab. 2.1, kde jsou uvedeny i jejich nečastější aplikační uplatnění. Využití 

každého polymerního materiálu v membránových procesech je ovlivněno jeho chemickým 

složením, fyzikálními vlastnostmi (teplota skelného přechodu, obsah krystalické fáze), 
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chemickou stabilitou a samozřejmě mechanickými vlastnostmi. Výhodou polymerních 

materiálů je jejich snadná tvarovatelnost, lze je připravovat s různou morfologií (neporézní, 

porézní s různě velkými póry[15], kompozitní), lze je kombinovat s anorganickými plnivy, ale 

jedna z největších výhod je, že příprava polymerních membrán je výrazně levnější ve 

srovnání např. s keramickými či kovovými membránami. 

Organické (polymerní) membrány mohou mít tvar plochých membrán nebo dutých vláken, 

mohou být jednovrstvé nebo vícevrstvé (kompozitní), izotropní nebo anizotropní, kompaktní 

nebo porézní, mohou být homogenní nebo heterogenní. 

Aplikační využití polymerní membrán je hlavně v mikrofiltraci, ultrafiltraci, nanofiltraci, 

reverzní osmóze, plynové separaci, dialýze, elektrodialýze, palivových článcích, 

membránových kontaktorech, membránové destilaci, membránových reaktorech a dalších 

membránových aplikacích. 

Tab. 2.1 Některé polymerní materiály pro membránové separace 

Polymery Aplikace 

M
F 

U
F 

N
F  

R
O 

G
S 

P
V 

M
D 

Acetát celulosy X X X X X X  

Estery celulosy X       

Polyvinyl alkohol (PVA, PVOH, PVAL) X       

Polyakrylonitril (PAN)  X    X  

Polyvinyl chlorid (PVC) X       

PVC kopolymery X X X X    

Aromatické polyamidy X X X X    

Alifatické polyamidy X X      

Polyimidy (PA) X X X X X   

Polyetherimidy X       

Polysulfon (PSU) X X   X   

Polyethersulfon (PES)  X      

Polyetheretherketon (PEEK) X X   X   

Polykarbonát (PC) X    X   

Polyester (PES) X       

Polypropylen (PP) X     X X 

Polyethylen (PE) X     X X 

Polytetrafluoroethylen (PTFE) X X    X  

Polyvinylidenfluorid (PVDF) X X    X X 

Polydimethylsiloxan     X X  

Polymethylpenten     X   

Polyfenylenoxid (PPO)     X   

Polymaleimid (PMAI)      X  

Poly(1-trimethylsilyl-1-propyn) (PTMSP).      X  

MF – mikrofiltrace, UF – ultrafiltrace, NF – nanofiltrace, RO – reverzní osmóza, GS – plynová separace, PV 

– pervaporace, MD – membránová destilace 

 Typy separačních membrán podle konstrukce 2.4.

Každá membránová aplikace má své specifické požadavky na vlastnosti membrány, a to 

z hlediska materiálového, hnací síly, mechanických vlastností, chemické odolnosti a dalších. 

V dnešní době je možné připravit velkého množství různých typů membrán, které mají 

vlastnosti nejlépe vyhovující té dané aplikaci. Jejich konstrukce může mít tvar ploché 

membrány: (Obr. 2.5a), která může být umístěna do spirálně vinutého modulu (Obr. 2.5d a 

Obr. 2.6) nebo do modulu planárního (deskového) (Obr. 2.7). Dalším hojně využívaným 
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tvarem separačních membrán jsou dutá vlákna (Obr. 2.5b), z kterých se připravují 

dutovlákenné moduly (Obr. 2.8). Dutovlákenné moduly se vyznačují tím, že při poměrně 

malém objemu mají velkou separační plochu. Keramické membrány mají převážně tvar 

tubulárních membrán (Obr. 2.5c) nebo vícekanálových monolitů (Obr. 2.10). Tyto typy 

membrán jsou využívány v procesech, kde je požadovaná vysoká teplotní, tlaková a chemická 

odolnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.5 Ukázka různých typů membrán a modulů. (https://www.asio.cz/cz/264.tlakove-membranove-

procesy-ve-vodnim-hospodarstvi) 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6 Spirálně vinutý modul – schéma 

(http://www.czemp.cz/sites/default/files/clanek/1071/prilohy/1.mempro-mlk.pdf); 

b

) 

a

) 

c

) 

d

) 
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Obr. 2.7 Deskový membránový modul (https://core.ac.uk/download/pdf/44405994.pdf) 

 

 
 

Obr. 2.8 Membránový modul z dutých vláken (https://www.ebay.com) 

 

 

Obr. 2.9 Tubulární modul (http://pcimemtech.com/A5.html) 
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Obr. 2.10 Vícekanálové keramické tvarovky (http://www.sxceramic.com/cs/ceramic-membrane.html) 

 Membránové procesy 2.5.

Separační membrána je základním prvkem v membránových procesech. Její vlastnosti 

určují, v jakém membránovém procesu bude aplikována. 

Membránové separační procesy mají široké využití a lze je dělit podle různých kritérií. 

Tlakové membránové procesy  

 Mikrofiltrace 

 Ultrafiltrace 

 Nanofiltrace 

 Reverzní osmóza 

Elektromembránové procesy  

 Elektrodialýza 

 Elektrodeionizace 

 Elektrolýza 

 Elektroforéza 

 Palivové články 

 Konverze energie 

Membránová separace plynů a par  

 Separace kyslíku a dusíku ze vzduchu 

 Separace vodíku 

 Separace helia 

 Separace metanu ze zemního plynu a bioplynu 

 Separace oxidu uhličitého 

 Separace vodní páry 

 Separace par organických látek 

 

http://www.sxceramic.com/cs/ceramic-membrane.html
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Pervaporace 

 Vakuová 

 Do nosného plynu 

Membránové reaktory  

 Membránové bioreaktory 

 Pervaporační membránové reaktory 

 Katalytické membránové reaktory 

Dialýza  

 Difuzní dialýza 

 Donnanova dialýza 

 Neutralizační dialýza 

Membránové kontaktory  

 Absorpce CO2 do vody 

 Absorpce H2 do vody 

 Odstraňování amoniaku z odpadních vod 

2.5.1. Membránové materiály pro tlakové procesy 

Tlakové membránové procesy využívají jak anorganické, tak organické membránové 

materiály. Membrány jsou využívány v tlakových membránových procesech z hlediska jejich 

pórovitosti a lze je dělit na: 

- neporézní (pervaporace) 

- mikroporézní, póry menší než 2 nm (nanofiltrace) 

- mesoporézní, póry 2 až 100 nm (ultrafiltrace) 

- makroporézní, póry 100 až 500 nm (mikrofiltrace) 

2.5.1.1. Membrány pro mikrofiltraci (MF), ultrafiltraci (UF) a nanofiltraci (NF) 

 Membrány pro mikrofiltraci, ultrafiltraci a nanofiltraci patří mezi porézní membrány[16–

21]. Mikrofltrační membrány mají velikost pórů mezi 0,1 až 10 µm a používají se k separaci 

částic, velkých bakterií, kvasinek a makromolekul. Membrány pro ultrafiltraci s velikostí pórů 

mezi 2 a 100 nm se využívají k separaci bakterií, velkých virů, makromolekul a proteinů. 

Separace u mikrofiltračních a ultrafiltračních membrán probíhá na základě rozdílné velikosti 

částic. Membrány pro nanofiltraci mají velikost pórů <2 nm a jejich využití je v separaci virů 

a vícevalentních iontů. Separace probíhá na základě sítového efektu, rozpustnostně-difuzního 

principu a přítomnosti elektrického náboje.  

Membrány pro MF, UF a NF mohou být anorganické, které sestávají z makroporézního 

nosiče na bázi kovu, keramiky, porézního skla, na kterém je nanesena selektivní separační 

vrstva na bázi keramiky, zeolitů nebo uhlíku. Membrány mohou mít tvar desek, 

vícekanálových monolitů, dutých vláken nebo trubek. 

Organické membrány pro mikrofiltraci jsou na bázi polymerů (polyethylen – PE, 

polypropylen – PP, polyethylentereftalát – PET, polytetrafluoroethylen – PTFE). Polymerní 
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membrány pro mikrofiltraci se připravují metodou inverze fází, mechanickým dloužením 

nebo ozářením a leptáním.  

Organické ultrafiltrační membrány se převážně připravují metodou inverze fází. Membrána 

se odlévá na netkanou textilii a je ponořena do koagulační lázně, kde dojde k vytvoření 

asymetrické struktury membrány. Polymery vhodné pro UF membrány jsou polysulfon, 

polyethersulfon, acetát celulosy, polyvinylidenfluorid, polyakrylonitril. 

Organické membrány pro nanofiltraci jsou vícevrstvé (kompozitní). Většina 

nanofiltračních membrán se připravuje mezifázovou polykondenzací vodného roztoku 

alifatického diaminu, kterým je nasycena mikrofiltrační nebo ultrafiltrační membrána a ta je 

potom ponořena do roztoku vícefunkčního chloridu. Tím je vytvořena nanoporézní 

polyamidová separační vrstva. Další příprava nanofiltrační membrány spočívá v nanesení 

hydrofilního sulfonovaného polymeru na hydrofobní mikroporézní podložku. Ponořením do 

vody dojde k zbotnání hydrofilního polymeru a tím vzniknou nanopóry, které zároveň nesou 

záporný náboj. 

 

V poslední době se výzkum zaměřuje na modifikaci membrán pro nanofiltraci pomocí 

jílových materiálů (attapulgit – koloidní magnesium-aluminium-hydrosilikát) či grafenoxidu. 

Snahou je využití jejich pozitivních vlastností v separaci vícevalentních i monovalentních 

iontů při zachování nebo zvýšení toku přes membránu a snížení zanášení membrán. 

2.5.1.2. Membrány pro reverzní osmózu[22,23] 

Reverzní osmóza se převážně používá k odsolování mořské nebo brakické vody a k čištění 

pitné vody pro průmyslové a lékařské účely. Membrány mají tu vlastnost, že jsou schopny 

separovat nízkomolekulární látky a monovalentní ionty převážně z vodných roztoků. 

Reverzně osmotické membrány jsou navrženy buď jako asymetrické membrány s tenkou 

neporézní separační vrstvou, které jsou připravovány metodou inverze fází nebo jako 

kompozitní vícevrstvé membrány, kde tenká neporézní separační vrstva je nanesena na 

porézní podložku metodou mezifázové polykondenzace. 

2.5.2. Membránové materiály pro elektromembránové procesy 

Tyto materiály obsahují iontovýměnné skupiny, které jsou schopné vyměňovat nebo vést 

ionty. Iontovýměnné skupiny mohou být kationaktivní, které jsou schopné vyměňovat nebo 

vést kationty, či anionaktivní, které jsou schopné vyměňovat nebo vést aionty. Iontovýměnné 

membrány můžeme hlediska morfologie dělit na homogenní a heterogenní.  

Homogenní iontovýměnné membrány jsou připravovány z polymerních materiálů, které 

mají iontovýměnnou skupinu vázanou v různé pozici v polymerním řetězci, to znamená, že 

iontovýměnné skupiny mohou být vázány v hlavním polymerním řetězci (sulfonovaný 

poly(etereterketon) - PEEK[24,25], sulfonovaný poly(ethersulfon) - SPES[26])   nebo na 

postranních větvích, kde jeden z hlavních zástupců je Nafion
®
.   

Heterogenní iontovýměnné membrány jsou kompozity, které sestávají z iontovýměnné 

pryskyřice ve formě jemně mletého prášku, pojiva a armující textilie. Iontovýměnná 

pryskyřice je nositelem funkčních iontovýměnných skupin, pojivo dodává membráně 

mechanickou a chemickou odolnost a armující textilie zaručuje dobré mechanické vlastnosti a 
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rozměrovou stálost membrány. Pojivem mohou být rozpustné polymery, do kterých je 

zamíchána iontovýměnná pryskyřice. Ve většině případů bývají heterogenní membrány 

připravovány extruzí ze směsi jemně mletého ionexu a termoplastického pojiva (polyetylen – 

PE, polypropylen – PP, polyvinylchlorid – PVC, polyvinylidenfluorid – PVDF).   

Základem homogenních i heterogenních iontovýměnných membrán jsou hydrofilní 

iontovýměnné skupiny, které jsou schopny disociace a na kterých probíhá vlastní výměna 

iontů. Podle charakteru aktivních skupin dělíme tyto skupiny na kationaktivní, které obsahují 

silně, středně nebo slabě kyselé skupiny a anionaktivní, které obsahují silně, středně nebo 

slabě bazické skupiny. Nejčastěji se používá silně kyselá sulfonová skupina – SO3
-
 a silně 

bazický kvarterní amin – N
+
R3. Iontovýměnné membrány mají široké využití v čištění vody, 

farmaceutickém a potravinářském průmyslu, v oblasti výroby energie, obnovitelných zdrojů 

energie, skladování energie, úspory energie. 

2.5.2.1. Membrány pro elektrolýzu vody.  

Elektrolýzou vody je získáván velmi čistý vodík a kyslík. Na elektrolýzu vody lze využití 

přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny). V 

alkalických elektrolyzérech se v dnešní době využívají kancerogenní azbestové diafragmy. 

Tyto se dají nahradit anionaktivními stabilními membránami[27]. Jako nejstabilnější funkční 

skupina v silně alkalickém prostředí se ukázala benzyltrimethylammoniová funkční 

skupina[28]. Díky své struktuře je vhodným nosičem blokový kopolymer polystyren-block-

poly(ethylen-ran-butylen)-block-polystyren (PSEBS). Jeho výhodou je separace fází a vznik 

mikroseparovaných domén a kanálků, zvyšující vodivost oproti homogenním membránám. 

Velice slibným materiálem pro elektrolyzéry je PSEBS funkcionalizovaný 1,4-

diazoabicyclo[2.2.2.]octane (DABCO). Tento materiál vykazuje velice dobrou stabilitu v 10 

% roztoku KOH do teploty 50°C. Jeho iontová vodivost je 7,5 S/m při 30°C[29]. 

2.5.2.2. Pevné elektrolyty do Li-ion baterií.  

V současných Li-ion akumulátorech (Obr. 2.11) se využívají polymerní separátory na bázi 

mikroporézních polyolefinových membrán a kapalné elektrolyty. Kapalné elektrolyty na bázi 

karbonátů mají vysokou vodivost, ale jsou toxické a hořlavé[30]. Je snahou je nahradit 

pevnými nebo gelovými elektrolyty, které jsou netoxické a méně hořlavé[31]. Bohužel, tyto 

pevné nebo gelové elektrolyty mají i nižší vodivost. V oddělení Polymerních membrán 

ÚMCH AV ČR, v.v.i. jsou vyvíjeny nové typy polymerních neporézních membrán na bázi 

polymerizovatelných iontových kapalin, které slouží jako separátor i jako elektrolyt. Mohou 

být využity při čištění bioplynu (separace CO2 a CH4), dále při elektrochemické konverzi 

energie a při skladování energie (Li-ion baterie, superkapacitory a palivové články)[32]. 

Osvědčily se poly(vinylalkylmidazolium) bis(trifluoromethylsulfonyl imide) a 

poly(vinylbenzyltributylphosphonium) bis(trifluoromethylsulfonyl imide). Polymerní 

membrány se dají jednoduše modifikovat výměnou aniontu, například za dicyanamidový. 

Perspektivním materiálem pro tuhé elektrolyty Li-ion baterií jsou kopolymery 

tetrahydrofuranu a epichlorohydrinu vyvinuté v oddělení Polymerních membrán Polymerních 

membrán ÚMCH AV ČR, v.v.i. Jejich výhodou je chemická podobnost 

s poly(oxyethylen)em, který je známý jsou schopností rozpouštět a dobře vést lithné ionty. 
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Další jeho výhodou je nulová krystalinita dále zvyšující vodivost lithných iontů. V neposlední 

řadě obsahuje polymer reaktivní chloromethylénové skupiny, které se dají použít pro navázání 

ionogenních funkčních skupin, které dále pozitivně ovlivňují vodivost lithných iontů. 

 

 

Obr. 2.11 Schéma Li-ion akumulátoru 

2.5.2.3. Membrány pro palivové články 

V současnosti používané katexové membránové elektrolyty pro palivové články jsou 

nejčastěji na bázi perfluorovaných sulfonovaných polymerů[33]. Jejich výhoda je excelentní 

chemická odolnost, ale nevýhodou je velmi vysoká cena. Materiály vyvíjené v oddělení 

Polymerních membrán ÚMCH AV ČR, v.v.i. jsou na bázi fosfonovaných polymerů s nosičem 

z blokového polystyren-block-poly(ethylen-ran-butylen)-block-polystyren. V současnosti 

byly připraveny membrány s esterifikovanými fosfonovými skupinami a je vyvíjena metoda 

hydrolýzy fosfoesterů[34].  V poslední době jsou vyvýjeny nové typy polymerních 

nanohybridních materiálů s oxidy kovů (TiO2, SiO2, ZrO2), s fosfáty kovů, fosfosilikáty, 

zeolity, aktivním uhlíkem, metal organic Framework (MOF), uhlíkovými nanotrubkami, 

grafenoxidem a dalšími[35]. 

2.5.3. Materiály pro separaci plynů a par.  

Separace plynů a par je popsána rozpustnostně-difuzním modelem. V současné době 

membránová separace plynů a par nabývá na významu. Membránové separační jednotky jsou 

průmyslově aplikovány při separaci vodíku při výrobě amoniaku, dehydrataci vzduchu a 

zemního plynu, odstraňování organických par ze vzduchu či dusíku, při dělení vzduchu na 

kyslík a dusík, obohacování metanu při výrobě bioplynu, separaci helia ze zemního plynu a 

další[36].   

1. Kovové membrány. Membrány na bázi palladia se využívají ve vysokoteplotních 

reaktorech při výrobě čistého vodíku, kde vodíkový atom difunduje kovem ve formě 

protonu. Díky tomu jsou palládiové membrány extrémně selektivní, protože ostatní plyny 

membránou neprocházejí. Cena palladiových membrán je vysoká[37–39].  
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2. Keramické a zeolitové membrány. Jedná se o vícevrstvé kompozitní membrány s tenkou 

keramickou nebo zeolitovou vrstvou nanesenou na tenkou porézní keramickou podložku. 

Jsou schopné pracovat při vyšších teplotách. Jejich využití je v dehydrataci alkoholů a 

odstraňování organických par. Připravují se ve formě tubulárních membrán. Nevýhodou je 

jejich vysoká cena. 

3. Membrány na bázi uhlíku. Jedná se o membrány na bázi uhlíkových molekulových sít. 

Jsou nejčastěji připravovány pyrolýzou polymerních prekurzorů ve formě tenkých filmů. 

Nejčastěji používané prekurzory jsou polyimidy. Uhlíkové membrány jsou termicky a 

chemicky odolné a lze je použít k separaci lehčích plynů. Nevýhodou jsou špatné 

mechanické vlastnosti a vysoká cena. Zajímavými materiály pro separaci plynů a par 

mohou být uhlíkové nanotrubky a grafen. Grafen je velice nepropustný, ale může být 

chemicky modifikován a převeden např. na grafenoxid.  

4. Polymerní membrány. Nejvíce průmyslově využívané polymery pro separaci plynů a par 

jsou: acetát celulózy, etylcelulóza, polykarbonát, polydimethilsiloxan, polyimid, 

polymethylpenten, polyfenylenoxid a polysulfon. Všechny tyto materiály mají dobré 

mechanické vlastnosti a jsou cenově přijatelné. Většina z nich jsou sklovité polymery. 

Z hlediska jejich morfologie a chemických vlastností je možné polymerní materiály 

rozdělit do několika skupin.  

a. Velice zajímavé nové typy polymerů pro separaci plynů jsou polyetheretherketony 

(PEEK), které mají horší separační vlastnosti než polyimidy, ale jsou mnohem 

levnější. 

b.  Další skupinu tvoří polymery s vysokým volným objemem, jako je 

poly[(trimethylsilyl)propyne] (PTMSP), poly(4-methyl-2-pentyn) (PMP) nebo 

perfluorovaný Teflon AF 2400 (kopolymer tetrafluoroethylenu a perfluoro-2,2-

dimethyl-1,3-dioxolu). Volný objem je u těchto polymerů propojený, což 

způsobuje vysoké toky přes membránu.  

c. Další skupinu tvoří polymery s vnitřní porozitou PIM (polymers of intrisic 

porozity). V těchto materiálech mají polymerní řetězce konformační volnost. Tyto 

materiály lze zařadit do molekulových sít.  Výjimečné vnitřní uspořádání s úzkými 

nanopóry usnadňuje průchod malých molekul plynů (CO2, H2, He) při zádrži 

objemově větších molekul (CH4).  

d. Membránové materiály s vysokými rozpustnostními selektivitami preferenčně 

propouštějí větší molekuly plynů oproti menším molekulám na základě preferenční 

sorpce. Nacházejí uplatnění při odstraňování organických par od plynů, při 

recyklaci monomerů, separaci vyšších uhlovodíků od metanu apod. Mezi tyto 

materiály patří např. poly(ethylenoxid) (PEO), kde dochází při separaci CO2/H2 

k silným interakcím kvadrupolárního CO2 s etherovými kyslíky. 

e. Další skupinu tvoří polymerní blendy. Polymerní blend je směs polymerů, která 

kombinuje výhodné vlastnosti dvou nebo více polymerních materiálů. Polymerní 

blendy mohou mít různý charakter. Pokud je blend tvořen polymery, které jsou 

nemísitelné, jako je například polybutadien a polystyren, dochází k fázové separaci 

polymerů, které tvoří podle jejich zastoupení různé struktury (kontinuální fáze 

jednoho polymeru s ostrůvky druhého polymeru) viz Obr. 2.12. V případě blendů z 

nemísitelných polymerů lze detekovat dva skelné přechody. U kompatibilních 
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polymerních blendů dochází k silným interakcím mezi jednotlivými polymerními 

složkami i když polymery samotné jsou nemísitelné. Z makroskopického hlediska 

se chovají jako homogenní materiál. Mísitelné nebo též homogenní polymerní 

směsi se často připravují z polymerů s podobnými chemickými strukturami, což 

vede k polymerní směsi s jednofázovou strukturou, která je charakteristická jednou 

teplotou skelného přechodu. Díky rozdílným chemickým a mechanickým 

vlastnostem jednotlivých složek jsou polymerní blendy využívány v mnoha 

aplikacích. Například, pro výrobu membrán pro separaci plynů se běžně používá 

blend tvořený polyethylenglykolem (PEG) a polyethersulfonem (PES). 

 

Obr. 2.12 Schéma nemisitelného polymerního blendu - závislost morfologie blendu na poměru 

polymeru A : polymeru B 

 

f. Další skupinou velice zajímavých materiálů jsou interpenetrující polymerní sítě 

(IPN – Interpenetrating Polymer Network). IPN jsou charakteristické tím, že 

sestávají ze dvou nebo více polymerních sítí, které jsou na molekulární úrovni 

vzájemně propleteny, ale nejsou k sobě kovalentně vázány, to znamená, že mezi 

nimi nevznikla žádná chemická vazba. Takto lze kombinovat sklovité polymery 

s polymery kaučukovitými (viz Obr. 2.1)  a vzájemným poměrem těchto polymerů 

je možné vytvořit celou škálu IPN s rozdílnými mechanickými vlastnostmi[40] 

g. Membránové materiály s vysokými rozpustnostními selektivitami preferenčně 

propouštějí větší molekuly plynů oproti menším molekulám na základě preferenční 

sorpce. Nacházejí uplatnění při odstraňování organických par od plynů, při 

recyklaci monomerů, separaci vyšších uhlovodíků od metanu apod. Mezi tyto 

materiály patří např. poly(ethylenoxid) (PEO), kde dochází při separaci CO2/H2 k 

silným interakcím kvadrupolárního CO2 s etherovými kyslíky. 

B A A  
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Obr. 2.13 Model interpenetrující polymerní sítě (c) - IPN sestávající z kaučukovitého polymeru (a) -  

Flexible network a sklovitého polymeru (b) – Stiff network[40] 

 

5. Samostatnou kapitolou jsou membrány na bázi nanokompozitních a hybridních materiálů  

V poslední době je výzkum membrán v oblasti nejen separace plynů zaměřen na 

kombinaci různých materiálů tak, aby bylo dosaženo co nejlepších transportních a 

separačních výkonností výsledné membrány a tedy celého separačního procesu.  

Mixed Matrix Membranes (MMM) jsou membrány které využívají hybridní materiály, 

které sestávají ze směsi organické a anorganické složky, kde anorganické částice jsou 

dispergovány v polymerní matrici[41].   

a. Mezi organicko-anorganické materiály patří MOF (metal organic frameworks). 

Jedná se o koordinační polymery, které jsou tvořeny kovovými ionty a 

organickými ligandy (linkry). Tvoří až třírozměrné struktury. Výběr kovového 

iontu a ligandu ovlivňuje výslednou strukturu a tvar pórů. Díky unikátní struktuře 

pórů mohou MOF najít uplatnění v separaci, čištění a skladování plynů.  Obr. 2.14 

zobrazuje strukturu MOF-5 jako příklad organicko-anorganického materiálu. 

b. Podskupinou MOF jsou „Zeolitic Imidazolate Frameworks“ (ZIF)[42], které 

sestávají z přechodového kovu (Zn, Co) a imidazolátového linkru. ZIF jsou 

charakteristické tetraedrickou strukturu viz Obr. 2.15. Velikost pórů a jejich tvar 

je řízen použitým typem linkru. 

c. Velice významnou skupinou jsou organicko-anorganické materiály na bázi uhlíku. 

i.  V poslední době je velice využíván grafen, který je tvořen monovrstvou 

atomů uhlíku uspořádaných do pevně spojené hexagonální mříže díky 

vazbám sp2, což je hlavní strukturní jednotka všech uhlíkových forem 

(uhlíkové nanotrubičky, grafit, fulereny), viz Obr. 2.16. Grafen má unikátní 

vlastnosti: tvoří tzv. 2D strukturu (velice nízká hmotnost na velkou 
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plochu), je hydrofobní, má vysokou pevnost a Youngův modul pružnosti, 

ale nízkou lomovou houževnatost, má vysokou elektrickou a chemickou 

odolnost, má barierové vlastnosti pro plyny. Grafen je využíván do 

kompozitních materiálů, do bariérových membrán a jako grafenový gel pro 

skladování energie.  

ii. Grafen oxid je oxidovaná forma grafenu na jehož povrchu jsou navázány 

epoxidové , hydroxylové a karboxylové skupiny, viz Obr. 2.17. Na rozdíl 

od grafenu má grafen oxid trojrozměrnou strukturu, je hydrofilní, proto ho 

lze dispergovat ve vodě, různých rozpouštědlech a polymerních matricích. 

Má nižší pevnost a Youngův modul pružnosti, ale jeho lomová 

houževnatost je vyšší. Jeho vodivost je závislá na stupni oxidace. 

 

 

 

Obr. 2.14 MOF-5 [Zn4O]
6+

 klastry + [OOC−C6H4−COO]
2−

 1,4-benzenedicarboxylová skupina. 

 

 

Obr. 2.15 Příklady struktur ZIF[43]: (a) - ZIF-8 [Zn(2-methylimidazolate)2], (b) - ZIF-20 

[Zn(purinate)2], (c) - ZIF-90 [Zn(2-carboxyaldehyde imidazolate)2] 
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Obr. 2.16 Příklady různých uhlíkových forem: fuleren, uhlíková nanotrubička, grafen, grafit 

 

 

Obr. 2.17 Struktura grafen oxidu: A – epoxidová skupina, B – hydroxylová skupina a C – karboxylová 

skupina 

2.5.4. Membránové materiály pro pervaporaci[44–46] 

Pervaporační membrány se používají k dělení kapalných směsí (azeotropní směsi, voda 

znečištěná organickými rozpouštědly apod.) Pervaporační membrány jsou neporézní. 

Separace pomocí pervaporace je založena na afinitě membránového materiálu k jedné složce 

dělené směsi. Tato složka se adsorbuje na membránu a difunduje přes ni, druhá složka je 

membránou zadržována. Jednou z hlavních aplikací pervaporace je dehydratace organických 

kapalin. Nejvíce využívané membránové materiály jsou hydrofilní polymery na bázi 

polyvinylalkoholu (PVA), polyimidu (PI), polymaleimidu (PMAI), polyakrylonitrilu (PAN). 

Hydrofobní pervaporační membrány se používají k odstraňování organických těkavých 

látek z vody. Vhodným hydrofobním membránovým materiálem pro pervaporaci je 

polydimethylsiloxan (PDMS) nebo poly(1-trimethylsilyl-1-propyn) (PTMSP). 

V současné době je výzkum zaměřen na nové typy membrán a to polymerní, anorganické a 

hybridní. Anorganické membrány jsou vhodné do aplikací se zvýšenou teplotou, jsou 
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chemicky odolné. Převážně se vyrábějí sol-gel metodou, kdy na vhodnou porézní podložku je 

nanesena tenká separační vrstva. Nevýhodou těchto membrán, která brání jejich širšímu 

využití, je jejich cena.  

Jako nejlepší volba se jeví hybridní vícevrstvé membrány, které v sobě slučují výhody 

organické a anorganické složky. Organickou složkou jsou osvědčené polymery, do kterých 

jsou zakomponovány anorganické částice, jako jsou zeolity, polyelektrolyty apod. 

 

2.5.5. Membránové materiály pro potravinářství a farmacii[47–51] 

Membránové procesy nacházejí velké využití v potravinářském a farmaceutickém 

průmyslu, v biochemickém inženýrství a v biotechnologiích, jako jsou systémy pro podávání 

léků, syntéza molekul, koncentrace a čištění. Klasické membránové procesy využívané v 

těchto odvětvích jsou ultrafiltrace, mikrofiltrace, filtrace virů, membránová chromatografie, 

emulgace membrán, kapalinové membrány a membránové bioreaktory[52].  

Velká část přírodních látek je chirálních. Vyskytují se ve formě enantiomerů či 

diastereomerů. Každý z enantiomerů má jiné stereoselektivní chování. V potravinářství se 

jedná o různou chuť či vůni. Při aplikaci léčiv mohou být důsledky mnohem závažnější. Ve 

farmaceutickém průmyslu jsou enantiomery využívány pro jejich rozdílné terapeutické 

působení. Jeden z enantiomerů může mít velice pozitivní účinky na léčbu, kdežto druhý může 

tyto účinky snižovat nebo dokonce může být škodlivý a jeho podání může mít až fatální 

důsledky. Z těchto důvodů se v potravinářství a farmacii klade důraz na dělení enantiomerů z 

racemických směsí. Enantiomery obsažené v racemické směsi mají stejné chemické i 

fyzikální vlastnosti, proto se velice těžce oddělují. V poslední době se výzkum zaměřuje na 

membránové dělení enantiomerů z racemických směsí.  

Enantioselektivní membrány se jeví jako velice zajímavé řešení separace chirálních látek. 

Separace probíhá díky chirálním místům, která jsou zabudována v membráně. Mohou být 

rozděleny na kapalné chirálně selektivní membrány (Supported liquid – chirální kapalina je 

imobilizována v pevném porézním nosiči, Bulk liquid – dvě nemísitelné kapaliny, z nichž 

jedna je chirální, Emulsion liquid – chirální kapalina je stabilizována surfaktanty) a pevné 

polymerní chirálně selektivní membrány, kdy chirální vlastnosti má hlavní polymerní řetězec 

(celulóza, chitosan, alginát sodný atd.), nebo na hlavním polymerním řetězci jsou navázány 

chirální větve, nebo v polymerní membráně jsou zabudovány chirálně selektivní ligandy 

(cyklodextrin, crown ethery, albumin, apoenzym, protilátky, DNA), nebo nechirální 

membrány, které byly připraveny z achirálního polymeru s transformací do jednostranné 

šroubovice nebo do nechirálního polymeru byl proveden otisk jednoho z enantiomerů 

(Molecularly imprinting membrane). 

 Trendy ve výzkumu a vývoji separačních membrán 2.6.

V posledních letech se výzkum a vývoj již nezaměřuje na osvědčené membránové 

materiály, ale zabývá se spíše modifikacemi, které by výrazně vylepšily požadované 

vlastnosti membrán (selektivita, zvýšený transport, odolnost proti zanášení).  Jsou vyvíjeny 

nové typy kompozitních nebo hybridních membrán šité na míru požadovaným separacím. 
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Jedním ze směrů je vývoj membrán s usnadněným transportem, které mají ve své struktuře 

zabudovánu látku, která má afinitu k jedné ze složek dělené směsi a tato složka je preferenčně 

transportována přes membránu. Vhodná látka s požadovanou afinitou může být dispergovaný 

kov v polymeru, zabudovaná iontová kapalina[53,54], iontovýměnné skupiny apod.). 

Výzkum též řeší odolnost membrán proti zanášení jejich povrchovou modifikací (zvýšení 

hydrofobicity, povrchový náboj).  

Bez významu není ani výzkum a vývoj nových, chytrých membrán, které by byly schopné 

separovat vysoce cenné látky ze zředěných roztoků[55]. 

Aplikace výsledků ve výzkumu a vývoji nových membrán je omezena možností 

implementace nových typů membrán do průmyslu z hlediska materiálového, technologického 

a ekonomického. 
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3. TLAKOVÉ A OSMOTICKÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY 

 Konvenční tlakové membránové procesy  3.1.

Názvem konvenční tlakové membránové procesy se zpravidla označují čtyři typy 

separačních technik: mikrofiltrace (MF), ultrafiltrace (UF), nanofiltrace (NF) a reverzní 

osmóza (RO). Jejich společným znakem je použití polopropustné membrány jako separačního 

elementu a tlakového rozdílu jako hnací síly transportu přes membránu. Vzájemná odlišnost 

spočívá ve velikostech používaných tlakových rozdílů, vlastnostech membrán a převažujícím 

transportním mechanismu. Tlakové membránové procesy se využívají ke koncentrování nebo 

čištění zředěných roztoků a disperzí. Velikost separovaných částic nebo molekul a chemické 

vlastnosti rozpouštědla jsou určujícími faktory pro výběr vhodného typu membrány.  

Působením hnací síly, tj. tlakového rozdílu nad membránou a pod ní, procházejí 

membránou molekuly rozpouštědla, resp. nízkomolekulární látky, zatímco větší molekuly 

nebo částice jsou membránou zachyceny. Postupujeme-li od MF přes UF a NF k RO, velikost 

separovaných částic (nebo molekul) klesá, a tedy i velikost pórů odpovídajících membrán 

musí být menší. To rovněž znamená, že se zvyšuje odpor membrány vůči transportu hmoty a 

pro dosažení stejné intenzity toku permeátu je nutné aplikovat stále vyšší tlak. Mezi 

jednotlivými tlakovými membránovými procesy nicméně neexistuje ostrá hranice. 

3.1.1. Mikrofiltrace 

Mikrofiltrace je proces, který se nejvíce podobá klasické filtraci. Velikost pórů 

mikrofiltračních membrán se pohybuje v rozmezí od 0,05 m do 10 m, z čehož vyplývá, že 

proces se uplatňuje především pro dělení suspenzí a disperzí. Mikrofiltrační membrány se 

připravují jak z organických látek (polymerů), tak i anorganických materiálů (keramika, kovy, 

sklo) a jedná se nejčastěji o (a)symetrické, příp. kompozitní, porézní membrány.  

První komerční aplikací MF membrán byla biologická a farmaceutická výroba v 

šedesátých letech. V následujících 20 letech byly MF membrány využívány převážně pro 

sterilní filtrace (odstranění mikroorganismů) ve farmaceutickém průmyslu a jako koncová 

filtrace (odstranění částic) oplachových vod při výrobě polovodičů. MF byla také použita pro 

sterilizaci piva a vína, jakož i pro snadné a ekonomicky výhodné čiření jablečných a jiných 

ovocných šťáv. Vzhledem k vyšším nákladům nebyla MF až do poloviny 80. let používána v 

úpravnách vody. Velká změna v použití MF byla způsobena epidemií Cryptosporidium v 

USA v roce 1992, což vzhledem k přísným normám na odstranění uvedeného patogenu v 

systémech pro zásobování vodou vedlo k širokému využití tlakových membránových procesů. 

Před rokem 1963 byly membrány pro MF vyráběny převážně z nitrocelulózy nebo esterů 

celulózy. Vývoj vysoce odolných membrán na bázi polypropylenu, polyamidu a polysulfonu 

umožnil v dalších letech výrazný rozvoj použití MF v dalších aplikacích.  

3.1.1.1. Faktory ovlivňující výkonnost mikrofiltrace 

Hlavním problémem, se kterým se potýká laboratorní i provozní mikrofi ltrace, je pokles 

intenzity toku permeátu. Ten je způsoben jednak koncentrační polarizací a také zanášením 

membrán (uvnitř pórů nebo na povrchu membrány). V praxi není neobvyklé ani tak 

významné snížení intenzity toku permeátu, jako je pokles na 1 % průtoku pro čistou vodu.  
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Z hlediska procesního uspořádání existují dva základní typy mikrofiltrace: uspořádání 

dead-end a cross-flow. Při uspořádání dead-end natéká nástřikový proud kolmo na membránu 

a zachycené částice tvoří na jejím povrchu vrstvu koláče, jejíž tloušťka s časem roste a 

úměrně tomu klesá průtok permeátu. Při separaci cross-flow protéká nástřik podél povrchu 

membrány, na kterém se zachycuje jen část částic z roztoku. Zanášení membrán může 

výrazně ovlivňovat i adsorpce, proto je potřeba věnovat velkou pozornost výběru materiálu 

membrán. 

3.1.1.2. Aplikace mikrofiltrace 

Mikrofiltrace se používá v laboratorním i průmyslovém měřítku tam, kde je nutné z 

kapaliny odstranit částice větší než 0,1 μm. V průmyslovém měřítku bývá nejvíce využívána 

pro předčišťování nástřiku (tzv. pojistná filtrace) před reverzní osmózou při výrobě velmi 

čisté vody (pro farmaceutický, kosmetický, elektrochemický průmysl a energetiku) a procesní 

vody (výroba pitné vody, alkoholu, apod.). Stále širší uplatnění nachází též v procesech 

čištění odpadních vod, zvláště ve zpracování odpadních proudů ve speciálních chemických 

technologiích, kde umožňuje snadnou a rychlou recyklaci cenných látek jejich 

zkoncentrováním. Skutečným odpadním produktem poté zůstává pouze čistá voda, kterou lze 

též vracet do technologického procesu. 

Stále více se mikrofiltrace využívá přímo v technologických procesech především v 

potravinářském průmyslu, a to jako proces čistě separační, či jako součást membránového 

bioreaktoru. V něm, kromě funkce separační, též slouží velký aktivní povrch membrán jako 

nosič pro zachycení živých kultur.  

3.1.2. Ultrafiltrace 

Ultrafiltrace představuje jakýsi předěl mezi mikrofiltrací a nanofiltrací. Velikost pórů 

ultrafiltračních membrán se pohybuje v rozmezí od 10 nm do 0,05 μm. Typické použití 

ultrafiltrace je zachycování makromolekulárních a koloidních látek z roztoků (s molekulovou 

hmotností 10
3
–10

6
 Da). Ultrafiltrační membrány lze společně s mikrofiltračními považovat za 

čistě porézní membrány, jejichž rejekce je dána poměrem velikosti a tvaru zachycovaných 

molekul a velikosti pórů. Transport částic (molekul) je pak přímo úměrný velikosti působícího 

tlakového rozdílu nad a pod membránou.  

Hlavní rozdíl mezi oběma procesy, tj. mezi MF a UF, spočívá v menší velikosti pórů a 

menší porozitě ultrafiltračních membrán a tedy i vyšším hydrodynamickém odporu. Tloušťka 

aktivní vrstvy je zde obvykle menší než 1 m. 

Většina komerčně vyráběných ultrafiltračních membrán se vyrábí inverzí fází polymerních 

materiálů. Některé z těchto materiálů jsou polysulfony, polyvinylfluoridy, polyakrylonitril, 

acetáty celulózy, polyamidy, polyimidy. Kromě toho se používají i anorganické materiály, tj. 

Al2O3 a ZrO2.  

Ultrafiltrace se často používá pro zkoncentrování makromolekul z roztoků, přičemž do 

permeátu přecházejí nízkomolekulární látky (a molekuly rozpouštědla). Pro výběr vhodné 

membrány se jako kritérium zpravidla uvažuje hodnota cut-off.  
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3.1.2.1. Faktory ovlivňující výkonnost ultrafiltrace 

Při návrhu a hodnocení procesu je třeba opět přihlížet k existenci a vlivu koncentrační 

polarizace a zanášení membrán. V průběhu ultrafiltrace se často na povrchu membrány 

hromadí zachycované makromolekuly a zvyšují tak jejich koncentraci v blízkosti membrány. 

Při ustáleném stavu je konvektivní tok molekul k membráně rovný zpětné difuzi do hlavního 

proudu. Dalším zvyšováním tlaku již pak neroste intenzita toku permeátu, protože se současně 

zvyšuje odpor mezní vrstvy (dosáhlo se limitní hodnoty). Tento jev pak významně ovlivňuje 

výkon zařízení. Proto je i vývoj membrán a membránových jednotek zaměřen na tepelnou a 

chemickou odolnost materiálu a schopnost snížit (zamezit) zanášení membrán. Velký důraz je 

opět kladen na výběr vhodného typu modulu a konstrukci celého systému.  

3.1.2.2. Aplikace ultrafiltrace 

Ultrafiltrace nachází využití v široké oblasti aplikací, kdy je potřeba separovat 

makromolekulární látky, resp. látky s vysokou molární hmotností. Příkladem mohou být např. 

zkoncentrování mléka a výroba sýrů v potravinářství, získávání proteinů ze syrovátky, čištění 

ovocných džusů a alkoholických nápojů a další aplikace v chemickém a farmaceutickém 

průmyslu, metalurgii a papírenství. Ultrafiltrace (ale i mikrofiltrace) se často využívají jako 

předřadné procesy před reverzní osmózou.  

3.1.3. Nanofiltrace 

Nanofiltrace je tlakový membránový proces, při kterém jsou primárně oddělovány 

organické látky s nízkou molekulovou hmotností (200–1000 Da) a vícevalentní soli od 

jednovalentních a od molekul rozpouštědla. Velikost aplikovaných tlaků se pohybuje v 

rozmezí 10–40  10
5
 Pa (je nutné překonat osmotický tlak).  

Nanofiltrační a reverzně-osmotické membrány představují jakýsi předěl mezi 

mikroporézními membránami a neporézními membránami pro pervaporaci či separaci plynů. 

Protože intenzita toku permeátu je nepřímo úměrná tloušťce materiálu, je zřejmé, že 

důležitým požadavkem na nanofiltrační membrány bude co nejmenší tloušťka aktivní vrstvy. 

Ta se pohybuje pod 1 μm, vrstva nosiče má obvykle tloušťku 50–150 μm. Z množství 

polymerních materiálů pak pro separace vodných systémů (např. odsolování) nejvíce vyhovují 

hydrofilní polymery s nízkou propustností pro separovanou složku.  

Na tomto místě je však nutné zdůraznit, že na separační vlastnosti NF-membrán má 

výrazný vliv náboj membrány a současně i pH prostředí, které výrazně ovlivňuje dělicí 

schopnost membrány v případě ionizujících organických látek. 

3.1.3.1. Faktory ovlivňující výkonnost nanofiltrace 

Schopnost nanofiltračních membrán zadržovat částice je založena na sterickém a 

elektrickém (Donnanově) efektu. Sterický (prostorový) efekt je způsoben větším průměrem 

zadržovaných částic, než je průměr pórů. Ten se pak projevuje při separaci elektroneutrálních 

částic. Elektrický (Donnanův) efekt je pak způsoben fixovanými náboji na povrchu 

nanofiltračních membrán. Tento náboj je převážně záporný. Při separaci roztoku jediné soli 

elektrický efekt způsobí, že ion se stejným nábojem jako membrána je od povrchu membrány 

odpuzován. Protože platí zákon elektroneutrality, neprochází membránou ani ion opačně 
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nabitý. Tento jev má za následek skutečnost, že membrána je schopna zadržovat nabité částice 

s menším průměrem, než je průměr pórů membrány. Tento jev a současně i pH prostředí 

výrazně ovlivňují dělicí schopnost membrány v případě organických látek iontové povahy 

[19, 20]. 

3.1.3.2. Aplikace nanofiltrace  

První průmyslové aplikace byly zaměřeny na odsolování barviv a opticky zjasňujících 

prostředků. Retence nanofiltračních membrán pro jednovalentní ionty (Na
+
, Cl

−
) je mnohem 

nižší, než pro ionty vícemocné (Ca
2+

, CO3
2−

). Kromě toho jsou nanofiltrační membrány 

schopny zachytit většinu nízkomolekulárních látek včetně herbicidů, pesticidů, barviv a 

cukrů. V menší míře lze nanofiltraci využít i v potravinářském a mlékárenském průmyslu.  

3.1.4. Reverzní osmóza 

Reverzní osmóza je membránová separace schopná dělit nízkomolekulární látky i 

jednovalentní ionty převážně z vodných roztoků. Používají se asymetrické membrány s 

vysokým hydrodynamickým odporem, aplikovaný tlak (20–100  10
5
 Pa) musí být vyšší než 

osmotický tlak systému.  

Významnou skupinu materiálů pro reverzně-osmotické membrány tvoří estery celulózy, 

především diacetát a triacetát celulózy. Tyto materiály jsou vhodné především pro svou 

vysokou propustnost pro vodu a nízkou permeabilitu pro sůl. Nicméně jejich chemická, 

tepelná a bakteriální odolnost je velmi nízká.  

Jiným materiálem, který lze využít pro výrobu RO-membrán, jsou aromatické polyamidy. 

Ty rovněž vykazují vysokou selektivitu pro sůl, jejich permeabilita je však o něco nižší. 

Aplikované tlakové rozdíly se při reverzní osmóze pohybují v rozmezí 20–100  10
5
 Pa, 

tedy v hodnotách podstatně vyšších, než při ultrafiltraci a nanofiltraci. Výběr vhodného typu 

membrány se řídí požadavkem, aby hodnoty permeability rozpouštědla byly co nejvyšší a 

naopak, aby rejekce iontů byla co nejnižší. Materiál membrány musí být tedy co 

nejpropustnější pro rozpouštědlo (nejčastěji vodu) a co nejméně propustný pro rozpuštěnou 

látku.  

3.1.4.1. Faktory ovlivňující výkonnost reverzní osmózy 

I když je posouzení tendence systému k zanášení reverzně osmotických membrán složité, 

používají se často tzv. fouling-testy. Proměřuje se při nich pokles intenzity toku permeátu s 

časem při konstantním tlakovém rozdílu, resp. měří se celkový objem permeátu získaný za 

určitý časový úsek. Pro tyto testy se využívají různé roztoky, od vodovodní vody přes 

mořskou vodu nebo různé suspenze a emulze. Na základě testů se pak určují parametry 

charakterizující tendenci k zanášení, jako jsou např. silting index (SI), plugging index (PI), 

fouling index (FI) nebo silt density index (SDI). 

Při provozu zařízení RO dochází v koncentrátu k zahušťování zadržovaných 

nízkomolekulárních látek, a tudíž i k nebezpečí vysrážení některých z těchto látek na povrchu 

membrány (scaling). Tomu je nutno předejít úpravou pH hodnoty surové vody a/nebo 

použitím vhodného protisrážecího inhibitoru. 
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V Tab. 3.1 je uveden seznam obvyklých analytických stanovení a vysvětlena jejich 

důležitost pro provozování (návrh) jednotky.  

Tab. 3.1 Potřebné analýzy při provozu (návrhu) RO jednotky a jejich důležitost 

Veličina Důvod stanovení 

pH [-] 

pH ovlivňuje acidobazické rovnováhy slabých kyselin a bází, ve vodě se 

jedná hlavně o rovnováhu CO3
2-

/HCO3
-
/CO2 a na ni navázané srážení 

uhličitanů. 

Teplota [°C] 

Zvýšená teplota zpracovávané vody [2] má zásadní vliv na výkon 

jednotky (zvyšuje se), na kvalitu permeátu (snižuje se) a také rozpustnost 

solí (snižuje se). 

Zákal [NTU] 

Zákal udává množství nerozpuštěných a koloidních částic, které zanášejí 

membrány. Zákal by neměl překročit hodnotu udávanou výrobcem 

elementů, obvykle se jednotka navrhuje pro zákal menší než 0,3 NTU. 

SDI5,15 [-] 
SDI má podobný vliv jako zákal, udává míru foulingu na membránách. 

Jednotka se obvykle navrhuje pro hodnoty SDI15<4. 

CHSKCr [mgO2/l] 

Chemická spotřeba kyslíku udává množství organických látek ve vodě a 

tedy opět zanášení membrán. Jednotka se obvykle navrhuje do 

CHSKCr<15 mg/l. 

Cl2 [mg/l] 
Volný chlór je silné oxidační činidlo, které rychle ničí tenkou aktivní vrstvu 

membrány. Chlór by neměl překročit hodnotu 0,1 mg/l. 

Celkové Fe, 

celkový Mn [mg/l] 

Železo a mangan dobře tvoří rezavé úsady na membráně, čímž snižují 

průtok a kvalitu permeátu. Obvyklé limity pro tyto látky jsou Fe<0,1mg/l, 

Mn<0,05mg/l. 

Ca
2+

, Mg
2+

, Ba
2+

, 

Sr
2+

 [mg/l] 

Vápenatý, hořečnatý, barnatý a strontnatý kation tvoří špatně rozpustné 

soli se sírany, uhličitany, fosforečnany či fluoridy. Koncentrace těchto 

dvoumocných kationtů je často limitujícím faktorem pro výtěžek jednotky 

z důvodu srážení uvedených solí. 

Na
+
, K

+
, NH4

+
 

[mg/l] 

Sodík, draslík a amoniak jsou bezproblémové ionty, jejich analýzu je 

nutno znát pouze pro doplnění bilance. 

HCO3
-
, SO4

2-
, F

-
, 

celkový P [mg/l] 

Uhličitany, sírany, fluoridy a fosforečnany tvoří špatně rozpustné soli 

s dvoumocnými kationty, viz výše. Uhličitany CO3
2-

 jsou v programu 

dopočítávány z acidobazické rovnováhy a pH. 

Cl
-
 [mg/l] 

Chloridy jsou v nízkých koncentracích bezproblémové ionty, jejichž 

analýzu je nutno znát pouze pro doplnění bilance. Ve vyšších 

koncentracích však působí chloridovou korozi nerezu, ovlivňují tak výběr 

materiálu pro jednotku. 

NO3
-
, B [mg/l] 

Oba ionty mají většinou výrazně nižší rejekce než ostatní. Limity pitné 

vody jsou pro oba ionty přísné, proto je nutno sledovat jejich koncentraci 

v permeátu. Dusičnany se objevují často v podzemních vodách, bór pak 

hlavně ve vodě mořské. 

SiO2 [mg/l] 
Koloidní křemičitany tvoří velmi nepříjemný scaling na membránách, 

limitu nasycení je třeba věnovat velkou pozornost. 

 

Teplota surové vody ovlivňuje jednak rozpustnost jednotlivých složek (a tím i proces 

vysrážení) a hlavně výkon zařízení RO, tj. množství permeátu za jednotku času. Zvýšení 
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teploty surové vody např. o 1 °C zvýší výkon zařízení o cca 2,5 %. Pro účely snadnější 

automatizace zařízení je vhodné udržovat teplotu surové vody ±2 °C od nominální hodnoty, 

kterou se jeví být s ohledem na životnost membrán a s ohledem na ekonomiku provozu 

hodnota cca 25 °C. 

3.1.4.2. Aplikace reverzní osmózy 

Reverzní osmóza je využívána v řadě aplikací, ať už se jedná o čištění rozpouštědla (vody) 

nebo zkoncentrování rozpuštěné složky. Hlavní oblastí využití reverzní osmózy je bezesporu 

odsolování mořské a brakické vody. Velký význam má i produkce ultračisté vody používané 

při výrobě polovodičů. Reverzní osmóza se také používá při zkoncentrování potravinářských 

produktů. Ve většině případů předchází vlastnímu procesu předúprava separovaného systému, 

ať už se jedná o sedimentaci, koagulaci, adsorpci nebo např. mikrofiltraci.  

Hlavní výhody reverzní osmózy jsou: 

– provoz RO zařízení je prakticky nepřerušovaný, čištění membrán představuje jen 

několik desítek hodin ročně; 

– kvalita produkované vody je konstantní; 

– proces je ekologicky nezávadný; 

– automatizace procesu je snadná; 

– nároky na obsluhu a údržbu jsou minimální; 

– provedení včetně předfiltrace a předúpravy vstupující vody je kompaktní (zastavěný 

prostor je menší); 

– provozní náklady jsou nízké. 

 Osmotické procesy (přímá osmóza a tlakově zpomalená osmóza)  3.2.

Osmotické procesy jsou v poslední době široce využívány zejména při separacích ve 

vodných systémech, ať už se jedná o zkoncentrování potravinářských, farmaceutických a 

chemických produktů, zpracování odpadních vod nebo o přípravu demineralizované a pitné 

vody z mořské vody a brakických vod. V neposlední řadě je využití těchto procesů testováno i 

při produkci elektrické energie.  

3.2.1. Přímá osmóza 

Při přímé osmóze (osmosis, direct osmosis a nejčastěji forward osmosis, dále jen FO) 

prochází voda semipermeabilní membránou z roztoku o nižší koncentraci rozpuštěných látek 

do roztoku s vysokou koncentrací ve snaze o vyrovnání (přiblížení) koncentrací na obou 

stranách membrány. Separační membrána je v tomto případě propustná pro rozpouštědlo a 

méně propustná nebo nepropustná pro rozpuštěné látky. Tento jev se nazývá osmóza (přímá 

osmóza). Velikost osmózy je dána rozdílem koncentrací a následně osmotických tlaků na 

obou stranách polopropustné membrány. Technické využití procesu je závislé zejména na 

nalezení způsobu, jak efektivně následně oddělit prošlé rozpouštědlo od koncentrovanějšího, 

tzv. „tažného“ roztoku [1].  
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3.2.2. Tlakově zpomalená osmóza 

Tlakově zpomalená osmóza (pressure retarded osmosis, dále jen PRO) je pak proces 

úzce navazující na FO. Při PRO se přeměňuje část osmotického tlaku vznikajícího 

v koncentrovanějším roztoku na jeho hydrostatický tlak, který může být využit standardním 

postupem, například pro produkci elektrické energie [2, 3].  Zjednodušeně jsou procesy FO a 

PRO znázorněny na Obr. 3.1. 

 

Obr. 3.1 Princip a) přímé osmózy a b) tlakově zpomalené osmózy 

3.2.2.1. Faktory ovlivňující výkonnost přímé a tlakově zpomalené osmózy  

Ve srovnání s konvenčními tlakovými membránovými procesy, jako je například reverzní 

osmóza (RO) a nanofiltrace (NF), nabízí proces FO několik základních výhod. Jedná se 

zejména o to, že při tomto procesu není potřebný žádný, nebo jen minimální externě 

vytvářený tlakový rozdíl pro zajištění transportu rozpouštědla membránou, membrány mají 

obvykle vysokou selektivitu a velmi nízkou tendenci k zanášení. Na druhé straně se mohou 

v některých případech objevit problémy se snižováním hnací síly procesu nebo se 

znečišťováním koncentrátu. Proto je při těchto procesech především důležité podchycení jevů 

souvisejících se vznikem koncentrační polarizace v těsné blízkosti membrán.  

Ukazuje se, že využití klasických RO membrán není pro tyto aplikace vhodné, protože 

mají zbytečně vysoký hydraulický odpor zapříčiněný především mohutnou podpůrnou vrstvou 

membrány, která zajišťuje její mechanickou odolnost při vysokých provozních tlacích RO. 

Osmotické procesy tyto vysoké tlaky nevyžadují, a proto jsou vyvíjeny nové membrány s 

tenkou podpůrnou vrstvou a modifikovanou aktivní vrstvou [4]. Cílem je získat membrány s 

vysokou selektivitou při provozních hodnotách intenzity toku permeátu 0,5 až 8 Lm
-2

h
-1

. 

Experimentální studie též potvrdily, že u FO je výhodnější orientace aktivní vrstvy membrány 

směrem ke zpracovávanému nástřiku, zatímco u PRO směrem k tažnému roztoku. Výsledky 

experimentálních i teoretických studií též naznačují, že vliv koncentrační polarizace na 

průběh procesu je výrazně vyšší než u RO; přitom ve větší míře tento jev ovlivňuje chování ze 

strany koncentrovanějšího tažného roztoku [3]. Pro potlačení tohoto jevu je nezbytná úprava 

cirkulačních okruhů zajišťující efektivnější rozrušování koncentračně polarizační vrstvy.  
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Efektivitu, zejména FO, ovlivňuje správný výběr tažného roztoku tak, aby umožňoval 

vytváření dostatečného osmotického tlaku při účinné a nenákladné regeneraci umožňující jeho 

recirkulaci. Při PRO je jako tažný roztok nejčastěji používána mořská voda; alternativně lze 

použít i koncentrát z RO nebo různé minerální vody s vysokou solností. 

3.2.2.2. Aplikace přímé a tlakově zpomalené osmózy  

Osmotické membránové procesy jsou v poslední době široce využívány jak při separacích 

ve vodných systémech, ať už se jedná o zkoncentrování potravinářských, farmaceutických a 

chemických produktů, zpracování odpadních vod nebo o přípravu demineralizované a pitné 

vody z mořské vody a brakických vod, tak i v řadě oblastí, které přímo nesouvisí s úpravou 

nebo čištěním vody. 

 Trendy v aplikacích tlakových a osmotických procesů ve světě  3.3.

Tlakové (TMP) a osmotické (OMP) membránové procesy jsou rovněž využívány (kromě 

aplikací v oblasti ochrany životního prostředí, které je věnována samostatná kapitola) zejména 

ve výrobě chemických látek (meziproduktů) různé čistoty, v petrochemii, potravinářství a 

farmacii, v spotřební chemii, ve výrobě kosmetiky, barviv, pigmentů, polymerních materiálů, 

v textilním a kožedělném průmyslu, ve strojírenství, elektrotechnice a dopravě (především v 

automobilovém průmyslu a lodní dopravě).  

Během posledního desetiletí byla technologie FO intenzivně studována díky svým 

výhodám oproti konvenčním postupům úpravy a čištění odpadních vod [5]. Nejdůležitější 

oblasti diskutované v těchto publikacích se týkaly problematiky tažných roztoků, výroby a 

modifikace membrán, hybridních systémů, matematického modelování, technologických a 

inženýrských charakteristik potenciálních aplikací. Podle databáze Science Direct celkový 

počet publikací týkajících se výzkumu membrán a procesů FO každoročně roste a v roce 2020 

se blížil přibližně 5300 publikacím. Převážná většina těchto publikačních výstupů (kolem 

2400) se týkala problematiky znečištění při různých aplikacích FO. Od roku 2013 do roku 

2019 byl patrný rychlý nárůst publikací, který se blíží 235 článkům.  

Počty publikací zaměřených na procesy přímé osmózy jsou shrnuty na Obr. 3.1. Z 

uvedeného obrázku je zřejmý zvyšující se zájem o tuto problematiku cca od roku 2010. 
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Obr. 3.2 Počet publikací o přímé osmóze (FO) od roku 1999 do roku 2020 (převzato z [5]) 

 

Čištění odpadních vod pomocí procesu FO představuje jednu z nejdůležitějších aplikací. 

Zájem o využití procesu FO k odstraňování různých organických látek v posledních letech 

neustále roste. Od roku 2007 se každoročně zvyšuje počet publikací o přibližně 240 článků. 

Spolu s technickým řešením procesu by měly být před technologickým nasazením kriticky 

posouzeny pro všechny aplikace jak energetické, tak i ekonomické výhody systému FO. Jak je 

uvedeno v přehledové práci [5], nejdůležitějšími potenciálními oblastmi výzkumu, které za 

posledních deset let vykázaly výrazný růst počtu publikací, jsou recyklace tažného roztoku a 

spotřeba energie pro FO. Zájem o tento proces tedy v současnosti roste a očekává se, že bude 

pokračovat i v budoucnu. 

 

3.3.1. Aplikace tlakových a osmotických membránových procesů v oblasti ochrany 

životního prostředí ve světě 

Rychlý populační a průmyslový rozvoj vede k velmi rozsáhlému znečištění životního 

prostředí, a to je jedna z příčin stále většího nedostatku vody. Voda patří mezi nepostradatelné 

zdroje života na Zemi a je nezbytná pro všechny živé organismy. Vyskytuje se ve všech 

složkách životního prostředí a je rovněž využívána k výrobě energie, v dopravě či v průmyslu. 

Stále častěji se četné znečišťující látky vyskytují v kontaminovaném vodném prostředí, a to 

zejména v povrchových a v podzemních vodách. Mikropolutanty v povrchových vodách 

pocházejí z dešťových srážek, odpadních vod, průmyslových odpadních vod a výluhů ze 

skládek. Koncentrace mikropolutantů v povrchových vodách závisí především na jejich zdroji 

a stupni znečištění odpadních vod. Znečišťujícími látkami a organickými přísadami 

přítomnými v přírodních vodách jsou především rozptýlené látky a mikroorganismy, 

organické sloučeniny, včetně přírodních organických látek (NOM), endokrinně účinných látek 

(EAC, EDC) a zbytků léčivých přípravků a produktů osobní hygieny, jakož i anorganických 
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látek (včetně těžkých kovů a toxických aniontů) [6]. Voda v průmyslu slouží hlavně jako 

rozpouštědlo a jejím používáním klesá její kvalita. Takto dochází k tvorbě odpadních vod 

různého složení a jakosti. Tyto odpadní vody pak obsahují různé znečišťující látky, jako např. 

látky toxické nebo biologicky těžko odbouratelné. Odpadní vody proto představují vážný 

ekologický problém, a proto je nezbytné, aby byly před vypouštěním do životního prostředí 

zpracovány.     

Čištění odpadních vod je založeno na odstraňování nebo redukování existujících 

znečišťujících kontaminantů ve vodě mechanickými, chemickými či biologickými metodami 

[7]. V posledních letech došlo k velmi rychlému rozvoji tlakových membránových procesů 

[8]. Tyto metody jsou stále častěji využívány v praxi a nahrazují, příp. doplňují, dosud 

používané technologie. Membrány mohou selektivně oddělovat složky různých systémů v 

širokém rozmezí velikostí částic a molekulových hmotností [9].  

 

Obr. 3.2 Schematické znázornění využití membránových procesů pro čištění odpadních vod (převzato z 

[9]) 

U řady anorganických sloučenin, včetně aniontů (dusičnany, chlorečnany, bromičnany, 

boritany a fluoridy) byly zjištěny potenciálně škodlivé koncentrace v přírodních vodních 

zdrojích a v odpadních vodách. Některé z těchto sloučenin jsou vysoce rozpustné ve vodě 

a zcela disociují, což vede k tvorbě iontů, které jsou při normálních vodních podmínkách 

chemicky stabilní.  

Podrobné studie zaměřené na využití membránových technologií při odstraňování 

anorganického znečištění, zvláště pak aniontů a těžkých kovů pomocí nanofiltrace a reverzní 

osmózy, jsou zaměřeny zejména na separaci Pb, Cd, Cu, Hg, Cr, Ag, Fe, Zn, ale i dalším 

kovům, jako Co, As, Mn, Ni. V publikovaných článcích je uvedeno mnoho údajů týkající se 

nanofiltrace (reverzní osmózy), jak jednotlivých iontů kovů, tak především jejich různých 

směsí. Kromě testovaných vzorků průmyslových vod z výrobních závodů jsou simulovány a 

modelovány jejich různé kombinace. Tak např. byla publikována studie pro využití 

nanofiltrace pro čištění odpadních vod z galvanizoven [10], ale i separace směsí těžkých kovů 

[11, 12]. 
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O širokém zájmu odstraňování těžkých kovů z odpadních vod za období let 2013–2019 

svědčí 452 článků v odborné literatuře. V některých případech (zvláště při vyšších 

koncentracích) jsou jako předúprava používány i tzv. klasické postupy s následnou 

membránovou separací. Autoři [11, 12] v přehledových článcích uvádějí přednosti i negativa 

jednotlivých postupů separace: 

 srážecí metody (hydroxidy, sulfidy),  

 iontoměniče (přírodní i syntetické),  

 adsorpční metody (aktivní uhlí, bioadsorbenty, low-cost adsorbenty),  

 koagulace, flokulace a flotace, 

 elektrochemické metody,  

 membránové separace (MF, UF, NF, RO, elektrodialýza). 

Odstraňování organického znečištění cílené zvláště na vedlejší produkty desinfekce 

a oxidačních postupů. 

Vedlejší produkty desinfekce a oxidačních postupů tvoří skupinu nežádoucích látek, které 

vznikají v důsledku reakce desinfekčních a jiných silných oxidantů s látkami znečišťujícími 

vodu a příměsemi. RO a NF se nejčastěji používají k odstranění trihalometanů (THM), 

halogenovaných derivátů kyseliny octové a jiných halogenovaných uhlovodíků z vody. 

Odstraňování organického znečištění cílené zvláště na endokrinně účinné látky.  

Podle definice se jedná o chemikálie, které mohou přímo nebo nepřímo zasahovat do 

endokrinního systému a způsobit nežádoucí účinek v cílových orgánech nebo tkáních. 

Skupina EDC zahrnuje endogenní hormony, přírodní organické sloučeniny produkované 

houbami (včetně toxinů, tj. mykoestrogenů) a rostlin (fytoestrogenů) a širokou škálu 

antropogenních mikropolutantů, z nichž nejdůležitější jsou: 

 polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), 

 povrchově aktivní látky, 

 přípravky na ochranu rostlin (pesticidy, herbicidy a insekticidy), 

 ftaláty, 

 halogenované sloučeniny, včetně dioxinů, furanu, polychlorovaných 

bifenylů, 

 sloučeniny fenolu (alkylfenoly, bisfenoly). 

 

Hlavními zdroji endokrinně účinných látek jsou jak potraviny, tak i pitná voda, u kterých je 

toto znečištění způsobováno dešti, průsakovými vodami a průmyslovými odpadními vodami. 

Studie účinnosti odstraňování endokrinně účinných látek v čistírnách odpadních vod ukázaly, 

že biologické metody nejsou vždy dostatečné. K odstraňování těchto látek z vody a odpadních 

vod lze použít adsorpci na aktivním uhlí a membránové procesy (NF a RO) a v případě čištění 

odpadních vod i membránové bioreaktory. 

Odstraňování organického znečištění cílené zvláště na léčiva a produkty osobní hygieny. 

Tato skupina zahrnuje jak sloučeniny s farmaceutickou aktivitou, tak i látky používané 

osobami k udržování osobní hygieny. Tyto látky vstupují značně do odpadních vod, 

povrchových a podzemních vod. Hlavními zdroji znečištění vodného prostředí léčivými 
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přípravky jsou domácnosti a nemocnice, diagnostické jednotky, rostliny pro farmacii a chov 

hospodářských zvířat.  

Mezi léčiva je možné řadit látky různých chemických struktur a fyzikálních vlastností. 

Tyto látky jsou navrhovány tak, aby měly vysokou biologickou aktivitu již v malých 

množstvích a byly rezistentní k biodegradaci. Do životního prostředí (ŽP) se primárně 

dostávají po použití konečnými spotřebiteli, nejčastěji prostřednictvím odpadních vod. 

Studie účinnosti odstraňování léčiv v čistírnách odpadních vod ukázaly, že biologické 

metody nejsou vždy dostatečné. Problematikou co nejúčinnější eliminace léčiv z ŽP se v 

současnosti zabývá mnoho prací (viz Obr. 3.3) a je možné ji provádět mnoha technikami 

[13]. K odstraňování léčiv z vody a odpadních vod lze použít především pokročilou oxidaci a 

adsorpci na aktivním uhlí. Mezi nimi mají své místo membránové tlakové procesy, zvláště 

pak ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza, a v případě čištění odpadních vod i 

membránové bioreaktory.  Nanofiltrace a reverzní osmóza se vyznačují vysokou účinností 

oddělení léčiv z odpadních vod (75–99 %). Nanofiltrace má proti reverzní osmóze 

přijatelnější náklady na provoz, tj. že vyžaduje nižší tlakový rozdíl než reverzní osmóza, a 

díky tomu vykazuje i nižší spotřebu energie [14]. 

 

 

Obr. 3.3 Počet impaktovaných publikací souvisejících s odstraněním léčiv za období 1993–2019 

(převzato z [15]) 

Odpadní vody (OV) jsou převážně čištěny na čistírnách odpadních vod (ČOV), zahrnující 

standardní operace v rámci mechanického a biologického stupně čištění. Účinnost eliminace 

některých farmak v těchto zařízeních může při optimalizaci procesu čištění dosahovat až „100 

%“. Jejich odbourávání na ČOV ovlivňuje mnoho faktorů, jako je konstrukce a technologie 

čištění, doba zdržení, roční období, výkon ČOV, ale i teplota okolí nebo množství srážek. 

Hlavními mechanismy degradace léčiv na běžné ČOV jsou: 

– sorpce na aktivovaný kal, 

– biotická degradace, 

– abiotická degradace včetně hydrolýzy a fotodegradace. 

Žádný proces však není účinný pro všechna léčiva, která jsou běžně přítomná v OV. 

Během procesu odbourávání léčiv dochází k jejich transformaci na strukturně různé i podobné 
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sloučeniny, které mohou mít stejnou, nižší nebo dokonce vyšší biologickou aktivitu než 

původní molekula. Některá léčiva jsou díky svým vlastnostem a sklonem k bioakumulaci 

a perzistenci na ČOV odstraněna jen málo, nebo dokonce vůbec. 

Pokud léčivo a jeho produkty rozkladu nejsou úplně eliminovány na ČOV, dostávají se 

v nižších koncentracích s „vyčištěnou“ vodou do říčního recipientu, kde primárně působí na 

vodní organismy a další složky ŽP. Zemědělskou výrobou a také upravováním povrchových 

vod na dolních tocích řek na pitnou vodu se dostávají zpět k člověku a tím se jejich koloběh 

uzavírá. 

Membránové procesy, jako jsou RO a NF, UF a MF v kombinovaných systémech, jakož 

i MBR (pokud jsou správně navrženy), nabízejí celou řadu výhod při výrobě vysoce kvalitní 

pitné vody a při čištění odpadních vod, včetně přírodních vodních zdrojů. 

Kombinované (hybridní) membránové procesy (viz Obr. 3.4) jsou procesy skládající se 

z použití předúpravy nástřiku (koagulace, adsorpce na granulovaném, resp. práškovém, 

aktivním uhlí, úprava pH, ozonizace atd.) a membránových procesů za účelem zlepšení 

kvality produktů, zvýšení životnosti membrán, ke zlepšení jejich funkce, intenzifikace 

procesu, odstranění dalších škodlivin jako jsou organické látky, ionty těžkých kovů apod. [16-

18]. Kombinované procesy nacházejí využití v potravinářském, farmaceutickém, chemickém 

průmyslu i při ochraně životního prostředí zejména při čištění vod. Voda upravená pomocí 

těchto procesů může být zbavena nerozpuštěných látek, koloidů, organických látek, těžkých 

kovů, detergentů, stopového množství průmyslových polutantů.   

Důvody použití kombinace membránové separace a předúpravy nástřiku, tj. 

kombinovaných membránových procesů jsou následující: 

 intenzifikace procesu, 

 odstranění dalších škodlivin (ionty těžkých kovů, organické látky), 

 možnost zlepšit funkci membrány (zpětné promývání, probublávání, distributory 

toku apod.).  
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Obr. 3.4 Schematické znázornění hybridních systémů kombinujících fyzikální, chemické a biologické 

procesy (převzato z [16]). 

Membránová technologie je kombinací biologického čištění odpadních vod a velmi účinné 

separace pevné a tekuté fáze. Jednou z hlavních výhod této technologie (na rozdíl od 

dosazovacích nádrží) je, že kvalita finálního odtoku není ovlivňována špatnými 

sedimentačními vlastnostmi kalu či tvorbou biologické pěny. Membránové aktivační reaktory 

(MBR) mohou být provozovány při vysoké koncentraci biomasy (až cca 15 kg m
–3

), což 

umožňuje výrazně snižovat nejen objemy nádrží, ale i produkci přebytečného kalu. I přesto, 

že s provozem membránové separace aktivovaného kalu (AK) na čistírně odpadních vod jsou 

spojeny vyšší náklady a také poměrně vysoké vstupní investice, je velmi pravděpodobné, že 

této technologii bude v oblasti čištění odpadních vod patřit budoucnost. Důvodem je nejen 

vysoká kvalita získávaného odtoku a další často zmiňované výhody, ale i rostoucí konkurence 

výrobců membrán v této oblasti, která se podílí na postupném snižování cen membrán a na 

jejich rostoucí kvalitě [17].  

Membránový modul je možné umístit: 

a) přímo do aktivační nádrže — označováno jako bioreaktor s membránovým separátorem 

kalu (MBR; Membrane Bio-Reactor). Pod modul je přiváděn provozní vzduch 

(jemnobublinná aerace) a současně také vzduch prací (hrubobublinné elementy), který snižuje 

zanášení membrán. Přebytečný kal je odváděn přímo z aktivační nádrže. 

b) mimo prostor aktivační nádrže, do samostatné kontejnerové jednotky, do které se 

přečerpává aktivační směs z aktivační nádrže a zpět se vrací zkoncentrovaný aktivovaný kal. 

c) za dosazovací nádrž — slouží potom jako terciární dočištění odtoku z ČOV. 

Při zpracování odpadních vod se nejčastěji používají integrované membránové bioreaktory 

s membránovým modulem ponořeným do reakční suspenze nebo membránové bioreaktory 

s recyklem, kde roztok cirkuluje reaktorem a membránovou jednotkou umístěnou mimo 
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bioreaktor. Zpracovaná odpadní voda je separována z aktivovaného kalu pomocí nízkotlakých 

membránových separací, jako je mikrofiltrace nebo ultrafiltrace, kde se používají běžně 

dostupné mikrofiltrační membrány se středními rozměry pórů v intervalu 0,01 až 0,4 μm nebo 

moduly s dutými vlákny. Protože používané membrány zabraňují průniku bakterií, v případě 

ultrafiltračních membrán i virů, do vyčištěné odpadní vody, zajišťují tyto procesy významný 

stupeň fyzikální desinfekce. 

Náprava životního prostředí a úprava, resp. recyklace vody, vyžaduje zavedení nových 

materiálů a technologií, které budou nákladově a energeticky úsporné. Optimálním řešením je 

použití nanomateriálů, které mají speciální chemické a fyzikální vlastnosti. Mezi tyto 

vlastnosti patří např. poměrně velký specifický povrch a vysoké hodnoty porozity, které 

umožňují dobrou propustnost a tím i vysoký výkon tohoto typu separačních materiálů. Byly 

optimalizovány materiály, jejich zpracování, stejně tak jako průměr a poměr povrchu 

a hmotnosti vlákna nanovlákenných membrán [19]. Byly provedeny srovnávací testy 

nanovlákenných membrán – v laboratoři připravená polysulfonová (PSFl) membrána s ko-

merční polyvinyliden fluoridovou (PVDFt) a polyethylenovou (PEk) membránou.  

Počty publikací zaměřených na procesy spojených s nanovlákennými membránami jsou 

shrnuty na Obr. 3.5. Z uvedeného obrázku je zřejmý zvyšující se zájem o tuto problematiku 

v rámci sledované dekády. 

 

Obr. 3.5 Počet impaktovaných publikací souvisejících s nanovlákennými membránami a jejich 

použitím pro čištění odpadních vod (převzato z [20]) 

 

Provedená literární rešerše [20] rovněž potvrzuje skutečnost, že použití nanovlákenných 

membrán je vhodnou a perspektivní metodou pro čištění odpadních vod z různých zdrojů. 

Nanovlákenné membrány dosahují stejných a/nebo i lepších výsledků při čištění odpadních 

vod než komerční membrány běžně používané v různých technologiích. 
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 Trendy v aplikacích tlakových a osmotických procesů v ČR  3.4.

Také v České republice nacházejí tlakové membránové procesy postupně své uplatnění. 

Přestože ekonomická náročnost investic a někdy i provozních nákladů těchto nových 

technologií bránily většímu rozšíření, situace se postupně zlepšuje.  

Na straně provozovatele, či uživatele je základní motivací pro zavádění TMP a OMP 

procesů do výrob především snaha o získání zcela nových produktů, zvýšení užitné hodnoty a 

kvality stávajících výrobků, vyšší čistota produktů a meziproduktů, zvýšení výtěžnosti 

procesů, snížení energetické náročnosti výroby, omezení, či úplná eliminace dopadů výroby 

na životní a pracovní prostředí a v neposlední řadě ekonomická výhodnost nového zařízení či 

technologie. Na straně nabídky, tj. producentů membrán, zařízení a technologií, napomáhají 

rychlejšímu rozvoji zejména nové odolnější materiály membrán, jejich antifoulingové úpravy 

a nízkotlaká provedení (robustní ultratenké membrány), provázená v některých případech i 

poklesem ceny membrán souvisejícím zejména s rozsahem a centralizací jejich produkce. Z 

hlediska technologického nasazení byly vypracovány a ověřeny metodiky testování a návrhu 

jednotlivých procesů, zvládnuta předúprava nástřiku a čistící postupy. Zároveň je ve zvýšené 

míře uplatňována modularita, unifikace a automatizace. Rozumně je zvládán i transfer 

znalostí na národní i nadnárodní úrovni. Kvalitní vývojové a dodavatelské firmy se 

produktově a technologicky úzce specializují s cílem zvládnutí i všech souvisejících procesů 

zvažované výroby. Z hlediska technologického je stávající etapa rozvoje též charakterizována 

zaváděním membránových reaktorů a bioreaktorů a nástupem integrace membránových 

procesů do složitějších výrobních celků. 

Prakticky ve všech oborech včetně potravinářství a zdravotnictví u nás se již využívají 

reverzně osmotické jednotky, ať už pro přípravu velmi čisté vody jako vstupní suroviny nebo 

pro její opětovné použití. 

Membránové technologie, které nabízejí společnosti v České republice (viz Tab. 2), 

vznikly jako další z poskytovaných dodavatelských a servisních činností zaměřených 

především na úpravu vody a dále pak na aplikace v potravinářství, zdravotnictví i v různých 

průmyslových odvětvích. Mezi přední dodavatele zařízení pro přípravu ultračisté vody patří u 

nás inženýrsko-dodavatelská firma ASIO, spol. s r.o. a společnost Eurowater, spol. s r.o., 

která vyrábí a dodává zařízení pro úpravu a čištění vody pro pivovary, potravinářský a 

nápojový průmysl i další průmyslová odvětví. Dalším významným výrobcem je firma 

Watek s.r.o., která se zaměřuje na výrobu technologických celků pro úpravu vody a přípravu 

demineralizované vody. Firma již realizovala zakázky nejen v České republice (Nestlé 

Olomouc, nemocnice Třebíč), ale i v řadě evropských zemí. Podobné zaměření má také 

společnost WATERFILTER s.r.o., která díky síti obchodních zastoupení a e-shopu působí po 

celé republice. Stejně jako další firmy (viz Tab. 2), spolupracují tyto podniky s významnými 

výrobci a dodavateli filtračních zařízení na světovém trhu a dodávají k nám především 

produkty francouzských, německých nebo skandinávských společností.  

Určitou výjimku představuje firma ZENA s.r.o., která vlastní licenci na výrobu PP 

membrán s dutými vlákny. Jejich membránové moduly se používají jak pro separaci vodných 

systémů, tak i jako membránové kontaktory nebo výměníky tepla. 

Na oblast potravinářství, především vinařství a pivovarnictví je zaměřena společnost Bílek 

Filtry s.r.o., která vyrábí filtrační a sanitační zařízení pro různé aplikace v potravinářských 
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procesech. Firma se zabývá realizací technologií s použitím mechanických filtračních 

prostředků od jemné filtrace a mikrofiltrace až k nanofiltraci. Mezi její nejzajímavější 

aplikace patří cross-flow mikrofiltrace piva (FCB) nebo vína (FCW) a mikrofiltrace 

s využitím membránových filtrů, která zajišťuje mikrobiologickou stabilitu a trvanlivost 

nápojů. Technologie této firmy používají u nás například pivovary Plzeňský Prazdroj, a.s., 

Rodinný pivovar BERNARD a.s. nebo PIVOVAR SVIJANY, a.s. Pro klarifikaci, čiření piva, 

se tradičně využívají křemelinové filtry. Environmentální problémy jsou jedním z důvodů, 

proč se čiření nahrazuje cross-flow mikrofiltrací. Využívají se zde především porézní 

membrány (mohou být keramické i polymerní) s velikostí pórů 0,4–0,6 μm. Pro 

dealkoholizaci piva lze využít reverzní osmózu, která může pracovat při teplotách mezi 1–

5°C. Tím se minimalizuje riziko poškození aromatického profilu teplem. Pro zajištění vyššího 

průtoku je ovšem potřeba pracovat při vysokých tlacích (40–50 bar). To má za následek růst 

nákladů na pořízení a provozování této technologie. S využitím reverzní osmózy lze snížit 

koncentraci etanolu v nástřiku na hodnoty pohybující se kolem 1 obj. %. Pro další snížení 

obsahu alkoholu lze využít techniku dialfitrace, která je založena na vymývání 

nízkomolekulárních látek (etanol) s využitím přídavku diafiltrační kapaliny Tímto postupem 

lze snížit koncentraci etanolu pod 0,5 obj. %.  

Další možností aplikace tlakových membránových procesů je zpracování odpadních vod, 

které vznikají v průběhu výroby piva. Odpadní vody z pivovarnictví se vyznačují zvýšenými 

hodnotami CHSK, širokým rozmezím pH a také obsahují různé typy chemikálií použité pro 

čištění a sterilizaci.  

V mlékárenském průmyslu je i v České republice pozornost věnována zpracování 

syrovátky a opětovnému využití nutričně významných složek v ní obsažených. V současné 

době se v České republice ročně vyrábí přibližně 80 000 tun přírodních sýrů a 30 000 tun 

tvarohů, přičemž vedlejším produktem je tekutá syrovátka v množství přibližně 1 000 000 tun. 

Ta je obvykle zpracovávaná na sušenou syrovátku (zahuštění se provádí často pomocí RO), 

případně demineralizována a následně sušena. Pro odsolování syrovátky se využívá 

elektrodialýza a pro nižší stupeň odsolení, resp. při zkoncentrování syrovátkových bílkovin se 

uplatňuje především ultrafiltrace. Příkladem dalšího využití membránových procesů v této 

oblasti může být spolupráce mezi Výzkumným ústavem mlékárenským, s.r.o. a Bohušovickou 

mlékárnou, a.s. zaměřená na využití koncentrátu syrovátkových bílkovin při výrobě tvarohů 

a jogurtů. Lze očekávat, že také v mlékárenství bude docházet k rozsáhlejšímu využití 

membránových procesů v jednotlivých etapách zpracování mléka a výroby mléčných 

produktů. K širšímu využití membránových procesů je třeba kromě ekonomicky dostupných 

zařízení poskytovat další informace a podklady pro konkrétní technologii.  
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Tab. 2: Charakteristiky vybraných společností zabývajících se výrobou, dodavatelskou a servisní 

činností zařízení pro úpravu vody a aplikacemi membránových procesů 

Název Odkaz Charakteristika činnosti firmy 

Alfa Laval spol. s r.o. 

(Praha) 
www.alfalaval.cz 

Zařízení pro přenos tepla, membránové 

separace a dopravu tekutin 

AquaOsmotic s.r.o. 

(Tišnov) 
www.aquaosmotic.cz 

Zařízení pro demineralizovanou vodu, filtry, 

RO moduly a příslušenství 

Aquarex 

WATERPROFIT 

s.r.o. 

(Uherské Hradiště) 

www.aquarex.cz 

Hospodaření s vodou, úpravy vody pro 

průmyslové provozy, hotely, aquaparky 

apod. 

ASIO, spol. s r.o. 

(Brno) 
www.asio.cz 

Technologie pro zpracování odpadní vody 

průmyslové i komunální, úprava pitné 

vody, UF, RO 

Bílek Filtry s.r.o. 

(Josefov) 
www.filtrace.com 

Filtrace klasická i membránová, 

pivovarnictví, úprava vína, MF, UF, FCW  

DC Solutions s.r.o. 

(Praha) 
www.dcsolutions.cz 

Membránové produkty (čištění odpadních 

vod, úprava povrchové vody, odsolování 

mořské vody apod.), RO, NF, UF, MF 

ENVI-PUR, s.r.o. 

(Praha) 
www.envi-pur.cz 

Čištění, úprava a recyklace vody 

v průmyslu, obcích i v domácnostech (MF, 

UF) 

Eurowater, spol. s 

r.o. 

(Kolín) 

www.eurowater.cz 
Úprava speciální procesní a pitné vody, 

RO moduly a příslušenství 

GORO, spol. s r.o. 

(Brandýs nad 

Labem–Stará 

Boleslav) 

www.goro.cz 

Výroba, prodej a servis zařízení na úpravu 

vody pro zdravotnictví, laboratoře a 

průmysl (RO, EDI) 

GREEN-TECH M+H, 

s.r.o.  

(Velké Meziříčí) 

www.green-tech.cz 
Zařízení pro zpracování a regeneraci 

průmyslových kapalin, MF, UF 

Huber CS spol. s r.o. 

(Brno) 
www.hubercs.cz 

Zařízení pro čištění odpadních vod, 

zařízení pro MF 

Hydrofilter s.r.o. 

(Brno) 
www.hydrofilter.cz 

Dodavatelská a servisní činnost v oblasti 

dodávek technologií pro úpravu vody, tj. 

systémy úpravy vody pro domácnosti, 

průmyslové systémy (RO, UF, deionizace, 

změkčení, desinfekce apod. 

INTREL a.s. 

(Ostrava-Martinov) 
www.intrel.cz 

Úprava a čištění průmyslových odpadních 

vod, zahušťování a odvodnění kalů 

KONCEPT 

EKOTECH s.r.o. 

(Praha) 

www.koncept-

ekotech.com 

Systémová řešení v různých oblastech 

hospodaření s vodou v sanitárních a 

průmyslových instalacích (RO, UF) 

http://www.alfalaval.cz/
http://www.aquaosmotic.cz/
http://www.aquarex.cz/
http://www.asio.cz/
http://www.filtrace.com/
http://www.dcsolutions.cz/
http://www.envi-pur.cz/
http://www.eurowater.cz/
http://www.goro.cz/
http://www.green-tech.cz/
http://www.hubercs.cz/
http://www.hydrofilter.cz/
http://www.intrel.cz/
http://www.koncept-ekotech.com/
http://www.koncept-ekotech.com/
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KOVOFINIŠ a.s. 

(Ledeč nad 

Sázavou) 

www.kovofinis.cz 

Zařízení pro povrchové úpravy a čistírny 

odpadních průmyslových vod, uzavřené 

nebo částečně uzavřené systémy 

odpadních vod (Zero Liquid Discharge), 

RO, NF, UF, MF 

KTS-AME s.r.o. 

(Hradec Králové) 
www.kts-ame.cz 

Výstavba a rekonstrukce úpraven vody, tj. 

systémy úpravy vody pro průmyslové 

systémy a pro občanskou vybavenost (RO, 

filtrace, deionizace, změkčení, desinfekce 

apod.) 

Pure System s.r.o. 

(Chrudim) 
www.puresystem.cz Zařízení na úpravu vody, filtry, ionexy, RO 

QUINS spol. s r.o. 

(Dobřany) 
www.quins.cz 

Vodní hospodářství v různých 

průmyslových oborech, filtry, RO, MF, UF 

UNIVERZÁLNÍ 

ČISTÁ VODA a. s. 

(Praha 5-Zličín) 

www.ucv.cz 

Komplexní služby v oblasti úpravy vody pro 

pitné, užitkové i technické účely 

(odstranění železa, manganu, dusičnanů, 

tvrdosti, těžkých kovů, dezinfekce vody – 

RO) 

VA TECH WABAG 

Brno spol. s r.o. 

(Brno) 

www.wabag.cz 

Projekce, dodávky, servis a montáž 

technologických zařízení na úpravu vod, 

předúprava vody, ionexové technologie, 

membránové separace, čistírny odpadních 

vod, úpravy bazénové vody a další (RO) 

VHZ-DIS, spol. s r.o. 

(Brno) 
www.vhzdis.eu 

Dodávky technologických celků pro čistírny 

odpadních vod a úpravny vod (RO) 

WATEK s.r.o. 

(Ledeč nad 

Sázavou) 

www.watek.cz 

Výrobce a dodavatel technologických celků 

i samostatných zařízení k přípravě 

ultračisté vody pro laboratorní i 

technologické účely, čisté a ultračisté vody 

pro průmysl, pitné vody pro malé 

aglomerace, malé objekty a domácnosti 

(RO, iontoměniče, MIX-BED, EDI) 

WATERFILTER 

s.r.o.  

(Praha) 

www.waterfilter.cz Systémy úpravy vody, filtry, ionexy, RO 

W. P. E. a.s. 

(Praha-Běchovice) 
www.wpe.cz 

Dodávky čistíren odpadních vod pro 

průmysl, dopravu a zemědělství, úprava 

vody, výroba pitné vody (RO), průmyslová 

technologická zařízení, biologické čistírny 

odpadních vod 

ZENA s.r.o. 

(Brno) 

www.zena-

membranes.cz 

Úprava vody, moduly s dutými vlákny, ME 

kontaktory, ME destilace 

 

Na využívání membránových procesů lze pohlížet jak z hlediska dodavatelského, tak 

uživatelského. V ČR není mnoho primárních dodavatelů membrán a membránových zařízení. 

Často se jedná o dodávky zahraničních producentů, případně implementace jejich membrán 

http://www.kovofinis.cz/
http://www.kts-ame.cz/
http://www.puresystem.cz/
http://www.quins.cz/
http://www.ucv.cz/
http://www.wabag.cz/
http://www.vhzdis.eu/
http://www.watek.cz/
http://www.waterfilter.cz/
http://www.wpe.cz/
http://www.zena-membranes.cz/
http://www.zena-membranes.cz/
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do výrobků české provenience. Za zmínku stojí především společnosti, schopné nabídnout 

komplexní program nabídky membránových produktů a služeb. To znamená dodávky 

membrán a membránových technologií, s plnou podporou aplikačních pracovišť, řešící 

komplexně vlastní technologickou realizaci membránového procesu včetně výroby a návrhu 

zařízení nebo dodání komplexního technologického celku na klíč. Do této skupiny lze zařadit 

společnosti jako MEGA a.s. (světový lídr v oblasti iontovýměnných membrán 

a elektromembránových procesů s vlastní výrobou membrán značky RALEX), ProMinent 

Dosiertechnik CS, spol. s r.o. (dominantní postavení v dodávkách tlakových membránových 

procesů v segmentu vod), VWS MEMSEP s.r.o., (významný výrobce a dodavatel tlakových 

membránových procesů), WATEK s.r.o. (dodavatel reverzní osmózy a elektrodeionizace 

v segmentu voda), KEMIRA (dodavatel chemikálií a technologií v segmentu vod), Eurowater, 

spol. s r.o, CULLIGAN.CZ s.r.o. (dodavatelé komplexních technologií úpravy vody, včetně 

aplikace membránových procesů-RO), INTREL a.s. (dodavatel komplexních technologií, 

včetně aplikace membránových procesů-RO), ASIO, spol. s r.o. (dodavatel technologií pro 

úpravy surové a odpadní vody), MIKROPUR, s.r.o. (výrobce a dodavatel speciálních 

membránových zařízení), MEGA-TEC s.r.o. (s působností v průmyslu povrchových úprav), 

Ircon, s.r.o. (technologicko-inženýrská činnost v oblasti vodohospodářských systémů), 

CHEMCOMEX, a.s., Tractebel Engineering a.s. a další. Rovněž na našem trhu působí řada 

zahraničních firem v oblasti nabídky membránových procesů, mezi které lze zařadit firmy, 

resp. světové hráče na poli membrán a membránových procesů jako je General Electric (nově 

zahrnuje i UF membrány typu ZeeWeed – dřívější Zenon), Koch, Dow Chemicals 

(zn. FilmTech), Toray, Hydranautics, Microdyn-Nadir (dřívější Hoechst) a řada dalších. 

Největšího aplikačního potenciálu dosáhly membránové procesy v oblasti zpracování vod. 

Zde jsou využívány pro přípravu vod pitných, speciálních (demi-voda, ultračistá voda) a také 

při zpracování vod odpadních (čističky odpadních vod, odpadní průmyslové vody apod.). 

Neméně důležitou aplikační oblastí je potravinářský průmysl. Také v České republice 

nacházejí tyto technologie postupně své uplatnění. Prakticky ve všech oborech včetně 

potravinářství a zdravotnictví se využívají reverzně osmotické jednotky, ať už pro přípravu 

velmi čisté vody jako vstupní suroviny nebo pro její opětovné použití. Mezi přední dodavatele 

zařízení pro přípravu ultračisté vody patří u nás inženýrsko-dodavatelská firma 

ASIO, spol. s r.o. a společnost Eurowater, spol. s r.o., která vyrábí a dodává zařízení pro 

úpravu a čištění vody pro pivovary, potravinářský a nápojový průmysl i další průmyslová 

odvětví. Dalším významným výrobcem je firma WATEK s.r.o., která se zaměřuje na výrobu 

technologických celků pro úpravu vody a přípravu demineralizované vody. Firma již 

realizovala zakázky nejen v České republice (Nestlé Olomouc, nemocnice Třebíč), ale i v řadě 

evropských zemí.   

Na oblast potravinářství, především vinařství a pivovarnictví je zaměřena společnost 

Bílek Filtry s.r.o., která vyrábí filtrační a sanitační zařízení pro mnoho různých aplikací 

v potravinářských procesech. Provádí se na strojních technologiích prostřednictvím 

mechanických filtračních prostředků od jemné filtrace a mikrofiltrace až k nanofiltraci.  Mezi 

její nejzajímavější aplikace patří FCB cross-flow mikrofiltrace piva a FMS mikrofiltrace 

s využitím mikrobiologických membránových filtrů, která zajišťuje mikrobiologickou 

stabilitu a trvanlivost nápojů. Technologie této firmy používají u nás například pivovary 

Plzeňský Prazdroj, a.s., Rodinný pivovar BERNARD a.s. nebo PIVOVAR SVIJANY, a.s. 
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V mlékárenském průmyslu je i v České republice pozornost věnována zpracování 

syrovátky a opětovnému využití nutričně významných složek v ní obsažených. Kromě 

elektrodialýzy se při procesu zkoncentrování syrovátkových bílkovin uplatňuje především 

ultrafiltrace. Příkladem dalšího využití membránových procesů v této oblasti může být 

spolupráce mezi Výzkumným ústavem mlékárenským s.r.o. a Bohušovickou mlékárnou, a.s. 

zaměřená na využití koncentrátu syrovátkových bílkovin při výrobě tvarohů a jogurtů. Lze 

očekávat, že také v mlékárenství bude docházet k rozsáhlejšímu využití membránových 

procesů v jednotlivých etapách zpracování mléka a výrovy mléčných produktů. 

 Potenciální aplikace tlakových a osmotických procesů v ČR  3.5.

Aplikační prostor pro realizaci nabídkového programu je dosud v České republice poměrně 

široký. Většina provozních aplikací průmyslového charakteru je stále soustředěna do oblasti 

přípravy technologické vody o požadované kvalitě, např. při úpravě podzemní a povrchové 

vody pro napájení technologie výroby alkoholických nápojů (piva, likérů apod.), pro napájení 

technologií s vyššími kvalitativními požadavky např. v chemickém a farmaceutickém 

průmyslu. Proces využívají i jiné obory jako je sklářský a textilní průmysl, průmysl 

povrchové úpravy kovů a energetický průmysl. Vedle průmyslového využití se nesmí 

zapomenout na drobné uživatele, především z pohledu kapacitních požadavků. Do této 

skupiny patří laboratoře, medicínské provozy, soukromí uživatelé pro zajištění pitné vody 

apod. Modelem aplikace mohou být koncoví uživatelé, kteří membránové procesy již ve 

svých provozech používají nebo jejich zavedení připravují. Ty je možno rozdělit na 

společnosti dle aplikačního zaměření. Z oblasti segmentu vod jsou to regionálně 

nejvýznamnější DIAMO, s.p., zejména pak jeho odštěpný závod GEAM v Dolní Rožínce, 

Chemcomex a.s. (všichni s vazbou na energetiku), KEMIFLOC a.s. (nadnárodní společnost). 

V oblasti potravinářství jsou to zejména INTERLACTO, spol. s r.o., Moravia Lacto a.s., 

Mlékárna Olešnice,a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., v oblasti farmacie LONZA BIOTEC s.r.o., 

Kouřim a v oblasti automobilového průmyslu ŠKODA Auto a.s., Mladá Boleslav 

a Benteler ČR s.r.o. 

V ČR je zatím realizována a v provozu skupiny Veolia provozována jediná větší paralelní 

dvoulinková komunální ČOV Benecko – Štěpanická Lhota s membránovou separací 

aktivovaného kalu před vypouštěním do recipientu. Je osazena technologií společnosti 

Envipur (www.envipur.cz). Výstavba ČOV musela respektovat přísné požadavky 

vodoprávního úřadu na vypouštění do málo vodnatého recipientu i přítomnost ČOV ve 

3. ochranném pásmu KRNAP a také zohlednit značné sezónní výkyvy v zatížení dané 

turistickým ruchem v oblasti. Firma ASIO, spol. s r.o. nabízí typovou řadu čističek odpadních 

vod ASVARIO comp. NULTRA vhodnou pro 30–300 ekvivalentních obyvatel. Tyto 

vystrojené čistírny odpadních vod jsou určené k čištění splaškových odpadních vod z trvale 

obývaných objektů, jako jsou například hotely, bytové domy, penziony či menší obce pro 30–

300 ekvivalentních obyvatel. ČOV je vybavena membránovou technologií, která vyčištěnou 

vodu zbavuje většiny virů a bakterií. Vyčištěná voda je kvalitou srovnatelná s dešťovou 

vodou a použitelná pro zalévání, a i jako voda užitková do domácnosti. 

Membránové separace se stávají součástí technologických procesů pro výrobu nových 

produktů o vysoké čistotě, umožňují zvýšení výtěžnosti procesů, snížení energetické 

http://www.envipur.cz/
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náročnosti výroby, omezení, či úplnou eliminaci dopadů výroby na životní prostředí. 

Z hlediska technologického dnes již byly vypracovány a ověřeny metodiky testování a návrhu 

jednotlivých procesů, zvládnuta předúprava nástřiku a čisticí postupy. Rychlejšímu rozvoji 

napomáhá také vývoj nových odolnějších materiálů membrán, často se speciální úpravou 

povrchu, což vede k omezení zanášení membrán, méně častému čištění i snížení cen 

některých membrán, které se používají pro nejrozšířenější aplikace.  
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4. POTENCIÁL PROCESŮ VYUŽÍVAJÍCÍ IONTOVÝMĚNNÉ 

MEMBRÁNY 

 Přehled 4.1.

V oblasti iontovýměnných membrán (IEM) v období 2001–2019 bylo publikováno přes 

22 000 odborných článků. Od roku 2014 kolísá roční množství publikovaných článků mezi 

1600–1900 články. V následující tabulce (tab.1) jsou shrnuty hlavní oblasti publikační 

činnosti IEM, Tab. neuvádí všechny výhradní publikace. Mezi roky 2015 a 2018 došlo 

k výraznému publikačnímu boomu v oblasti reverzní elektrodialýzy (RED) a kapacitní 

deionizace (CDI) ,v tabulce uváděné publikace se týkají MCDI ale daleko větší publikační 

činnost je ohledně aplikačního využití a elektrod pro kapacitní deionizaci dnes již je aplikačně 

rozeznáváno 9 typů CDI.  

Bylo publikováno více než 22 000 článků na téma iontovýměnných membrán, což 

naznačuje zájem výzkumníků o toto téma. Zvláště pokud srovnáváme období roku 2001 

vzrostl s obdobím roku 2016 počet publikovaných článků přibližně šestkrát. Od roku 2001 do 

roku 2011 došlo k rychlému zvýšení počtu každoročně publikovaných článků na toto dané 

téma. Pak se množství publikovaných článků zmenšilo. Od roku 2011 do roku 2013 a od roku 

2015 dochází opět k nárůstu. Z tohoto průběhu by bylo možné konstatovat, že počátek od 

roku 2000 bylo obdobím rychle se vyvíjejícího výzkumu pro iontovýměnné membrány, které 

se v poslední době stabilizovalo jak z pohledu výzkumné činnosti, tak produkce IEM.  

Navzdory tomu je téma výzkumu IEM stále velmi aktivní i vzhledem k tomu, že od roku 2011 

bylo každoročně vydáno více než 1600 článků. Tento trend pokračuje i po roce 2017, v letech 

2017–2018 bylo publikováno více než 2000 článků v dané oblasti.  

Tab. 4.1 Oblasti publikovaní využití IEM 

Oblast použití IEM 2001 - 2018 

Palivové články 13011 

Elektrodialýza 957 

Elektrolýza 463 

Desalination 291 

Redox flow battery 307 

Bipolar membrane electrodialysis 243 

Difúzní dialýza / Donnanova dialýza 177 

Úprava vody 129 

Reverzní elektrodialýza 205 

Kapacitní deionizace 208 

Elektrodeionizace 120 

Čištění vody 115 

Elektro-elektrodialýza 75 
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Z hodnocení tedy vyplývá, že nejvíce článků je o IEM spojených s jejich využitím pro 

palivové články = zkoumaným odvětvím. Z toho cca tři tisíce článků se věnuje IEM z pohledu 

převodu protonů. Nejvíce publikovaných článků se zabývá PEMFC (Proton exchange 

membrane fuel cell), MFC (Microbial fuel cell) následují DFAFC (Direct formic acid fuel 

cell). Z pohledu elektrodialýzy je zajímavý nárůst zájmu v oblasti EDBM od roku 2010.  

Bipolární membrána získává od tohoto období větší zájem ve výzkumu hlavně díky své 

vysoké energetické účinnosti tak i environmentálním výhodám. Jedním specifickým směrem 

vývojem z počátku tohoto období bylo studium membránového štěpení vody.  Zatímco 

poslední 4 roky je výrazně viditelný příklon k aplikovatelnému využití EDBM.  Dále je 

publikační činnost zaměřena i na různé druhy způsobů přípravy IEM např. odlévání, 

profilované membrány, štěpení polymeru, elektrospining, 3D tisk atd. Dalším sledovaným 

tématem je využití IEM pro elektrolýzu vody, vzhledem ke své možnosti vyrábět vodík z 

levného a snadno dostupné zdroje, tj. vody. Nicméně, to neznamená, že tento proces výroby 

vodíku je levný. Ve výzkumném zájmu je snížení vysokých kapitálových nákladů a rovněž 

snížení nejistot souvisejících s tímto procesem. Řada publikací se věnuje membránám se 

smíšenou matricí. Nicméně velké množství publikací se i snaží řešit IEM z pohledu 

mechanické robustnosti a chemické stability z důvodu, že smíšené matrice membrán mohou 

vykazovat nestabilitu v důsledku přidání a funkcionalizace částic do svých struktur. Stručně 

řečeno:  

„Vývoj iontovýměnné membrány je poháněn především dvěma celosvětovými 

problémy: energií a vodou“. 

 

Čína a USA patří mezi dvě nejčastěji publikující země. Další země, které přesáhly v daném 

období počet 1000 publikací jsou Japonsko, Jižní Korea a Kanada. Kolem 20 % publikací je 

mezinárodních. Nejplodnější párová spolupráce je opět mezi USA a CNH. 

Analýza publikační činnosti byla zaměřena zejména na publikace aplikačních možností ED 

a rozšiřování znalostí a modelování o procesu ED. Sledováno bylo období od roku 1989 do 

roku 2018. Za toto období se dá najít nejméně 3547 relevantních publikací, které lze rozdělit 

do téměř 60 kategorií ve více než 52 publikačních zdrojích.  Z čehož 84 procent všech 

publikací připadá na tyto hlavní skupiny: procesně inženýrské publikace více než 2050 

článků, >760 do chemického inženýrství, >730 se věnuje problematice vodních zdrojů, >557 

je polymerně zaměřených, elektrochemických zaměřených článků bylo publikováno jen okolo 

čtyř stovek. 

Z analýzy je patrné, že v procesním inženýrství v posledních 25 letech došlo k prudkému 

nárůstu článků, ze skupiny elektrochemie, zejména u elektrolýzy, došlo jen k pozvolnému 

nárůstu. U elektrolýzy je tedy možné vyslovit závěr, že to znamená, že se jedná už o vyspělou 

technologii a publikační činnost se v tomto oboru zaměřuje na stabilitu membrán a na využití 

při výrobě vodíku.  

Z celkového publikačního a procesního hlediska je zřejmé, že elektrodialýza byla zavedena 

do průmyslových aplikací o 20 let dříve než RO. Většina kapacit ED zařízení je soustředěna 

na výrobu pitné vody z brakických vod a to zejména z ohledu vyššího využití vod. RO je více 

používána pro vody s vyšším obsahem solí než 8 g/l zejména z ekonomických a provozních 

důvodů. RO má výhodu i při velkoobjemových průtocích zpracovávaného media, ED je 

vhodnější pro vsádkové systémy zpracovávající roztoky, domácí vodní systémy, ostrovní 
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systém a speciální aplikační oblasti. V oblasti mírně zasolených brakických vod začíná být 

ED plíživě vytláčena různými druhy CDI i když proto není procesní ani ekonomicky důvod 

(více bude rozebráno v kapitole 4.9).  I přesto ED zůstává velký potenciál při zpracování 

následujících roztoků : 

- Odstranění a regenerace těžkých kovů z OV 

- Odpadní vody z výroby baterií 

- Čištění průmyslových a zemědělských vod 

- EDBM pro hydrolyzátové/fermentační proudy 

- EDBM pro obnovu kyselin a bázi z OV  

- Demineralizace a úprava pH potravinářských roztoků  

 

Obecně je elektrodialýza považována za a jednoduchou, ale účinnou metodu čištění 

odpadních vod. Stále však existují určitá omezení: 

Pouze nabité ionty mohou být odstraněny elektrodialýzou, nenabité znečišťující látky nelze 

odstranit. Když je koncentrace soli příliš vysoká nebo je požadována vysoká čistota 

produkovaného roztoku naráží ED na své limity 

Elektrodialýza také v některých případech není ekonomicky konkurenceschopná s jinými 

postupy čištění – separace. 

4.1.1. Iontovýměnné membrány  

Iontovýměnné membrány hrají dnes důležitou roli v průmyslovém měřítku v následujících 

oblastech. Pro výrobu pitné a užitkové vody, pro zpracování průmyslových odpadních vod 

elektrolytickou syntézu chlóru , zásad a vodíku. V poslední době rychle roste zájem o další 

procesy, jako je extrakce antioxidantů z odpadních roztoků nebo zvýšení jejich koncentrace v 

ovocných šťávách, jakož i využití doplňků stravy a cenných léčivých přípravků z odpadů ze 

zpracovávaných zemědělských komodit. Dále je zájem o elektrodialytické stěpení vody s 

bipolárními membránami. Zejména použití iontovýměnných membrán v systémech přeměny 

a skladování energie, jako jsou palivové články nebo redox flow baterie, reverzní 

elektrodialýza atd. Tyto membrány mohou hrát důležitou roli v budoucnosti výroby elektrické 

energie bez použití fosilních surovin. Další využití je ve formě iontovýměnných 

membránových (bio)reaktorů. 

Tento zájem o iontovýměnné membrány vede základní a aplikovaný výzkum ke zlepšení 

„klíčových“ vlastností složek iontovýměnných membrán (IEM). Vývoj IEM a jejich derivátů 

se nyní snaží být aplikován na míru, specifickým požadavkům procesu které mu nejlépe 

vyhovují, jako je nízký elektrický odpor membrány, monovalentní iontová selektivita nebo 

antifoulingové vlastnosti (odolnost proti zanášení).  Materiálové vlastnosti IEM jsou tedy 

hlavně studovány za tímto účelem , zatímco design a hydrodynamika elektromembránových 

zařízení prochází jen dílčími změnami, protože tradiční uspořádání elektromembránových 

modulů je ve formě desek a rámů  do kterých jsou ploché IEM  dosud nejběžněji skládány,  

ale objevují se i snahy o spirálově vinuté moduly zejména pro využití s BP membránou.  

Elektromembránové procesy jsou ekologicky šetrné membránové technologie, které 

aktivně nahrazují tradiční chemické a fyzikálně-chemické metody čištění, koncentrace, 

úpravy a oddělování látek.  
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Je známo, že IEM jsou nejdražší součástí ED zařízení. Jejich příspěvek k celkovým 

nákladům procesu může dosáhnout 40–50% OPEXů a to zejména z pohledu spotřeby energie 

a z pohledu náhrady těchto membrán během provozu jako tzv: „spotřebního materiálu“. Proto 

je míra implementace technologií, které využívají iontovýměnné membrány, obecně určena 

vlastnostmi a náklady spojenými s výrobou a životností IEM. 

 

Iontovýměnná membrána je semipermeabilní membrána, která transportuje určité 

rozpuštěné ionty, zatímco blokuje jiné ionty nebo neutrální molekuly.  Iontovýměnné 

membrány jsou proto elektricky vodivé. Často se používají při odsolování a chemických 

regeneracích, při kterých se ionty pohybují z jednoho roztoku do druhého a tato výměna je 

spojena s malým průchodem vody membránou. 

Iontovýměnná membrána je obecně vyrobena z organického nebo anorganického polymeru 

s nabitými (iontovými) skupinami, jako jsou iontovýměnné pryskyřice.   

V elektromembránových procesech jsou tedy používány anexové, katexové membrány a 

bipolární membrány. 

Až do nedávné doby byla struktura membrán používaných hlavně v komerčních aplikacích 

dělena na dva hlavní typy:   

HOMOGENNÍ mají póry na úrovni nanometrů (až do 100 nm) jednofázové IEM (Nafion, 

DuPont Co., Wilmington, CA, USA ; MF-4SK, JSC NPO Plastpolymer, Petrohrad, Rusko; a 

další) nebo dvoufázové IEM (Neosepta AMX, CMX, Astom, Tokio, Japonsko; CJMC-3, 

CJMA-7, Hefei ChemJoy Polymer Materials, Hefei, Čína ; a další), které se tradičně nazývají 

„homogenní“;  

HETEROGENNÍ IEM, které se skládají z iontovýměnných polymerních granulí 

zabudovaných do inertního pojiva o velikosti pórů v řádu mikrometrů (od 5 do 50 µm) (Ralex 

MH-PES, MEGA as, Česká republika; MK-40, MA-40, Shchekinoazot, Rusko , Iontech , 

Čína, ResinTech, USA, FTAM-E, FTAM-A, FuMA-Tech GmbH, Ludwigsburg, Německo). 

 

Průmyslově jsou vyráběny heterogenní iontovýměnné membrány v ČR více jak 20 let pod 

komerčním názvem RALEX membrány mají po zbobtnání tloušťku (0,3 – 0,7 mm) jsou 

mechanicky stabilnější  a mají vyšší odolnost pH ( krom perfluorovaných IEM) , s drsným 

povrchem, který může být zdrojem snadnějšího usazování nečistot. Z pohledu 

elektrochemických vlastností se plošný odpor pohybuje u heterogenních membrán 5-10 Ω.cm
-

2
. Tento odpor ovlivňuje systém při odsolování a spotřebu energii nutnou na převod nebo 

štěpení vody.  

Homogenní membrány jsou dražší, je možné je vyrábět s armováním o tloušťce 0,05 – 

0,15mm, s hladkým povrchem, méně náchylným k znečištění, s větší selektivitou na vybrané 

ionty. Z pohledu elektrochemických vlastností se plošné odpory pohybují v hodnotách 0,2 - 

40 Ω.cm
-2

 v závislosti na tloušťce a hustotě použité armující textílie. Povrchy obou typů 

membrány lze upravit tak, aby se změnily selektivní vlastnosti vzhledem k transportu vody, 

protonů, jednomocných iontů a dvojmocných iontů. Tato selektivita se výrazněji a snadněji 

upravuje u homogenních membrán. Převod vody lze lépe ovlivňovat opět u homogenního 

typu membrán. 

V současnosti, pokud chceme povrchově nebo selektivně ovlivňovat vlastnosti 

heterogenních membrán , lze to provést různými metodami, ve většině případů jsou na povrch 
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membrány nanášeny a aplikovány příslušné funkční skupiny. V principu dochází k vytvoření 

separační vrstvy na povrchu membrány. IEM  lze pak zjednodušeně popsat , že je složena 

ze substrátu z heterogenní IEM a selektivní vrstvy „obdobného složení jako homogenní IEM“. 

V procesech a dlouhodobých testech dochází buď vlivem mechanického namáhání nebo 

vlivem působení elektrického proudu k rozpadaní této separační vrstvy nebo i k oddělování 

těchto vrstev od sebe, což je samozřejmě nežádoucí. Tyto modifikace byly prováděny 

z  důvodu zvýšení selektivity IEM , což ve finále při purifikaci roztoků elektromembránovými 

procesy částečně vede k zvýšení čistoty roztoku a k snížení spotřeby energie na purifikaci 

kapalin a organických roztoků.  

Jakýkoliv typ iontovýměnné homogenní membrány je vyroben z polymerních materiálů 

s iontově výměnnými vlastnostmi (k dispozici jsou také anorganické iontovýměnné řetězce, 

ale jejich použití není dnes zcela běžné). Vlastnosti a řetězení těchto polymerů se podobá 

iontoměnným pryskyřicím v tom, že jsou oba spojeny s aktivní skupinou na řetězci polymeru, 

ale mechanismus, funkčnost a účinek těchto struktur jsou odlišné. Na trhu existuje mnoho 

typů iontovýměnných homogenních membrán a neexistuje jednotná metoda klasifikace 

struktury těchto membrán. Obecně jsou rozděleny do tří kategorií podle makroskopické 

struktury membrány: 

 

I)Heterogenní iontovýměnná membrána  

Je tvořena smícháním práškové iontovýměnné pryskyřice a pojiva, extruzí nebo 

lisováním za tepla s armující textilií. Pryskyřice je dispergována v pojivu, takže 

chemická struktura membrány není jednotná. 

II) Homogenní iontovýměnná membrána  

Homogenní iontovýměnná membrána se vyrábí zavedením aktivních skupin do 

inertního nosiče. Nemá žádnou fázovou strukturu a je sama o sobě homogenní. Její 

chemická struktura je jednotná, póry jsou malé, odpor membrány je malý, propustnost 

pro roztoky není snadná, elektrochemický výkon je vynikající a je široce používána ve 

výrobě. Samotná průmyslová výroba je komplikovaná a mechanická pevnost je 

poměrně nízká u folií bez armování. 

     III) Polohomogenní iontovýměnné membrány 

Tyto membrány se vyrábějí zavedením aktivních skupin do polymerních nosičů. 

Ale tyto dvě vrstvy netvoří chemickou kompozici a jejich výkon je mezi homogenní 

iontovýměnnou membránou a heterogenní iontovýměnnou membránou. 

 

Iontovýměnné membrány lze dále rozdělit do pěti typů podle jejich funkcí a 

struktur: kationtovýměnné membrány, aniontovýměnné membrány, amfoterní 

výměnné membrány, mozaikové, profilované iontovýměnné membrány a 

polyelektrolytové kompozitní membrány. Struktura iontovýměnné membrány se dá 

popsat jako struktura iontovýměnné pryskyřice, ale ve formě membrány (filmu). 

Membránový odpor a selektivní permeabilita iontovýměnné membrány jsou důležitými 

indikátory elektrochemického výkonu membrány. Pořadí propustnosti kationtů v pozitivně 

nabité membráně je:  
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Pořadí propustnosti aniontů v negativně membráně je:  

F
-
> CH3COO

-
> HCOO

-
> Cl

-
> SCN

-
> Br

-
> CrO

-
 > NO > I 

-
> (COO)

 -
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- 

 

IV) Bipolární membrány  

Bipolární membrány (BPM) jsou speciální druh  iontovýměnných membrán tvořených 

kationtovou a aniontovou výměnnou vrstvou, která umožňuje tvorbu protonů a 

hydroxidových iontů pomocí mechanismu disociace vody na rozhraní těchto vrstev. Tato 

jedinečná vlastnost činí bipolární membrány atraktivní pro různé aplikace v mnoha odvětvích, 

jako je (bio)chemický průmysl, zpracování potravin, ochrana životního prostředí a přeměna a 

skladování energie. Výzkum a vývoj BPM v posledních dvou desetiletích vytvořil rostoucí trh 

s komerčními BPM a moduly. Dnes jsou k dispozici od více výrobců. Kromě toho BPM 

rychle získávají pozornost pro jejich technický, environmentální a ekonomický pokrok ve 

srovnání s konvenčními procesy pro výrobu kyseliny a zásad, nebo pro úpravu pH in-situ.  

4.1.2. Způsoby výroby IEM 

Iontovýměnné membrány lze vyrobit procesy podobnými pro zpracování běžných 

polymerů různými tvářecími  metodami. 

Homogenní membrány lze vyrábět z polymerních materiálů, jako je styrenbutadienový  

kaučuk, z derivátů celulózy, polytetrafluorethylenu, polytrifluorochlorethylenu, 

polyvinylidenfluoridu, polyakrylonitrilu atd. Při výrobě jsou zaváděny monomery, jako je 

benzen , ethylen, methylmethakrylát atd. Směsi těchto materiálů musí následně projít 

polymerizací za vzniku polymeru ve formě tenkého filmu a poté různými chemickými 

reakcemi dojde k vzniku požadované funkční skupiny.  

Jiným postupem výroby homogenní membrány je přímá polymerace monomerů, jako je 

formaldehyd, fenol a kyselina fenolsulfonová. 

Heterogenní membrána se vyrábí poměrně jednoduchým způsobem.  Smíšením polymeru, 

který běžně při tepelném zpracování vytváří tenký film nebo folii (polyethylen, 

polyvinylchlorid, polyvinylalkohol, fluorovaný kaučuk atd.)  s iontovýměnnou pryskyřici o 

velikosti zrn od 2  do 400 µm .  

Ať už jde o homogenní membránu nebo heterogenní membránu, membrána je funkční až 

po zbobtnání v roztoku, kdy jsou zfunkčněny potřebné iontovýměnné skupiny. A naopak 

pokud membrány ztratí vodu ze své struktury stávají se křehkými a dochází k popraskání a 

tedy k degradaci, proto se membrány po zbobtnání musí skladovat ve vodných roztocích. 

Elektrochemický výkon homogenní membrány je relativně dobrý, ale mechanický 

vlastnosti jsou relativně nízké, proto je často zapotřebí vyztuž ve formě vláken ať pravidelně 

uspořádaných ve formě textilií nebo netkaných textilií. Elektrochemický výkon heterogenní 

membrány je horší než u homogenní membrány, ale mechanický vlastnosti a obsah vody 

v membráně jsou výrazně vyšší. Kvůli slabé vazebné síle mezi materiálem tvořícím 

hydrofobní polymerní membránu a hydrofilní iontoměničovou pryskyřicí je struktura het. 

membrány plná různých druhů mezer - pórů, které ovlivňují přenos iontů a přenos vody.  
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Kromě syntézy nových materiálů vhodných k výrobě IEM se slibnými vlastnostmi, jsou 

vhodné metody přípravy membrán stejně důležité, aby byla zaručena kvalita výsledných IEM. 

Typický postup pro získání IEM zahrnuje rozpuštění výše zmíněných materiálů v silně 

polárních rozpouštědlech, odlévání roztoků IEM na vyrovnávací desku nebo nekonečný pás a 

nakonec musí dojít odpaření rozpouštědel. V současnosti je tato metoda stále široce používána 

pro výrobu IEM. Mezitím se objevují nové metody přípravy používané ke zlepšení struktury a 

vlastností IEM.  

 

4.1.2.1. Míchání polymerů 

Míchání polymerů je velmi atraktivní metoda pro přípravu IEM, protože může kombinovat 

vynikající vlastnosti každé složky při překonávání nedostatečných charakteristik jedné složky. 

Metoda nejen zvyšuje stabilitu, selektivitu a iontovou vodivost IEM, ale také snižuje náklady 

na výrobu a bobtnání IEM [1]. Při výrobě IEM se ke směšování polymerů používají dvě 

obecné strategie: míchání fluorovaných a nefluorovaných polymerů a funkční míchání s 

nefunkčními polymery. Fluorované polymery jsou velmi známé pro přípravu IEM díky své 

vysoké chemické stabilitě a vynikající schopnosti vzhledem k formování struktury membrány. 

Jejich použití v oblasti IEM však omezují vysoké náklady a dá se říci, že i nadměrná 

hydrofobicita. Nefluorované materiály jsou relativně levné, ale mají nedostatečnou stabilitu, 

která jim brání v bezproblémovém použití. Míchání těchto dvou druhů materiálů pro přípravu 

IEM bylo považováno za pohodlný, efektivní a potenciální přístup ke zlepšení výkonu IEM 

[1-5]. Iontově funkcionalizované polymery vždy usnadňují - zvyšují iontovou vodivost 

propustných kanálů v membráně (H2O), bohužel nadměrné množství iontových skupin 

obsažených v membráně může vést až k mechanickému strukturnímu selhání IEM. Přidání 

některých druhů hydrofobních polymerů je proto velmi užitečným přístupem k omezení 

bobtnání vodou a zvýšení stability IEM. Pro tyto uvedené obecné strategie se používají 

univerzální materiály. V literatuře jsou popisovány : polytetrafluorethylen (PTFE), PVDF, PS 

a jeho kopolymery [6], PPO [7], PES[8], PVA[9], poly (etheretherketon) (PEEK) [10], PBI 

[11] a polyanilin (PAN) [12]. Polymerní míchání poskytuje různé možnosti regulace 

vlastností IEM . Ředěním složení dvou nebo více druhů polymerů by mohlo být zjevně 

vylepšeno mnoho vlastností, jako je iontová vodivost, bobtnání a chemická stabilita. 

Kompatibilita různých složek je jediný omezující faktor, což způsobuje, že mícháním získané  

IEM  budou vykazovat špatné mechanické vlastnosti v důsledku vzniku nadměrných rozhraní 

ve struktuře membrány. Qiaoet a kol. [13] se pokusili tento problém vyřešit přidáním 

polyvinylpyrrolidonu (PVP) jako stabilizátoru. Nejvyšší protonová vodivost výsledné 

membrány dosáhla 0,088 S/cm při 25 ° C, což je blízko vodivosti Nafionů, což naznačuje, že 

PVP působí jako účinné adhezní činidlo. Bylo zkoumáno míchání polymerů za účelem výroby 

membrán na bázi PPO. Chloracetylací PPO (CPPO) připravená AEM má často extrémně 

nízkou hydrofilnost, což vede k nízké iontové vodivosti. BPPO byl tedy smícháná s CPPO 

což zvyšuje hydrofilnost po kvarterizaci (vzniku funkční skupiny v AEM). Směs polymerů 

vzniklá mícháním polymerů je poměrně jednoduchá metoda, která může kompenzovat 

nedostatky jedné komponenty a lze ji široce využít ke zlepšení výkonu IEM. Smíchání dvou 

nebo více polymerů ve vhodném poměru je klíčem k jejich úspěšnému použití při výrobě 
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IEM. Tímto postupem by tedy mohlo být možné dosáhnout synergických účinků na vlastnosti 

IEM.  

 

4.1.2.2. Metoda výroby plněním pórů  

Plnění pórů je poměrně nový způsob přípravy IEM s nízkým bobtnáním a vysokou 

selektivitou. Při přípravě IEM pomocí této metody vyplňování pórů je nejdůležitějším 

předpokladem hledání vhodných porézních substrátů. Porézní substrát musí být chemicky 

inertní a mechanicky stabilní, a tak může být expanze vybraných druhů polymerů „měkkých 

„elektrolytů v pórech omezena tvrdou matricí [14]. U IEM zahrnovaly některé dostupné 

substráty pórovitý PAN [15], polyethylen s vysokou hustotou (PE), polypropylen (PP), PES  a 

PI [ 16-18] . Póry jsou vytvářeny metodami leptání nebo fázovou inverzí. Část z polymerních 

substrátů, anorganických materiálů, jako je porézní oxid hlinitý, může být také použita pro 

získání pórovitých IEM [19-21]. U anorganických substrátů je distribuce velikosti pórů 

uniformní a póry jsou dostatečně malé ve srovnání s polymerními dílčími vrstvami, což vede 

k vyšší selektivitě. Výroba IEM plněním pórů je obecně založena na zavedením polymerních 

elektrolytů do porézního substrátu. Nejjednodušší způsob, jak tohoto procesu dosáhnout, je 

nalit vybraný ionomer na povrch substrátu - membrány. Po úplném odpaření těkavých 

rozpouštědel může dojít k toku elektrolytů do inertních pórů a vzniku IEM. Aby byla zajištěna 

úspěšná příprava, jsou používány relativně koncentrované roztoky , které mají dostatečnou 

viskozitu a jsou připraveny tak aby došlo k zadržení polymeru uvnitř pórů. Proces bývá 

několikrát opakován, aby byla zajištěna tvorba „bezchybných“ iontovýměnných struktur 

membrány. Ponoření porézních substrátů do ionizovaných polymerů je dalším účinným 

způsobem přípravy tohoto typu membrán, který se nazývá technika smáčení pórů (pore 

soaking technique ) [22]. Základní princip techniky smáčení pórů je vždy podobný jako u 

techniky vyplňování pórů. Touto metodou připravili CEM impregnací kopolymerů poly-2-

akrylamid-2-me-thylpropanesulfonátu kyseliny phonové (PAMPS) a PSS do porézního 

substrátu PI. Analogicky byla vyvinuta AEM, které sestávala ze zesítěného polymeru s N, N'-

bis (akryloyl) piperazinem a (vinylbenzyl) trime-thylamoniumchloridem v porézním 

polyolefinovém substrátu. Výsledná membrána dosáhla extrémně vysokých hodnot 

iontovýměné kapacity (IEC) v rozmezí 3,78–4,45 mmol/g bez nadměrného bobtnání. Kromě 

polymerních IEM se touto cestou vyvíjejí také organicko-anorganické kompozitní membrány. 

Například nanohybridní vrstva PVA-GO byla nalita na asymetrickou ultrafiltrační 

membránu PAN a následnou hydrolýzou nitrilových skupin na PANu byla získána 

„vyplňující“ kompozitní membrána [16-23]. V posledních deseti letech byly široce vyvíjeny a 

používány k přípravě IEM metody, které nabízejí různé možnosti pro výrobu membrán s 

různými substráty a funkčními polymery. Doposud se většina studií zaměřovala na výběr 

iontových látek a porézních substrátů, zatímco úsilí zaměřené na to, jak snížit únik 

iontovýměnných materiálů, je stále ještě v plenkách. Membrány připravené těmito metodami 

by měly zaručit dlouhodobé použití bez poklesu jejich vlastností. In situ polymerace tradiční 

příprava IEM obvykle vyžaduje modifikaci původních polymerů nebo přímou polymeraci 

funkcionalizovaných monomerů. V těchto přístupech je používáno velké množství 

organických rozpouštědel použitých během procesu reakce i tvorby membrány, což nese 

toxikologická rizika pro životní prostředí. Proto je pro dosažení průmyslové výroby důležité 
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vyvinout jednoduché, rychlé a ekologické metody přípravy IEM. Nedávno byla popsána 

strategie bez rozpouštědel využívající polymeraci in-situ, která překonává překážky, které 

narážejí na polymeraci podporovanou rozpouštědly. Průmyslová strategie výroby 

homogenních IEM se liší od výše zmíněných post-modifikačních a přímých polymeračních 

technik v tom, že organická rozpouštědla jsou nahrazena kapalnými monomery, které jsou 

plně začleněny do struktury výsledné membrány. Dříve byly tepelně stabilní katexové 

membrány připraveny podle této strategie rozpuštěním PPO nebo BPPO v kapalných 

monomerech, spíše než pomocí rozpouštění v organickém rozpouštědle s následnou 

polymerací in-situ, čímž dojde k vzniku nabité membrány. K dalšímu zavedení sulfonátových 

aniontů byla provedena post-modifikace, ve formě sulfonační reakce.  Nebo je možné BPPO 

rozpustit ve směsi kapalných monomerů VBC a styrenu bez jakýchkoli organických 

rozpouštědel. Poté se přidá vhodné množství N-vinylimidazolu a N-methylimidazolu, aby se 

zavedly imidazoliové kationty. Transparentní, robustní a zesítěné AEM byly získány 

tepelným zesíťováním nenasycených skupin během procesu formování membrány. Zejména 

imidazoliové kationty umístěné v příčných vazbách poskytují výsledné membráně vysokou 

IEC (nad 2,0 mmol/g) při odporu nižším než 1,4 Ω.cm-2, při zachování vysoké stability při 

iontově selektivním přenosu. Takto vyráběné membrány vykazují mnohem vyšší limitní 

proudové hustoty nad 20 mA.cm-2 než komerční AEM Neosepta AMX; 14,2 mA .cm-2 

(měřeno za stejných podmínek) [24]. Polymerace in situ funguje jako univerzální, 

proveditelná a ekologická metoda pro přípravu relativně robustních IEM. Tato slibná metoda 

se jeví , že by mohla být rozšířena na výrobu CEM, výběrem monomerů s kationtově 

vodivými skupinami a dostatečnou polaritou k rozpuštění polymerů.  

4.1.2.3. Výroba pomocí elektrospiningu 

Metoda elektrostatického zvlákňování nabízí jedinečné výhody výroby nanovláken o 

průměrech nm, které mají atraktivní vlastnosti, včetně strukturní tvorby  tří dimenzionálních 

sítí, plně propojených pórů, vysoké pórovitosti , velké měrné ploše [25,26].Navíc bylo 

zjištěno, že elektrospiningem vyrobená vlákna vykazují vyšší modul tahu v porovnání 

s objemovými vlákny [27]. Metoda elektro-zvlákňování přilákala rozsáhlou pozornost 

výzkumu vzhledem k zlepšování výkonu CEM a AEM v několika aplikacích [28]. Roztoky 

pro míchání s takto vyrobenými vlákny z PPO (QPPO)-SiO2 z nichž byly následně připraveny 

nanovlákenné rohože s průměrem vláken 100 nm. Tyto rohože byly následně zpracovány 

horkým lisováním. Tyto IEM mají velký  specifický povrch a relativně velkou pórovitosti.  

Vyrobené membrány měly sedm krát vyšší účinnost separace vůči negativně nabitým a 

kovovým iontům ve srovnání s klasickými IEM, která mají podobnou iontovýměnnou 

kapacitu. Podobně byly pro regeneraci alkálií použity CEM na bázi nanovláken na bázi SPPO, 

což vedlo k významně zvýšené selektivitě membrány [29]. Navzdory svým výhodám je 

metoda elektrospiningu stále hlavně používána v laboratorním měřítku, jediným velkým 

výrobcem IEM tímto procesem je FUJIFilm, kde jsou póry vyplněny iontově vodivým 

polymerem.  
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4.1.2.4. Hybridní způsoby výroby 

Hybridní způsob výroby IEM používá firma Tingrun Co. Na základě vlastních patentů 

firma vyvíjí a vyrábí homogenní monopolární a bipolární membrány. Při výrobě BP používají 

netradiční postup výroby, při které vytvoří tzv. „monolitickou bipolární membránu“ pomocí 

impregnační metody. Způsob impregnace je ve vytvoření základního filmu použitím 

monomeru impregnovaného polymerem substrátu vytvářejícího film. Poté jsou pomocí 

chemické reakce na obě strany základní vrstvy nanášeny opačně nabité skupiny a tím se 

vytváří bipolární membrána . U monolitického typu, vlastně nejsou zřetelně ohraničeny dvě 

vrstvy bipolární membrány, čímž by měl být řešen problém rozdělování vrstev anexu a katexu 

u bipolární membrány během provozování v elektrodialyzéru. 

 

Různé typy dostupných komerčních homogenních jsou dodávány firmami FuMA-Tech 

GmbH v Německu, ASTOM Co., Asahi GlassCo., Ltd. v Japonsku a DuPont Co. v Americe. 

Zejména IEM Nafion ™ perfluorované CEM od DuPontu patří mezi vysoce účinné 

membrány pro palivové články. Fumaseps IEM vyráběné společností FuMATech GmbH, 

Selemions vyráběné společností Asahi Glass a NEOSEPTA IEM vyráběné společností 

ASTOM vykazují vysokou iontovou selektivitu, nízký odpor a dostatečnou chemickou 

stabilitu. Všechny tyto membrány se široce používají v procesech souvisejících s 

elektrochemií. V Číně jsou homogenní membrány vyráběny společnostmi Hefei Chemjoy 

Polymer Materials Co. Ltd., Shandong Tianwei Membrane Technology Co. Ltd. a Beijing 

Tingrun Membrane Technology Co. Ltd., které poskytují vysoce kvalitní výrobky s vysokou 

selektivitou, nízkou vodivostí a dobrými fyzikálními vlastnostmi.  

Z hlediska dalšího vývoje je upřednostňován vývoj k přizpůsobení vlastností membrán 

roztokům, jenž mají zpracovávat, snížení polarizačního efektu a zanášení membrán. Jen 

výjimečně se objevují práce, které se snaží používat k výrobě homogenních membrán 

netoxická rozpouštědla (iontové kapaliny), bohužel ekonomika použití těchto rozpouštědel je 

daleko za očekáváním [30]. 
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Tab. 4.2 Přehled výrobců iontovýměnných membrán mimo Čínu 

VÝROBCE Původ Obchodní 

značka 

IE

M 

B

M 

E

F 

H

F 

CHA

M  

PEM 

MEA 

TM EL C

h 

3 M  USA     • • •  • 

Asahi Kasei Chemicals 

Corporation  
JP Neosepta • • • • • • •  

AGC Chemicals Company JP Selemion, 

ForBlue 

SunSep 

Aciplex 

Flemion 

• • •  • • •  

CSIR – Central Salt and Marine 

chemical Research Institute 
IND  • • •    ?  

DuPont,  USA Nafion •  •  • •   

Fujifilm Manufacturing Europe B. V  JP/NL  •   • • •   

Evoqua Water Technologies LLC USA  •        

FumaTech GmbH  (BWT) DE  • • •  •  •  

LanXess Sybron Chemicals DE Ionac • • • • • •   

Institute of plastic materials RUS  •    •    

MEGA a.s.  CZ Ralex • • •      

Membranes International Inc.  USA  •  •      

Pall  USA Mustang • •  •  •   

PCA Polymerchemie Altmeier 

GmbH 
DE  •        

ResinTech Inc.,  USA  •  •      

SnowPure LLC USA  • • • • • •   

Solvay S.A., BE Morgane 

Aquivion 

• •   • • •  

SUEZ / GE / Ionics FR  • • •   •   

Ceram HYD  
SWI/F

R 

CeramHyd     •  •  

Reichelt ChemietechnikGmbH + 

Co. 
DE ThomaPor •   •     

SaltWorks CAN  •        

Ščokino Azot RUS  • •       

Sartorius DE Sartobind®       • • 

Membrany  Krasnodar RUS  • •       

BASF DE Celtec®     •    

Dioxide Materials USA Sustainion

® 
      •  

https://1drv.ms/w/s!Ah96u1mFD8eoiZx5Q0LWRHXZCqIKww 

http://www.ceramhyd.com/company/
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Tab. 4.3 Přehled čínských výrobců iontovýměnných membrán 

 VÝROBCE Původ Obchodní 

značka 

 IEM  BM  EF  HF CHAM  

 PEM

 TM  EL  Ch

Hangzhou Iontech 

Environmental 
CN  • • • •     

RisingSun Membrane 

Technology (Beijing) 
CN  •  •   •   

Liaoning Yichen Membrane 

Technology Co., Ltd. 
CN  • • •  •    

Shanghai Shangua Water 

Treatment Material Co 
CN  •  •      

Puneng  general energy new 

materiál 
CN GN •    •    

Fujiam CN  •  •      

Shandong Hengyi New Material 

Technology Co.,Ltd 
CN  •  •  •  •  

YuanBo Engineering Co CN  •    •  •  

Zhejiang Qianqiu Group Co CN  •        

Xiangfeng water treatment 

equipment Co. Ltd. 
CN  •        

Zibo Cantian Commercial Trade 

Co., Ltd. 
CN  •    •    

Weifang Sensys Chemical 

Co.Ltd 
CN  • •   •  •  

Dongyue Group CN      •  •  

GUOCHU TECHNOLOGY 

(Xiamen) Co., Ltd. 
CN  • • •  •  •  

Beijing Huan Yu Li Da 

Equipment Co. Lt 
CN  •       • 

Hefei CHem JOY CN  • •       

Peking Jierui Environmental 

Protection Technology Co 
CN Jie Rui • • •     • 

Hebei CN  •        

Jiangsu CN  •        

Nanjingsu CN  •        

Jinhua Jinqiu Protection Water 

Water Co 
CN  • • •  •    

Beijing Tingrun Film 

Technology Development 
CN  • • •      
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4.1.3. Faktory ovlivňující výkonost membránových procesů využívající IEM 

Provozních faktory ovlivňující membránovou separaci pomocí iontovýměnných membrán 

v elektromebránových procesech jsou: 

• Charakteristiky iontovýměnné membrány v ED / EDR modulu 

• Napětí, průtok a teplota jsou hlavními účinnými faktory ovlivňující elektromembránový 

proces  

• Složení, koncentrace vstupního roztoku a pH také ovlivňují odstraňování iontů  

• Rychlost průtoku media má vliv na kapacitu a kvalitu produktu 

 

Výkon elektrodialýzy je tedy soubor pevných a proměnných parametrů procesu, jako je 

koncentrace vstupního roztoku a produktu, napětí, konstrukce modulu, selektivita IEM, 

rychlost proudění, proudová hustota, teplota, pH, který má také účinek, i když v menší míře. 

Aby byla elektrodialýzu prováděna efektivně, měly by být optimalizovány nejen provozní 

parametry, ale také komponenty a charakteristiky z hlediska celkových nákladů [31-33]. 

Zejména parametry procesu přímo ovlivňují polarizační koncentraci.  Koncentrační polarizace 

se obecně týká disociace vody na H 
+
 a OH

−,
 když je koncentrace iontů na povrchu kationtové 

a nebo aniontové membrány. Protože jsou transportovány anionty (kationty) přes aniontovou 

(kationtově) výměnnou membránu do buňky koncentrátu se kationty (anionty) koncentrují v 

mezní vrstvě membrány v komoře diulátu a zvyšují se na povrchu membrány v koncentrátové 

komoře [34,35]. Proto může dojít k tvorbě nerozpustných solí v důsledku usazování 

hydroxidů kovů na povrchu iontovýměnné membrány [35-37]. Obecně platí, že když je 

dosažena nastavená proudová hustota, odpor ED modulu rychle roste a napětí se nezvyšuje, 

dokud se proudová hustota nezvýší při aplikovaném napětí. Když přivedené napětí překročí 

určitou prahovou hodnotu nazývanou limitní proudová hustota (LCD), proudová hustota se 

opět zvýší. Při elektrodialýze, když je překročen LCD, elektrický odpor diluátu rychle roste 

kvůli vyčerpání iontů v mezní vrstvě u povrchu membrány. V této situaci současně účinnost 

klesá [36,37]. LCD je tedy jedním z nejdůležitějších konstrukčních parametrů pro stanovení 

efektivity provozu zařízení. Proto je pro efektivní čištění odpadních vod pomocí 

elektrodialýzy důležité studovat závislost LCD na provozních parametrech [35-37].  

4.1.3.1. Napětí 

Aplikované napětí významně ovlivňuje rychlost separace v procesu EDR. Jeho účinek na 

iontový transport je velmi přímý, jak ukazuje Nernstova Planckova rovnice:  

kde Ji, Di, Ci, F, R, T, ϕ, zi a V jsou intenzita toku iontů, koeficient difúze iontů, 

koncentrace iontů, Faradayova konstanta, molární plynová konstanta, teplota, aplikovaný 

elektrický potenciál , valenční ionty, respektive rychlost [39]. Tato rovnice ukazuje, že 

elektromigrace iontů je ovlivněna elektrickým nábojem iontů, koeficientem difúze iontů, 

teplotou, napětím a koncentrací iontů. Protože použití většího napětí zvyšuje hustotu proudu, 

vyšší úroveň napětí zvyšuje intenzitu toku iontů, což má za následek snížení koncentrace 

iontů na povrchu membrány a větší koncentrační gradient pro každý iont v difuzní mezní 
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vrstvě. Což nakonec vede k omezení vstupních podmínek při vyšším napětí. Napětí pozitivně 

ovlivňuje množství odstraňovaných iontů. Při velmi nízkých hodnotách napětí není 

aplikované napětí dostatečné k překonání odporu membrány a tedy k přenosu iontů, proto je 

odstranění iontů při velmi nízkých hodnotách napětí téměř nulové [40]. Při velmi vysokých 

aplikovaných napětích se však procento iontů blíží 100%, zejména při nižších rychlostech 

proudění roztoku a vyšších teplotách. Jak je však uvedeno v rovnici 1, je elektromigrace iontů 

ovlivněna mnoha interagujícími faktory, včetně iontové mobility, která je sama ovlivněna 

iontovými charakteristikami, jako je difúzní koeficient a iontový náboj. Navíc může být 

účinek napětí zprostředkován interakcemi mezi proti-ionty a pevnými a povrchovými náboji 

IEM. Vzhledem k tomu, že různé ionty mají různé difúzní koeficienty a mohou reagovat 

odlišně na pevné a povrchové náboje IEM, mají různé úrovně napětí různé účinky na různé 

ionty. Změna napětí ovlivňuje i odstraňování jednomocných iontů více než odstraňování 

dvojmocných iontů, zejména když je v roztoku přítomna směs jednomocných a dvojmocných 

iontů. Tento účinek lze vysvětlit rozdíly v mobilitách iontů. Pokud se předpokládá, že 

difuzivity iontů jsou na sobě navzájem nezávislé za předpokladu zředěného roztoku, pak 

pohyblivosti iontů v roztocích vykazují následující posloupnost K 
+
> Ca

2 +
> Mg

2 +
> Na 

+ 
[41], 

jak je vypočítáno na základě difúzních koeficientů iontů, elektrických nábojů a teploty. 

Rychlejší odstranění iontů K
+
 ve srovnání s odstraněním iontů Na 

+
 je také ukázáno v práci 

Demircioglu et al. (2002) [42]. Stejně jako pohyblivost iontů může koncentrace iontů měnit 

účinek napětí. Stručně řečeno, napětí má pozitivní vliv na transport iontů; jeho účinek je však 

ovlivňován faktory, jako je iontová difuzivita, iontový náboj, počáteční koncentrace iontů a 

interakce mezi proti-ionty a pevnými a povrchovými náboji IEM. 

4.1.3.2. Průtok 

Rychlost proudění může ovlivnit rychlost odstraňování iontů dvěma způsoby. Za prvé, 

zvýšená rychlost proudění může snížit tloušťku mezní difúzní vrstvy, což má pozitivní vliv na 

rychlost odstraňování iontů. Za druhé, zvýšená rychlost proudění může snížit dobu zdržení 

iontů v ED modulu, což má negativní vliv na rychlost odstraňování iontů.  Výzkum a teorie se 

dosud nevyrovnaly s tím, který účinek je dominantní a zda má zvýšený průtok celkově 

pozitivní nebo celkově negativní účinek na odstraňování iontů. Teoreticky by mohl nastat 

pozitivní účinek na odstraňování iontů, protože zvýšení rychlosti zvyšuje míchání roztoku, 

snižuje tloušťka difuzní mezní vrstvy a zvyšuje koncentraci ředění na povrchu membrány. V 

důsledku toho by elektrický odpor v mezní vrstvě klesal při vyšší proudové hustotě, což by 

vedlo k vyšším rychlostem odstraňování iontů.  

Naopak může dojít k negativnímu účinku na odstraňování iontů, protože při vyšších 

rychlostech proudění v ED modulu nemusí mít ionty dostatek času na průchod membránou. 

Při vsádkovém režimu platí pozitivní účinek povrchové rychlosti na celkové odstranění iontů, 

zejména na začátku elektrodialýzy. V praxi však o vlivu průtoku na rychlost odsolování 

daného roztoku zohledňuje úvaha kdy na jedné straně může zvýšení průtoku nepříznivě 

ovlivnit kvalitu odsoleného roztoku, ale na druhé straně zvýšení průtoku může zvýšit kapacitu 

výroby. Proto by měl být optimální průtok zvolen na základě požadované kvality a množství 

odsolovaného roztoku, 
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4.1.3.3. Teplota  

Jak se zvyšuje teplota vstupního roztoku, teorie říká, že se iontová separace zvyšuje 

v důsledku účinků teploty na pohyblivost iontů a elektrického odporu roztoků. Nernst-

Einsteinova rovnice ukazuje, že pohyblivost iontů - a tím i separace iontů - se zlepšuje s 

vyššími teplotami v důsledku zvýšené iontové difuzivity  

V rovnici jsou ui, zi, F, Di, R a T iontová pohyblivost, elektrický náboj iontů, Faradayova 

konstanta, iontový difúzní koeficient, molární plynová konstanta a teplota. Difúzní koeficient 

se mění lineárně s teplotou a nepřímo s viskozitou, jak ukazuje následující rovnice 

  

kde Di (T) a Di (T0) jsou difúzní koeficient při teplotě T a referenční teplotě T0 a kde µ(T) 

a µ(To) jsou dynamickou viskozitou roztoku při teplotě T, respektive referenční teplotě T0. 

Tedy zvýšená teplota má pozitivní dopad na odstraňování různých iontů a snižuje specifickou 

spotřebu energie ED/EDR. Zvýšená teplota snižuje odpor, zvyšuje vodivost a zvyšuje 

iontovou difúzní konstantu přes membránu. Protože zvýšená teplota zlepšuje rychlost přenosu 

iontů a snižuje spotřebu energie ED, použití teplejšího napájecí roztoku může snížit náklady a 

zlepšit výkon ED procesu. Aby se však zabránilo dalším nákladům, měla by být napájecí voda 

ohřívána pomocí odpadní tepelné energie. V případě purifikace farmak je třeba mít na zřeteli, 

že s teplotou mohou růst i ztráty drahého produktu do koncentrátu spojené s difuzí a větší 

pohyblivostí iontů. V takovém to případě je nutné volit mezi kapacitou výroby a ztrátami 

produktu 

4.1.3.4. Iontové složení  

Ionový náboj a iontová difuzivita mohou ovlivnit výkon ED / EDR, pokud jde o 

odstraňování cílových iontů. Iontový náboj ovlivňuje odstraňování iontů prostřednictvím 

interakcí mezi proti-ionty a pevně nabitými skupinami v IEM. Ionový náboj ovlivňuje jak 

separaci, tak spotřebu energie v procesu ED / EDR. 

4.1.3.5. Vlastnosti IEM 

Možnosti iontové výměny jsou zvláště důležité v procesech používajících iontovýměnné 

membrány, tyto charakteristiky do určité míry můžeme řídit i samotným procesem ED/EDR. 

Elektrický odpor, kapacita iontové výměny, selektivita, permselektivita mezi ionty se stejným 

elektrickým nábojem i bez něj a obsah vody jsou velmi důležitými vlastnostmi membrán. Vliv 

a účinek těchto membránových charakteristik je obtížné samostatně studovat, protože 

charakteristiky se navzájem korelují. Elektrický odpor iontovýměnných membrán lze změnit 
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změnou skupiny spojenou s pevným nábojem nebo hustotu tohoto náboje membrány, což 

silně ovlivňuje iontovou selektivitu prostřednictvím interakcí s různými proti-ionty. Hodnota 

permselektivity pro dva proti-ionty významně závisí na výrobním postupu použitém při 

výrobě IEM.  Různé způsoby výroby mají za následek různé iontové kapacity. 

Permselektivitu IEM pro různé proti-ionty lze zlepšit buď povrchovou nebo strukturní 

modifikací [43]. Ke změně permselektivity IEM je nutné zvýšení vzájemné vazby, tedy 

zvýšení zesítění, to ale může mít za následek vyšší elektrický odpor membrány. Proto se jeví 

jako lepší nanášení tenkých vrstev na povrchy IEM. Existuje několik dalších metod jenž 

vedou ke změně permselektivity IEM, jako je změna hydrofobicity a hydrofilnosti membrány, 

přidání fotoresponzivních skupin k membráně za účelem kontroly propustnosti aniontů 

pomocí foto ozáření nebo použití tepelně citlivých polymerů do matrice IEM. Mobilita proti-

iontů a ko-iontů v IEM je ovlivněna také samotnou povahou polymeru a distribucí funkčních 

skupin v struktuře a objemu membrány, kde se mohou ionty pohybovat, což je objem, který se 

téměř rovná obsahu vody v membránách . Proto je mobilita iontů vyšší u membrán s větším 

množstvím volné vody na jedno nabité místo [43,44]. V důsledku toho ovlivňuje obsah vody 

v IEM iontový přenos a iontové dráhy v membránové struktůře tím, že poskytuje větší 

přenosové kanály jak pro ko-ionty, tak pro proti-ionty. Jelikož vysoký obsah vody v IEM 

zvyšuje permeabilitu pro ko-ionty i proti-ionty a tím  se tedy snižuje permselektivita pro proti-

ionty. Vyšší permselektivity lze tedy pro proti-ionty dosáhnout pomocí IEM s nižším 

obsahem vody. [45 
-
51] 

Hlavní elektrochemické vlastnosti BPM (např. účinnost proudu, provozní napětí) jsou 

určeny hlavní vlastnostmi vodního disociačního katalyzátoru na kationtickém/aniontovém 

rozhraní, tak vlastnostmi monopolárních vrstev. Membrány s naprosto disociujícími 

iontovými skupinami mají vyšší selektivitu než membrány s pouze částečně disociujícími 

iontovými skupinami. Proto, aby se minimalizoval přenos soli přes membránu, je nutná 

snadná disociace iontové skupiny ve vrstvách BPM. Silné iontové skupiny procházejí téměř 

úplnou disociací, i když je BPM v opačné bázi [205]. Tyto membrány potřebují pro štěpení 

vody poměrně vysoké provozní napětí [206], což vede k tepelné nestabilitě a vysokým 

nákladům na energii v jejich aplikacích. 

4.1.3.6. Složení vstupního roztoku  

Napájecí roztoky  mohou být složeny z různých iontů v různých koncentracích a tyto 

rozdíly mohou silně ovlivnit výkon systémů ED / EDR. Rychlost odstranění každého iontu a 

celkové odstranění iontů v procesu ED / EDR silně závisí na koncentraci iontů ve vstupním 

roztoku a iontovém složení. Koncentrace iontů je pozitivně spojena s rychlostí odstraňování 

iontů a úplným odstraněním iontů. Celkové odstraňování jak jednomocných, tak 

dvojmocných iontů se zvyšuje při vyšších počátečních koncentracích, protože více iontů je 

ovlivňováno současně aplikovaným napětím [42
,
52]. Iontové složení také hraje velkou roli. 

Kromě dopadů očekávaných od koncentrace iontů nebo od jednotlivých charakteristik 

složených iontů mohou směsi iontů interagovat za vzniku účinků odlišných od těch, které jsou 

pozorovány v přítomnosti pouze jediného iontového typu, zvláště když je směs složena z 

iontů s různými elektrickými náboji. Například, je-li v napájecím roztoku přítomna jedna sůl, 

jednomocné ionty se odstraňují snadněji než dvojmocné ionty [
5
3]. Naproti tomu, pokud jsou 

v napájecím roztoku přítomny jak jednomocné, tak dvojmocné ionty, mají dvojmocné ionty 
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vyšší rychlost odstraňování [54,55]. Tento výsledek lze připsat silným elektrostatickým 

interakcím mezi jednomocnými a dvojmocnými ionty s opačnými náboji. Proto jsou 

dvojmocné ionty odstraňovány více, zatímco elektrostatické interakce brání pohybu 

jednomocných iontů: ve směsných napájecích roztocích jsou jednomocné kationty 

přitahovány k dvojmocným aniontům a k podobnému jevu dochází u jednomocných aniontů. 

Tato atrakce „ukotví“ jednomocné ionty a znemožňuje jejich odstranění [52]. Tento efekt je 

však nejvíce patrný při nižších napětích a mizí, když napětí dosáhne vyšších úrovní [53,56].  

Tab. 4.4 Limitní složení vody pro ED 

Parametr  Kritické složení 

TOC [mg.dm
-3 

O2] 50 

CODcr [mg.dm
-3 

O2] 100 

TDS [mg.dm
-3

] 8,0 

turbidita NTU 5 

pH  10 

pH čištění  není 

SDI5  10 

Volný chlor [mg.dm
-3

] 5 

F
-
 [mg.dm

-3
] 2,5 

As [mg.dm
-3

] 1,0 

Fe
2(3)+

 [mg.dm
-3

] 3,0 

Mn
2+

 [mg.dm
-3

] 1,0 

Al
3+

 [mg.dm
-3

] 1,0 

olej [mg.dm
-3

] 2,5 

hydrogensulfidy  1,0 

Vodivost [mS.cm
-1

] 10 

 

Tab. 4.5 Limitní složení roztoku pro BP Ralex 

Parametr  Kritické složení 

Volný chlor [mg.dm
-3

] 5 

Mg
2+

 [mg.dm
-3

] 5 

Ca
2+

 [mg.dm
-3

] 20 

4.1.3.7. Spotřeba energie v procesu EDR  

Spotřeba energie v procesu EDR je obecně ovlivněna poměrně pevnými parametry, jako je 

geometrie rozdělovačů a modulů, provozními parametry, jako je požadované množství a 

kvalita výstupního roztoku =produktu, typ membrány, aplikované napětí a proudová hustota, 

složení napájecí vody, požadovaná rychlost regenerace a provozní režim [
5
7]. Celkové 

provozní náklady zahrnují také náklady na čerpání, které jsou funkcí průtoku, účinnosti 
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čerpadla, velikosti zařízení a požadovaného tlaku. Na základě výše uvedených faktorů lze 

přesně formulovat provozní energii a náklady [
5
8, 59].  

4.1.3.8. pH 

V závislosti na konkrétních podmínkách může pH ovlivnit výkon ED což se projeví na 

prodové účinnost, koncentrační polarizaci a spotřebě energie. Obecně kyselé prostředí s 

nízkým pH vede k přednostnímu odstranění aniontů, zatímco v alkalické prostředí o vysokém 

pH vede k přednostnímu odstranění kationtů. Tento účinek je vysvětlen konkurencí mezi OH
-
 

a anionty a mezi H
+
 a kationty [60]. 

4.1.3.9. Provozní režim  

Proces ED / EDR může pracovat v různých režimech, jako je vsádkový, feed and bleed a 

kontinuální. Vsádkový režim se používá, když je požadován vysoký stupeň odsolování, 

recirkulace proudu koncentrátu může zvýšit potenciál vzniku nerozpustných solí, pokud 

koncentrace méně rozpustných soli přesáhnou koncentraci nasycení [58]. I když zvýšení 

průtoku může zvýšit rychlost odsolování, vyšší průtok může zvýšit náklady na čerpání bez 

zlepšení rychlosti odsolování, pokud průtok přesahuje určitou hodnotu v dávkovém režimu. 

Proto by měl být v vsádkovém procesu ED / EDR vždy nastaven za optimální průtok. Volba 

provozního režimu obecně závisí hlavně na aplikaci procesu a požadované kvalitě a množství 

vody v produktu, jakož i na počtu stupňů a mnoha dalších provozních faktorech.  

4.1.4. Procesní integrace elektrodialýzy 

Reálné odpadní vody, roztoky nebo fermentační roztoky jsou obvykle komplikované 

sloučeniny.  Proto je vhodné ED integrovat s jinými separačními technologiemi. Jedna 

skupina je tvořena integrací ED do biochemického procesu. Další je integrace s tlakovými 

membránovými procesy za účelem purifikace nebo zvýšení koncentrace výsledného produktu.  

 

Navzdory dlouhodobému rozvoji ED má tato technologie stále určité problémy být 

ekonomicky konkurence-schopná s dalšími procesy a to zejména z následujících pohledů : 

-  Vysoké náklady na IEM  

-  Bio fouling IEM 

-  Fenomén polarizace, který snižuje výkon a zvyšuje spotřebu energie 

-  Cena elektrod 

-  Spotřeba chemikálií a vody pro provoz ED 

 

Pro řešení těchto problémů, jsou v odborných periodikách navrhovány nové techniky.  

Např. použití pulsního elektrického pole (PEF) namísto konvenčního stejnosměrného proudu, 

které může snížit polarizaci, ale kapacita těchto zařízení na biologických mediích nebyla v 

literatuře vztažena a porovnávána nikdy se systémem reverzace ED. Dále je rozvíjeno použití 

monoselektivních nebo selektivní převod iontů membrány. V oblasti modulů na snížení 

parazitních proudů a zvýšení proudové účinnosti zároveň se zmenšením zastavěné plochy. 

Proces ED se v zásadě sestává z iontovýměnné membrány a silou nezbytnou pro převod 

iontů je elektrický potenciál. Hlavní faktory, na nichž výkon procesu ED závisí je koncentrace 
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iontů ve vstupním roztoku, rychlosti proudění medií, hustotě proudu, vlastnostech membrány 

a geometrii rozdělovače a modulu. Zanášení membrán, způsobují foulanty včetně organických 

látek, koloidů a biomasy, které se kumulují ve struktuře nebo na vnějším povrchu membrány 

a vedou tedy ke snížení účinnosti separace za současně zvýšené spotřeby el. energie. Zanášení 

zvyšuje odpor membrány a selektivitu membrány se snižuje také znečištěním. Proto, jsou 

navrženy některé metody ke snížení znečištění v ED systému, jako je předúprava napájecího 

roztoku, modifikace vlastností membrány až po optimalizace průtoku. Systém reverzace 

elektrodialýzy (EDR) může být považován za nejlepší volbu předcházení znečištění, protože 

nejsou vyžadovány žádné další chemikálie a tím se zvyšuje životnost membrány. V EDR je 

rozvinutí znečištění IEM tedy narušeno právě reverzací elektrického potenciálu (elektrického 

pole).  

  



 

 

69/224 

Tab. 4.6 Povaha a typy znečištění ED 

Typ 

znečištění 

Definice Typ Náboj Čisticí prostředky 

Scaling Srážení málo 

rozpustných solí 
CaCO3, CaSO4, 2H2O, 

BaSO4, SRSO4, SiO2 

bez HNO3, HCl , kyselina 

citronová, EDTA 

Koloidy Suspendace na 

povrchu membrán 
SiO2, Fe(OH)3, 

Al(OH)3, Cr(OH)3 

- 2- 3 %NaOH, enzymy, 

biocidy, oxid chloričitý, 

kyselina propionová 

Biofouling Adsorbce 

organických 

sloučenin na 

povrchu membrán 

Proteiny, makromolekuly, 

polysacharidy, 

polyelektorlyty, mastné 

kyseliny, humát 

- 1-3% NaOH, 

isopropanol 

 Situace ve světě (obecná specifikace a nejnovější trendy za poslední 2 4.2.

roky) 

Potřeba nových zdrojů pitné a užitkové vody tlačí na rychlý rozvoj odsolovacích 

technologií. Elektrodialýza zde stále hraje důležitou roli, obzvláště pro odsolování brakických 

vod.  Díky své robustnosti i extrémní flexibilitě a širokému spektru možného aplikačního 

využití.  Bylo představeno mnoho procesů souvisejících s ED založených na použití 

iontových výměnných membrán (IEM), které významně podporují vývoj technologií 

souvisejících s ED. Pro využití ED jsou důležité operační aspekty, hydrodynamika procesu a 

jevy spojené s hromadným transportem iontů. 

Elektrodialýza může být např. přidána jako krok před odsolováním do stávajících systémů 

reverzní osmózy, což by zvýšilo množství regenerované vody. Více pitné vody bude 

vyrobeno ze stejného množství mořské vody s nižší spotřebou energie a za přijatelné náklady.  

Tab. 4.7 Porovnání nákladů na odsolování brakických vod a mořské vody[61] 

 
 

Elektrodialýza byla komerčně zavedena v šedesátých letech minulého století dlouho 

předtím, než došlo k aplikačnímu využití RO. Od této doby se její použití pro odstraňování 

znečišťujících látek v městských vodovodech není neobvyklé, krom Izraele. Ve Spojených 

státech první komunální instalace Coalingze v Kalifornii byla uvedena do provozu v roce 
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1959. První závod, který nepřetržitě vyráběl pitnou vodu z brakické vody (3000 ppm) v 

Buckeye v Arizoně byl spuštěn už v roce 1962  a denně produkoval 2 460 m
3
 pitné vody[62].  

Prvním důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při používání ED, jsou vlastnosti 

vody. Voda může obsahovat různé prvky, jako je vápník, dusičnany, fluoridy a jiné 

kontaminanty, toxické prvky ve stopových koncentracích, jako je např. arsen. To je nutné 

zohlednit při hledání potenciálních zdrojů podzemních vod. Tyto zdroje znečištění mohou 

pocházet ze zemědělství, průmyslu, domácího odpadu nebo skládek. V závislosti na zdroji 

kontaminace jsou v podzemních vodách tyto prvky různě zastoupeny. Jsou to zejména kovy, 

radionuklidy, čisticí prostředky,hnojiva, dusičnany [63]. Složení vody určuje jakou 

předúpravu je třeba přijmout. Podle potřeby se volí kroky předúpravy např. filtrace, flotace 

atd. nebo další stupně jako je např. adsorpce pomocí aktivního uhlí. Parametry jako celkové 

rozpuštěné látky, pH, TOC, CHSK, tvrdost vody atd. Přírodní voda může také způsobit 

biologické znečištění membrán. Mikroorganismy, mikrořasy a bakterie se mohou vázat na 

aniontové membrány [64]. Jakmile jsou známy hlavní zdroje znečištění a biologického 

znečištění. Je potřeba definovat kontrolní strategie jak z pohledu použití předúpravy kroky 

(filtrace, aktivní uhlí nebo ultrafialové (UV) záření AOP), tak zadruhé periodicitu a typ 

procesu čištění membrány (ať už procesem CIP nebo odstraněním znečištěných membrán 

mechanicky) nebo dokonce rozhodnout o použití speciálních membrán např. s upravenými 

povrchovými vlastnostmi.  

 

Obr. 4.1 Instalace ED na zpracování brakické vody v Buckey 

Na celém světě je instalováno více než 2 000 zařízení na odsolování brakické vody [65]. 

Důležitým krokem vpřed je instalace malých a středních elektrodialyzační zařízení na 

zásobování pitnou vodou v oblastech s nedostatkem pitné vody nebo vodního zdroje. V 

oblastech, kde jsou příznivé geografické a klimatické podmínky, je odsolování brakické vody 

důležitou alternativou pro zásobování místní populace [
6
6,67]. ED muže dodávat energii 

sluneční energie. Takové odsolovací systémy v malém měřítku jsou významné v odlehlých 
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oblastech, kde musí být základní potřeby populace uspokojeny funkčními, čistými a levnými 

systémy pro získání pitné vody.   

Odsolování podzemní vody k výrobě pitné vody pro populace s omezeným přístupem k 

vodním zdrojům se ukázal jako proveditelný při použití elektrodialýzy pro BV o slanosti mezi 

500–3 000 ppm.  

 

Navrhované systémy dosáhly 80% regenerace vody při průtoku 12 l/h pitné vody . Další 

výhodou systému je , že je v poměrně kompaktní, a tak je možné jej upravit pro používání v 

domácnosti [37]. Odsolovací systém složený z elektrodialyzační jednotky a fotovoltaického 

zdroje energie byl odzkoušen úspěšně také v severním Chile [
6
8]. Používaný elektrodialyzační 

systém pro pitnou vodu ze slaného zdroje vody (> 4000 ppm) v kombinaci opět s 

fotovoltaikou běžně umožňoval zásobování pitnou vodou i zavlažování v souladu s 

regionálními normami pro pitnou a užitkovou vodu. Elektrodialýza zde bez problémů 

dokázala odstranit uhličitany, As,Ca,Mg a dusičnany. Solární energie uložená během dne tedy 

stačila na zásobení odsolovacího systému ve všech případech odsolování pitné vody nebo 

zavlažování.  

Podrobné vyhodnocení charakterizace a předúpravy vody jsou zásadní, protože se mohou 

vyskytovat jak v povrchové, tak v podzemní vodě kontaminanty; mikroorganismy a toxické 

látky, jako je arsen, dusičnany a fluoridy. Kontaminace podzemních vod arsenem má 

přirozený a antropogenní původ a vyskytuje se prakticky ve všech oblastech světa. Je známo 

více než 200 minerálů arzenu složení podzemních vod. Těžba, spalování fosilních paliv a 

používání pesticidů z lidské činnosti bohužel zvyšují uvolňování arzenu do životního 

prostředí [
6
9] 

Hnojiva jsou hlavním zdrojem kontaminace dusičnany v podzemních vodách. V EU je 

stanoveno 50 ppm jako maximální koncentraci dusičnanů v podzemních vodách pro pitné 

účely. V USA stanovily jako mezní koncentraci 10 ppm [70]. Dále ve vodonosných vrstvách 

lze najít anomálními koncentracemi iontů, jako jsou fluoridy (ve všech regionech v Brazílii, 

Turecku, Maroku, Spojených státech, Indii, Austrálie, Číně a další země v Jižní Americe 

[71,72]. Podle Světové zdravotnické organizace, spotřeba fluoridů nad mezní hodnotou 

tolerance 1,5 mg/l je spojena s několika nemocemi a zdravotními problémy, jako jsou 

například zubní fluoróza, kostní fluoróza, mentální postižení, nedostatečnost ledvin a změny 

DNA [73]. Z těchto důvodů jsou některé studie zaměřeny zejména na arsen, dusičnany a 

odstranění fluoridů [74,75].  

Další obavou vzbuzují mikropolutanty v pitné vodě. Tyto znečišťující látky odrážejí 

problémy současné společnosti zahrnující hormony a léky. Z 90 hodnocených znečišťujících 

látek jich bylo zjištěno v koncentracích vyšších než maximální fixní limit pro zásobování 

pitnou vodou [49,76]. Nejvyšší koncentrace byly zjištěny u ibuprofenu, kofeinu, bisfenolu, a 

acetaminofen. Aby se minimalizoval dopad těchto kontaminantů, kombinace techniky 

adsorpce, oxidace a elektrodialýzy bylo možné odstranit až 60% znečišťujících látek na 

přijatelnou úroveň [96].  

Elektrodialýza se také používá k úpravě brakické vody pro průmysl, ale i pro úpravu OV, 

v ojedinělých případech i a pro získání sloučenin hospodářského zájmu (cirkulární 

ekonomika).  
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Těžba lithia. Poptávka po lithiu významně vzrostla po popularizaci lithium-iontových 

baterií. Hlavní zdroji lithia jsou solné jezera, rudy a jíly , ale i koncentrát z RO mořské vody. 

Chile a Argentina jsou celosvětově největší výrobci lithia ze solných koncentrátů [77]. 

Zpracování lithia z solných koncentrátů zahrnuje kroky odpařování a srážení [78]. Nedávné 

studie na oddělení lithia a hořčíku a od mořské vody ukázaly, že v blízké budoucnosti může 

být elektrodialýza proveditelným nástrojem pro tyto těžařské aplikaci [79]. 

Známe jsou i instalace ED pro odstraňování nitrátů, boridů a změkčování vod. Poslední 

velká aplikace ED na pitnou vodu je z  JAR a představuje  kapacitu získané pitné vody 10 000 

m
3
/den (461 m

3
/h)[80]. 

 Situace v ČR 4.3.

Jedinou novou instalací a integrací elektromembránových procesů je v Teplárně 

Domoradice, kde jsou umístěny moduly ED a EDI firmy Evoqua.  

Domoradice jsou provozované společností Carthamus a.s (Výkon turbogenerátoru je 9,1 

MWe/h. V  roce 2017 teplárna spálila 84 165 t biomasy a 3020 t hnědého uhlí. Kotel na hnědé 

uhlí se využívá pouze omezeně v období odběrových špiček a slouží jako záložní zdroj. V 

roce 2017 byl v provozu pouhých 1015 hodin, zatímco kotel na biomasu byl v provozu 7 087 

hodin). 

V lokalitě Domaradice je jediným zdrojem vody dostupným pro elektrárnu obecní 

zásobování pitnou vodou. Jako hlavní dodavatel pro návrh a realizaci systému úpravy vody 

byla společnost MICO Engineering s.r.o vyzvána k minimalizaci nákladů na vodu a plýtvání 

získáváním a recyklací co nejvíce vody v ekonomicky životaschopném režimu. Klíčovými 

komponentami dvoustupňové smyčky EDR jsou dva moduly NEXED3-4A-1 s výrobní 

kapacitou 1,8 m
3
/h při 0,5 baru, společně s frekvenčně řízeným čerpadlem a regulací výkonu. 

Protože jsou moduly EDR plně škálovatelné, plně se přizpůsobují očekávaným provozním 

podmínkám pohybujícím se mezi 85% regenerace vody s 74% odstraněním soli a 75% 

regenerace vody s 77,4% odstraněním soli. 

Kromě systému EDR dodá Pure Water Group také systém čištění založený na modulech 

Evoqua Ionpure Continuous Electro-deionization (CEDI). Tato technologie je využívána při 

přípravě energetické vody pro kotle v případě EDI a ED je využíváno při zpracování odpadní 

vody v množství cca 10 m
3
/h (max. množství odpadní vody–po odpočtu koncentrátů z RO a 

vod z  neutralizace) OV z obou retenčních jímek jsou čerpány a směšovány vdaném poměru 

dle vodivosti (zajištění vodivosti v  rozsahu, který výrazně nekolísá) přes pískové filtry. Před 

filtry je dávkován koagulant. Praní filtrů je prováděno vlastní odpadní vodou z retenční jímky, 

odpadní vody jsou odváděny zpět na vstup do retenční jímky. Jímka má takovou kapacitu, že 

nerozpuštěné látky mohou být v jímce usazovány.  

Filtrovaná voda je vedena na ultrafiltraci, protože následná technologie reverzní osmózy 

má vysoké požadavky na čistotu vstupní vody. Ultrafiltrace z vody dokonale odstraní zbytky 

suspendovaných látek. Výkonově je ultrafiltrace dimenzována na cca 12 m
3
/h. Filtrovaná 

voda je akumulována v nádržích o objemu 2x 10 m
3
. Ultrafiltrace je proplachována 

filtrovanou vodou. Odpadní vody jsou odváděny do retenční jímky. Filtrovaná voda je vedena 

do 2 bloků reverzní osmózy v CHÚV, kde dochází k odsolení při výtěžnosti cca 75%. Zde je 

zpracovávána veškerá odpadní voda. Protože odpadní vody je více, než by bylo možno využít 
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při přípravě vody pro parní kotle, přebytek je odváděn do chladícího okruhu. Permeát je 

směšován s filtrovanou odpadní vodou tak, aby výsledná vodivost byla max. 250 μS/cm. 

Vodivost odpovídá vodivosti pitné vody a je ji možno znovu využít v technologii 

energobloku.  

Koncentrát z reverzní osmózy (cca 1,8 –3 m
3
/h) je akumulován v nádrži o objemu 5 m

3
 a 

čerpán na technologii elektrodialýzy, kde je zahušťován. Množství vstupní vody kolísá mezi  

1,44 –2,4 m
3
/h , výstupní vodivost odsolené vody je mezi  400 –500 μS/cm. Množství 

koncentrátu z ED je  0,36 –0,6 m
3
/h a je odváděn do zásobníků (10x 1 m

3
). Tento koncentrát 

je následně zpracováván rozstřikem do hospodářství strusky a popela. V současné době se do 

strusky a popela měsí zpracuje cca 220 m
3
 vody, tj. 0,3 m

3
/h. Celková produkce zasolených 

OV je po neutralizaci 0,06 m
3
/h, recyklovaná odpadní vody 0,36 –0,6 m

3
/h. Celkové množství 

zasolených odpadních vod tedy činí 0,42 –0,66 m
3
/h. Tento zbytek by měl být zpracováván v 

mokrém vynašeči roštové škváry a popele a dále při vlhčení popílku z elektroodlučovačů. 

                     

Ostatní aplikace EMP na území ČR zůstávají stejné. 

- ED – zpracovaní nadbilančních vod z výroby uranu GEAM Dolní Rožínka 

- ED – pro zpracování farmaceutických roztoků Lonza Kouřim ( jedna 

jednotka ED rozebrána) druhá využívána dle zakázkové výroby 

- ED - pro zpracování syrovátky v Moravia Lacto dochází k utlumování 

výroby na zařízení elektrodialýzy 

- EDI -Teplárna Energy  Ústí nad Labem 

- EL – při výrobě HCl a NaOH 

 

4.3.1. Možné využití procesu ED v ČR 

Elektrodialýza může být např. přidána jako krok před odsolováním do stávajících systémů 

reverzní osmózy , což  by zvýšilo množství  regenerované vody.  

  

Využití ED pro odpadní vody 

 Příprava pitných vody z brakických zdrojů vod 

 Zpracování OV z průmyslu nebo komunálních ČOV 

 Zpracování vod z energetiky  

 Zpracování odpadních vod z procesu desulfuralizace spalin 

 Zpracování odpadních vod z výroby a obrábění hliníkových dílů 

 Čištění odpadních vod z výroby polymerních vláken 

 Čištění odpadních vod z výroby farmak 

 EDBM při výrobě papíru 

 Regenerace Ni z OV z galvanování 

 Zakoncentrování OV s obsahem dušičnanu amonného nebo směsí solí 

 Odsolování nebo zakoncentrování solí z důlních vod 

 Využití v procesech hydrometalurgie 
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 Výhled do budoucna potenciální aplikace 4.4.

Technická a procesní životaschopnost elektrodialýzy jako procesu iontové separace závisí 

na provozních nákladech a na investičních nákladech. Hlavní investiční náklady souvisejí 

s membránami, které samozřejmě závisí na oblasti jejich použití. V praxi jsou mezi 

elektrodami osazeny stovky párů membrán. Pokud jde o provozní náklady ty hlavně souvisí 

se spotřebou energie, která přímo závisí na aplikované proudové hustotě na ploše membrán. 

To proto, že ta souvisí s energií potřebnou pro přenos iontů jednak membránou ale hlavně i 

v roztoku v pracovní komoře mezi membránami. Dále do spotřeby je nutné uvažovat i s 

energií pro čerpání roztoků přes ED moduly. Provoz elektrodialýzy za nadlimitních podmínek 

má tedy vliv na mnoho důležitých parametrů, které je nutné vyhodnotit. Provozovat ED tak, 

aby zůstala zaručena povaha prodění v modulu, při zachování efektivní plochy membrán 

(membránových párů), rozměr ED modulu, doba provozu a výskyt znečištění. Je dobře 

známo, že při elektrodialýze v režimech nadlimitního provozu je spotřeba energie ve srovnání 

s operací podlimitního režimu vyšší. Na druhé straně je nutná plocha membrán menší  a v 

důsledku toho i její provozní náklady. Protože iontový transport se zvyšuje s rostoucím 

aplikovaným proudem. Kompaktnější membránová instalace může navíc nabídnout další 

výhody, zejména pro provozy s omezenými prostorovými rozměry. Vzhledem k veškerým 

provozním a kapitálovým nákladům, tedy i při vyšší spotřebě energie, tedy celkové náklady 

na metr krychlový upravené vody může být nižší kvůli snížení investičních nákladů. Jak již 

bylo zmíněno, v literatuře existují určité rozpory týkající se vlivu práce ED v nadlimitní 

oblasti  na výskyt znečištění / usazování látek, protože štěpení vody může zvyšovat ucpávání 

membrán, ale elektrokonvekce může zabránit tomuto jevu. Proto je nejen při nadlimitních 

operacích zásadní provést vyhodnocení nákladů na údržbu, včetně postupů čištění pro 

odstranění organického nebo anorganického znečištění jak na povrchu tak ve struktuře IEM 

membrán [82,81]. Kromě toho je také nutné vzít v úvahu možná poškození membrán a jejich 

životnost, protože kapitálové investiční náklady závisí jak je uvedeno výše na iontovýměnné 

membráně.  

Pokud by jsme hodnotili celkové náklady na elektrodialýzu a jejich příslušné komponenty 

jako funkci aplikovaného napětí na membránový pár pro různé membrány, tak 

životaschopnost elektrodialýzy v provozu v režimu omezování proudu (napětí) závisí na 

mnoha parametrech, včetně typu membrány (komerční IEM nebo selektivní, s povrchovou 

úpravou, profilované nebo ploché). U vyšších aplikovaných napětí se zvyšuje hmotnostní tok 

se zředěným napájecím roztokem, což je důsledek zvýšení intenzity elektrokonvence. Při 

určitém napětí však dochází  k rozštěpení vody a tím dochází i ke zhoršení výkonu 

elektrodialýzy, což snižuje účinnost, zejména když se rychlost štěpení vody na CEM liší od 

AEM, což  tedy vede ke zvýšení celkových nákladů za energii potřebnou k transportu iontů. 

Je tedy zřejmé, že elektrodialyzační provoz v režimech intenzivního proudu může být 

ekonomicky výhodný, ale je nutné zvážit a vyhodnotit specifické vlastnosti každého systému  

před jeho provozem. 

Dalším omezením jsou koncentrační rozpustnosti solí, které musí být před použitím a 

během provozu ED sledovány a řízeny z důvodu aby během provozu ED nedocházelo k jejich 

nasycení a srážení na povrchu membrán nebo ve struktuře membrán. 
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V poslední době se však používá elektrodialýza pro roztoky v kterých jsou nabité ionty jak 

pro jejich odstranění tak pro zakoncentrování. Z hlediska různých procesních vlivů roztoku, 

požadavků na něj a na výsledný produkt jsou používání i různé nekonvenčních provozní 

podmínky s propojením na jiné separační techniky. Aplikace elektrodialýzy pro čištění 

průmyslových odpadních vod se podstatně zvýšila kvůli rostoucím obavám o životní 

prostředí. Jednou z nejzajímavějších možností je rekultivace vody, která minimalizuje dopady 

na životní prostředí spojené se spotřebou vody. Účinné je také využití kovů z průmyslových 

odpadních vod. V literatuře se uvažuje o aplikaci elektrodialýzy pro čištění městských 

odpadních vod. Toto pole však dosud není v popředí zájmu VaV. Používání elektrodialýzy k 

výrobě pitné vody je známé a úspěšně aplikované a po celém světě. V oblastech, kde jsou 

příznivé geografické a povětrnostní podmínky je  odsolování  brakických vod důležitou 

alternativou pro zásobování místního obyvatelstva pitnou vodou. V odlehlých oblastech jsou 

zajímavými možnostmi také solární systémy odsolování v malém měřítku. Při použití 

elektrodialýzy k výrobě pitné vody je třeba věnovat zvláštní pozornost složení vody a pro 

odstranění mikroorganismů a toxických prvků.  

 

 Přehled 4.5.

Mezi procesy využívající iontovýměnou membránu patří  

- Elektrolýza     (E) 

- Elektrodialýza    (ED) 

- Elektrodeionizace   (EDI) 

- Elektrodiaýza metateze   (EDM) 

- Bipolární elektrodialýza   (EDBM) 

- Elektro-elktrodialýza  (EED) 

- Difuzní dialýza   (DD) 

- Mebránová kapacidní deionizace  (MCDI) 

- Elektroforéza   (EF) 

- Odvrácená elektrodialýza  (RED) 

- Palivové články   (FC) 

- Baterie  

 Elektrodialýza 4.6.

4.6.1. Vybrané příklady využití elektrodialýzy při čištění odpadních vod ve světě 

Existuje několik studií týkajících se čištění odpadních vod elektrodialýzou. [83] Výsledky 

těchto studií ukazují, že splaškové vody mohou být zdrojem vody pro zemědělské účely. 

Proces EDR snižuje koncentrace celkových rozpuštěných pevných látek, snižuje elektrickou 

vodivost a koncentrace vápníku, chloridu, fluoridu a fosfátů [33]. Vyhodnocení dvou různých 

metod čištění v ČOV na Tchaj-wanu. „Metoda 1“ sestávala ze sekvence: pískový filtr, UF a 

reverzní osmóza (RO). „Metoda 2“ použila pískový filtr a EDR. Výsledkem bylo, že EDR 

ukázalo nejlepší přínos z hlediska nákladů a s ohledem na stabilitu systému a kvalitu a 

množství regenerované vody [84]. Ve španělské ČOV se voda vyrábí EDR právě pro 
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zemědělské účely. Touto vodou jsou zavlažovány banánovníky[85]. Další výzkumy, které 

hodnotily aplikaci elektrodialýzy pro ČOV jsou zaměřené na odstraňování toxických 

chemikálií a na regeneraci zajímavých látek jako je fosfor [86,87] tyto řešení přispívají 

k cirkulární ekonomice. Elektrodialýza zpracovávala vodu z ČOV z různých stádií 

konvenčních ČOVek a prokázala svou účinnost při získávání solí fosforu pro následnou 

výrobu hnojiv. Vysoká rychlost odstraňování kovu navíc umožňovala zpětné získávání vody s 

nízkým znečištěním [88]. Dále byl vedeny i experimenty s ED s OV z domácí čistírny, za 

účelem regenerace vody a jejího opětovné použití. Hodnocení stárnutí membrány provedené 

autory ukázalo poměrně nevýznamnou ztrátu iontovýměnné kapacity [89]. 

Tab. 4.8 Stupeň odstranění mikropolutantů pomocí EDR [90] 

 
 

V současnosti existují pouze jednotky výzkumných zpráv zkoumající odstranění 

mikropolutantů z OV. První práce se snaží dát do souvztahu náboj, rovnovážnou konstantu , 

molekulovou hmotnost. Počet kontaminantů ve vodném roztoku s vlastnostmi IEM 

membrány [90] bylo zkoumáno 16, tab.XXX. Druhá práce je porovnání celého procesu 

úpravy vody na řece Llobregat. V literatuře [91] byl porovnáván i vliv proudové hustoty 

v 10% roztoku NaCl 
+
 100 µg /l organických polutantů. Z experimentů se dá odvodit, že byl 

vyšší převod organických polutantů při nižší proudové hustotě, což je překvapivé vzhledem 

k nižší hnací síle.  Může to svědčit o skutečnosti, že by negativní a neutrální TOC byl řízeny 

difuzními toky. Experimenty trvaly déle do stejného stupně odstranění polutantů. V práci je 

uváděno, že transport negativně nabitých složek je difúzně řízen až do té míry, že roztok je 
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téměř zcela vyčerpán (NaCl). Což by mělo velký význam pro převod organických látek 

v roztocích o nízkých koncentracích. V prostředí s vysokým obsahem soli, protože se ukazuje, 

že je velmi obtížné získat preferenční transport (nabitých) TOC kvůli difúzní povaze 

transportu skrz IEM. Nicméně, na rozdíl od difuzních experimentů, které byly v práci 

prováděny, je transport neutrálních sloučenin celkově nižší než u negativně nabitých 

sloučenin, což naznačuje, že rozdíl vnějšího potenciálu může poskytnout malou, konstantní 

hnací sílu pro negativně nabité sloučeniny. Transportu pozitivně nabitých organických látek 

nejpravděpodobněji brání vysoké zesítění použité CEM. Celkově je možné konstatovat, že 

elektrostatické interakce s membránou jsou hlavními interakčními mecha-nismy, které řídí 

přenos TOC během ED pro nabité organické rozpuštěné látky. Dále se zdá, že rozdíl vnějšího 

potenciálu má jen nepatrný vliv na transport, což naznačuje, že je proces převážně řízen difúzí 

TOC. Pro nenabité rozpuštěné organické látky je difúze řízená rozdílem koncentrace 

v kombinaci s afinitou k membráně. Je tedy pravděpodobně hlavní hnací silou. Druhá práce je 

zaměřená na účinnost elektrodialýzy při odstraňování mikropolutantů, která je do současnosti 

značně neznámá. Proces ED se většinou používá ke snížení slanosti. Tato studie byla 

prováděná na stávajícím průmyslovém zařízení od firmy GE water. Jedná se o instalaci na 

řece Llobregat ve Španělsku, kdy je tato říční voda přepracovávána na pitnou vodu. V řece, 

která je charakteristická pro středomořské státy z pohledu změn průtoku, jsou přítomné 

poměrně vysoké koncentrace bromidů, což může právě v kombinaci s mikropolutanty 

znamenat riziko vzniku vedlejších produktů v pitné vodě.  Voda osahuje krom bromidů 

chemikálie narušující endokrinní systém (EDC) a PPCP [93]. 

Přítomnost neobvykle vysokých koncentrací bromidu v řece Llobregat dále představuje 

riziko vzniku vedlejších produktů obsahujících dezinfekční látky obsahující bromidy během 

úpravy pitné vody,  protože při vzniku přirozeně se vyskytujících organických látek, 

antropogenních kontaminantů, bromidů a jodidů tyto látky reagují s dezinfekčními látkami 

jako jsou chlor, ozon, chlorid nebo chloraminy. Z tohoto důvody je zapotřebí snížit TOC 

a bromidy [60] . 

 

Obr. 4.2 Úprava říční vody na pitnou vodu pomocí EDR [89,94] 

 

Předúprava před EDR kombinuje řadu konvenčních procesů, ale vycházejících ze 

současných znalostí vývoje zpracování OV. Předúprava se skládá z oxidace chlordioxidem a 

filtrace pomocí granulovaného aktivovaného uhlí (GAC). Daná studie hodnotila efektivitu 

všech stupňů úpravy vody.  Proces EDR zahrnuje devět modulů se dvěma hydraulickými 

stupni EDR s celkovým počtem 576 svazků o 600ti párech. Výstup z EDR je remineralizován 
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a dezinfikován pomocí NaClO a může být distribuován přímo do vodovodní sítě nebo 

volitelně smíchán s vodou vyrobenou v konvenčními postupy. Celkem byly provedeny čtyři 

kampaně měření při různém průtoku vody v řece a tedy i s odlišným složení jednotlivých 

polutantů v daných obdobích. 

 

Tab. 4.9. Stupeň odstranění mikropolutantů z řeky Llobregat [89,94] 
 

Mikropolutant 
Stupeň 

odstranění %  
Mikropolutant 

Stupeň 

odstranění 

% 

1H-benzotriazol 94,40   Kofein 89,40 

Acetaminofen >95,5 Lorazepam >77,0 

Alprazolam >66,6 Losartan >97,6 

Atenolol 99,80 Meloxicam >96,8 

Atorvastatin >99,9 Methylparaben 66,50 

Azaperone >62,0 Metoprolol >81,0 

Benzylparaben >82,9 Nadolol >98,4 

Bezafibrát >98,3 Norverapamil 86,50 

Bisfenol >89,3 Ofloxacin 100,00 

Cimetidin 100,00 Propranolol 93,30 

Citalopram >93,8 Propyfenazon >94,2 

Clopidogrel >99,0 Propylparaben 80,80 

Diazepam >94,9 Sotalol >99,8 

Diltiazem >81,3 Sulfamethoxazol >85,7 

Erythromycin >88,5 Tamsulosin 83,60 

Estron 3-sulfát > 92,7 Tenoxicam >98,4 

Ethylparaben >80,7 Thiabendazol 94,70 

Gemfibrozil >99,2 Tolyltriazol 93,60 

Hydrochlorothiazid 98,40 Triclosan >92,8 

Ibuprofen 89,7 ±11,2 tris (2-butoxyethyl) fosfát 80,0 ± 12,5  

Iopromid   tris (2-chlorethyl) fosfát 93,6 ± 1,6 

Irbesartan >93,2 tris (2-chlorisopropyl) fosfát 77,3 ± 11,1  

Karbamazepin 96,70 Valsartan 92,90 

Klarithromycin 92,50 Venlafaxin >99,9 

Kodein >99,5     

 

Bohužel i přes tento kombinovaný systém byly některé sloučeniny v pitné vodě 

kvantifikovány. Konkrétně, 18 z 49 sloučenin identifikovaných v nátoku bylo kvantifikováno 

i po i po ED. Z těchto 18 sloučenin bylo kvantifikováno pouze 10 sloučeni opakujících se ve 
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všech kampaních, zatímco ostatní 8 sloučenin bylo kvantifikováno alespoň jednou: 

acetaminofen, karbamazepin, hydrochlorothiazid, thiabendazol, diltiazem, norverapamil, 

bisfenol A a propylparaben. Nicméně koncentrace těchto látek na výstupu z EDR byla 

významně nižší než jejich koncentrace v řece. Byly pozorovány rozdílné profily mezi 

identifikovanými sloučeninami v průběhu měření v každé kampani kdy proběhl odběr vzorků. 

Bylo pozorováno, jak sloučeniny, které jsou považovány za indikátory kontaminace vody 

vykazovaly výrazně vyšší koncentrace v dešťových obdobích kdy dochází k vyšším průtokům 

řeky. Technologie EDR byla v tomto případě jako další bariéra pro odstranění negativně 

nabitých sloučenin, nikoliv však pro neutrální sloučeniny. V přítoku EDR nebyly přítomny 

žádné pozitivně nabité sloučeniny, a proto nebylo možné vyvodit žádné závěry. Více než 60% 

kvantifikovaných sloučenin v řekách kleslo pod jejich mez kvantifikace v toku odpadních vod 

a následně pouze 10 sloučenin bylo detekováno ve výstupní vodě [
9
4]. 

4.6.1.1. Odpadní vody z výroby hliníku 

Poptávka po hliníkových výrobcích ve světě a v Číně je poměrně vysoká, odhaduje se, že 

roční spotřeba hliníkových výrobků (obrobků) je více než 300 000 tun. 

Proces moření slouží jako předúprava před následným zpracováním. Během procesu 

dochází k odstraňování anorganických látek, především pak okují a oxidické vrstvy vytvořené 

na povrchu slitiny hliníku. Podle zpracovatelské návaznosti a technologie zpracování bývá 

často před proces moření zakomponován proces odmaštění, který slouží k odstranění 

konzervačních látek a fyzikálně vázaných nečistot. Ve většině případů je mořící lázeň 

založena na bázi hydroxidu sodného s příměsí aditiv snižující viskozitu lázně, precipitaci 

hliníku a podporující mořící efekt. V současné době je tímto procesem cca 70% mechanicky 

obrobených dílu takto mořeno. Při procesu chemického moření se produkt ponoří na cca 5s do 

5% horkého roztoku NaOH následně se dvakrát vzniklá povrchová oxidická vrstva oplachuje 

vodou a poté je ponořena do 3% - 5% HN03.  Při tomto procesu se spotřebuje asi 40 kg 

NaOH, 10 kg HN03 a 10 m
3
 oplachové vody na každou tunu hliníkových výrobků. 

  Čínské podniky zpracovávající výrobky z hliníku vypouští každý rok 2,1 milionu m
3
 

alkalické odpadní vody. Množství vypuštěného NaOH do životního prostředí je tedy kolem 8 

400 t.  Při prostém přepočtu na neutralizaci tak pomocí H2S04 spotřebujeme 10 290 t.  Z toho 

vzniklé množství jen ve formě Na2S04 vypouštěného do povrchových vod dosahuje cca 12 

495 t.  Při takovéto spotřebě vychází tyto komodity na cenu kolem 2 700 000 € jen v Číně. 

Pokud by byla k dispozici obdobná data z EU dal by se odhadnout i potenciál Evropského 

trhu.  Bohužel z údajů ze sléváren je známé jen množství odlitého hliníku 3,9 mil tun, do 

čehož spadají i motorové bloky, které nepodléhají výše popsanému moření.   

  V tomto průmyslovém odvětví by šla používat jak DD pro regeneraci NaOH tak 

HNO3 tak ED pro čištění oplachových vod. Dle povahy oplachových vod by v modulech ED 

mohla být prováděna i dealkalizace spojená s koncentrovanou alkalickou účinností ED . 

4.6.1.2. Odpadní vody z výroby farmak 

Ve výrobním procesu farmaceutických meziproduktů a chemických závodů se produkuje 

velké množství organických látek obsahujících vysoce slanou odpadní vodu, vzhledem k 

vysokému obsahu soli v odpadní vodě je obtížné provádět biochemické čištění, aby byly 
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splněny normy pro vypouštění nebo opětovné použití. Při použití elektrodialýzy by docházelo 

ke snížení slanosti a voda by mohla splňovat biochemické standardy, přičemž tato voda by 

mohla být opětovně používána v závodě. Koncentrát z ED by se mohl zakoncentrovávat na 

více než 12% (max. 15% ) a následně odpařit pomocí MVR. Tedy tyto recyklace by mohli 

zlepšit ekonomickou bilanci podniku z důvodu šetření zdrojů a nákladů na úpravy zdrojové 

vody.  

4.6.1.3. Odpadní vody při výrobě papíru   

Během procesu výroby papíru vznikající OV z výroby buničiny (černý louh) z varné sekce, 

což představuje více než 90% všech organických znečišťujících látek v papírně. Ačkoli objem 

černého louhu obecně představuje pouze 1/50 produkční odpadní vody z papírny (tedy z 

přibližně  7-10 m
3
 černého louhu se vyrobí 1 t buničiny), jeho koncentrace představuje BSK 

30 000 - 50 000 mg/l a CHSK 100 000-200 000 mg/l přičemž alkalita roztoku je velmi vysoká  

pH je mezi 12 až 14[94]. 

Pro zpracování tohoto roztoku je používán proces EDBM. První známá aplikace je ve  

firmě Shanghai Chemical Plant E3361. Uváděné provozní podmínky EDBM jsou: 

transmembránové napětí  4,0 - 4,5 V, proudová hustota 150 - 200 A/m
2
.Provozní doba je 

závislá na povaze černého louhu a pH . Provoz zařízení se pohybuje mezi 4 až 12 hodin 

denně. Čištění probíhá promýváním vodou po dobu ½  hodiny nebo obrácením polarity po 

dobu 2 minut (což by mělo mít vliv na nerezové elektrody). Spotřeba energie je udávána cca 3 

000 kW na tunu zpracovávaného louhu. Z dostupných údajů vyplývá, že rychlost regenerace 

Na
+
 z černém louhu souvisí s koncovým pH, zatím co se pH snižuje, rychlost regenerace Na 

+
 

se postupně zvyšuje. Když je pH 7 pohybuje se zisk Na
+
 kolem 50% přičemž roztok černého 

louhu obsahuje  
  
5 000 - 7 000 mg/l Na

+
.[96] 

4.6.1.4. Elektrodialýza čištění odpadní vody v závodě na výrobu chemických vláken 

Zde je ED používáno k úpravě odpadní vody z výroby viskózového monofilního vlákna z 

továren na výrobu chemických vláken. Voda z procesu je nejprve zbavena kyselin. Tato voda 

je následně zpracovávána na ED hlavními složkami vody jsou: 7,5 g/l H2S04,  0,686 g/l ZnS04 

a 21,17 g/l Na2S04. Rozpuštěné pevné látky se koncentrují na 190 g/l a poté se provádí 

odpařování, aby se získal Na2S04.  Koncentrovaný roztok H2S04 a ZnS04 se vrací do 

koagulační lázně pro opětovné použití. Rozpuštěné pevné látky v odsolené vodě jsou 

odstraňovány pod úroveň 0,7 g/l. Protože ve vodě nejsou obsaženy ionty způsobující tvrdost 

vody je voda zpětně využívána jako prací mycí voda. 

Poprvé firma TingRun použila EDBM při recyklaci síranu sodného z lázně z výroby 

viskózových vláken skupiny Siya Group (Huicong Water Industrial Network). Odpadní vody 

z chemických vláken se vztahují k různým typům odpadních vod, které vznikají během 

procesu výroby syntetických vláken, jako jsou odpadní voda z produkce PET, PTA , „černý 

výluh“ (black liquor) z výroby bavlněné buničiny, viskózová odpadní voda atd. Složení těchto 

OV je komplexní. Často obsahuje silné kyseliny, alkálie, celulózu a hemicelulózu, alkoholy, 

pektiny a různé další  toxické látky. Například hlavními znečišťujícími látkami v odpadní 

vodě z PET jsou ethylenglykol, ethylacetát, kyselina tereftalová a její meziprodukty, 

oligomery. Všechny tyto látky a další znečišťující látky jsou těžce odstranitelné tradičními 
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metodami čištění OV. Mezi další nevýhody patří časová náročnost, energetická náročnost a 

bohužel jsou tyto procesy spojené i se vznikem i škodlivých vedlejších produktů. [95] 

 

4.6.1.5.  Úprava odpadních vod obsahující bromid sodný 

V posledních letech byl při výrobě pneumatik favorizován brombutylový kaučuk pro jeho 

výhodnější tváření a směšování s ostatními typy kaučuků. S rozvojem automobilového 

průmyslu v Číně roste poptávka po brombutylovém kaučuku. Ve výrobním procesu 

brombutylového kaučuku vzniká 9 t/h odpadní vody s bromidem sodným (NaBr) s 

hmotnostním podílem kolem 1,6%. Pokud je tato voda přímo vypouštěna do povrchových vod  

způsobuje to vážné problémy ŽP. Technicky je možné zpracovat roztok NaBr z odpadních 

vod a získat NaBr iontovýměnnou membránovou elektrodialýzou odstranění NaBr je 120 

mg/l, v procesu je tedy možné dosáhnout odstranění kolem 99%, nejvyšší dosažená 

koncentrace koncentrátu je 15%.  Vyčištěná voda pomocí ED tedy splňuje požadavky pro 

recyklaci. Upravená voda může být přímo vypouštěna nebo recyklována jako průmyslová 

voda. Koncentrovaný roztok může být zpracován odpařením a krystalizací, čímž se získá 

pevná látka bromidu sodného pro recyklaci, ale pro tento postup je nutné provést ještě 

rekrystalizaci a dočištění. 

4.6.1.6. Regenerace niklu z odpadní vody z galvanoven 

Proces je kombinací elektrodialýzy a elektrolýzy za účelem získání kovového niklu z 

odpadních vod. Elektrodialyzační elektrolytické zařízení zahrnuje tři katodové komory, čtyři 

anodové komory a šest cirkulačních komor. Katoda je deska z nerezové oceli a anoda je 

nerozpustná titanová anoda. Když je dosaženo pH odpadní vody okolo 5 a je nastavována 

příslušná hustota proudu, tím dochází k tomu, že lze účinně získat kovový nikl.  Proces je 

používán pro odpadní vodu pro pokovování niklem obsahující 1,0 g/l Ni
2 +

 při zpracování 

pomocí EED je v OV obsaženo přibližně 50 mg/l Ni
2 +

, průměrná proudová účinnost může 

dosahovat  60% a čistota získaného niklu je udávána mezi 99,0 - 99,7%. 

4.6.1.7. Zakoncentrování OV s chloridem sodným 

Pro koncentraci slané průmyslové odpadní vody byla použita technologie elektrodialýzy 

s moduly ED TRPJ12060 o maximální kapacitě 40t/h. OV s koncentraci 1,1%  chloridu 

sodného je za-koncentrována na 15% a koncentrace soli v diluátu se pohybuje  0,1% až 0,5%.  

Spotřeba elektřiny na tunu vody jsou udávány 2 až 3 kW a náklady na čištění jsou 

vyčíslovány na 2,34 juanů /t  odpadní vody.
 [65] 

4.6.1.8. Zakoncentrování důlních vody 

Jako příklad uvádíme instalaci firmy Tingrun , která navrhla ED pro firmu Inner Mongolia 

Coal Chemical Industry, jedná se o OV z tzv. vnitřní regenerace. Voda je nejprve odsolována 

pomocí RO a koncentrát o obsahu solí  přes 1,1 % v množství 600 t/h je zakoncentrován 

pomocí 80 modulů ED typu TRJP 12060 na koncentraci 15%.  Množství solí v odsolené vodě 

kolísá mezi 0,1 – 0,7 %.[65]
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4.6.1.9. EDBM přepracování síranu sodného 

Známé jsou průmyslové aplikace z Japonska a Číny , které zpracovávají 0,5 mol/l roztok 

síranu sodného, který je zpracováván  při teplotě 25 ° C a proudové hustotě mezi 10-100 

mA/cm
2
 při transmembránovém napětí mezi 0,9 a 1,8 V.  Při srovnání procesu EDBM 

s membránami od AGS a Fumatechu je uváděno, že CAPEX je výrazně nižší cca o ½ . 

Koncentrace získaných produktů pomocí EDBM je u kyseliny 5% a u louhu 4%. Po EDBM  

dochází k částečnému naředění z důvodu dalšího zakoncentrování na ED  na koncentraci 8%. 

Spotřeba energie na tunu získané 8% kyseliny je v rozmezí 1 500 - 2 500 kWh. 

Zařízení firmy ASTOM na obdobný feed využívá ED o velikost membrán 500 x1500 mm, 

počet tripletů membrán je 320, velikost modulu je 840 mm x  3950 mm x 2125 mm, hmotnost 

nezavodněného EDBM modulu je 2500 kg. Kapacita zařízení je udávaná jako zpracování 

10 000t  Na2SO4  za rok. Což znamená zpracování 550 kg solného roztoku hodinově. Teplota 

procesu je max. 35°C. [97] 

4.6.1.10.  Ostatní 

Z průmyslových aplikací je známý i provoz ve firmě Guizhou za použití ED modulů 

TRPJ12060 (12 modulů).  Udávaná koncentrace dusičnanu amonného v Guizhou na vstupu 

do ED je 1,8%, kapacita zpracovávaného objemu OV je 50 t/h. Finální koncentrace je ≥ 15 %.   

4.6.2. Využití ED v energetice 

Viz. kapitola EDI. 

Voda pro chladící věže elektrárny v Sin-ťiangu 

  

Projekt regeneruje údajně asi 90% odpadních vod z chladicích věží a znovu je využít, EDR 

pokrývá měnící se podmínky vstupní vody. Dochází k denní úspoře zhruba 12 000 tun z 

vodních zdrojů, ročně tak může dojít k úspoře 3 888 000 tun vody.  

  

Zachycování CO2 a SO2 

V oblasti ochrany životního prostředí jsou popisovány aplikace ED a BPED pro 

zachycování CO2 ze  spalin, [202], atmosféry [204] a vod [203]. Membránové procesy na bázi 

BPED pro elektrochemické snižování CO2 vykazují lepší výkony ve srovnání s ED s 

konvenčními monopolárními membránami [205-209], protože EDBM umožňují udržování 

konstantního pH, čímž se zlepšuje selektivní transport iontů v systému ED [208]. 

Promývání kapalnými aminy je jednou ze současných cest k zachycování CO2. Pro snížení 

požadované energie byly vyvinuty různé vodné aminy nebo aminové směsi. Proces ohřevu při 

zpětném získávání CO2 v desorptoru je však stále energeticky náročný, což má za následek 

omezení implementace této technologie v systémech CCS (zachycování a skladování CO2). U 

30% vodného monoethanolaminu (MEA) je požadovaná energie 4,0 GJ/tCO2 [221]. Vysoké 

citelné a latentní teplo vodného aminu bylo zásadní bariérou snižování energie. Japonské 

ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu (METI) ve svém plánu uvedlo, že by se měla 

do roku 2030 ke komercializaci CCS snížit požadovaná energie na méně než 1,0 GJ / tCO2. Při 

konvenčním zachycování CO2 po spalování, například v uhelné elektrárně o výkonu 600 MW 

(500 m3/s), musí být zachyceno 10 000 t-CO2/den, což představuje koncentraci 13% CO2, pro 
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tuto koncentraci a zachycení tohoto velké množství CO2 není technologie PSA (tlaková 

adsorpce) vhodná. Tento průtok spalin je 5 – 10krát menší než primární proud spalin 

upravený pro odstraňování CO2 pomocí konvenční absorpční technologie v průmyslu 

zemního plynu a chemickém pr ůmyslu. Kromě toho jsou spaliny při atmosférickém tlaku, 

takže částečný tlak CO2 je pouze ~ 0,13 bar. Membránová separace má sice potenciál jako 

technologie zachycování CO2. Rozdíl v chemickém potenciálu (nebo parciálním tlaku CO2) 

mezi přívodní a permeátovou stranou membrán, které pohání separaci, není tedy nutná žádná 

další energie v podobě ohřevu. Tlak spalin ve srovnání s okolím a parciální tlak CO2 je kolem 

13% (p CO2): 13 kPa), takže tento malý tlakový rozdíl nemůže účinně řídit separaci CO2 

membránami s vysokým tokem CO2. Nakonec zpracované spaliny obsahují širokou škálu 

kontaminujících látek včetně popílku, SO2, NOx, vody a stopových kovů. Po opuštění kotle 

jsou horké spaliny odváděny do elektrostatického odlučovače (ESP), který odstraňuje velké 

částice. V závislosti na typu uhlí a místních předpisech mohou být další částice odstraněny 

v pračce spalin. Ve většině závodů spaliny přechází do jednotky odsiřování spalin (FGD). V 

této operaci se odstraní oxid siřičitý na úroveň, které splňují místní emisní limity (typicky 

<100 ppm). Většina technologií zachycování CO2 je navržena k úpravě spalin poté, co opustí 

FGD. V tomto bodě jsou spaliny nasyceny vodou při teplotě asi 50 ° C a obsahují 10–14% 

CO2 zbytek je převážně ve formě dusíku. Pouze MTR dosahuje v demonstračních projektech 

s membránou Polaris učinné membránové separace [222]. Jako alternativní a efektivní 

technologii zachycování CO2 se objevují případové studie používající elektrodialýzou, která 

má výrazně sníženou energetickou náročnost. Tato metoda je rozšířením současné absorpční 

technologie, avšak CO2 se regeneruje nikoli zahříváním, ale vakuováním ve striptéru. 

Výsledky ukazují, že požadovaná energie by mohla být významně snížena. Při spalování 

LNG bylo 90% CO2 ze spalin separováno ED. CO2  je zachycen průchodem absorbérem s 

vodným roztokem K2CO3 , ostatní plynné látky se uvolňují v horní části absorbéru, kde se 

oddělený CO2 reaguje s roztokem za vzniku převážně hydrogenuhličitanových iontů, hodnota 

pH dosahuje v rovnováze 8. Tento roztok je následně koncentrován v ED a přechází do 

striptéru.[227] 
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Možnosti uspořádání ED nebo EDBM závisí na formě vstupního roztoku a nasycení. 

Možnosti uspořádání jsou uvedeny na obr. XXX. 

Ve dvouokruhovém ED dochází k zachycování CO2, roztok elektrolytu absorbuje CO2 při 

okolních teplotě a tlaku. Následně je CO2 odstraněno a roztok je regenerován. V případě 

použití EDBM je nutné, aby se vytvářely kyselé a zásadité složky pomocí disociace na BM, 

což umožňuje uvolňování CO2 a regeneraci roztoku. Plynný CO2 vzniká snížením pH 

uhličitanového roztoku. A to je hlavní výhoda proti energeticky náročným systémům tepelné 

regenerace tradičního zachycování CO2 . BPM mohou být začleněny pro požadované štěpení 

na hydroxidové ionty a protony, proto není nutný elektrodialytický separační proces.  

Různé studie navrhují různé vodné roztoky, generické reakce k okyselení roztoku 

uhličitanu a uvolnění CO2 jsou: 

 CO3 
-
 + H

+
  HCO

- 
1 2 3  () 

 HCO3
- 
+ H

+
  H2CO3   () 

 H2CO3  CO2 + H2O   ()  

 

 



 

 

85/224 

V 90. letech byl navrhovaný elektrodialytický záchyt CO2 z atmosféry pro aplikace výroby 

obnovitelných paliv. Bal používal kolony, ve kterých byla kyselina sírová určená k regeneraci 

CO2 a roztok byl následně zpracován pomocí BPM a CEM . Celková energie pro takový 

proces odstranění CO2 ze vzduchu bylo vypočítána na 427 kJmol
-1

CO2 [228]. Byla vyvinuta 

podobná metodu atmosférického zachycení CO2pomocí roztoku hydroxidu draselného s 

mikroporézní membránou a s následným krokem EED s membránami na bázi Nafionu . 

Systém také generoval O2 a H2 elektrolýzou vody, přičemž H2 uniká v proudu CO2[229]. 

Eisaman a kol. [230] provedl studie BP elektrodialýzy, aby prozkoumali schopnost vodných 

uhličitanových roztoků oddělit CO2 při téměř atmosférickém a zvýšeném tlaku. Použitý 

systém AEM viz obr.XXX b). Různé směsi uhličitanu draselného a draselného roztoku 

hydroxidu byly hodnoceny z hlediska účinnosti, napětí a spotřeba energie. Výsledky ukázaly 

spotřebu energie od 100 kJmol
-1

CO2 do 200 kJmol
-1

CO2k regeneraci zachyceného CO2 

Proudové hustoty ve studii byly omezeny na 100 mA/cm
2
 kvůli obtížím dosáhnout ustáleného 

stavu při vyšších hodnotách. Autoři provedli navazující studie s EDBM s ED modulu 

pracujícími při tlaku 10 atm.  Díky tomu dokázali dosáhnout vyšších proudových hustoty 139 

mA /m
2
 a snížení spotřeby energie o 29%. Rovněž zjistili, že zlepšení ve výkonu převažuje 

nad dodatečnými náklady na energii potřebné na natlakování  systému [231].  ED na 

podobném principu  navrhl Taniguchi metodu elektrodialytického zachycování CO2 pomocí 

CEM a AEM k regeneraci uhličitanu draselného řešení (viz obr. XXX d), ale místo toho 

navrhla vakuovou desorpci pro krok regenerace CO2, což má za následek teoreticky nižší 

energetické nároky ve srovnání s tepelnou regenerací. Byly provedeny předběžné 

termodynamické výpočty ukazující potenciál potřebné energie na úrovni 83 kJmol
-1

CO2 při 

tlaku 6 mbar za použití komerčních membrán. Tuto hodnotu, tvrdí autoři, lze posunout ještě 

nižš pokud by se použili IEM se zlepšenou iontovou vodivostí, ale tvrzení není podloženo 

žádnými experimentálními prácemi[227]. Wang a kol. zkoumali membránovou elektrodialýzu 

a nastavení elektrolýzy s jediným CEM a AEM k zachycení atmosférického CO2. Hydroxid 

draselný byl generován elektrochemicky z redukce O2 a H2O za vzniku hydroxidových iontů 

na katodě (viz obr. XXX a). C02 byl poté získán z roztoku reakcí uhličitanu draselného s 

elektrochemicky generovanou kyselinou sírovou z protonů vytvořených na anodě spojenou s 

reakcí vývoje O2. Při použití proudové hustoty 2,0 mA/cm
2
 a napětí 2,1V bylo CO2 

zachycováno ze vzduchu s energetickými náklady 383 kJmol
-1

CO2 [233[.  

Uhličitan sodný - Použití BP elektrodialýzy pro zachycení CO2 ze spalin zkoumal 

Nagasawa a kol. [234] se třemi možnými uspořádáním okruhů, okruh BM a CEM (viz obr. 

XXXa); BPM a AEM (viz obr. XXXb); a BPM, CEM a AEM (viz obr. XXX c). 

Hydrogenuhličitan sodný a NaCl roztok byly použit k napájení regeneračních komor 

elekrtrodialyzéru. Při konstantní hustotě proudu 17 mA /cm 
2
,byla účinnost 40% - 50% pro 

konfiguraci s CEM a BM , 30% účinnost  byla pro konfigurace s BM-AEM. Únik protonů 

přes CEM a hydroxidových iontů prostřednictvím AEM byly významnými nepříznivými 

faktory pro účinnost procesu. Konfigurace BPM-CEM měla nejlepší výkon z hlediska 

energetické náročnosti na zpětně získané CO2. Pokud v modulu byla snížena tloušťka 

pracovního rozdělovače došlo k poklesu specifické energie (menší vzdáleností mezi 

membránami). A to i při snížené proudové hustotě 2,4–9,5 mA/m
2
, vyšší proudové hustoty 

mají vyšší specifické energetické požadavky, ale zároveň vyšší míru využití CO2 ze spalin. 
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Studie dosáhla nejnižší spotřebu energie 92 kJ/mol
− 1 

CO2 při nízkém proudové hustotě 2,4 

mA/cm
-2

.  

Další rozvoj BPED elektrodialýzy byl prezentován ve studii Iizuky [235], která zkoumala 

účinky mnoho faktorů na konkrétní spotřebu energie účinnost za ustálených podmínek. 

Obecně je spotřeba ovlivněna vyššími koncentracemi, vyšším průtokem Na
+
 ve vstupním 

roztoku, nižší proudovou hustotou a počtem párů. Spotřeba energie i účinnost umožňují vyšší 

rozsah absorpce CO2 a tím i vyšší rozsah regenerace CO2. Analýza nákladů určila náklady na 

elektřinu, membránové náklady a náklady celého procesu.  

Další variace zachycení CO2 procesem BPED popsal Jiang a kol. [236] ve spojení s 

procesem produkce aminokyselin. Elektrodialyzační jednotka BM byla tříokruhová BP, AEM 

a CEM (viz obr. XXX c). Pokusy byly prováděny za podmínek konstantní proudové hustoty 

od 20–50 mA/cm
2
 s koncentracemi vstupního plynu mezi 10% –30% CO2 v N2. Účinnost 

byla až 87% a bylo dosáženo nejvyšší vstupní koncentrace CO2. Spotřeba energie byla 

relativně vysoká mezi 1109–1505 kJ.mol
− 1

CO2, ale proces současně produkoval methionin a 

hydroxid sodný, což jsou potenciálně cenné chemické produkty. 

Existují i další alternativní postupy používající iontovýměnnou membránu a různé druhy 

kapalných elektrolytů. Byly navrženy nové elektrochemické přístupy založené na mořské 

vodě a elektrolýze spojené s kalcinací minerálů, 40–42 iontových kapalin, 26,43–45 nebo 

aminů. 22,23 . Rau 4 0,41 navrhl použití roztoku uhličitanu vápenatého s elektrolýzou mořské 

vody k zachycení atmosférického CO2 a transformovat ho do formy hydrogenuhličitanu 

vápenatého: 

Jedná se tedy o elektrochemicky řízenou reakci:  

CaCO3 + 2H2O + CO2  ½ O2  + H2 + Ca(HCO3)2 

 

přičemž uhličitan vápenatý se štěpí na anodě a ionty vápníku přechází pomocí 

elektromigrace. Uhličitan vápenatý je zajímavé médium pro CO2 kvůli jeho relativní 

dostupnosti a ceně. Bohužel energetické nároky na elektrolyzér jsou vyšší než bylo 

předpokládáno. 

Pokud jde o elektrochemický separační proces, hlavní výhodou zachycení bodového zdroje 

je, že je zde relativně vysoká koncentrace CO2, což umožňuje dosahovat vyšších proudových 

hustoty a  účinnosti pro přímou separaci plynů. Pro krok absorpce kapalného elektrolytu by 

bylo potřeba, aby absorbérem protékalo menší množství spalin, aby se nasytil roztok tím by se 

snížily energetické náklady. Běžné znečišťující látky ve spalinách (např. NOx, SO2, saze) 

představují další výzvy, včetně možné degradace elektrolytů. Při záchytu ze vzduchu („direct 

air capture” DAC) z důvodu extrémně zředěné koncentrace, musí být zpracováno nejméně 2 

500 tun vzduchu aby se zachytila jedna tuna CO2. Tyto případy záchytu CO2 jsou vhodné, ale 

pouze pro výrobu syntetickáho paliva v uzavřeném uhlíkovém cyklu. Další výhodou je 

výrazně snížený požadavek na čištění vzduchu vs. spaliny. Elektrochemické metody, které 

fungují izotermicky při nízkých teplotách , alkalické záchytné roztok NaOH nebo KOH mají 

entalpie exotermické absorpce respektive 95,8 kJ mol 
− 1

 CO2. Entalpie absorpce/desorpce 

typického roztoku monoethanolaminu  se odhaduje na přibližně 80 kJ mol
− 1

 CO2.[237]  

Teoreticky nízká spotřeba energie elektrochemických přístupů je pozitivní, ale je také 

důležité zvážit, jak by fungoval praktický systém spojený s energii nutnou na transport 

vzduchu (např. čerpání, dodávka směsi přiváděného plynu,atd). Metody založené na sorpci 
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jsou jediným komercializovaným přístupem pro DAC, hlavně kvůli velkým objemům 

vzduchu, které by se musely zpracovávat. Metody založené na vodných sorbentech jsou 

spojené s regenerací sorbentu pomocí procesu kaustifikace/ tepelné regenerace. Náklady na 

DAC jsou předmětem mnoha debat a byly odhadnuty na 30 –1 000 $ na tunu zachyceného 

CO2[238].  

Další elektrochemickou samostatnou větví záchytu a transformace CO2 jsou palivové 

články. 

 

 

 

 

Obr. 4.3 OV z desulfuralizace spalin 

 

Zpracování FGD je asi nejznámější aplikací firmy Lanran. Kdy zpracovávané množství 

síranových vod v procesu ZLD na ED je 30 t/h . Instalace je uváděna jako reference: FGD 

WW ZLD Shandong Rongcheng Group Power Plant (2018). Schéma procesu zpracování vod 

z FGD je:  předúprava → NF → RO → retentát ED(Lanran) → MVR krystalyzér. Pokud jsou 

používány homogenní membrány čínské výroby druhé generace, tak zakoncentrování obsahu 

solí z retentátu RO není vyšší než 18,8 %. 
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4.6.3. Využití ED v absorbérech CO2 

 

ED lze použít pro regeraci náplní absorbérů. S membránami Ralex byly zjištěny 

následující údaje: 

 

Regenerace amoniaku z vypírky spalin zachytávající CO2  

Spotřeba :  277 kW/h, Membránová plocha: cca 17 000 m
2
 aktivní plochy pro membrány 

Ralex 

 

Regenerace amoniaku z vypírky spalin zachytávající CO2 

Spotřeba : 396 kW/h , Membránová plocha: 756 m
2  
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4.6.4. Možnosti použití  ED v segmentu potravinářství a speciálních produktů  

 

 

GABA 

Aspartan 

Syrovátka 

Mléko 

GOS 

FOS 

Sojové proteiny 

UF permeát a 

laktózové proudy 

Cukry a sladidla 

Deriváty glukózy 

Betain 

L-karnitin 

Daunorubicin  

Penicilin 

Azithromycin colistin 

sulfát 

Erytromycin  

Kyselina glycyrrhizová  

Extrakt z aloe 

Notoginsenosid  

Ginkgo flavonoidy 

Puerarin 

Extrakty z listů tabáku 

Extrakty a hydrolyzáty 

z vepřových zbytků 

Extrakty z vepřové 

krve 

Séra a antiséra z 

hadího jedu Extrakty ze 

zvířecí kůže a kolageny  

Kyselina jantarová 

Ribóza 

Extrakty z mořských 

plodů 

Cytochrom C 

Kyselina 

aminomáselná 

Methionin 

Fenylalanin 

Glycin 

Arginin 

Kyselia asparagová 

Tryptofan 

P-hydroxyfenylglycin 

Izoleucin 

Lysin 

Cystin 

Vitamín C  

Aminokyseliny 

Kyselina vinná 

Kyselina glukonová 

Purifikace v procesu 

výroby peptidů 

Threonin  

Glutamin  

Ornithin 

Tyrosin a různé 

Xylitol  

Xyloza 

1,3-propandiol 

Polyethylenglykol 

Sorbitol 

Smíšený polyol 
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4.6.4.1. Využití elektrodialýzi při produkci octanu sodného, hořečnatého, vápenatého 

(CMA)  

Elektrodialýza (ED) vykazuje potenciál i pro zpracování acetátového fermentačního kalu, 

k oddělení kyseliny octové a nezreagované glukózy a dalších živiny, které mohou být částečně 

recyklovány zpět do fermentoru. Proces ED musí být veden vsádkově a je bohužel omezen 

koncentracemi acetátu v koncentračním proudu ED kolem 135 g/l vápenatého/hořečnatého 

acetátu (CMA) ve fermentačním roztoku při pH 6,8. Zpětná difuze acetátu z produktu 

do vstupního fermentačního roztoku a převod vody nedovolují dosáhnout maximální možné 

koncentrace. Náklady spojené s ED jsou asi 280 €/t fermentačního kalu s CMA (acetátem). Což 

je o 260 €/t dražší než u klasického procesu s využitím keramické mikrofiltrace. 
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Obr. 4.4. Schéma výroby CMA z fermentačního postupu 

4.6.4.2. GOS 

 GOS je prebiotikum s širokým využitím v potravinách pro lidi a zvířata. Produkce GOS 

je více než 95 000 t/rok 2019 v roce 2025 se předpokládá velikost prodeje kolem 105 000 t/rok 

představuje cca 621 mil.$ [98]. Rostoucí netolerance laktózy zvyšuje poptávku po rostlinných 

GOS GOSy se v současné době produkují průmyslově hlavně enzymaticky, kdy je kineticky 

řízená reakce „laktose-transgalaktosylace“ katalyzovaná „beta-galaktosidasami“ z různých 

mikrobiálních kmenů. Enzymatická syntéza GOS, i když je zavedenou technologií, stále nabízí 

mnoho technologických výzev a příležitostí pro další rozvoj, který je třeba brát v úvahu v rámci 

funkčních potravin, což je nejrychleji se rozvíjející trh v potravinářském odvětví. Většina dosud 

nevyřešených problémů se týká poměrně nízkého výnosu GOS, který málokdy přesahuje 40%, 

což odpovídá konverzi laktózy kolem 60%. Další problém je spojený s koncentrací a purifikaci 

konečného GOSu, který ovlivňuje jeho cenu. Nejčastěji je používána k purifikaci 

chromatografie, ale ta je spojená s nutnou eluací a odpadními proudy. ED je schopna s dalšími 

membránovými procesy chromatografii v těchto procesech nahradit. 

 

4.6.4.3. Zpracování xylózy 

  Jako příklad uvádíme jednu z posledních instalací jedná se o projekt mezi společnostmi 

Anhui a společností Jinhua Jinqiu Environmental Protection Water Treatment Co.Ltd , kde se 

jedná  o zpracování xylózy o kapacitě 200 t/d.  Xylóza je získávána pomocí fermentačních 

procesů ze slámy, která slouží jako lignocelulózová surovina a ostatních plodin (čiroku, 

kukuřice atd.)  Nejprve jsou suroviny rozmělněny, následně fermentovány a produkt 

z fermentoru se separuje membránovým procesy, dále se čistí  a separuje ethanol a xylitol, 

izolací z roztoku k čemuž je používán proces IEX.  ED je zde využíváno ke  zpracování roztoku 

xylózy s obsahem soli 3% kdy je jejich obsah snížen na 0,08% a recovery xylózy prý dosahuje 

95%.  

4.6.4.4. Xantanová guma 

Xantanová guma je vyráběna aerobním fermentačním procesem. Mezi organismy používané 

pro jeho výrobu patří především Xanthomonas Campestris, společně s X. Campestris lze použít 

také další kmeny Xanthomonas, jako je X. Karotát, X. Paraveriocola, X. Translucens, X. 

Vasoculoeum a X. Hederae.  

Médium potřebné pro aerobní fermentaci potřebuje alespoň jeden zdroj uhlíku, nejčastěji 

z glukózy, maltózy a škrobu, jako zdroj dusíku rozpustného ve vodě jsou používány peptonové 
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nebo kvasnicové extrakty, hořečnaté soli, fosfáty a další stopové prvky. Také se přidává 

chelatační činidlo, jako je kyselina citronová, aby se udržovala stabilita média v přítomnosti 

železa a dalších stopových prvků. Optimální pH pro fermentaci je 5,5-9.  

Ferementace probíhá v následujících  krocích:  

I) příprava očkovací kultury inokulací Xanthomonas v kultivačním médiu.  

II) Do fermentačního média se přidá očkovací kultura (max. 5% z celkového objemu) 

III) Fermentační médium se inkubuje při 28 ° C za stálého míchání  

IV) Vyrobená xanthanová guma se vysráží za použití ethylu nebo isopropylalkoholů. 

V) Purifikace pomocí filtrace nebo odstředěním 

 

Pokud by jsme uvažovali o zdroji ze syrovátky tedy o zpracování 100 000 kg/d UF permeátu 

s obsahem 5% laktózy byl by výtěžek kolem 3500 kg/den při ceně 1800 €/t. V současnosti je trh 

o velikosti 135 000 t/rok při předpokládaném růstu CAGR 6 % do roku 2027. Pro fermentaci 

syrovátky nebo UF permeátu se používají mikroorganismy Xanthomonas campestris, X 

alblineans, X. frageriae, X. junglandis, X. mannihotis, X gummoscidans and X. aranopodis. , X. 

campestris X59-1232(ATCC-55258). [99] 
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Obr. 4.5. Schéma výroby xantanové gumy membránovými procesy (upraveno z přednášky F. 

Lipnizki) 

 

4.6.4.5. Kyselina Jantarová (E363) 

 Kyseliny jantarová se v potravinářství uplatňuje jako regulátor kyselosti a jako látka 

dodávající jídlu kyselou chuť. Zároveň i zvýrazňuje chuť. Používá se do nápojů (především do 

vín a likérů), do pekařských a masných výrobků, dezertů a do nápojů v prášku. Některé soli 

kyseliny jantarové se mohou používat jako náhražky soli. Její uplatnění nalezneme i ve farmacii 

kde se používá jako projímadlo. 
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 Průmyslově se vyrábí z kyseliny octové nebo také z kukuřice pomocí mikroorganické 

fermentace glukózy. 

 Ze syrovátky ji lze vyrobit i fermentací pomocí Actinobacillus succinogenes 130 Z 

[100]. Nejvyššího výtěžku kyseliny jantarové byly získány, když počáteční koncentrace 

syrovátky 100 g/L. Nejvyšší výtěžek kyseliny jantarové 57 % byl získán při pH 6,8. Při stálém 

dostatku přívodu CO2 jsou hlavními vedlejšími produkty kyselina octová a kyselina mravenčí za 

použití A. succinogenes 130Z. 

 Dále je možné využít postupy fermentace syrovátky pomocí Mannheimia 

succiniciproducens MBEL55E + „Corn steep liquor“, kdy při anaerobním procesu fermentace 

dochází k 69 % výtěžku kyseliny jantarové  o produktivitě 3,9 g/l/h. [101] 

 Oproti použítí Anaerobiospirillum succiniciproducens kde je rychlost produkce pomalá a 

spojená s 30h aktivací laktózového média. Je produktivita kyseliny jantarové získané pomocí A. 

succiniciproducens MBEL55E u syrovátkových médií poměrně vysoká [102].  Fermentaci je 

možné vést kontinuálně z naturálních syrovátek s přidáním kukuřičných sirupů pro dostatečný 

přísun dusíkatých látek. Všeobecná  průmyslová výrobní schéma produkce kyseliny jantarové je 

na schématu XXX. 
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Obr. 4.6. Postupy regenerace kyseliny jantarové 

 

Pokud se jedná o metodu využívající k výrobě elektromembránové procesy, tak ta vychází 

principiálně z propadlého patentu US 5 143 834. Tento proces využívá účinnou anaerobní 
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fermentaci, odsolování pomocí elektrodialýzy, bipolární elektrodialýzy k převodu 

zakoncentrovaných solí kyseliny jantarečné s následnou krystalizací, výsledkem tohoto procesu 

je produkt o čistotě ≥ 99,8%.  Při separaci po krystalizaci je tímto postupem možné získat 

z odpadního proudu i kyseliny octovou. V prvním kroku čištění pomocí ED se oddělí iontově 

nabité látky, jako jsou například kyseliny, od neionogenních druhů, např. cukrů, sacharidů nebo 

bílkoviny. ED umožňuje selektivní rozdělení iontů, pozitivně nabité membrány umožňují 

průchod sukcinátovým aniontů a odpuzují sodné kationty. Tímto mechanizmem procházejí 

všechny nabité molekuly skrz, zatímco nenabité molekuly nejsou ovlivněny nábojem a 

elektrickým polem. Výtěžek je 77% kyseliny. V některých případech je dalším krokem úprava 

roztoku v iontovýměnných kolonách, aby došlo k nahrazení dvojmocných kationtů sukcinátové 

soli ionty sodíku. Koncentrované roztoky solí kyseliny jantarečné jsou zpracovávány na EDBM 

kde získáme kyselinu jantarovou ze sukcinátu. Bohužel výtěžek z EDBM je jen 60%.  Existují 

proto různé modifikace procesu před a po EDBM za účelem zvýšení výtěžnosti a oddělení 

zbytků dalších organických kyselin zejména octové a mléčné.  Na obrázku 36 je uvedena 

možnost použití EDBM při fermentaci z glycerolu. 
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Obr. 4.7. Postup regenerace kyseliny jantarové pomocí EDBP 

 

Kyselina jantarová (SA) je jedním z nejdůležitějších bio-zdrojů v uvažovaných procesech 

„biorafinery“. Jeho výroba fermentací z obnovitelných zdrojů biomasy se stává konsolidovanou 

alternativou, která se prozatím jeví  udržitelnější a potenciálně ekonomičtější než tradiční 

způsob výroby z ropy nebo na bázi ropy. Fermentativní produkce SA byla úspěšně 

komercializována a na jejím základě vzniká velké množství derivátů SA, které podporují 

ekonomickou stabilitu této produkce (viz . přehled na obr.XXX). Společnosti vyrábějící SA z 

fermentace se však zaměřují na specializované trhy a výroba zdaleka není tak rozsáhlá jako 

chemická syntéza. Aby bylo možné vyvinout optimalizované a ekonomické procesy, musí být 

identifikováni nejlepší kandidáti v každém kroku výrobního procesu SA. Bohužel zde není 

prostor na zhodnocení nejslibnějšího zdroje biomasy, způsoby předběžné úpravy, podmínky 

fermentace (tj. vhodné mikroorganismy, návrhy fermentoru a provozní režim) a separační 

techniky pro průmyslovou výrobu SA. V současnosti je při srovnání ekologické stopy oproti 

výrobkům z ropy uváděno snížení o 60%. [103] 

V současné době může být ze SA vyrobeno více než 30 komerčních produktů nebo jejich 

derivátů. Jsou to zejména: rozpouštědla a mazadla, syntetické pryskyřice a polymery schopné 

biologického rozkladu, jako je polybutylen sukcinát (PBS) a polyamidy, meziprodukty pro 

kosmetické produkty, potravinářství,  farmacii. V letech 1999 až 2011 se celosvětový trh pro SA 

zvyšil o 10% ročně,  mezi lety 2010 – 2015 se více než ztrojnásobil  a očekává se, že tento trh 
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poroste CAGR (složená roční míra růstu) přibližně o 24% do roku 2020 [104,106,107]. Až 

donedávna dominovali na trhu petrochemické společnosti při výrobě SA a do roku 2011 byla 

produkce biopaliva na bázi biologické rafinace nižší než 5% z celkové produkce SA[103,104]. 

V roce 2013 se však společnosti vyrábějící SA založené na technologii „biorefinery“ zvýšili svůj 

podíl na trhu na 48,7% [108] roce 2013 činila celková produkce SA přibližně 38 000 t s 

celkovou tržní hodnotou 108 milionů $ (přibližně 2860 $/t), zatímco celosvětová produkce SA 

založená na petrochemii byla 40 000 t s tržní hodnotou 100 milionů $ (přibližně 2500 $/t). V 

roce 2015 byl odhadovaný adresný trh pro chemické látky odvozené od SA mezi 7 a 10 

miliardami $, včetně 1,4 butandiolu (BDO - až 4 miliardy dolarů), tetrahydrofuranu (THF) a 

oxalan-2-onu (GBL). Vzhledem k bohatství průmyslové činnosti zaměřené na produkci SA na 

bázi  „biorafinerií“ byla v letech 2015 - 2016 hlášena produkce SA jako nejrychleji rostoucí trh 

založený na biomase. 

Výhodou výroby kyseliny jantarečné z syrovátky nebo glycerolu je možnost přímého použití 

pro fermentaci bez předcházejících úprav na rozdíl od lignocelulozových a jiných zdrojů surovin 

pro fermentaci. Bohužel v Evropě je lignocelulóza považována za budoucí hlavní surovinou pro 

průmyslovou fermentaci SA i přes komplikovanost výroby a zejména nutnosti předúpravy 

pomocí hydrolýzy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.8. Přehled některých vybraných speciálních a komoditních chemikálií, které lze 

syntetizovat z kyseliny jantarové 

 

4.6.4.6. Kyselina Glutmová (GABA) 

 Pro výrobu kyseliny glutamové se používá dnes běžně proces EDBM. Tento proces 

nahrazuje běžné technologické schéma, kdy z fermentace škrobu se získává glukóza, která je 

neutralizovaná CaO a NaOH za vzniku glukonátu vápenatého. Ten je odfiltrován a nakonec se 

okyseluje H2SO4 za vzniku kyseliny glukonové a síranu vápenatého. Proces a výhoda použití 
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EDBM je, že lze kyselinu vyrábět „přímo“ z glukonátu sodného. V praxi  je  transmembránové 

napětí do 1,6 V (při použití modulu typu THRB 12060). Proces produkuje minimálními 

odpadními vody a minimalizuje potřebu kyseliny sírové na rozdíl od konvenčního postupu 

výroby. 

 Technologie bipolární membránové elektrodialýzy převádí glukonát sodný na kyselinu 

glukonovou při proudová hustotě 500 - 1000 A/m
2
, míra přeměny glukonátu sodného je větší 

než 98,5%, proudová účinnost je nad 88% a udávaná spotřeba energie je 300 kWh/t kyseliny . 

Komplexní provozní náklady jsou kolem 500 juanů/t kyseliny, což je mnohem nižší než 

komplexní náklady klasické technologie což se pohybuje po přepočtu mezi 800 až 1200 juanů/t 

kyseliny. Na konci roku 2015 byla oficiálně uvedena do provozu bipolární výrobní linka GABA 

s roční produkcí 10 000 tun za rok [109]. 

   

4.6.4.7. Betain 

ED se využívá k odstraňování zejména chloridových solí z betainových roztoků.  Betain je 

pozitivně nabitá neutrální chemická sloučenina, která se podílí na fungování jater, buněčné 

reprodukce a karnitinu v lidském těle. Betain nebo trimethylglycin (TMG) jsou další termíny 

používané pro betain. Obecně se betain vyskytuje v různých druzích zeleniny, mezi které patří 

cukrová řepa, špenát, brokolice a obilovin. Má širokou škálu aplikací, jako je prevence 

srdečních chorob, zlepšení tukové a bílkovinové rovnováhy těla. Betaine také pomáhá 

podporovat svalový růst a zlepšuje ztrátu tuku díky podpoře syntézy bílkovin v těle. Betaine 

také pomáhá s regenerací fyzického poškození buněk způsobených vysokou konzumací 

alkoholu. 

Betain se dodává na trh v základních dvou formách jako přírodní a synteticky vyrobený.  Trh 

byl v roce 2019 o velikosti 3,89 miliard $. Betain se tedy používá v řadě aplikací, včetně léčby 

onemocnění jater, rakoviny, srdečních chorob a dalších. V důsledku čehož stoupá poptávka po 

betainu v lékařském průmyslu. Zvyšující se používání betainu v průmyslu osobní péče je dalším 

klíčovým faktorem pro růst trhu s betainem. Na základě typu je syntetický betain největším 

segmentem, ale očekává se, že proces výroby přírodního betainu se bude rychle rozvíjet. A to 

hlavně díky zvyšujícímu se zdravotnímu povědomí spotřebitelů a poroste s povědomím o 

nepříznivých účincích syntetického betainu. Přírodní betaine se doporučuje pro použití v 

přípravcích pro zdravou výživu – nápoje tak pro přípravky na mytí a péči o pleť. 

Regulační orgány v EU a FEEDAP se snaží podporovat používání betainu v potravinářském 

a nápojovém průmyslu z důvodu jeho pozitivních účinků a předpokládá se, že v následujícím 

období se zvýší pronikání na všech světových trzích (Prováděcí nařízení 2019/9/EU o povolení 

bezvodého betainu jako doplňkové látky pro zvířata určená k produkci potravin s výjimkou 

králíků). V této oblasti probíhá i výzkum nejznámější je spolupráce mezi BASF [111]  

s Solazymem na beteinu získávaného z řas pro produkci mýdel, pěn a šampónů. Danisco a 

Tereos uzavřeli dohodu při spolupráci na extrakci betainu z výroby bioethanolu. 
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Obr. 4.9. Procesní schéma výroby přírodního betainu firmy DuPont filiálky ve Finsku [112] 
 

Proces výroby přírodním betainu je založen na partnerství se zpracovateli cukrové řepy 

používajícími vlastní melasu. Proces je založen na odstranění zbytkového cukru z důvodu, že 

cukrová řepa obsahuje významné množství betainu. Cukr je odstraňován zvýšenou extrakcí a 

tím zároveň dochází k získání  frakce bohaté na betain zvanou betainová melasa. Pokud není 

tento proud zpracován končí tento postranní proud jako cukrovaná melasa. Betainová melasa od 

partnerských cukrovarů je transportována do výrobního závodu DuPont ve Finsku, kde je betain 

extrahován pomocí filtračních a separačních a krystalizačních metod. Současně se izoluje další 

krystalický vedlejší produkt z cukrové řepy, inositol ,který se používá pro další výživové 

aplikace. Veškerý zbývající materiál se shromažďuje a odpařením se zakoncentruje jako tzv. 

separační melasa, která se prodává pro krmení skotu. 
 

Obr. 4.10. Procesní schéma výroby syntetického betainu [112]
 

 

V Číně je nejčastěji vyráběn syntetický betain HCl data byla získána z článků od odborníka v 

oboru Zhuoyao (2012) a i z teoretických reakčních konverzí a předpokladů v materiálových 

bilancí inženýrů DuPont (Kuusisto et al, 2012).  

Syntetický betainový HCl se vyrábí ve třech postupných reakčních krocích:  

Uhličitan sodný (Na2CO3) a MCAA  (kyselina chloroctová) reagují ve vodném roztoku za 

vzniku chloracetátu sodného. 

Chloracetát sodný reaguje s TMA (Trimethylamin) a vytváří roztok betainu a NaCl. Před třetí 

reakcí se roztok koncentruje odpařením a odstraňují soli. (Zde se využívá aplikace ED) 

Betain reaguje s HCl za vzniku betain HCl. Po odpaření krystalizuje betainový HCl z 

matečného louhu a je separován nejčastěji odstředěním s následným sušením. Matečný louh 
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stále cirkuluje a zvyšuje výtěžek krystalů. Nakonec je NaCl a promývací roztok zpracován 

společně s odpadním proudem z první evaporace. 

 

Obr. 4.11. Procesní schéma výroby syntetického betainu HCl [120]
 

 

Z uvedeného je vidět, že pro přírodní produkci se běžně používá cukerná melasa nebo 

vinassa.  
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 Elektrodeionizace 4.7.

Elektrodionizace (EDI), která kombinuje výhody elektrodialýzy (ED) a konvenční 

iontoměničové procesy (IX) je běžně používána pro výrobu ultračisté vody. Se schopností 

provádět nepřetržitý a hluboký deionizační proces bez regenerace chemikálií našla EDI řadu 

nových zajímavých aplikací - například při čištění odpadních vod, separaci a čištění 

biotechnologických produktů a – lze najít i další potenciální pole využití.  

 

 

Obr. 4.12. Možné konfigurace EDI modulů. A) mixbed , b) neplněná C komora, c) vrstvené 

komory, d) s bipolární membránou (BMEDI) a s neplněnnou C komorou, e) BMEDI s 

přídavným ochranným prostorem [113]   

 

CEDI je přirozený, ekologický přístup k čištění vod, má výhody, které jsou: nezahrnuje 

spotřebu chemikálií potřebné pro regeneraci ionexů, vysoce čistá voda a hlavně účinné 

odstraňování iontů a regenerace. V literatuře se hodně diskutuje o EDI bez membrány o 

elektrostaticky stíněných zónách a různých postupech proti znečištění modulu. Možná revoluce 

v elektrodeionizaci možná nastane díky periodickým posunům polarity, které zabrání zanášení a 

srážení na membránách. Dále se zkouší elektrodeionizační imobilizované pryskyřice (ionexové 

destičky), což by mohlo být energeticky účinná separační technika s nízkými náklady, která 

využívá elektřinu přímo k oddělení iontů. Tato technologie nabízí lepší hydrauliku roztoku, větší 

vodivost, lepší pH regulaci, porézní pevný podklad a s tím i spojenou jednoduchou manipulaci s 

materiálem. Toto vše by mohlo vyústit ke zlepšení struktury elektrodeionizerů, snížení 

elektrostatického stínění, možnosti integrace bipolárních membrán a nanomateriálů budou 

výrazně zvyšovat účinnost elektrodeionizačních systémů. 
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4.7.1. Výroba ultračisté vody  

Požadavky na ultračistou vodu rychle rostou s rozvojem následujících  průmyslových 

odvětví, polovodičů, farmacii a energetiky. Kontinuální elektrodionizace se dnes běžně používá 

k výrobě vody o vysoké čistotě[114]. Reverzní osmóza je používána jako proces předúpravy 

vody pro EDI/CEDI. Faktory které ovlivňují výkonnost procesu je rychlost proudění komorami, 

trajektorie toku v samostatných komorách, vodivost vody, proudová hustota a její distribuce . 

4.7.2. Změkčování vody  

Tvrdost ve vodách způsobuje přítomnost kationtů Ca
2+

, Mg
2+

 a v omezené míře železo a 

hliník které jsou náchylné k tvorbě šupin a vedou k vážným poruchám v následných 

technologiích. Procento odstranění Ca
2 +

 může být téměř 100% při použití příslušného napětí pro 

proces. Příliš nízký průtok proudu koncentrátu může významně zvýšit riziko zanešení modulu 

EDI. Současné odstraňování a regenerace dusičnanů a tvrdosti je spojeno s vysokým stupněm 

odstranění 93% pro NO3 vápníku kolem 97% a 96% hořčíku [116,115]. 

4.7.3. Odstraňování chromu z OV 

  V současné době je elektrodionizace široce používána v EU k extrakci iontů těžkých 

kovů v roztocích. Šestimocný chrom je toxický, který se často vyskytuje v průmyslových 

odpadních vodách v důsledku galvanického pokovování [117]. Pokud srovnáme EDI s 

elektrodialýzou při odstraňování odstranění Cr (VI) z roztoku tak stupeň odstranění  byl od  50% 

do 98% se spotřebou energie při elektrodialýze 1,21 kWh/m3, ale při elektrodionizaci s 

aniontovým ložem  dochází k odstraněním chrómu z 97,55% při spotřebě energie 0,91 kWh / 

m3. Při EDI s mixbedovým ložem je stupeň odstranění 99,8% se spotřebou 0,167 kWh / m3 

[118]. Pokud je lože v EDI kombinováno s aniontovou pryskyřicí a silně kyselou kationtovou 

pryskyřicí dosahuje CEDI odstranění více než 98,5% Cr (VI) se spotřebou energie pod 0,07 kW 

h/m3  [119-120].  

4.7.4. Odstraňování arsenu 

Tento proces je stále ve formě výzkumu , proces odstraňování As pomocí EDI je závislý na 

účinnost na  třech parametrech, vyčerpání a stárnutí pryskyřice a napětí. Odstranění As 

kontinuální elektrodionizací vyžaduje více práce pro zvýšení efektivity [121]  . 

4.7.5. Odstraňování amoniaku 

EDI je vhodného k ošetření OV s amoniakem, je tedy vhodné k odstranění nízkých 

koncentrací iontů NH4
+
. Dvoustupňový metoda elektrodionizace může snížit ionty NH4

+
 od 200 

ppm do 1 ppm [122]. Elektrodionizace odstraňování 95% NH4 
+ 

z 0,025M  roztoku a 76% NH4 
+ 

z koncentrace 0,5 M [123].  Jako prevence proti náhlému nasycení katexového lože v EDI je 

v tomto případě  navržena regenerace pomocí  pomocí kyseliny sírové. Dá se odvodit, že 

rychlost odstraňování amoniaku z odpadní vody obsahující 1000 ppb byla kolem 99,7. Všechny 

a další kontaminující látky byly také vyloučeny, protože došlo k elektrodionizaci, vodivost vody 

odpovídá přibližně 0,07 μs/ cm [124]  .  
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4.7.6. Ostatní zkoumané možnosti využití EDI 

Odstranění kovových iontů pomocí EDI a to zejména z pohledu čištění roztoků obsahujícíh 

ionty těžkých kovů bylo v poslední době věnována velká pozornost. Avšak v důsledku srážení 

hydroxidů dvojmocných kovů v důsledku reakce kovových iontů s hydroxidovými ionty 

přítomnými v EDI je použití EDI procesu v čištění odpadních vod značně omezené.  

Zkoumáno bylo Odstranění iontů Cu
2+

, Bylo zjištěno, že výkon modulu je nejlepší bez 

iontovýměnné pryskyřice v koncentrátových komorách. Pokud byla směsná iontoměničová 

pryskyřice přítomna v koncentračních komorách, tak při nízkém napětí není získávána kvalitní 

vyčištěná voda. Dalším důležitým parametrem pro odstranění iontů Cu
2 +

 je stupeň zesíťování 

iontoměničové pryskyřice [125]. Dále bylo zkoumáno odstranění iontů Ni2 +, Co2+,, Zn2 +, 

Cd2 +, Ni2 +, Cu2 +[126].  Keramati a kol. použili systémy ED a EDI k výrobě NaOH z 

odpadního proudu věže Merox (oxidace merkaptanu) [127]. Účinky použitého napětí a rychlosti 

toku na aktuální účinnost iontu Na + byly zkoumány a porovnány ekonomika procesu a využití 

NaOH. Porovnání výsledků dvou procesů ukázalo, že EDI byl úspěšnější, pokud jde o 

regeneraci NaOH, zejména při nízkém napětí. Maximální výtěžek NaOH byl 75% pro ED a 

85% pro EDI systém.  Elleuch et al. použil EDI k čištění průmyslového roztoku kyseliny 

fosforečné, který obsahuje ionty Mg2+, Fe3 +, Zn2 + a Cd2 +. Po 5 hodinách bylo odstranění 

všech prvků téměř 30% [128]  . Yu et al. použil EDI k čištění kaprolaktamu [129]  . 

Kaprolaktamový vodný roztok (30%) byl přiváděn do systému EDI a koncentrace organických 

látek, jako je 5-ethyldihydro-2 (3H) -furanon, anilin, 4, 5, 6, 7-tetrahydrobenzofurazan a N- (N-

acetyl- L-ananyl) -glycinbutylester v roztoku kaprolaktamu byl redukován. Vodivost vyčištěné 

vody byla nižší než 10 μS / cm. 

 

Jediným producentem EDI v ČR je firma MEGA. Na poli integrátorů je ale více firem, které 

jsou schopny moduly dodat, včetně všech známých světových dodavatelů jako jsou  

EVOQUA,SUEZ, SnowPure, Ionics atd. V ČR jsou zařízení integrovaná firmami Veolia, 

MICO, MEGA. Dalšími dodavateli modulů EDI jsou Suez SA , Veolia Environnement S.A., 

Evoqua Water Technologies LLC Qua Group (US), Dow DuPont Inc. , Snowpure LLC , BWT, 

Ovivo Inc. , Ionics , Pure Aqua Inc. 

 Membránová kapacitní deionizace MCDI 4.8.

Elektro-poháněné technologie jsou považovány za potenciální alternativu k současné 

technologii, reverzní osmóze, pro odsolování brakických vod. Kapacitní deionizace (CDI), 

založená na principu elektrosorpce, je stále intenzivně zkoumána díky předpokladu, že bude 

energeticky efektivní. Bohužel proces je z energetického hlediska vymezován právě pouze k RO 

a to i přesto, že ED je úspěšně nasazena v mnoha průmyslových aplikací a v posledních 

desetiletích se zintenzivňuje její aplikační výzkum a vývoj. Naproti tomu si CDI v poslední době 

získala značnou pozornost, protože byla propagována jako energeticky účinná technologie pro 

odsolování brakické vody. Pokud by jsem, ale provedli systematické srovnání energetické 

účinnosti ED a MCDI,  z publikovaných dat  by jsme odhalili,  že ED spotřebuje výrazně méně 

energie než MCDI pro odsolování brakické vody. Ukázalo by se, že energetická účinnost ED je 

vyšší než u MCDI za všech zkoumaných podmínek (napětí, rychlost průtoku, spotřeba energie). 

Další rozdíly ve výkonnosti technologických postupů vznikají při obtížnějších separacích (vyšší 
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slanost vstupního roztoku, odstraňování soli, zpětné získávání vody a kapacity zařízení). 

Omezené potenciální okno pro CDI (< 1,5 V) omezuje slanost vstupního roztoku a tím rozsah 

možnosti odstraňování solí, kterého lze prakticky dosáhnout u MCDI.  Toto omezení způsobují 

separační vlastnosti elektrod díky své mezní kapacity sorpce. 80% odstranění soli lze dosáhnout 

u MCDI pouze do 1 g /l [130]  , přičemž maximální odstranění solí rychle klesá se zvyšující se 

salinitou vstupního roztoku.  

ED nevykazuje tak přísná omezení v slanosti roztoků a odstraňování soli. Je však důležité si 

uvědomit, že provoz jednoprůchodového ED při slanosti mimo brakické vody nebo při velmi 

vysokém odstraňování solí povede k rychlému zhoršení energetické účinnosti, takže ED bude v 

takových režimech energeticky nevýhodné oproti RO. Transportuje se v zásadě více solí, které 

ve své podstatě vyžadují větší spotřebu energie v ED. Navíc při vysokých solnostech při 

odstraňování solí se transmembránové koncentrační gradienty podstatně zvyšují, což zhoršuje 

zpětnou difúzi, ko-iontový transport a transport vody , což snižují energetickou účinnost ED. 

Vysoká slanost vstupního roztoku  také vykazuje extrémnější koncentrační polarizaci, což má za 

následek omezení proudové hustoty, které omezují maximální dosažitelné odstranění soli. ED 

však zůstává ve srovnání s MCDI pro použití v brakických vodách vysoce univerzální.  

Pokud by se zvažovala energetická účinnost každé technologie pro brakické vody, kdy lze 

očekávat, že výkonnost MCDI bude srovnatelnější s ED. Při provozu při nízké solnosti se 

zvyšuje iontový odpor roztoku, zvyšuje se celková energetická účinnost ED i MCDI kvůli 

požadované nízké hustotě proudu.  ED a MCDI jsou založené na principu převodu iontů z 

roztoku elektrickým polem, mají tu nevýhodu, že jsou schopné odstranit pouze nabité druhy. 

Kromě toho jsou obě technologie náchylné k znečištění a anorganickému foulingu, což vede ke 

zhoršení výkonu zařízení v průběhu času. Proto musí být provedeno účinné odstranění 

neutrálních látek a prevence znečištění, usazování nerozpustných látek. Zatímco k tvorbě 

foulingu a znečištění v ED dochází ve spojitosti s membránami. V MCDI  jsou náchylné k 

znečištění a tvorbě usazenin také elektrody včetně membrán. 

EDR prokázalo v praxi účinné zmírnění foulingu periodickým obrácením polarity - 

automatický postup, který celkovému provozu přidává malou složitost. Naproti tomu změna 

polarity během procesu vybíjení CDI je neúčinná pro regeneraci bez možnosti využití rozsahu 

elektrod. Je tedy nutné alkalické nebo kyselé promývání pro vyčištění systému MCDI, což 

komplikuje a zvyšuje náklady na provoz.  

Je pravděpodobné, že je u ED zapotřebí méně intenzivní předúprava ve srovnání s MCDI u 

zdrojových vod obsahujících vysoké hladiny rozpuštěných organických látek nebo iontů 

vytvářejících nerozpustné sloučeniny. Což je jeden z faktorů, který je třeba vzít v úvahu při 

určování praktické využitelnosti každé technologie. Primární překážkou, která brání vyššímu 

využití ED, jsou vysoké náklady na iontovýměnné membrány, při porovnání s membrány pro 

RO.  

Nedávný zájem o palivové články a výrobu energie pomocí reverzní elektrodialýzy však vedl 

k obnovenému výzkumu a vývoji IEM. Ukázalo se, že například profilované iontovýměnné 

membrány, spíše než konvenční konstrukce plochých IEM, zvyšují účinnost přenosu hmoty 

v ED [131] . Rozvoj IEM se zlepšenou permselektivitou a stabilitou je další oblastí posledního 

zájmu výzkumu, přičemž je navrženo mnoho nových IEM. [132-135]   Díky inovacím a 

aplikacím IEM se náklady na jejich výrobu v následujících letech pravděpodobně sníží, což ED 

více zvýší ekonomicky konkurenceschopnost s RO. Snížení nákladů IEM by také prospělo 
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MCDI, ačkoli nedávná technoekonomická analýza MCDI odhalila, že životnost elektrod je 

hlavní překážkou pro dosažení ekonomické životaschopnosti.[109] Současné elektrody totiž trpí 

podstatnou ztrátou výkonu během stovek cyklů. Konkurenční technologie pro odsolování 

brakické vody vyžaduje elektrody schopné nepřetržitě pracovat po desítky tisíc cyklů. Potřeba 

elektrod pro každý pár v  MCDI vede také k větší velikosti systému vzhledem k ED. Současná 

omezení elektrodové kapacitance vyžadují použití velkých elektrod k uložení dostatečného 

množství iontů solí v jednom nabíjecím cyklu CDI.  

Naproti tomu modul pro ED, kde jsou stovky párů iontovýměnných membrán mezi jedním 

párem elektrod . ED moduly jsou obvykle velmi kompaktní. Pokračující výzkum IEM a různých 

geomertií  modulů  v budoucnu povede k ještě menší zastavěné ploše a systémovým 

požadavkům ED.  ED spotřebovává za všech podmínek zpracování brakických podstatně méně 

energie než MCDI. 

Energetická spotřeba ED je podstatně nižší než MCDI, přičemž energetická účinnost je u 

mnoha separací téměř řádově vyšší. I při idealizovaném provozu (úplné získání energie a snížení 

energetických ztrát) zůstává energetická účinnost MCDI nižší než ED. 

Dále ED má oproti MCDI několik praktických výhod, včetně nižší tendence proti znečištění a 

spotřebě chemikálií pro následné čištění, nižších kapitálových nákladů a menší velikosti 

systému. 

 

V ČR není žádný průmyslový dodavatel kapacitní deionizace, ani elektrod pro kapacitní 

deionizaci, jediným potenciálním dodavatelem iontovýměnných membrán pro tento proces jsou 

společnosti ze skupiny MEGA a. s. Elektrolýza .V ČR není žádný průmyslový výrobce 

elektrolýzy 

 

Tab. 4.10. Přední společnosti dodávající CDI na trhu v roce 2017-2020 

 

Firma Rok 

založení 

Typ CDI Vynálezci / MD Technology 

Voltea (NED) 2008 MCDI/CAPDI Bryan Brister, 

Jonathan Hodes, Timothy Cavitt 

UR_WATERLLC (USA) 2009 Modified CDI Mr. John Etter 

Prof. Marc Anderson 

Idropan Dell’Orto (ITA) 2012 MCDI Tullio Servida 

Atlantis Technologies (USA) 2014 Radial deionization Patrick Curran, 

Brian Hill 

Current Water Technologies inc. 

(CAN) 

2016 Electro-static 

deionization 

Dr. Gene S. Shelp 

Ionic Engineering Technology Pvt. 

Ltd. (IND) 

2016 CAPDIc K.V. Raman 

PowerTechWater, LLC (USA) 2016 Inverted-CDI Dr. Cameron Lippert 

InnoDI (An IITM incubated 

company) (IND) 

2016 MCDI Tullio Servida, 

Vijay Sampath, 

Prof. T. Pradeep 

Enpar Technologies Inc.(CAN) 2015 Radial 

deionization/MCDI 
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4.8.1. Chlor - Alkalický průmysl  

Očekává se, že tento segment bude růst z důvodu jednak zvyšující se výroby zejména chlóru, 

louhu sodného a dalších derivátů nebo produktů na bázi Na a Cl, jako je chlorovaný parafin, 

kyselina chlorovodíková, bělicí prášky, chlornan sodný a plynný vodík. IEM membrány využívá 

elektrolýza roztoku chloridu sodného (solný roztok) zajišťující tvorbu výše uvedených produktů. 

Tyto produkty jsou nyní spotřebovávány hlavně v automotivu, ve stavebnictví, při výrobě 

celulózy, v potravinářství a papírenství. 

Vzhledem k tomu, jak bylo popsáno výše roste i výroba hliníku a pro ni je opět nutný i sodný 

louh. Který představuje stále primární surovinu pro rafinaci hliníku, v důsledku čehož se 

očekává, že expanze na trhu s oxidem hlinitým podnítí požadavek na sodný louh. Tento postup 

je však velmi energeticky náročný a je možné, že zvýšená poptávka po energii bude bránit 

expanzi. 

 

Mezi klíčové hráče patří : 

Occidental Petroleum Corporation,  Ineos Group Limited, 

 Xinjiang Zhongtai Chemical Company Limited, Hanwha Chemical Corporation,  

Nirma Limited,  Solvay SA,  

Olin Corporation,  Formosa Plastics Corporation,  

FMC Corporation,  Tata Chemicals Limited 

Bayer Material Sciences AG  AkzoNobel  

Tata Chemicals Ltd.  Dow Chemicals  

Olin Corporation  Nirma Limited  

Formosa Plastics Corporation  Solvay S.A.  

Occidental Petroleum Corporation  Ineos Group Limited  

FMC Corporation  Tosoh Corporation 

V ČR byly procesy využívající diafragmu nebo rtuť již ve všech firmách nahrazen 

membránovou elektrolýzou od různých výrobců. Ať již čínské nebo evropské provenience. 

 
Proces elektrolýzy je nabízen i v zařízeních pro výrobu bazénové desinfekce, kdy je 

pomocí elektrolýzy z  roztoku s NaCl získáván desinfekční prostředek. Jako příklad lze 

uvést zařízení fumaGen®LS HC, kde je produkován HOCl sloužící k desinfekci. Další proces 

od firmy Fumatech prodávaný v ČR je systém fumaGen®LS – A. Jedná se o inovaci klasického 

procesu ECA, kdy při použití solného roztoku (NaCl) se pro výrobu dezinfekčního prostředku 

využívá katodových a anodových reakcí. Při této klasické elektrolýze je konverze max. 20% z 

roztoku solanky na dezinfekční činidlo (HOCl). Významná nevýhoda a hrozba při provozu 

takových zařízení je samozřejmě vysoké riziko koroze tímto desinfekčním prostředkem. 

Elektrochemická aktivace pomocí FumaGen® je proces elektrolýzy, při jehož použití je 

v desinfikované vodě vytvářeno desinfekční činidlo. Potřebná sůl je poskytována z třetí komory, 

která je hydraulicky oddělená od ostatních proudů, jedná se tedy o EED. Generované látky jsou: 

anolyt HOCl a zředěný katolyt NaOH (koncentrace 2%). Rozdíl oproti běžnému 
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elektrolytickému systému je v použití patentované chlorově stabilní aniontové membráně a 

inovovaných anodových elektrod, výrobce udává vynikající vlastnosti včetně samostatného 

poměru konverze 1:1 (sůl:chloridy). Využití tohoto systému je vhodné pro procesy CIP 

v potravinářství a pivovarnictví. HOCl slouží k desinfekci roztoků a vzniklý louh se skladuje do 

nádrže a vzniklý roztok je následně použit při louhovém cyklu CIP. 

 

4.8.2. Elektrolýza vodíku 

Elektrolýzu vodíku je možné rozdělit podle typu elektrolytu: 

Elektrolyt s tuhým roztokem oxidem (SOE),  

Membránovou s protonově výměnnou membránou (PEM)  

Elektrolýza alkalickou vodou 

Vysokoteplotní elektrolýza s tuhým roztokem oxidu (SOEC,SOXE) 

  Podle koncových uživatelů:  Výroba elektroniky a polovodičů, elektrárny, ocelárny, 

petrochemický průmysl, léčiva a další.  Pro elektrolýzu vody potřebujeme čistou odsolenou 

vodu, aby na elektrodách nedocházelo k nežádoucím jevům. 

 

Obr. 4.13.  Různé druhy PEM elektrolyzéru a jejich uspořádání 

  

Dodavatelé vodíkové elektrolýzy  

 V ČR není žádný průmyslový dodavatel vodíkové elektrolýzy . Zahraniční dodavatelé 

jsou uvedeny níže: 

 

718th Research Institute of CSIC  

Teledyne Energy Systems  

Hydrogenics  

Nel Hydrogen  

Suzhou Jingli  

Beijing Zhongdian  

McPhy  

Asahi Kasei  



   

 

 

105/224 

Erre Due SpA  

ShaanXi HuaQin  

Kobelco Eco-Solutions  

ELB Elektrolysetechnik GmbH  

ITM Power 

Siemens  

TianJin Mainland  

Areva H2gen  

Shandong Saksay Hydrogen Energy  

Idroenergy Spa 

Yangzhou Chungdean Hydrogen     

Equipment 

Toshiba 

Proton On-Site  

ThyssenKrupp AG 

Linde AG 

Air Products and Chemicals 

Hydrogenics Corporation 

Peak Scientific 

 

 

 

Obr. 4.14. Zastoupení vodíkové elektrolýzy dle regionů [136]
 

 

 V roce 2018 bylo instalováno 464 zařízení typu PEM. Marketingové studie 

předpokládají,  že PEM elektrolyzéry se stanou hlavním typem elektrolýzy vodíky. Během let 

2019–2024 se předpokládá zvýšení dodávek elektrolyzéru PEM o 14,85%. Očekává se, že 

celosvětový trh s elektrolýzou vody poroste v příštích pěti letech při přibližně CAGR zhruba 

7,2% a podle studií dosáhne v roce 2024 trh velikosti cca 410 milionů $ z 290 milionů $ v roce 

2019. 

Na základě koncového uživatele vodíku v letech 2016 a 2017 měl největší spotřebu vodíku 

chemický segment s tržním podílem 38,87%. 
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4.8.3. Vysokoteplotní elektrolýza CO2 na bázi pevného oxidu  

Vysokoteplotní elektrolýza H2O a CO2 za účelem výroby udržitelných paliv pomocí 

elektrolytických článků na bázi pevného oxidu (SOEC). Zatím největší výzvou pro SOEC je 

zvýšení životnosti elektrod a vysoké provozní náklady. Životnost SOEC by měla být alespoň 50 

000 h, aby si udržela svou konkurenceschopnost na trhu. Většina známých SOEC vykazuje 

životnost menší než 10 000 h a to se zřejmými mírami degradace. Náklady na SOEC silně závisí 

na množství spotřebované elektřiny a cenách elektřiny. Náklady na elektřinu přispívají k více 

než 80% celkových nákladů na SOEC. Vývoj vysoce výkonného a stabilního SOEC je proto 

rozhodující pro zlepšení jeho konkurenceschopnosti, protože vysoce výkonný SOEC může 

dosáhnout určité proudové hustoty při nižším potenciálu nebo teplotě, což má pozitivní vliv na 

poklesu výkonu a snižuje spotřebu elektřiny. Za účelem získání vysoce výkonného a stabilního 

SOEC se navrhuje několik strategií pro budoucí výzkum:  

Využití DFT výpočtů, in situ fyzio-chemické charakterizační techniky, jako je rentgenová 

fotoelektronová spektroskopie, rentgenová difrakce, rentgenová adsorpční spektroskopie, 

rentgenová počítačová tomografie, transmisní elektronová mikroskopie a skenovací elektronová 

mikroskopie a elektrochemická charakterizace jako je impedanční spektroskopie střídavého 

proudu a distribuce analýzy relaxačních časů pro sledování elementárních procesů elektrodových 

reakcí a degradačních procesů SOEC během dlouhodobého provozu, což může poskytnout 

užitečné informace pro další zkoumání pokročilých elektrodových materiálů. 

Zavedení aktivních rozhraní přizpůsobení struktury a nestechiometrie současných dvojitých 

oxidů perovskitu, Ruddlesden – Popperovy fáze a dalších slibných kandidátů, aby se zvýšila 

funkčnost materiálů a  usnadnily elektrochemické reakce. Rozšíření strategie dopování na 

kyslíkové místo ve struktuře halogenovým prvkem pro optimalizaci elektrochemických 

vlastností a chemické krystalové struktury. Využití motod vhodných k rozptylování tuhého 

elektrolytu, jako je depozice atomových vrstev, chemické depozice par nebo fyzikální depozice 

par, ke snížení tloušťky elektrolytu a posílení rozhraní mezi elektrodou a elektrolytem pro 

podporu elektrochemického výkonu a stability SOEC. 

 Multifunkcionalizovat SOEC začleněním 

oxidační vazby metanu, oxidační dehydrogenace 

lehkých alkanů, metanové aerobní aromatizace 

nebo jiných cenných chemických reakcí na 

anodě, což může zvýšit termodynamiku 

elektrolýzy CO2 na katodě a současně se plně 

využije vytvořených molekul kyslíku v anodě 

a tím by došlo k upgradu alkálií na cenné 

produkty. 

 

Nejblíže komercializaci elektrolýzy na bázi 

pevného oxidu (SOXE) k zpětnému získání 

kyslíku je od firmy CoorsTek. Proces je funkční 

pokud máme CO2  alespoň o koncentraci 95%.  

Obr. 4.15. Proces SOXE 

firmy Coorstek 
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Používá se elektrolyzér složený z elektrolytu ze směsi   složené z oxidu skandia a se 

stabilizovaného oxid zirkonu (ScSZ) a s keramickými anodami z cermetů (keramicko-kovový 

kompozit) a katodou. Tuhý elektrolyt v této formě se používá ze tří základních důvodů : 

Účinnost 

Stabilita 

Trvanlivost 

Elektrolýza na bázi tuhého oxidu spotřebovává mnohem méně elektrické energie než jiné 

procesy, což by mělo minimalizovat spotřebu energie (SOXE pracují blízko teoretického minima 

účinnosti). Jiné elektrolytické systémy využívají kapalné elektrolyty k vedení iontů k anodě. 

Tento navržený systém však zůstává jako stabilní i v drsném prostředí (např. extrémní chlad, 

nízká gravitace , prašná atmosféra). Tyto podmínky ovlivňují zejména kapalné elektrolyty, 

protože jejich fáze a objemy jsou dramaticky ovlivněny vnějšími teplotami. Kromě toho 

prachová kontaminace snižuje účinnost elektrolytu. Na druhé straně keramika v pevném stavu 

bude schopna zabránit kontaminaci díky svému „tvrdému“ povrchu a bude vykazovat vynikající 

objemové a fázové složení, a to dokonce i při maximální provozní teplotě. Odolný keramický 

elektrolyt ScSZ je vynikající volbou pro elektrolýzu v porovnání s kapalinami. Bohužel to samé 

se nedá říci o výkonu cermetových elektrod, jejich vlastnosti zatím nejsou za extrémních 

podmínek známy. (K ověření tohoto konceptu elektrolýzy by mělo dojít během mise na Mars, 

kde je tento článek součástí vozítka MARS 2020 Rover). Principem je, že elektrolýza v podstatě 

vezme volné elektrony a použije je k nahrazení jedné z dvojných vazeb potřebných pro kyslík. 

Jakmile je iont kyslíku uvolněn, je veden elektrolytem do anody. Anoda pak „oxiduje“ iont, čímž 

vytvoří O2. Současně se zbytkový CO vyčerpá spolu s veškerým nezpracovaným CO2.  

 

 Elektroforéza 4.9.

V ČR je jediný výrobce membránových boxů jak tubulárních, tak plochých, firma MEGA a.s. 

Firma může dodávat jak kataforezní boxy, tak i anaforézní membránové boxy. V praxi jsou ale 

využívaný z více než 90% kataforezní boxy pro kataforetické lakování. Kataforéza (KTL) je 

jedním ze dvou způsobů elektroforetického lakování (elektroforéza, ETL), druhým je lakování 

anaforetické (anaforéza, ATL). Při kataforéze se používají kationické ve vodě rozpustné nátěrové 

hmoty na bázi epoxidů popř. akrylátů s velmi nízkým obsahem organických rozpouštědel (okolo 

2 %) obsahující částice laku ve formě polymerních kationtů. Při lakování je výrobek ponořen do 

lakovací lázně a zapojen jako katoda. Vložením stejnosměrného napětí mezi výrobek a 

protielektrodu (anodu) se vytvoří elektrické pole, vlivem kterého putují polykationty ke katodě, 

kde reakcí s hydroxylovými ionty (vznikajícími na ní rozkladem vody) ztrácejí rozpustnost a 

vylučují se na povrchu dílů. S narůstající tloušťkou povlaku roste odpor vrstvy a klesá rychlost 

vylučování, které pak přednostně probíhá na místech s ještě malou tloušťkou, tedy místech 

stíněných, v dutinách ap. Tím dochází k tvorbě velmi rovnoměrného povlaku na celém povrchu 

včetně těžko přístupných míst, hran či rohů. Po dosažení určité tloušťky povlaku na celém 

povrchu se další vylučování zastaví. Tloušťka závisí především na velikosti použitého napětí, 

běžně se pohybuje mezi 15 až 30 µm, při extrémních požadavcích až okolo 45 µm (tzv. 
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silnovrstvá kataforéza). Elektricky vyloučená vrstva pevně lne k podkladu, přebytečný lak se 

opláchne. Vyloučený povlak je nutno vypálit při teplotách okolo 160 až 180°C, kdy dochází k 

polymeraci a povlak získává konečné vlastnosti. 

V současnosti se vývoj spíše zaměřuje na tzv. bulk cataphoresis“ pro malé součástky. 

Průmyslově ji nabízí firma Metallveredelungswerk Sulz ro malé součástky pod názvem Dörken 

MKS KTL-Technologie 2.0  

DELTA-eLACK® [204]. Na německém trhu jsou náklady na součástky potažené kataforézou 

3 až 10 centů (výpočet na základě rozměrů a velikosti dílů). Z tohoto důvodu nebyla kataforéza 

navzdory své výhodnosti povrchové ochrany z pohledu pevnosti a estetických vlastností nikdy 

použita jako antikorozní ošetření malých objemných součástí. 

 

Obr. 4.16. Cataforézní povlakování malých částí od firmy Dörken 

 

Dörken MKS-Systeme a Metallveredelungswerk Sulz vyvinul před několika lety hromadný 

kataforézní proces. Nazývá se Dörken MKS KTL-Technologie 2.0 DELTA-eLACK® a 

umožňuje povlakování malých komponent pomocí bubnového systému.  Je využíván pro složité 

tvarové výrobky , obrobky, ploché s ohyby nebo složitější trojrozměrné polotovary, které jsou 

dopravovány na dopravníkovém perforovaném pásu do bubnu, který se otáčí a částečně je 

ponořen do nádrže obsahující kataforézní náplň.  Zbytek technologie je obdobný s klasickou 

kataforézou. Díly jsou opětovně po nanesení antikorozní ochrany z bubnu vysypány na 

perforovaný pás kde projdou nutnou tepelnou úpravou. 

 

 Difuzní dialýza 4.10.

V současné době se komerčně dodávají DD moduly klasického deskového typu, ale jsou nově 

používány i moduly spirálově vinuté, které dodává firma Spiraltech a čínští dodavatelé na 

základě patentu prof. T.XU CN101983756A. Nejvíce aplikačních průmyslových instalací je 

v Číně, Japonsku, Korei drobné instalace jsou i v USA, Kanadě, Německu. Používá se hlavně 

pro separaci a čištění organických a anorganických elektrolytů. V environmentálním inženýrství 

se používá hlavně pro zpracování a regeneraci kyselých a alkalických odpadních roztoků . 
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Oblasti použití: Hydrometalurgie, moření oceli, výroba hliníkových fólií, baterie a jejich 

recyklace, oxid titaničitý, loužení mědi, moření hliníkových profilů (lázeň NaOH) a eloxování 

hliníkových výrobků (lázeň nejčastěji H2SO4), polovodiče, galvanické pokovování, zpracování 

titanu, sacharizace pro rostlinné látky, výroba tištěných spojů ,loužení vzácných zemin a jiných 

neželezných kovů a další průmyslová odvětví. Regenerace kyseliny v zařízení DD může 

dosáhnout více než 80% a se stupněm odstranění kovových iontů ≥ 90%. 

  Z pohledu DD v ČR jsou v MemBrain vyvíjeny membrány typu duté vlákna - aniontové 

výměnné membrány.  moduly pro využití na mořící lázně při výrobě nerezových ocelí.   

 

4.10.1. Aplikace DD zařízení v provozech vyrábějících nerezové plechy 

Během mořícího procesu se vytváří směs odpadních kyselin. Vypouštění těchto odpadních 

kyselin (i při neutralizaci CaO) znamená plýtvání zdroji a zvyšují náklady na produkci. Vezme-li 

se jako příklad výrobce elektrodových fólií, vzniká 15 až 20% odpadní roztok  kyseliny 

chlorovodíkové o objemu 30 tun za den, což odpovídá plýtvání s 15 až 20 tunami 31% kyseliny. 

Použitím technologie difúzní dialýzy je možné účinně regenerovat kyselinu chlorovodíkovou a 

ekonomické přínosy úspory kyseliny chlorovodíkové za měsíc byly vypočteny na 300 000 €/rok. 

Parametry DD udává tabulka 4.11 

 

Tab. 4.11. Parametry DD při obnově kyseliny z moření nerezových plechů 

 

Kyselin

a  

Koncentrac

e odpadní 

kyseliny H 
+
 

(Mol/l) 

Regenerovan

á 

kyselina H 
+
  

(Mol/l) 

Odpadní 

kyselina 

Koncentrac

e  Al
3+

  

(g / l) 

Regenerovan

á kyselina 

obsah Al
3+

  

(g / l) 

Regenerac

e kyseliny 

(%) 

Odstraněn

í  hliníku 

(%) 

HNO3  0,8 0,66 6 0,4 83,3 93,1 

HCl  1.6 1.4 9 0,54 84,2 92,6 

H2SO4 + 

HCl  

5,1 4,5 9 0,52 82,0 91,1 

 

4.10.2. Aplikace DD z eloxoven hliníkových profilů 

Během procesu eloxování hliníkových profilů vzniká velké množství odpadní kyseliny. Pokud 

jsou tyto odpadní kyseliny neutralizovány, nebude kyselina plně využita a dochází k spotřebě 

velkého množství zásad. Obecně je koncentrace odpadní kyseliny vypouštěné z eloxování 

hliníkových profilů 18% a koncentrace kovových iontů je kolem 1,5%. Kyselina může být 

regenerována pomocí DD s odstraněním Al iontů 90%. Koncentrace kyseliny v regenerovaném 

roztoku kyseliny je stabilní, následné míchání kyselin je procesně snadné. 
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4.10.3. Aplikace DD v  průmyslu tištěných a plošných spojů  

Při výrobě a tištěných plošných spojů (PS) se vypouští velké množství odpadních roztoků. 

Jako jsou dielektrické kapaliny, kyselina chlorovodíková a oxidační kyseliny  zejména H2SO4.  

Pomocí DD dochází nejen k recyklaci většiny odpadních roztoků, ze které jsou odstraněny ionty 

hliníku, ale také se stabilizuje kolísání dielektrických a oxidačních roztoků během výroby čímž 

dochází i ke zvýšení kvality PS.  

 

Tab. 4.12. Parametry DD při zpracování kyselin používaných v technologii tištěných spojů 

 

 Kyselin

a  

Koncentra

ce odpadní 

kyseliny 

(%) 

Regenerova

ná 

kyselina H 
+
  

(%) 

Odpadní 

kyselina 

Koncentra

ce  Al
3+

  

(g / l) 

Regenerova

ná kyselina 

obsah Al
3+

  

(g / l) 

Regenera

ce 

kyseliny  

(%) 

Odstraně

ní  

hliníku 

 (%) 

Tisk  

PS 

H2SO4 18 ≥15  9  0,9  8313  93,0  

Tisk  

PS 

HCl  1,0- 1,6  1,4-1,8% 10 1,0 90,0 94,3 

Výrob

a Al 

profil

ů 

H2SO4  17%  ≥14   15,1  1,3  82,0  93,5  

 

4.10.4. Aplikace DD v grafitovém průmyslu  

  Grafit se těží a potřebuje „zušlechtění“.  Existují dva způsoby, jak získat komerční 

koncentrát grafitu  nebo produktu: opakované drcení a rozplavování (až sedmkrát) k čištění 

koncentrátu, nebo kyselým loužením rozpouštějící hlušinu HF (grafit v silikátových horninách) 

nebo HCl (karbonáty).  V grafitovém průmyslu o vysoké čistotě se při chemickém moření grafitu 

generuje velké množství odpadní kyseliny. OV je neutralizována pomocí alkálií.  

 Při použití DD je regenerováno a recyklováno cca  80% kyseliny, což snižuje výrobní 

náklady podniku a snižuje vypouštění odpadů a poplatky za vypouštění OV. Podle USGS, byla 

světová produkce v roce 2016 1 200 000 t, z nichž následující hlavní vývozci jsou: Čína 780 000 

t, Indie 170 000 t, Brazílie 80 000 t, Turecko 32 000 t a Severní Korea 30 000 t . Grafit se netěží 

ve USA, ale americká výroba syntetického grafitu v roce 2010 byl 134  000 t v hodnotě 1,07 

mld. $. 

4.10.5. Aplikace DD  v galvanickém průmyslu  

Při výrobě pro elektrolytického průmysl musí být povrch očištěn nebo povrchově upraven ať 

už se jedná o zpracováním mědi, cínu, galvanizaci či niklování. Materiály jsou ponořeny pro 

povrchové úpravydo kyseliny , tím dochází ke vzniku velkého množství odpadní kyseliny. Typ 

odpadní kyseliny je různý, koncentrace kyseliny je relativně vysoká a následná likvidace roztoku 
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pomocí neutralizace se jeví jako zbytečná. Z aplikací v Číně se dá vyvodit následující závěr, 

zpracováním pomocí DD je  recyklováno 80% kyseliny a odstraněno 90% kovových iontů, které 

je možné následně zpracovat. 

4.10.6. Aplikace DD při moření ocelových nerezových výztuží a drátů  

Pro ocelový kord mořicí lázeň obsahuje roztok H2SO4, HCl , HNO3 a HF . Vypouštění takové 

odpadní kapaliny v  Číně v současné době probíhá hlavně pomocí neutralizace s následnou  

krystalizací spojenou s prudkým snížením teploty (chlazením).  DD od  čínských dodavatelů je 

bezpečně provozně provozována na mořící lázně obsahující max . 0,5% Fe. Ostatní data 

regenerace jsou shrnuty v tabulce 4.13.  

 

Tab. 4.13. DD při obnově mořící lázně z produkce ocelových drátů 

Odvětví  Kyselin

a  

Koncentra

ce 

odpadní 

kyseliny 

Regenerova

ná 

kyselina 

Odpadní 

kyselina 

koncentra

ce   

Fe 
2+

 (g / l)  

Regenerova

ná kyselina 

obsah Fe 
2+

  

(g / l)  

Regenera

ce 

kyseliny  

(%)  

Odstraně

ní Fe (%)  

Nerezov

á ocel  

HCl 16%  18%  90  5  83.2  93,0  

HNO3 14%  15%  15  0,6  82,0  92.6  

Ocelový 

kord  

HCl 10%  11%  130  10  84,0  91,0  

H2SO4 25%  21%  110  9  82,5  92,5  

 

4.10.7. Aplikace DD při recyklaci baterií  

DD je používána při recyklaci mikrobaterií, více informací o procesu technologie není známo. 

Jen to, že DD se používá k regeneraci a úpravě odpadní kyseliny a chemické odpadní kyseliny 

z elektrolytu.  

Tab. 4.14. Regenerace kyseliny pomocí DD z recyklace autobaterií 

Kyselin

a  

Koncentrac

e odpadní 

kyseliny 

Regenerovan

á 

kyselina 

Odpadní 

kyselina 

koncentrac

e   

Fe 
2+

  

(ppm)  

Regenerovan

á kyselina
 
Fe 

2+
  

Koncentrace 

(ppm)  

Regenerac

e kyseliny  

(%) 

Odstraněn

í Fe (%) 

H2SO4 18%  15%  8  0,6  83,0  92  
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4.10.8. DD v hydrometalurgickém průmyslu  

Při výrobě mědi se produkuje velké množství elektrolytického roztoku, pokud je 

neutralizována vápnem.  

Tab. 4.15. Využití DD při výrobě mědi 

 

Kyselin

a  

Koncentrac

e odpadní 

kyseliny 

Regenerovan

á 

kyselina 

Odpadní 

kyselina Cu 
2+

  

Koncentrac

e (g / l)  

Regenerovan

á kyselina
 
Cu 

2+
  

Koncentrace 

(g / l)  

Regenerac

e kyseliny  

(%) 

Odstraněn

í Cu
2+

 (%)  

Kyselina 

sírová  

20%  16,5%  50  4.5  82,0  91  

 

4.10.9. DD při výrobě polovodičů 

Polykrystalický křemík je hlavní surovinou pro výrobu monokrystalického křemíku do 

solárních článků jedná se vysoce čistý produkt. Při výrobě vzniká velké množství odpadního 

roztoku obsahující kyseliny.  

 

Tab. 4.16. Využití DD při regeneraci kyseliny z výroby polovodičů 

 

Kyselina  Koncentrace 

odpadní 

kyseliny 

Regenerovaná 

kyselina 

Míra 

regenerace 

kyseliny 

(%)  

Míra retence 

znečistujících 

iontů (%)  

     

HCl + HF  13%  11%  83,0  92% 

 

DD se zabývají víceméně všichni velcí výrobci ED modulů a iontovýměnných membrán a 

výše vyjmenované firmy. V Americe průmyslové aplikace dodává firma Mech-Chem Associates 

s označením AP 15 až AP 150, přičemž číslo udává kapacitu v galonech za den. Aplikačně 

nejsou známy aplikace DD pro alkalické roztoky, ale jejich využití si lze představit při výrobě 

papíru, hliníku. Pokud je v závodech používaná neutralizace a oba typy roztoků alkalický/kyselý 

dochází z porušení rovnováhy a spotřeb při využití jen jednoho druhu DD. Čímž dojde k zvýšení 

potřeby neutralizačního činidla. 

Pro další pokračování VaV nebo pro obchodní oddělení stále platí pro DD následující poučky:  

- Koncentrace regenerované kyseliny/zásady  je omezena rovnovážnou 

koncentrací, to znamená, že regenerovaná kyselina nemůže mít vyšší 

koncentraci než surová odpadní kyselina/zásada. 

- Není možné přímé vypouštění zbytkového roztoku kyseliny/zásady do OV. 
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Pro rozvoj DD je potřebný další vývoj membrán s dobrou selektivitou a velkým tokem, aby se 

zvýšilo množství zpracování odpadní kapaliny, zmenšit plochu membrán pro efektivní velikost 

zařízení.  

Využití difúzní dialýzy směřovat na využití v oblastech s vysokou přidanou hodnotou, jako je 

separace anorganických kyselin a organických kyselin (aminokyseliny). Například při výrobě 

lékařských aminokyselin se kasein obvykle používá jako surovina. Během výrobního procesu, 

poté, co je kasein hydrolyzován kyselinou chlorovodíkovou, se kyselost roztoku zvyšuje, což 

ovlivňuje průběh procesu hydrolýzy. Ionexová pryskyřice se obvykle používá k odkyselení 

Náklady na regeneraci jsou vysoké a výroba je vedena vsádkově-přerušovaná, pokud se 

anorganická kyselina odstraní pomocí DD, lze tomuto nedostatku zabránit. Takovéto aplikační 

řešení se jeví jako velmi zajímavá oblast pro DD a její propagaci, protože se nesleduje 

koncentrace regenerované kyseliny, může se zde zvýšit rychlost difúze a původní výrobní proces 

by mohl být  prováděn nepřetržitě.   

Difuzní dialýza je snadno ovladatelná a nespotřebovává téměř žádnou energii (s výjimkou 

čerpání kapalin). Se zvyšováním povědomí o ochraně životního prostředí by měli být vyhlídky 

DD na použití velmi optimistické. 

 

 Využití iontovýměných membrán pro palivové články , RED a baterie 4.11.

4.11.1. RED  

Přes velké vyhlídky se reverzní elektrodialýza (RED), která přímo transformuje energii z 

gradientu slanosti na elektřinu pomocí iontovýměnných membrán v průmyslovém měřítku stále 

neprosadila. Výkon RED je určen řadou proměnných: 

- vlastností membrány 

- konstrukcí modulu , rozdělovačů a elektrod 

- koncentrací roztoku definujících gradient slanosti 

- rychlosti toku a dynamiky roztoků 

- foulingem 

 

Tyto parametry bohužel patří mezí klíčové provozní parametry s velkým dopadem na výkon 

REDu. Dále rozvoji RED brání cena a životnost IEM. Pro rentabilní provoz je nutné dosáhnout 

ceny IEM 5 USD/m
2
 s cena rozdělovače max. 1 USD a životnost všech komponent min. 5 let.  

RED je tedy stále neekonomický kvůli nízkým proudovým hustotám a nákladům na komerční 

membrány. Proto musí být energie generovaná z RED používána in situ nebo skladována. 

Jedním z možných způsobů je možnost převodu energie ze slaného gradientu (SGP) na 

produkci vodíku pomocí RED a druhým způsobem je převod SGP a jeho využití jako 

skladovacích baterii pomocí RED (což je kombinace RFB battery s RED) [137]  . RED lze spojit 

s jednou nebo více odsolovacími technologiemi, aby se zlepšila proudová hustota energie 

získané pomocí RED a minimalizoval se vliv vypouštěné solanky z odsolovací technologie na 

životní prostředí. RED lze také použít k úpravě vody přímými nebo nepřímými reakcemi.  
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4.11.2. Palivové články 

 

Palivové články jsou zařízení, které se používají k přímé transformaci chemické energie na 

stejnosměrný elektrický proud. Účinnost palivových článků dosahuje až 60 %, s využitím 

energie odpadního tepla je celková účinnost až 85 %. 

  

Obr. 4.17. Porovnání trhu s palivovými články 

 

Tab. 4.17. Typy palivových článků 

 

  

Označení Typ Pracovní teplota [ºC] Elektrolyt 

  

Nízkoteplotní články 

  AFC alkalické  80 -120 roztok hydroxidu 

PEMF

C membránové  80 -120 polymerní membrána 

  

Vysokoteplotní články 

 PAFC fosforečné  160 - 220 kyselina fosforečná 

MCFC uhličitanové  600 -800 roztavené uhličitany  

SOFC keramické 650 - 1000 pevné oxidy 

 

1. přenosné palivové články − nízkoteplotní palivové články jako zdroje elektrické energie 

pro elektronické přístroje (např. notebooky, digitální fotoaparáty a záložní zdroje energie pro 

stolní počítače), 

2. mobilní palivové články − jako zdroje elektrické energie v různých dopravních 

prostředcích (např. u automobilů, malých nákladních automobilů, autobusů, jízdních kol aj.), 
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3. stacionární palivové články − jako zdroje elektrické energie a tepla (např. pro byty, rodinné 

domy, hotely, nemocnice, administrativní a telekomunikační budovy), 

4. speciální palivové články − jako zdroje elektrické energie např. pro kosmický výzkum. 

 

Globální trh s palivovými články s pevnými oxidy (SOFC) byl v roce 2017 kolem 600 mil. 

USD a očekává se, že do roku 2026 dosáhne 1 150 milionů USD při CAGR asi 9,5%. 

 

Hlavními dodavateli SOFC jsou : 

• Ballard Power Systems Inc. 

• Aisin Seiki Co. Ltd. 

•Doosan Fuel Cell (Doosan 

Corporation) 

• AFC Energy Plc 

• Ceres Power Holdings plc 

• Fuel Cell Energy 

• SFC Energy 

•Coorste
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Malé moduly lze vyrábět ve větším množství za nižších výrobních nákladů. V inteligentně 

řízeném provozu to zvyšuje celkovou účinnost systému . Cílem všech VaV aktivit je 

dosáhnout provozu FC více než 40 000 hodin a zlepšení účinnosti o více než 20%. Elektrická 

účinnost kogeneračního systému by měla být více než 45%. 

 

Tab. 4.18. Pokles ceny palivových vodíkových článků vyvíjených firmou Siemens[135]
 

  

 

 

 

 

4.11.3. Baterie 

Technologie baterií prošla v posledních letech dlouhou cestou a překotného vývoje. 

Úrovně ukládané energie se značně zvýšily zavedením nových bateriových technologií. 

Spotřební baterie jako jsou alkalické baterie jsou nyní daleko častěji používané než před 10ti 

lety. Nabíjecí baterie se nyní soustředí na lithium nebo Li-iontovou technologii. Ale ve 

výzkumu se začínají opět objevovat opět baterie využvaící alkalické kovy nebo kovy 

alkalických zeminy jako jsou Na a Mg. Tyto nové technologie baterií nyní napájejí mnoho 

zařízení od světelných zdrojů, her, hraček až po mobilní telefony, PDA a přenosné počítače, 

zahradní techniku a jsou používány ve vozidlech. Vzhledem k rostoucí poptávce po 

přenosných elektrických zařízeních budou investice do nových technologií baterií i nadále 

vysoké a budou se objevovat nové technologie.  V oblasti stacionárních baterií se trh nyní řídí 

podle doporučení DOE, kde by velké bateriové systémy měly být schopné uchovat a následně 

poskytnout alespoň 20 kW výkonu po dobu 1 hodiny. Měly by dále být schopné vydržet 

alespoň 5 tisíc nabíjecích a vybíjecích cyklů a jejich užitečná životnost by měla být alespoň 

10 let. 

4.11.3.1. Spotřební baterie 

  Jsou baterie, které nelze nabíjet. Nevratně přeměňují chemickou energii na elektrickou 

energii. Když všechny chemikálie v baterii zreagovaly na výrobu elektrické energie a jsou 

vyčerpány nemůže být baterie nebo bateriová cela snadno obnovena pomocí elektrického 

proudu.  Baterie lze dělit dle typu elektrolytu na baterie s kyselým elektrolytem, se zásaditým 

elektrolytem a s bezvodým elektrolytem.  
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4.11.3.2. Nabíjecí baterie  

Chemické reakce v buňce nebo cele v baterii mohou být reverzovány tím, že do buňky 

dodáváme elektrickou energii a obnovíme její původní napěťový stav.  Technologie 

akumulátorů prošla v posledních letech dlouhou cestu. 

Obr. 4.18. Zastoupení typů baterií a jejich využití 

 

Úrovně hustoty energie se značně zvýšily zavedením nových bateriových technologií.  

Zatímco primární technologie, jako jsou alkalické baterie, jsou daleko častěji používané než 

před několika lety, nabíjecí baterie se opírají zejména o lithium nebo Li-ionovou technologii.  

Z pohledu iontovýměnných membrán se jedná zejména o jejich použití jako dělícího 

separátoru. 

 

Obr. 4.19.  Skladování energie z pohledu kapacity a doby uskladnění 
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4.11.3.3. Li baterie 

Několik autorů odhadlo globální poptávku po lithiu v budoucnu. Očekává se, že tato 

poptávka stoupne v důsledku rozšiřování trhu s elektrickými vozidly (viz. tab. 4.19.) 

 

Tab. 4.19. Predikce trhu s Li bateriemi 

 

Forecast rok 

 

Produkt Forecast (t/rok) Zdroj 

2015 Battery grade Li2CO3  111 700 1 [139]  

2020 Lithium-ion baterie 21 000 2 [140]  

2020 Lithium carbonate for batteries  40 000 – 95 000 3[141] 

2050 Li 178 000 – 590 000 4[142] 

2050 Lithium for electric vehicle batteries  400 000 5[143] 

 

Pro uvědomění si důležitosti procesu recyklace LiB jako primárně sekundárního zdroje je 

nutné dát do  souvislosti s globální poptávkou po Li a Co, trhu a prognóz, který by měl být i 

nadále aktualizován a sledován trend s následnou analýzou. Pro trh s bateriemi pro vozidla se 

v roce 2024 předpokládá obrat 221 mid. $[144]. Ačkoliv jsou LiB recyklovány různými 

způsoby do roku 2017 byly recyklační procesy zaměřeny na Co, Ni nebo jiné kovy.  

V současné době se množství recyklovaného lithia dle zpráv pohybuje <1 %.  Z těchto zpráv i 

vyplývá, že v současnosti je celosvětově recyklováno 3 – 5 % LiB.  

 
Horniny a 

jíly 

Minerální 
koncentráty

LiOH

Ostatní  Li soli
Acetáty
Fosfáty

Benzoáty

Výrobky technické kvality

   Sklo a keramika
   Kontinuální lití oceli
   Tavení hliníku

Kvalita pro baterie :
 Li-ion baterie 
      primární b.
      nabíjecí baterie

Vysoká čistota: 
  Léčiva

Technická kvality Li

Čištění CO2 
Kontinuální lití oceli
   Tavení hliníku

Kvalita pro baterie :
  Li-ion baterie 
      primární b.
      nabíjecí baterie

Maziva na 
bázi Li

  Sklo a keramika 
  Kontinuální lití oceli

Li2CO3

LiCl

Ostatní  Li soli
Nitráty
Silikáty
Sulfáty

LiBr

Li halogenidy
 LiF , LiCO4 , LiI

Kovové Li

Butyllithium Organické Li složky

Li Zeolity

ZDROJE Li

Primární produkty Li

Deriváty

Využití a aplikace
Li výrobků

Solné 
roztoky

Aplikace

   baterie LiClO
   Kontinuální lití oceli
   Tavení hliníku LiF
    Jaderná energetika LiF
   UV ochranná skla LiF
   OLED LiF
   Baterie s dlouhou životností 
v kardiostimulátorech LiI
   Vysokoteplotní baterie LiI

Produkce 
elastomerů

Al-Li slitiny pro 
letectví

Primární batterie

Katalýza
Čištění plynů

Ostatní  Li soli
Stearáty

Klimatizace

 
 

Obr. 4.20.  Zdroje Li a jejich formy a využití v průmyslových segmentech 

 

 Recyklace Li z LiB přináší tedy i recyklace dalších kovů, některé kovy jsou 

nebezpečné pro  životní prostředí , a soustředění zpracování takovýchto materiálů do jednoho 
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místa bude mít pozitivní vliv na ŽP.  V současnosti je věnována pozornost tzv. biologickým 

procesům recyklace baterií, které ale ve svém principu vychází z I) Hydrometalurgie, II) 

Pyrometalurgie, III) Hybridních kombinací procesů.  

 

Vysloužilé baterie a jejich opětovné použití 

Spotřební baterie, které byly použity, směřují na přímé přepracování, což se týká baterií 

v laptopech, nářadí, mobilních telefonech atd. Nové generace energeticky úsporných vozidel 

používájí nabíjecí LiB , v momentě kdy dosáhne kapacita baterie v takových to vozidlech 

poklesne pod 80 % musí být z vozidla odstraněna, baterie, ale nesměřuje na recyklaci, ale 

k následnému použítí jako stacionární baterie pro skladování el.energie buď pro přímou 

spotřebu v domácnosti nebo k zmírnění nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou v elektrické 

síti a byla využita v tzv. systému „smart grind“. Což by prodloužilo životní cyklus baterií a 

jejich opětovné využití by snížilo nároky na požadavky na výrobu nových nabíjecích LiB. Při  

dalším poklesu se předpokládá využití LiB tak , aby bylo systematicky  řešeno využití na 

maximální zbytkovou hodnotu energetické kapacity baterií. Možnosti životního cyklu 

nabíjecích baterií znázorňuje obrázek 4.21. 

 

 

 

Obr. 4.21.  Životní cyklus nabíjecích baterií používaných v EV 

  

 

 

Historicky je recyklace lithia stále nevýznamnou, ale stále roste díky růstu spotřeby 

lithiových baterií. Domácnosti recyklují  lithiové  a lithium-iontové baterie od roku 1992. 

V Severní Americe v roce 2009 za recyklaci baterií získalo US Ministerstvo energetiky zpět 

9,5 milionů dolarů. V ČR je ročně prodáno cca 3,6 t spotřebních baterií. 

 Pokud by jsem vycházeli jen z elektromobilního trhu vozidel je nutné si uvědomit, že 

firma TOYOTA už v 30.4.2016 prodala 9 014 000 hybridních vozidel a je špičkou ve výrobě 

hybridních vozidel. Ve vozidlech jsou používány Li-iontové baterie s hustotou 150 Wh/kg a 

vydrží dle stylu využití 1700 – 5300 cyklů nabití a vybití, což znamená 4,5 – 14,5 let provozu. 

Dopad likvidace lithium-iontové baterie na životní prostředí. Existují tři potenciální rizika 

spojená s likvidací lithiových baterií na skládky.  
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I. Lithiové baterie mohou explodovat, pokud jsou poškozené nebo vystaveny vysokým 

teplotám 

II. Těžké kovy (jako olovo, mangan, nikl, měď a kobalt) používané v lithiových bateriích 

mohou kontaminovat půdu a podzemní vodu. 

III. Elektrolyty používané v bateriích jsou toxické a hořlavé 

 

Cenné kovové součásti 

 Více než třetina výrobních nákladů LiB vzniká z nákladů na materiály. Mezi cenné 

kovy obsažené v LiB patří lithium, železo, hliník, kobalt, nikl a měď. Znovuzískání kobaltu, 

niklu a mědi může ovlivnit ekonomickou hodnotu procesu recyklace baterií. Tento efekt je 

však třeba potvrdit podrobnou analýzou nákladů vybraných možností recyklace. [146] 

 

Technologii recyklace baterií lze rozdělit do tří základních procesních kroků :  

 Předúprava 

 Rozpouštění 

 Rafinace kovů 

Výroba a využití membránových procesů ED , EDBM a EED při cirkulární 

ekonomice Li 

 Elektromembránové procesy je 

možné použít jak při výrobě primárního 

uhličitanu litného z hornin tak při recyklaci 

baterií.  Většinou se jedná vždy o spojení 

s hydrometalurgickými postupy zpracování, 

kdy je zpracováván roztok síranu lithného 

z loužení. Je možné použít procesu bipolární 

elektrodialýzy nebo proces elektro 

elektrodialýzy za účelem získání hydroxidu 

litného s následnou karbonizací pro vznik 

uhličitanu. Je možné použít ED pro 

zpracování solných lithiových vod z jezer nebo RO brinů z mořské vody. Speciální postupem 

je použití EDM v patentovaném procesu firmy MemBrain. Schéma výroby je uvedeno na 

obr,XXX,. Pokud budeme srovnávat náklady na využitelnost procesu EED a EDBM, tak 

z hlediska nákladnosti a spotřeby energie vychází proces EDBM levněji z důvodu nižší 

spotřeby elektřiny a z důvodu menšího počtu elektrod, které prodražují proces EED. Proudová 

účinnost EDBM je mezi 50 – 60 %. Pro získání požadované koncentrace Li v LiOH bylo 

nutné jít vodivostně v C2 až na 200 mS/cm v procesu EED. EDBM se získává roztok o 

koncentraci  3 % LiOH což je na hraně systému EDBM pro EED je praktická hranice 10 000 

ppm Li v LiOH .Tedy za procesem EDBM se musí vynaložit více energie na zakoncentrování 

roztoku. Výhoda procesu EDM je, že vznikalí produkt hydrogenuhličitan lithný je možné ve 

vakuu při ohřevu na  teplotu mezi 60 -90 °C vyvolat vysrážení Li2CO3, který je málo 

rozpustný. Pokud by byl v roztoku zbytkový Na2CO3 je jeho rozpustnost cca 40x vyšší oproti 

Li2CO3 a je možné jej separovat. 
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4.11.3.4. Využití olověných baterií  

Olověné akumulátory existují mnoho let a je i velká zkušenost s jejich recyklací 

vzhledem k toxicitě olova pro životní prostředí.  Tyto baterie jsou schopny zajistit poměrně 

vysoké proudy. Jejich technologie je dobře zavedená a široce dostupná. Dalším důvodem pro 

rozšířené používání olověných kyselinových baterií je, že jsou levné a mohou být snadno 

vyráběny s poměrně jednoduchým technologickým vybavením.   

Díky škodlivosti olova pro životní prostředí,  jsou tyto baterie jedním z nejvíce 

tříděným odpadem jak dokládá graf 1. Baterie jsou shromažďovány a následně tříděny v 

centrálně v podnicích, kde je tříděn plast a metalurgicky je přepracováno olovo, kyselina se 

buď znovu čistí nebo je vysrážena vzniklé soli se v současné době snaží využit. Nebo je 

možné použít DD pro recyklaci kyseliny sírové více v kapitole  „Aplikace DD při recyklaci 

baterií“. 

 

4.11.3.5. Průtokové baterie 

 Na trhu se nabízí nejenom tradiční baterie, jako jsou olověné, Lithium-ion, NiMH ale i 

další typy nekonvenčních baterií. Příkladem dalších elektrochemických zdrojů baterií 

jsou kov-vzduch (Metal-Air), sodium-sulfur (NaS), palivové články a průtoková (regenerativní) 

baterie. Např. firma Imergy Power Systems dodává verzi průtokové baterie typ ESP250, který 

dodává výkon až 250 kW s kapacitou 1 MWh. 

Průtokové baterie mohou být jedním ze směrů pro tzv. velkoobjemové baterie. Známé typy 

průtokových bateriích jsou Vanadium redoxní baterie (VRB), Zinko-bromidová baterie (Br-

ZnBR), Bromid sodné baterie (PSB, Br/S). 

Obr. 4.22. Možnosti produkce Li pomocí elektromebránových 

procesů. 
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 Průtoková baterie se svojí konstrukcí neliší od konvekčních baterií. Skládá se také 

z kladné a záporné elektrody a elektrolytu. Právě zásadní změna se odehrává u elektrolytu, ten 

je rozdělen do dvou velkých vnějších nádržích. Proč dvě nádrže? Protože průtokové baterie 

mají negativní a pozitivní elektrolyt. Rozdělení elektrolytu přináší určité výhody. Za prvé 

elektrolyt nemá degradační procesy, je tedy možné baterii provozovat téměř po neomezený 

počet cyklů nabití a vybití. Průtokové baterie VRB jsou extrémně stabilní. Baterie se může 

ponechat ve vybitém stavu delší dobu, aniž by byla způsobena jakákoliv škoda na životnosti 

baterie, která se odhaduje na 30 až 50 let s počtem cyklů v řádů jednotek až desítek tisíc. 

Například lithium-ion baterie dokáží zvládnout při větších hloubkách vybití (Death of 

Discharge) pouze tisíce cyklů. Každá nádrž má svoje čerpadlo a vhání elektrolyty do modulu, 

kde přes iontovýměnnou membránu probíhá chemická reakce. Slabou konstrukční jednotkou 

modulu je  právě zmíněná  

 

Obr. 4.23.  Princip průtočných baterií a životnost baterií při  80% cyklu 

 

membrána, která má životnost kolem 15 000 cyklů. Ale její výměna by neměla znamenat 

větší technický zásah do systému ani dlouhé odstavení. Velikost reaktoru určuje, kolik energie 

se může najednou uvolnit a jak velkým výkonem bude disponovat. Zatímco velikost 

zásobovacích nádrží určuje, jaký celkový výkon je možno uskladnit, což znamená, jaká bude 

akumulační kapacita. Takto hotové systémy by se měly skládat i do větších celků.  

 Tyto konstrukční výhody umožňují mnohem snazší rozšíření velikosti průtokových 

baterií ve srovnání s lithium-iontovými bateriemi. Zdvojnásobení životnosti baterie je 

teoreticky stejně jednoduché jako zdvojnásobení velikosti modulu. Dále jejich přechod z 

nabíjení na vybíjení a naopak je téměř okamžitý. Nevýhodou průtokových baterií je, že 

celková hustota energie je poměrně nízká, v rozsahu 15 až 25 kWh/m3. Lithium-ion má 

hustotu energie zhruba 300 kWh/m3. Jednou z dalších nevýhod je složitost skladování a 

čerpacích mechanismů. Výzkum zvyšování hustoty energie vanadium redox (VRB) je v plném 

proudu, tým z Pacific Northwest National Laboratory našel způsob, jak zvýšit energetickou 

hustotu vanadu baterie až o 70% při přechodu na jinou elektrolytickou formulaci. 

Velké části debat v USA o dlouhodobém využití technologie průtokových baterií se točí 

kolem otázek, zdali baterie mohou být kombinovány se sluneční či větrnou elektrárnou. Jestli 
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dokáží konkurovat svými náklady stávajícím elektrárnám na zemní plyn, uhlí a jádru. 

Náklady jsou zatím uváděny kolem 300 dolarů za kWh. Pro Evropu byla v různých publikacích 

vypočítaná cena kolem 450 euro za kWh. Ale často se ignoruje, že tyto ekonomické výsledky 

vychází jinak pro jiné části světa.  

Svými provozními parametry, zejména okamžitým přechodem z režimu nabíjení na 

vybíjení jsou VRB baterie optimální k vyrovnávání krátkodobých a střednědobých 

výkyvů výkonu fotovoltaických a větrných elektráren, způsobených proměnlivostí 

meteorologických podmínek a jejich obtížnou předpovědí. Při použití těchto baterií by se 

mohlo docílit významného zvýšení kvalit elektrické energie dodávané z tohoto typu zdrojů do 

elektrizační soustavy. Vzhledem k minimálním provozním nákladům a zanedbatelnému 

samovybíjení v klidu lze zařízení využívat jako záložní zdroj s extrémně rychlým najetím na 

plný výkon pro provozy vyžadující plné zabezpečení napájení elektrickou energií (letiště, 

nemocnice apod.). Velkými VRB zařízeními je možno realizovat prakticky bez omezení nové 

akumulační kapacity elektrizační soustavy o výkonech řádu stovek MW, případně lze 

využívat i distribuované VRB jednotky v držení drobných investorů prostřednictvím 

dálkového řízení jako významnou vedlejší systémovou službu pro operativní řízení 

elektrických soustav nebo k nouzovému napájení při velkých poruchách v rozvodné síti. 

 

 Zpětné získávání vody z koncentrátů membránových procesů 4.12.

Zpětné získávání vody je kritickým parametrem při hodnocení membránového 

odsolovacího procesu, přičemž zvýšení zpětného získávání vody obvykle přichází na úkor 

dodatečné spotřeby energie. V ED vedou nerovnoměrné průtoky v kanálech diluátu a 

koncentrátu k transportu vody přes IEM. Spíše než ke změně průtoku jednotlivými kanály je 

tedy rekuperace vody řízena implementací a úpravou průtoku recyklovaného proudu 

koncentrátu. Větší průtoky recyklace účinně snižují množství čerstvé napájecí vody 

převáděného do komory koncentrátu, což zvyšuje regeneraci vody. Recyklace však také 

zvyšuje koncentraci soli v koncentrátovém oddílu a poskytuje větší hnací sílu pro zpětnou 

difúzi a transport iontů přes membránu. Proto jsou pro vyšší zpětné získávání vody zapotřebí 

větší napětí a spotřeba energie. 

Vypouštění povrchové vody je jednou z metoda likvidace koncentrovaných solných 

roztoků, která zahrnuje přímé vypouštění do oceánů, řek, zátok, jezer a jiných povrchových 

vod. Solný roztok je převáděn do úložišť, ze kterých je následně vypouštěn přes vypouštěcí 

strukturu do přijímacího vodního útvaru. Tuto metodu vypouštění používá 90% zařízení 

s SWRO. Na rozdíl od toho jsou vnitrozemská zařízení více monitorovány (BWRO), protože 

vypouštěcí recipient mívá kvalitní sladkou vodu, a lze jej po úpravě použít jako zdroj pitné 

vody. Z tohoto hlediska je likvidace možná pouze tehdy, je-li složení solného roztoku vhodné 

pro harmonizaci s daným vodním útvarem. Solný roztok může být škodlivý pro mořské 

prostředí buď proto, že jeho vyšší slanost nebo přítomnost znečišťujících látek, které by jinak 

neexistovaly v daném vodním útvaru. S vhodnými opatřeními by však mohlo být naředění 

solného roztoku buď přímo mořskou vodou nebo naředěním s vodami, jenž odchází 

z lokálních ČOV[147, 48].Výzkumy zjistily, že při opatrném použití ředění a rychlého 

míchání existuje nepatrný nepříznivý dopad snižováním koncentrací. Náklady na tento způsob 

likvidace brinů se pohybují od 0,05 $/m
3
 do 0,30 $/m.

3  
[149,152] 

Vypouštění do kanalizace je způsob likvidace solanky, který zahrnuje vypouštění solanky 

do blízkého systému sběru odpadních vod. Tato metoda je široce používána  malými 

odsolovacími zařízeními typu BWRO, která mají potenciální negativní dopad vysokého 
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obsahu TDS solného roztoku na příslušnou ČOV. Obecně platí, že vysoká slanost brání 

procesu biologického čištění na ČOVce, koncentrace TDS v přítoku přesahuje většinou 3000 

mg/l. Vzhledem k tomu, že množství TDS SWRO solného roztoku může být vyšší než 55 000 

mg / l, musí být kapacita ČOV nejméně 20krát vyšší než denní objem vypouštěného solného 

roztoku, aby se udržela koncentrace v přítoku z hledisky TDS nižší než 3 000 mg/l.  Navíc, 

pokud je slanost odpadního proudu z odpadních vod příliš vysoká, mohou se během konečné 

likvidace objevit environmentální a regulační problémy. Lze předpokládat základní 

předúpravu typu neutralizace pH nebo jakékoli jiné požadavky, protože solanka může 

obsahovat stopy těžkých kovů. Tím je zajištěn proces infrastruktury a čištění, jakož i kvalita 

konečného proudu z odpadních vod [239].V důsledku toho je likvidace na ČOV využívána 

hlavně při odsolování pomocí zařízeními BWRO a jen zřídka se používá pro odsolování typu 

SWRO. Náklady na tuto likvidaci těchto solanek se  pohybují od 0,32 $/m
3
 do 0,66 $/m

3
. 

[152,153] 

 

4.12.1. Injektáže 

Hluboké injektáže jsou metodou likvidace solného roztoku do definovaného hlubinného 

podzemního kolektoru, ideálně izolovaného od vodních kolektorů nad ním. Tuto metodu 

běžně používají odsolovací zařízení  typu BWRO všech velikostí. Solný roztok se vstřikuje do 

vrtu, který se skládá z mnoha vrstev injektážního pláště. Porézní horninové vrstvy obsahovali 

již v minulosti solanku a nyní ji mohou pojmout zpátky, zatímco jílové podloží a další 

nepropustné horniny se používají k zabránění průniku těchto vod do jiných podzemních vod 

[151-153]. Hloubka těchto vrtů se obvykle pohybuje mezi 500 až 1500 m v závislosti na 

geologických podmínkách lokality. Horninový podklad musí být schopný  přijmout toto 

množství OV po celou dobu životnosti technologie  což je 25 -30 let, to samé platí 

i o kanalizačním vypouštění. Hlavním environmentálním rizikem pro hloubkovou injektáž je 

případné znečištění vodních toků v okolí, které by se dali případně použít jako zdroj pitné 

vody. Před postavením injektážní jímky musí být provedeny podrobné hydrogeologické 

studie, vrtné zkušební otvory, přehledy prostředí a pilotní testy [240]. Investiční náklady na 

hluboké poranění jsou vyšší než dva předchozí způsoby likvidace. Proto je tento způsob 

odstraňování brinu obvykle zvažován v případě nepřítomnosti alternativy. Náklady pro tuto 

metodu likvidace se pohybují od 0,54 $/m
3
 do 2,65 $/m

3
 [152,153]

 
.  

4.12.2. Odpařovací nádrže 

Odpařovací jezírka je způsob likvidace solanky, který zahrnuje jilovo-hliněné pánve s 

nízkým obsahem horninového podloží, ve kterých se solanka pomalu odpařuje přirozeným 

odparem působením slunce, tepla a větru. Jakmile se sladká voda odpaří, minerály se vysráží 

na krystaly solí, které se periodicky odtěžují a likvidují nejčastěji mimo daný areál. 

Odpařovací jezírka jsou bohužel široce používány pro likvidaci solanek v mnoha suchých 

a polosuchých oblastech v důsledku příznivého zdroje sluneční energie. Tento způsob 

likvidace musí být přesně navržen a hlavně provozován, aby se snížily environmentální obavy 

týkající se znečištění podzemních vod. Obecně platí, že  právní předpisy v oblasti životního 

prostředí nepřipouští odpařovací jezírka s nepropustnou izolací, která chrání vodonosné vrstvy 
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hornin. Pokud existuje možnost vysokého obsahu těžkých kovů v brinu, musí mít  nádrž 

dvojitou izolací. Volba této metody zpracování závisí na různých faktorech, včetně 

klimatických podmínek, dostupnosti a kvality podloží kde má vzniknout odpařovací nádrže a 

izolace, a hlavně na kvalitě podzemních vod. Náklady pro tuto metodu likvidace se pohybují 

od 3,28 $/m
3
 do 10,04 $/m

3
 [153-155]. Tato metoda se však praktikuje výhradně pro malé 

objemy solanek, protože jejich kapacita zpracování je úměrná povrchu hladiny v 

odpařovacích nádržích. 

 

4.12.3. Tepelné procesy 

 Budou zde rozebrány jen nákladové části, protože to jsou ve velké míře provozně 

osvědčené a robustní technologie.  

 

Brine concentrator (BC) and crystallizer (BCr) 

Konkurenční výhoda této technologie oproti krystalizátorům je schopnost řídit určité 

standardy vznikajících solí, jako je distribuce velikosti částic, tvar částic a objemová hustota 

[156]. V současné době existuje několik SD s možností odpařování vody v rozmezí od 0,5 kg 

/ h do 70 kg / h Technologie SEC má spotřebu energie 15,86–26 kWh/m [157,158]. Proces 

MSD při  BC je vlastně evaporační proces při kterém  cirkuluje kaše krystalů CaSO4, které 

fungují prekurzory. CaSO4 vytvářející zárodky společně s SrSO4 a BaSO4 s výhodou se 

srážejí spíše na cirkulujících zárodečných krystalech než na teplosměnných plochách, což je 

žádoucí a brání usazování vodního kamene. Tento systém může účinně zpracovávat většinu 

proudů solanek. U přívodních koncentrátů solanek, které mají nedostatečné  CaSO4, se podle 

potřeby přidává malé množství CaSO4, aby se udržel proces naočkované suspenze. Nasycené  

koncentráty s CaSO4 v  BC pracují bez jakéhokoli vnějšího přídavku do 99% a může být 

použit pro koncentrování solanky až do 250 g/l TDS. Produktem technologie je vysoce 

kvalitní sladká voda o koncentraci TDS 5 mg/l do 20 mg/l [159]. CAPEX na BC jsou vysoké 

díky použití cenově nákladných materiálů, jako jsou super duplexní nerezová ocel a titan, 

které jsou vyžadovány, aby se zabránilo korozi vlivem horké solanky. 

BCr lze aplikovat přímo na solanku, ale její investiční náklady a energetická náročnost jsou 

mnohem vyšší než u stejné kapacity BC. Hlavní výhodou BCr je však to, že může být použit 

až pro zakoncentrování slané vody do 300 g/l TDS. SEC této technologie je 52–70 

kWh/m
3
 [160 ,199]. Náklady na BCr jsou přibližně 1,11 $/m

3
 vyrobené sladké vody, zatímco 

pro BCr je to přibližně 1,22 $/m
3
. [161] 

 

Multi-stageflash distillation and multi-effect distillation 

Technologie MED je podobná jako MSF liší se jen tím , že ke kondenzaci par  dochází při 

výměně tepla s kapalinou v následném destilačním efektu a maximální teplotou která je 70–75 

°C. Ačkoli jsou tyto technologie široce používány pro odsolování BW/SW, jejich použití v 

systémech ZLD není v literatuře uveděno. V současné době jsou systémy MSF a MED 

vyráběny z běžných jakostí z nerezové oceli (UNSS31600 a UNS S31603), které jsou vhodné 

pro  odsolování BW/SW, ale nikoli pro koncentráty s vysokým TDS z důvodu koroze [162]. 

Pro dosažení maximální odolnosti proti korozi musí být proto použity konstrukční materiály 

jako jsou duplexní nerezové oceli (UNS S32750 a UNS S32760), titan nebo slitiny niklu 
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[163]. Nedávno byly vyvinuty nové třídy korozivzdorných ocelí hyper-duplex (např. UNS 

S32707 a UNS S33207) s ještě vyšší odolností proti korozi a odolností vůči existujícím 

duplexům z nerezové oceli [164,165]. Nevýhodou těchto materiálů jsou je jejich cena jsou 

drahé, na rozdíl od dosud používaných konvenčních materiálů. Tyto technologie také 

potřebují poměrně hodně energie. SEC MSF je 12,5–24 kWh/m
3
 a pro MED to je 7,7–21 

kWh/m
3
 [166-169]. Jako hlavními výhody je pro MSF / MED jsou vysoce kvalitní pitná voda 

≤10 mg/l TDS a minimální nutné předúprava. Cena MSF je přibližně 1,40  $/m
3
, zatímco u 

MED je přibližně 1,10 $/m
3 

[170]. 

 

Mechanická komprese Mechanical vapor recompression (MVR) 

Mechanická komprese par (MVC) nebo mechanická komprese par (MVR) snižuje spotřebu 

par, nahrazenou zdrojem elektrické energie, což má za následek velmi nízké provozní náklady 

ve srovnání s MEF, MED. Spotřeba energie na tunu odpařené vody je   MVC:  15 kWh/h 

elektrický [171]  . MVC/MVR mají minimální spotřebu páry, nízkou spotřebu chladicí vody, 

kompaktnější uspořádání ve srovnání s MSF. Jednoduchost, citlivost  flexibilita provozu. 

Kompresor je řízen pomocí  frekvenčního měniče, který umožňuje jemné a rychlé nastavení 

implementační kapacity od 30% do 100% maximální kapacity. 

Technologie MVC / MVR umožňuje zapojení kompresorů v sérii. Při správné velikosti a 

instalaci jsou procesy MVC / MVR velmi spolehlivé. Tato technologii je již používána více 

než 20 let, krom provozních nákladů na elektřinu jsou významnější položkou náklady na 

údržbu kompresorů. 

V praxi se používají dva typy kompresorů Centrifugal types of a Roots type MVR 

Compressor. Ale lze najít i následující dělení :  

 MVR E cirkulační evaporátor pro objemy   od 10 l/h do 120 l/h. 

 MVR FF padající film, evaporátor pro objemy   nad 4 000 l/h. 

 MVR FC forced circulation evaporátor pro objemy  20 000 l/h. 

 

 

Hlavními dodavateli jsou : 

France Evaporation Turbovap Jiangsu Jintongling Fluid 

Machinery Technology 

LEKE REGREEN Madebao 

SHAANGU SANY Tianjin Blower 

Gardner Denver Howden Tuthill 

ROBUSCHI Piller Atlas Copco 

SPC TLT-Turbo Howden 

Piller Suez GEA 

Chongqing Jiangjin Leheng ANDRITZ 

IDE Leke Gardner Denver 

Sunevap ALFA LAVAL Jintongling 

Sumitomo Heavy Industries Yixing Fuxi Dedert Corporation 

https://condorchem.com/en/falling-film-vacuum-evaporators
https://condorchem.com/en/evaporators/envidest-mvr-fc
https://condorchem.com/en/forced-circulation-vacuum-evaporators
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SPX Flow Shaanxi Blower Spilling Technologies 

Sulzer Turbovap Sasakura 

GIGKarasek ENCON Evaporators Condorchem envitech 

Alfa Laval GOJE INHER S.A 

SVAAR Process Solutions Leheng luebbers 

EPCON IDE Technologies  

Firma Howdwen u MVR udává, že dodala více než 2500 instalací o výkonu kompresoru 

od 5 do 6600kW , IDE hovoří o více než 290 instalacích v různých průmyslových odvětvích. 

 

Eutectic Freeze Crystallization (EFC)  

Eutektická zmrazovací krystalizace (EFC) je technologie zmrazování, která využívá různé 

hustoty ledu a vyrobené soli  [172, 173]. Principem EFC je to, že každý roztok má svůj 

eutektický bod (EP) což je bod ve fázovém diagramu směsi slaná voda, ve které je rovnováha 

mezi ledem, solí a specifickou koncentrací roztoku. Tato specifická koncentrace se nazývá 

„eutektická koncentrace“ a rovnovážná teplota se nazývá „eutektická teplota“. Specificky je 

EFC provozován na EP, při kterém krystalizuje led i sůl. EP se liší pro různé vodné roztoky 

elektrolytů, např. Pro NaCl (-21,2 ° C a 23,3 hm%); pro KCl (-11,1 ° C a 19,6 hm%.); pro 

MnSO4 (-4,2 ° C a 20,6% hm%.); pro CuS04 (-1,6 ° C a hm%.); pro MgCl2 (- 33,6°C a 21,6% 

hm%.); pro CuCl2 (-40 ° C a 36 hm%.)[174]. Čistá voda a sůl tedy mohou být získány 

současně z vodných roztoků pomocí EFC při velmi vysoké regeneraci vody [175].  

Schopnost EFC k oddělování více solí od více komponentního solného roztoku nebyla 

dosud plně prozkoumána. V roce 2016 bylo instalované EFC v Jižní Africe. Zařízení bylo 

postaveno ve výzkumném středisku Eskom Researchand Innovation Centre v Rosherville a 

působí jako vyzkumná platforma pro demonstrační experimenty [176]. SEC této technologie 

je 43,8–68,5 kWh/m
3
[177]. Náklady na tuto technologii čištění jsou přibližně 1,42 $/m

3
 

vyrobené sladké vody [178]  . 

 

Rozprachové sušárny  - Spray dryer  (SD) 

Jsou alternativní technologií ke krystalizátorům pro koncentraci koncentrátů solanek tím, 

že se solanka převede na suchý prášek ve směsi pevných solí. Dosud bylo rozprachové sušení 

hojně používáno v potravinářském průmyslu, chemickém a farmaceutickém průmyslu. 

Konkurenční výhoda této technologie oproti krystalizátorům spočívá v schopnosti kontrolovat 

určité standardy pevných solí, jako je distribuce velikosti částic, tvar částic a objemová 

hustota .  V současné době existuje několik SD s možností odpařování vody v rozmezí od 0,5 

kg / h do 70 kg/h [179-180].  SEC této technologie je 52–64 kWh/m
3
  [181,182]. Náklady na 

tuto technologii zpracování jsou přibližně 0,09 $/kg vyrobeného sušeného produktu [183]. 

 

Zintenzivněné odpařování větrem - Wind-Aided Intensified eVaporation (WAIV) 

Intenzifikovaná eVaporace (WAIV) je technologie založená na teplotě, která se používá 

pro minimalizaci objemu solného roztoku. V této technologii využívá k odpařování teplo a 

vítr k odpařování na smáčených površích, tyto povrchy jsou hustě vedle sebe, stlačený vzduch 

je rozptylován prostřednictvím distribučních trubek a je vertikálně přiváděn. Odpařovací 
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smáčecí plocha se obvykle skládá z tkaných sítí nebo sopečného tufu. Při testech tohoto 

procesu s koncentrátem z RO-EDR bylo dosaženo pomocí procesu WAIV koncentrátu s TDS 

vyšším než 300 g/l a představuje potenciální metodu pro získávání vedlejších minerálních 

produktů, jako jsou horečnaté soli. V nedávné době ukázaly pilotní testy v provozním měřítku 

v Roma (Queensland, Austrálie), že odpařovací výkon jednotky WAIV byl nejméně 10krát 

vyšší než u konvenčního odpařovací nádrže ekvivalentní velikosti [184]. Všechny technologie 

WAIV mají nejnižší SEC  kolem 1 kWh/m
3
, protože využívá odpařování pomocí větrné 

energie a čerpadla vyžadují pouze elektrickou energii [185].Výsledkem této technologické 

úpravy jsou náklady  1,37 $/m
3
  odpařené vody [186].  

Řízení vypouštění slaných roztoků a roztoků z membránových procesů se stává důležitým 

aspektem vodohospodářského průmyslu. Vypouštění těchto OV do otevřených vodních útvarů 

je spolu s dalšími způsoby likvidace environmentálně neudržitelný a není vždy dostupný. 

Faktory životního prostředí a zvýšená právní regulace, vedou ke zvýšení poptávky po 

koncentraci   a odstraňování koncentrátů. Systémy ZLD je životaschopnou alternativou 

k jiným metodám odstraňování, protože má dvojí cíl regenerace sladké vody a vyvedení 

pevných solí, čímž se vlastně zabrání likvidaci odpadních vod v životním prostředí. Kromě 

vodního cyklování může být regenerace vodních zdrojů a regenraci solí další ekonomickou 

motivací pro vývoj technologií ZLD. Je možné použít různé membránové technologie a 

techniky založené na tepelném zpracování, protože k dosažení ZLD neexistuje žádná 

technologie samostatně, a proto je nutná jejich technologická kombinace. Komerční 

technologie odsolování RO, MSF a MED nejsou pro zpracování koncentrátů dnes již vhodné. 

Díky osmotickým omezením může RO zvládnout za koncentrovávat vstupní roztoky až do 70 

000 mg/l TDS, zatímco MSF/MED na bázi tepla jsou vysoce energeticky náročné a musí být 

zkonstruovány z extenzivních antikorozních materiálů. Účelně navržené technologie BC a 

BCr jsou účinné, ale jejich velmi vysoké náklady jsou faktorem, který vede k potřebě 

alternativ. Několik nově vznikajících technologií, včetně OARO, FO, MD / MCr, EFC, 

EDM,MCR a WAIV, ukazují slibné cesty k odstranění koncentrátových  roztoků. Některé 

problémy RO byly znovu vyřešeny novými variantami standardní technologie RO, jako je 

HPRO a OARO, ale některé problémy přetrvávají, jako jsou omezené vlastnostmi RO 

membrán a fouling. Začleněním nízkoenergetického tepla nebo OZE a energie získané 

z rozdílného gradientu slanosti do technologií ZLD založených na membránových a tepelných 

procesech lze snížit náklady na energii a tím i ve svém důsledku emise skleníkových plynů. K 

posouzení účinnosti a udržitelnosti těchto technologií probíhají již dnes další VaV práce ve 

větším měřítku.  

V oblasti koncentrování je nejvíce konkurenceschopný proces MVR, ale tomuto procesu 

slibně konkurují membránové procesy v podobě relativně nových procesů OSA a FO, ale i 

vysokotlaké RO procesy HPRO. GE/SUEZ tvrdí, že jen pomocí HPRO  ( 6800 psi) dosahují 

ze vstupního  RO brinu 70 g/l  koncentraci 295 g/l jen tímto procesem, což je snížení 

CAPEXu+OPEXu o 61% při srovnání se samotným procesem FF-MVR, kombinace HPRO – 

FF-MVR šetří v uvozovkách jen 53%. Z tohoto pohledu se dá předpokládat, že i ostatní firmy 

budou následovat tento VaV směr a budou snažit dosáhnout úrovně těchto RO procesů při 

tlaku  nad 180 bar [187]. Dnes již nejznámější firmy dodávají membrány a moduly RO pro 

proces koncentrování ZLD provozovaných při tlaku 120 bar.  
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4.12.4. Extrakce z RO brinů 

Po celém světě je nyní aktivních nebo ve výstavbě téměř 16 000 odsolovacích zařízení. 

Neexistuje komplexní hodnocení“ toho, kolik se vyrábí. Qadir a jeho kolegové se tedy 

rozhodli přijít s odhadem - který byl publikován v časopise Science of Total. Literatura 

dlouho předpokládala poměr pitná voda :koncentrát jeden k jedné. Studie Qadir však zjistila, 

že průměrná odsolovací zařízení ve skutečnosti produkovala 1,5krát více solného roztoku než 

odsolené vody - o padesát procent více, než se původně myslelo. To znamená , že každý rok 

se vypustí 51,8 miliard m
3
 solanky [188]. 

Tab. 4.20. Regenerace vody v závislosti na technologii odsolování [189]
 

 

 

 

Z pohledu odsolování je dnes v provozu cca 13 500 RO stanic. Z koncentrátů vznikajících 

po SWRO z mořské vody je možné získat Mg,U, Li, Br, NaCl, Rb,Sr. Pokud by jsem 

předpokládali životnost zařízení závodu na 25 let s úrokem 6% a účinností separace 80% při 

50% výtěžnosti koncentrátu z SW. Tak získáme přehled o tom za jakou dobu dojde 

k návratnosti investice. V bilancích je uvažováno o závodech vyrábějící jednu nebo více 

komodit. Složení RO brinů dle zdrojů vod je shrnut v tabulce 4.21 .
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Tab. 4.21.  Složení RO brinů dle zdrojů vod 
 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4.22. Investiční a provozní náklady při získávání produktů z RO Brinů 

 

 

 

Produkt 
Cena 

($/t) 

Tržby 

(mil.$/rok) 
Efektivita  

OPEX a 

údržba 

(mil.$/rok) 

ČSH 

(mil.$) 

Návratnost 

(roky) 

NaCl 55 16,32 80% 

Mg(OH)2 

Br2 sůl 

MED 

18 – 20 25 - 

Br2 1390 0,49 80% 

Mg(OH)2 

Br2 sůl 

MED 

19 – 25 25,7 - 

Mg(OH)2 275 8,45 80%     

NaCl 55 16,32 80% 

MED 86 

MVC 62 

– 77 

5 – 8 

10 – 15 

14,5 

-

40,2 

- 

MgO 539 11,42 80% 12 7 18,7 8 

        

Cl2 550 99 80% 
137 158 119 11 

NaOH 500 101,7 80% 

LiOH/Li2

CO3 
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Možná technologická řešení jsou: 

RO brine → změkčení vápnem →zahuštění →filtrace  → rotační pec → MgO 

RO brine → kalrifikace→filtrace→MED→IEX→elektrolýza → Cl2, NaOH, H2 

RO brine→EDR/ED→MVC→ soli 

RO brine→ED  →diluát → změkčení CaO zahuštění → Mg(OH)2 →koncentát →soli 

RO brine→ UF→  chlorinátor → NaClO 

  

Z procesního hlediska bylo provedeno značné množství výzkumu v oblasti extrakce prvků 

z mořské vody, ale dle literatury bylo provedeno velmi málo VaV prací v demonstračním 

měřítku. Je zřejmé, že je třeba vyhodnotit nejen technickou a ekonomickou proveditelnost 

systémů těžby/extrakce, ale také čistotu produktu, účinnost procesu, náklady na životní cyklus 

a skutečné přínosy začlenění systému extrakce látek do celého systému odsolování.  

Posledním krokem uzavřeného systému ZLD je skladování vyrobené procesní vody. Tato 

voda je velmi náchylná k nárůstu mikrobiálního znečištění. Je tedy nutné ji ošetřit. Jako velmi 

šetrný způsob dezinfekce se využívá UV záření eventuálně dávkování vhodného biocidu. Při 

návrhu systému ZLD je nutné podrobně zmapovat celý výrobní proces produkující odpadní 

vody. 
Uzavřené systémy odpadních vod jsou budoucností v oblasti vodního hospodářství. Pro 

jejich nasazení hovoří stále více faktorů. Jednak jsou to stále přísnější změny v legislativě v 

oblasti nakládání s  odpadními vodami, které budou investora tlačit ke snižování produkce 

odpadní vody a limitovat ho v možnostech vypouštění. Dalším důvodem budou rostoucí 

problémy se zásobováním kvalitní vodou.  

A v neposlední řadě také zdokonalování technologií pro znovuzískání cenných surovin z 

dnešních odpadů 
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Tab. 4.23. Porovnání technologií zpracování používaných v ZLD 

 
 

 

ED metateze a selektivní ED (EDM, SED) 

 

EDM je poměrně nová modifikace ED procesu sestávající ze čtyřokruhových modulů ED, 

která aplikuje reakci dvojího rozkladu pro výměnu kationtů a aniontů mezi nástřikem a 

obětujícím  se roztokem. EDM má potenciál zvýšit účinnost odsolování reverzní osmózy. 

Jedná se také o slibnou technologii pro zpracování koncentrátu s formovacími činidly, jako je 

CaSO4 a CaCO3, které lze dále regenerovat jako sekundární produkty s tržní hodnotou. Přitom 

je možné pomocí technologie EDM zvýšit výtěžnost vody a snížit náklady na její likvidaci. 

Vztah aktuálního napětí určuje chování odporu roztoku v ED modulu, stále však existuje 

mezera ve znalostech pro pochopení vztahu aktuálního napětí v EDM. Tedy metateze 

umožňuje dělit dvě soli, které mají být vyrobeny záměnou aniontů a kationtů dvou různých 

počátečních solí:  

 

Diluát 1 + Diluát 2  Koncentrát 1 + Koncentrát 1 2 
L+X-  + M+Y-   M+X-  + L+Y- 
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Například za předpokladu, že napájecí roztoky obsahují chlorid hořečnatý a síran sodný, 

budou výstupy produktu obsahovat síran hořečnatý a chlorid sodný, které mohou dosáhnout 

podmínek přesycení a vysrážet se z kanálu za vzniku pevné soli produktu [193]. V minulých 

letech byla možnost použití EDM k výrobě různých solí, jako je uhličitan draselný, síran 

hořečnatý a síran draselný atd. Byly studovány i méně cenné soli [194-196]. EDM se nedávno 

také používalo k výrobě prekurzorů iontových kapalin [197]. Další důležitou aplikací procesu 

EDM je ošetření solí z koncentrátů RO v procesu ZLD [198]. V tomto případě je opakující se 

motiv uspořádání ED modulu AEM, CEM membrány nebo kombinace , monovalentních 

AEM a monovalentních CEM. Napájením jednotky odsolovanou solankou a umělým nebo 

přírodně získaným roztokem NaCl se  získají dva proudy koncentrovaného produktu: první 

obsahuje sodík s anionty a druhý obsahující chlorid s kationty [162,199]. V obou případech 

lze významně zvýšit koncentraci ve výstupních solankách díky vysoké rozpustnosti solí 

generovaných procesem metatézy, čímž se předchází hlavnímu omezení RO, kterým je riziko 

tvorby nerozpustných solí (hlavně kvůli uhličitanům a síranům Ca/Mg) když je překročen 

poměr recovery RO  40-50% . 

 

 

 

Obr. 4.24. Návrh procesu pro využití ROSW koncentrátu mořské vody. 

 

 

Podobně jako EDM v aplikacích ZLD je selektivní elektrodialýza (SED) technologií, která 

využívá monovalentní selektivní IEM. Typickou opakující se motiv elektrodialyzéru SED 

tvoří 3 okruhy s centrální monovalentní selektivní IEM (MVA nebo MVC) mezi konvenčním 

CEM a AEM [200]. Tato konfigurace umožňuje selektivně oddělit monovalentní a dvojmocné 

ionty ze vstupních roztoků. SED je relativně nový proces, který je obecně schopný za daných 

podmínek iontové frakcionace [170]. Tyto podmínky, ale byly prakticky splněny pouze v 

několika málo aplikacích. Příkladem je regenerace fosfátů z OV [201] nebo separace 

chloridových a síranových sloučenin ze směsi NaCl a Na2SO4. 
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EDBM 

Elektromembránové technologie, jako je elektrodialýza s bipolárními membránami 

(EDBM) je vhodné řešení , pro zpracování slaných roztoků nebo k valorizaci 

koncentrovaných proudů z reverzní osmózy mořské vody (SWRO) má stále svá úskalí. 

Technologie EDBM aplikovaná na tyto solanky by produkovala kyseliny (HCl) a zásady 

(NaOH) a to pouze se dvěma vstupy : elektrickou energií a solankou. Lze tedy dosáhnout 

„samočinného“ dodávání slané OV k regeneraci, což s konečnou platností odpovídá principu 

cirkulární ekonomiky. VaV práce však ukázaly nízké hodnoty koncentrace vyráběné kyseliny 

a zásady  EDBM procesem. Koncentrace se pohybují kolem 3% což nepochybně brání 

možnosti použití tohoto membránového procesu. Kyselinu i zásady je nutné zakoncertovat, 

pro následné použití a přepravu. 

 

 

 

 

Obr. 4.25. Schéma zpracování solanek z RO[202] 

 

Každá membránová technologie potřebuje pro svůj proces prostředky pro čištění membrán. 

Nejčastěji se právě používají kyseliny a zásady ve zředěné formě 1-2%, z důvodu životnosti 

membrán. A právě pro tyto potřeby „in situ“ by mohla být EDBM použita, za předpokladu 

dostatečné čistoty a hygienické nezávadnosti vzniklých čistících roztoků. Další alternativou je 

pro proces zakoncentrování v případě nízkoenergetického tepla, použití membránové 

destilace, nebo alternativní zdroje energie, které by snížili jednak energetickou náročnost, ale i 

uhlíkovou stopu při koncentrování takto získaných kyselin nebo zásad. Je tedy možné pomocí 

EDM a následné BPED získat slabé kyseliny nebo zásady a pak zakoncentrovat nebo přímo 

spotřebovat pro čištění membránových jednotek.  Schéma výroby je na obr. 4.26.  
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Obr. 4.26. Možné procesní schéma zpracování OV bohatých na směsné soli 

 

Shrnutí 

 

ED/BPED/EDM/DD/EDI, které nabízíme mají stále své místo v procesech zpracovávající 

roztoky. Bylo vyvinuto velké množství variací elektromembránových procesů. Některé z nich 

stále nachází široké pole působnosti v průmyslové praxi, jako je kapacitní-deionizace (s IEM) 

a membránová elektrolýza. Jiné procesy jsou v současné době stále v různém stádiu výzkumu, 

jako je reverzní elektrodialýza, nebo dosáhly stadia dostatečné zralosti, ve kterém aplikace v 

širokém měřítku závisí na jiných než technických otázkách (difúzní dialýza, palivové články, 

elektrodialýza pomocí bipolárních membrán). Některé procesy jsou ze své definice velmi 

specifické (elektro-elektrodialýza, kontinuální deionizace, donnanova dialýza). Je tedy více 

než nutné jasně definovat aplikační  užití  a tyto procesy si osvojit.  

 Stav chemického průmyslu 4.13.

Vývoj chemické produkce v EU v roce 2018 zaznamenal oproti roku 2017 pokles o 0,8 %, 

což bylo „skryto“ vývojem tržeb, který díky konjunktuře a specializaci EU na výrobky s 

vysokou přidanou hodnotou zaznamenal stále ještě mírný nárůst. Zastoupení rutinní 

komoditní produkce však klesá. Podíl chemické produkce EU na celosvětovém chemickém 

průmyslu nadále klesá, tradičním zůstává výroba polymerů a výrobků speciální chemie, 

zatímco výroba komodit a anorganických látek stále dlouhodobě klesá. Důvodem jsou 

zejména expanze nových kapacit v USA, Číně a dalších asijských zemích. [203] Zde lze opět 

zaznamenat efekty přebytku polymerních kapacit a polymerů při jejich orientaci na export, 

zatímco zejména anorganické komodity zaznamenávají deficit obchodní bilance (tj. převládá 

dovoz). 
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Obr.4.27. Hodnocení chemické výroby v EU a ČR [203] 

 

 Stav potravinářského průmyslu 4.14.

Celosvětová produkce potravin se musí do roku 2050 zdvojnásobit, aby odrážel nárůst 

obyvatelstva a měnící se stravovací návyky. Čelíme změnám klimatu, které mají dopad 

na biologickou rozmanitost, kvalitu půdy a vody, zároveň se musí reagovat na poptávku na 

globálním trhu. Což bude zvyšovat tlak na využití odpadních proudů z potravinářství, jak za 

účelem využití v potravinářství a krmiv tak za účelem zvýšení produkce. Tento vliv bude i na 

zpracovatele, kteří budou nuceni zkapacitnit svou výrobu. Potraviny z EU jsou kvalitní a je 

stále větší tlak na udržení kvality a bezpečnosti těchto potravin, a to je i důvod proč jsou stále 

více exportovány. Bohužel se mění i sortiment pěstování odrůd a typů plodin na polích v EU. 
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5. VYUŽITÍ MEMBRÁN V POTRAVINÁŘSTVÍ  

Potravinářský průmysl pokrývá asi 20 až 30% celosvětového prodeje membránových 

technologií, z toho téměř 40% pokrývá mlékárenský průmysl. 

Globální podíl na trhu membránových separačních systémů je následující: ultrafiltrace - 

35%, mikrofiltrace - 33%, nano filtrace a reverzní osmóza - 30%, elektrodialýza a 

pervaporace - 2% (Lipnizki, 2010).  

Aplikace různých membránových technologií v potravinářském průmyslu je uvedená v 

Tabulce 5.1.  

 

 Zakoncentrování roztoků – jako horní dosažitelná hranice se uvádí 5.1.

koncentrace 

rozpuštěných či suspendovaných látek 30 % 

- zahušťování ovocných šťáv, sirupů, protlaků, kečupu (RO/NF) 

- zakoncentrování odpadů z potravinářských a biotechnologických výrob jako jsou 

lihovarské výpalky, odpadní vody z jatek a ze zpracování zeleniny (RO/NF/UF) 

- izolace a zakoncentrování enzymů, bílkovin, škrobu, dextrinů, pektinu apod. (UF) 

- zahušťování vaječných bílků, přírodních extraktů, mléčných bílkovin (UF) 

- izolace olejů a tuků z emulzí (MF) 

- izolace mikrobiálních buněk z fermentačních médií a jejich zakoncentrování (MF) 

- izolace fermentačních produktů, např. organických kyselin, aminokyselin, ... (RO/NF) 

 

 Klarifikace a purifikace kapalin a plynů 5.2.

- filtrace octa, vína, piva a dalších nápojů (UF/MF) 

- purifikace vody, příprava apyrogenní vody (RO) 

- „studená“ sterilace kapalin – sterilní filtrace (MF) 

- sterilace vzduchu před vstupem do bioreaktoru (MF) 

- odstranění vysokomolekulárních látek, buněčných fragmentů a buněk z fermentačních 

médií (UF/MF) 

 

 

Tab. 5.1 Aplikace membránových technologií v potravinářském průmyslu (Paul et al, 2018) 

Membránový 

proces 
Účel Typ membrán nebo materiál 

Mikrofiltrace Snížení obsahu mikroorganismů v 

kravském a ovčím mléce 
Studená sterilace a čiření ananasové šťávy 

Studená sterilace a čiření 

ananasové šťávy  
Trubkový polyethersulfon 

Frakcionace a čiření piva Trubkové keramické membrány 

Výroba kaseinového koncentrátu 

z mléka 
Polyvinylidenfluoridová membrána 

Snížení obsahu mikroorganismů v Membralox lpl9-40 
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kravském a ovčím mléce 

Ultrafiltrace Snížení polyfenolů a hnědé barvy 

(změna barvy) v jablečné šťávě 
Polyethersulfon a polyvinylpyrrolidon 

Čiření kiwi šťávy  Tubulární membránový modul 

Čiření jablečné šťávy Membrána z oxidu zirkoničitého 

Čiření jablečné šťávy Carbosep tubulární anorganická membrána 

Čiření extraktu z horkého čaje 
Fluoropolymerové a regenerovatelné celulózové 

membrány 

Získávání bílkovin z odpadních 

vod ze zpracování drůbeže 
Polysulfonové membrány 

Nanofiltrace Zahuštění mléka, syrovátkových 

bílkovin 
YPROLAB-2 

Dealkoholizace vína NF-HL, NF-DK 

Purifikace kyseliny mléčné a 

aminokyselin v silážní šťávě 
Organické membrány 

Odsolování sójové omáčky Polyamid, Polypiperazin amid 

Demineralizace syrovátky 
Aromatická polyamidová spirálově vinutá 

membrána 

Reverzní osmóza Zahuštění jablečné šťávy Aromatická spirálově vinutá membrána 

Zahuštění hroznové šťávy Deskový a rámový modul 

Zahuštění lehké cukrové šťávy 
Membrána vyrobená z polyethylentereftalátu a 

bisfenolpolysulfonu 

Dealkoholizace Spirálově vinutý systém 

Retence karboxylových kyselin Aromatická polyamidová membrána 

Elektrodialýza Demineralizace odstředěného 

mléka 
Monovalentní iontově selektivní membrána 

Stabilizace Sherry vín Polymerní selektivně propustné membrány 

Demineralizace varné šťávy z 

mušlí 
Elektrodialyzér 

Regenerace citrátu z vodných 

roztoků 
Elektrodialyzér 

Regenerace kyseliny mléčné z 

roztoků kyseliny mléčné 
Elektrodialyzér 

 Diafiltrace 5.3.

- odstranění nebo snížení obsahu ethanolu v pivě a víně (RO) 

- přečištění makromolekulárních látek, vyplavení nízkomolekulárních látek (UF) 

- promývání buněčné suspense – odstranění zbytků média apod. (MF) 
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 Elektrodialýza 5.4.

ED je separační proces využívající rozdíly v pohyblivosti elektricky nabitých částic a 

neelektrolytů ve stejnosměrném elektrickém poli, kde mezi anodu a katodu je vložen svazek 

ionově aktivních membrán, které umožňující transport vždy pouze jednoho typu ionů – 

kationpropustná membrána kationů nebo anionpropustná membrána anionů. Iony opačného 

náboje danou membránou procházet nemohou. Iony z nástřikového proudu pohybující se k 

elektrodě opačného náboje procházejí membránou odpovídající selektivity a hromadí se ve 

vedlejších celách, před membránou opačné selektivity, která jejich průchod neumožňuje. 

Odtud jsou odváděny jako ve formě koncentrátu, pro původní vyředěný roztok je používáno 

označení diluát, ve kterém jsou obsaženy i nenabité částice. Hnací silou procesu je gradient 

elektrického potenciálu. 

 

Zvláštním typem ionově aktivních membrán jsou biopolární membrány, které díky 

současné 

vazbě ionů obojí polarity neumožňují průchod žádných nabitých částic, ale dochází zde k 

rozkladu vody na H+ a OH-. Používají se procesech elektrokonverze jako generátory H
+
- 

ionů, kde nahrazují použití velkých objemů anorganických kyselin. 

 

Aplikace: 

- výroba pitné vody (odsolování mořské nebo brakické vody) – produktem je diluát 

- výroba kuchyňské soli, karlovarské vřídelní soli, ... – koncentrát 

- demineralizace syrovátky, cukerných roztoků, sojové omáčky, ovocných šťáv a 

Džusů, – diluát 

- izolace a zakoncentrování solí organických kyselin z fermentačních médií (kyselina 

mléčná, citrónová, vinná, ...) - koncentrát 

- přečišťování a odsolování aminokyselin a bílkovin v jejich izoelektrickém bodě - diluát 

- elektrokonverze solí na organické kyseliny – bipolární membrány 

- regenerace iontovýměnných pryskyřic (ionexu) – bipolární membrány 

- zakoncentrování odpadních vod z řady výrobních procesů – oplachové lázně z 

metalurgicného, elektronického, kožedělného průmyslu atd. 

 

Využití ED v průmyslových aplikacích přináší řadu výhod, počínaje vysokou účinností a 

efektivitou separace, přes energetické úspory až po šetrnost k životnímu prostředí. 

 

 

Použití membránových separačních technik v potravinářském průmyslu má několik výhod: 

- zlepšená kvalita produktu, výrobek není tepelně zatěžován, což umožňuje 

zachování jeho vysoké nutriční hodnoty, původní barvy,  

- vyloučení přídavku konzervačních látek,  

- snížené náklady na produkci a menší plýtvání,  

- separace probíhá beze změny skupenství (Paul et al, 2018; Marella et al, 2013). 

 

Membránové separační techniky se stávají běžným procesem nahrazujícím klasickou 

filtraci, rotační vakuové rotační filtry, odstředivky a částečně i odparky, sterilační a pasterační 

jednotky. 

 

Široce se používá hlavně využití membrán oproti konvenčním metodám z následujících 

důvodů: minimalizované tepelné zatížení (poškození) produktu, úspora energie a lepší kvalita 
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produktu atd. Dále při zvyšující se poptávce po nových potravinářských výrobcích nebo 

nových surovinách a přídatných látkách mohou membránové technologie vytvořit jejich 

nové požadované vlastnosti. Membránové technologie jsou považovány za zelené 

technologie díky jejich efektivnímu využití energie bez použití chemikálií a přídatných 

látek (Melzoch, 2020). 

 

 Mikrofiltrace  5.5.

Mikrofiltrace se používá jako předúprava před ultrafiltrací nebo reverzní osmóza. 

Odstraňuje suspendované částice a koloidy a redukuje rychlost znečištění v následné 

ultrafiltraci nebo procesu reverzní osmózy. V současné době se mikrofiltrace běžně 

používá k čiření piva a vína, tj. k odstranění kvasinek a dalších mikroorganismů (Pouliot et 

al, 2014).  

 

Další aplikace mikrofiltrace jsou následující: 

- odstranění kapiček oleje a tukových kuliček  

- odstranění bakterií z mléka  

- předúprava syrovátky 

- odstranění nerozpuštěných látek a tuků přítomných ve slaném nálevu použitém při 

zpracování ryb a výrobě sýrů 

- předfiltrace odpadních vod vznikajících při zpracování potravin. 

 

 Ultrafiltrace 5.6.

Ultrafiltrace se používá v mlékárenském průmyslu hlavně pro dva účely tj. výroba 

proteinových koncentrátů ze syrovátky a produkce sýrů z mléka. Při ultrafiltraci mléka se 

anorganické sole, laktóza a voda odstraní jako permeát a tukové kuličky a proteiny se 

zadržují na membráně. Toto koncentrované mléko (mléčný retentát) se používá při výrobě 

mnoha druhů sýrů.  

Při ultrafiltraci syrovátky je zachován koncentrát syrovátkové bílkoviny na membráně. 

Tento retentát se suší rozprašováním nebo sušením v bubnu na vyrábí se syrovátkový 

proteinový prášek.  

Ultrafiltrace může být také použita pro produkci izolované bílkoviny sóji. Při výrobě 

izolovaného sójového proteinu se extrahuje odtučněná sójová mouka s vodou. Tento 

extrakt se koncentruje ultrafiltrací. Cukry a rozpuštěné látky se částečně odstraní 

opakovanými kroky ředění a ultrafiltrací se produkuje koncentrovaný extrakt ze sójových 

bílkovin (Omosaiye a Cheryan, 1979). 

 

 Nanofiltrace 5.7.

Důležitou aplikací nanofiltrace je změkčování vody, kde retence bivalentních iontů Ca a 

Mg snižuje tvrdost voda. Nanofiltrace je také použitelná pro předběžnou koncentraci 

tenkých šťáv při výrobě cukru z cukrové třtiny a řepy, odsolování laktózy, produkce 

proteinových koncentrátů, demineralizaci a odkyselení syrovátky získané ultrafiltrací.  
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 Reverzní osmóza 5.8.

Reverzní osmóza se používá k čištění vody, regeneraci cukru z cukrovinek, získání 

bílkovin z olejnatých semen, koncentraci zředěného roztoku (ovocné a zeleninové šťávy, 

mléko). Výhody použití reverzní osmózy nad odpařováním pro koncentrování kapalin jsou: 

- lepší zadržení těkavých složek (vůní) 

- minimální tepelné zatížení (poškození) produktu 

- úspora výdajů energie 

- nižší kapitálové investice.  

 

Koncentraci ovocných a zeleninových šťáv uvádí několik autorů (Matsuura et al, 1974; 

Kallio et al, 1985; Cross, 1989).  

Mezi takto ošetřené produkty patří citrusové plody, jablko, ananas a rajče (Paul et al, 

2018). Reverzní osmózou koncentrované plnotučné mléko se používá při výrobě sýrů, 

zmrzliny a jogurtů (Barbano a Bynum, 1984; Bundgaard, 1974; Jepsen, 1979).  

V procesu výroby piva se používá reverzní osmóza pro dealkoholizaci piva k výrobě piva 

bez alkoholu nebo piv a nápojů na bázi piva se sníženým obsahem alkoholu.  

Ve vinařství se reverzní osmóza používá pro omlazení starších vín, při kterém dochází 

k odstranění alkoholu, vody a další látek odpovědných za nepříznivé účinky na chuť a vůni 

produktu. Další aplikací reverzní osmózy ve vinařství je produkce hroznového koncentrátu 

(Duitschaever et al, 1991). 

 

Pervaporace  

Proces pervaporace může být použit pro odstranění vody z kapalných organických látek, 

separaci ethanolu z fermentačních médií a organicko/organické separace při čištění vody.  

 

Elektrodialýza  

Hlavními aplikacemi elektrodialýzy jsou demineralizace, odsolování, okyselování nebo 

odkyselování kapalných potravin.  

 

Membránové operace byly v potravinářském průmyslu hojně využívány, protože vyžadují 

méně pracovní síly, jsou efektivnější a mají kratší dobu zpracování než tradiční separační 

techniky, takže provozní náklady jsou podstatně nižší než tradiční procesy (Yazdanshenas et 

al, 2010). Například membránové separační procesy k čiření a koncentraci kapalin jsou méně 

nákladné než konvenční filtrace a vakuové odpařování, což odůvodňuje jejich použití v této 

oblasti (Lawrence et al, 2008). Primární aplikace membrán v potravinářském průmyslu jsou v 

nápojích (víno, pivo, ovocné šťávy atd.) A mléčných výrobcích (koncentrace syrovátkových 

bílkovin, standardizace mléčných bílkovin atd.), Ve zpracovatelském průmyslu při zpracování 

vaječných výrobků, na v menším rozsahu a při čištění vody (Pabby et al, 2015). 

 

 Koncentrace a zpracování potravin  5.9.

Tepelné zpracování je nejrozšířenější metodou pro konzervaci a koncentraci potravin. 
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Průmyslová tepelná úprava však může mít negativní dopad na výživné složky, jako jsou 

antokyany, karotenoidy, vitamíny a bioaktivní proteiny, a senzorické parametry, jako je 

barva, aroma, aroma (Provesi et al, 2011; Barros et al, 2011). K uspokojení současné 

poptávky na trhu se poslední vývoj v potravinářském průmyslu zaměřil na netermální 

technologie. Membránové zpracování je vhodnou alternativou k čiření a koncentraci 

tekutých potravin, protože pracuje při pokojové teplotě a vykazuje nízkou spotřebu energie 

a vysoký výkon, snadné zvětšení měřítka a odmítnutí širokého spektra kontaminujících 

látek. Například membránová technologie je alternativou ke konvenčním procesům čištění 

a koncentrování šťávy (D’souza et al. 2005). Nejčastěji používané typy filtrace jsou UF a 

MF (Katasonova a Fedotov, 2005). Dnes se v průmyslu používá široká škála velikostí 

pórů, od 18 000 mezní molekulové hmotnosti (MWCO) do 0,2 μm (Madaeni et al, 2006). 

Pokud však velikost pórů membrány přesáhne 25 000 Da, mohou taniny procházet do 

vyčištěné šťávy, což vede k nahnědlé barvě a ostré chuti. RO má několik výhod oproti 

tradiční odpařovací technice TASTE (termally accelerated short-time vaporator) (Alvarez 

et al, 2002). Protože se spotřebuje méně tepla, tepelné poškození produktů je obecně 

vyloučeno. Nevýhodou této techniky pro použití v potravinářském průmyslu jsou však 

vysoké hydraulické tlaky, které omezují maximální dosažitelné koncentrace, koncentrační 

polarizace a vysoké organické znečištění (Petrotos et al, 2001). Výhodou NF oproti RO je, 

že v průměru vyžaduje o 21% nižší energetický výdej. Výsledkem je, že NF je velmi 

slibný proces pro potravinářský průmysl a ještě více pro nápojový průmysl, který vyžaduje 

redukci rozpuštěných kontaminantů a jemné filtrování částic (Warczok et al, 2004). 

Doposud se NF v odvětví džusů používá k několika různým účelům, jako je regenerace 

aroma (Diban et al, 2009), čištění odpadních vod (Hitoshi et al, 2000) a regulace 

koncentrace cukru (Garcýa-Martýn et al, 2010). FO je slibná membránová technologie v 

potravinářských procesech (Sant’Anna et al, 2012). Ve srovnání s běžnými technikami 

(Jiao et al, 2004) má několik výhod: (1) nízký hydraulický tlak pro provoz, který snižuje 

náklady na elektrickou energii; (2) nízká teplota zpracování, která zabrání tepelné 

degradaci kvality potravin; (3) vysoká výtěžnost produktu a nízké vypouštění solanky do 

životního prostředí; (4) nízké nevratné znečištění, které vede k nízkým nákladům na čištění 

a výměnu membrány; (5) účinné zpracování krmiv s vysokým obsahem pevných látek; a 

(6) modularita a snadnost škálování. Rychlé snížení toku permeátu v důsledku znečištění a 

/ nebo polarizace koncentrace bohužel brání komerčnímu použití membránové technologie 

při zpracování šťávy, a proto dosud nebyla dosažena dostatečná účinnost procesu pro 

čištění šťávy (Kwang-Sup et al, 2004). V procesu čištění šťávy může být znečištění 

membrány způsobeno pektinem, taniny, bílkovinami, škrobem, hemicelulózami a 

celulózou (Santon et al, 2008). Tento proces je omezen hlavně akumulací hmoty na filtru, 

včetně koncentrační polarizace a znečištění membrány (tvorba gelové vrstvy nebo 

usazenin) (Carvalho a Bento da Silva, 2010). Pro zvýšení filtrační účinnosti jsou ovocné 

šťávy obvykle před filtrací ošetřeny enzymatickými přípravky zaměřenými na hydrolýzu 

hlavně rozpustných polysacharidů odpovědných za vysokou viskozitu (Bitange et al, 

2009). Komerční enzymový koktejl používaný k výrobě ovocných šťáv obsahuje tři různé 

pektinázy, pektinlyázu, polygalakturonázu a pektinesterázu, aby byly pektické komplexy 

rozpustné k dokončení sedimentace a vyčištění šťávy (Holanda et al, 2011; Pabby et al, 

2015). 
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Membránové procesy, které se neustále vyvíjí, nachází stále větší uplatnění 

v potravinářském průmyslu. Pomocí membránových procesů lze provést separaci molekul a 

mikroorganismů na základě velikosti. Mezi běžně používané tlakové/tangenciální separace 

patří mikrofiltrace (MF), ultrafiltrace (UF), nanofiltrace (NF) a reverzní osmóza (RO), dále 

pak dialýza, elektrodialýza, pervaporace a membránová destilace. Pervaporace a bipolární 

membránové technologie jsou nové aplikace, které se nadále vyvíjí.  

V potravinářství a zejména v nápojovém průmyslu se membránové procesy používají pro 

hygienické zabezpečení vstupních surovin, meziproduktů a konečných produktů bez jejich 

tepelného ošetření (tzv. studená sterilace/studená pasterace), pro zahušťování, koncentraci a 

frakcionaci složek a odsolování. Například při výrobě ovocných a zeleninových šťáv, 

mléčných výrobků, piva, vína, zmrzliny, másla a všech typů vod používaných jako základní 

surovina nebo vod určených pro sanitační procesy. 

 

Aplikace membránových procesů v jednotlivých oborech potravinářského průmyslu 

Přehled poskytuje stručný výčet používaných aplikací, které jsou již zavedeny ve výrobě 

potravin a které se vyvíjejí.  

 

Vývoj nových aplikací zavedených membránových procesů MF, UF, NF a RO je poháněn 

ekonomickými a environmentálními cíli. Dalším faktorem pro membránové procesy je vysoká 

míra růstu trhu funkčních potravin, segmentu, ve kterém mají membrány vysoký potenciál. 

V tabulce X jsou shrnuty některé z trendů membránových aplikací pro MF, UF, NF a RO v 

potravinářském průmyslu (Peinemann et al, 2010). 
 

Tab. 5.2 Aplikace MF, UF, NF a RO v potravinářském průmyslu/ Applications of MF, UF, NF and 

RO in the food industry (Peinemann et al, 2010; Maubois, 1997; Torres et al, 2002; Vaillant 

et al, 2001; Bottino et al, 2004). 

Aplikace/Application 

 

Membránový proces/ 

Membrane processes 

Mléčné výrobky/Dairy 

Koncentrace plnotučného a odstředěného mléka/  

Concentration of whole and skim milk 

RO 

Částečně demineralizovaný WPC (dětská výživa, speciální výrobky WPC)/ Partly 

demineralized WPC (whey protein concentrate) - (baby food, special WPC 

products) 

NF 

Výroba syrovátkových proteinových koncentrátů a izolátů/ 

Production of whey protein concentrates and isolates 

UF 

Odtučnění syrovátky pro WPC s vysokým obsahem bílkovin/ 

Defatting of whey for high protein WPC 

MF 

Standardizace obsahu bílkovin v sýrovém mléce/ 

Standardization of the protein content in cheese milk 

MF 

Víno/Wine 

Předčištění hroznové šťávy/ Preclarification of grape juice MF / UF 

Ovocné džusy/ Fruit juices 

 

Klarifikace dužnatých šťáv z tropického ovoce/ MF 
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Clarification of pulpy tropical fruit juices 

Koncentrace rajčatové šťávy/ Concentration of tomato juice MF a RO 

Další aplikace/Other applications 

Koncentrace kuřecí krevní plazmy/ Concentration of chicken blood plasma  

Filtrace extra panenského olivového oleje/ 

Filtration of extra virgin olive oil 

MF / UF 

Suché odgumování rostlinného oleje/ Dry degumming of vegetable oil UF / NF 

 
zvažují zavádět nebo, které jejich aplikace se již zavedených nebo teprve vyvíjených 

aplikací využívající membránové technologie. 

 

 Fermentované potravinářské výrobky 5.10.

Při výrobě fermentovaných potravinářských výrobků, například piva, vína a octa, se 

membrány zpočátku etablovaly jako krok k odstranění kvasnic po kvasném procesu. Zprvu se 

při výrobě fermentovaných produktů používala dead-end filtrace, kterou následovaly první 

zkoušky cross-flow filtrace pro odstranění kalů z piva, vína a octu v 70. letech. První 

průmyslová aplikace v tomto segmentu byla dealkoholizace piva RO v 80. letech. 

V posledním letech se membránová filtrace etablovala k čiření vína, piva a octa a na základě 

prokázané spolehlivosti nachází uplatnění i v dalších výrobních krocích (Peinemann et al, 

2010). 

 Pivo  5.11.

Nejdříve se v pivovarství používaly membrány pro přípravu sterilního vzduchu, dále se 

membránová technika rozšířila při výrobě nízkoalkoholických a nealkoholických piv na 

principu odstřeďování alkoholu z hotového piva a občas i pro dofiltraci piva obecně. Kromě 

toho i k zajištění zvýšené koloidní stability piva (Basařová et al, 2010). 

 

Konvenční proces výroby piva začíná na varně krokem, kdy našrotovaný slad je smíchán s 

horkou vodou a probíhá výroba sladiny - husté sladké tekutiny, která se separuje od pevných 

podílů (mláta) na scezovací kádi nebo sladinovém filtru. Poté se ke sladině přidá chmel nebo 

chmelové produkty do mladinového kotle, ve kterém se vaří po dobu až 2 hodin a vzniká 

mladina. Následuje odstranění kalů a chlazení. Mladina se zakvasí kvasinkami a probíhá 

hlavní kvašení, kdy kvasnice přeměňují obilný cukr na alkohol a oxid uhličitý. Před 

dokvašováním v ležáckých nádobách je z piva odstraněna část kvasnic. Hotové pivo je 

filtrováno, pasterováno a plněno do transportních obalů. V případě dealkoholizace piva 

dochází k odstranění alkoholu z hotového piva. Celkový proces produkce piva s potenciálními 

aplikacemi membránové filtrace s příčným tokem je znázorněno na Obr. 5.1(Peinemann et al, 

2010). 
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Obr. 5.1 Využití membránových technologií v pivovarském procesu (Peinemann et al, 2010) 

 

Zhruba od 70. let 20. století se začínají objevovat studie, které se zaobírají tématem 

membránové filtrace a její aplikace v pivovarech. Přestože se tato technika v průmyslovém 

měřítku objevuje už od konce 80. let 20. století, zaujímá pouze 10 % trhu, jelikož se 

stálé potýká s významným nedostatkem. Průběh je totiž značně limitován jevem, který 

způsobuje zanášení pórů membrány a v anglosaské literatuře je označován jako „fouling“. 

Toto zanášení pak snižuje efektivitu filtračního procesu a zvyšuje provozní náklady. 

 

V pivovarství se mohou membránové technologie použít pro různé účely (Kaschek et al 2001, 

Walker a Gaub 1999): 

- Studená pasterace (sterilace), 

- Filtrace piva, 

- Separace piva z odpadních kvasnic, 

- Separace alkoholu, 

- Separace vyčerpaných mycích roztoků a mazadel transportních pásů, 

- Úprava odpadních vod, 

- Aerace kvasnic, 

- Deoxygenace vody, 
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- Anaerobní fermentace odpadů. 

 

5.11.1. Membránová filtrace 

V laboratorním měřítku se membránové filtry již dlouho používají při mikrobiální kontrole 

pro zachycení mikroorganismů a jejich stanovení nebo pro studenou sterilaci na teplo 

citlivých roztoků, např. vitaminů a růstových faktorů. Jiným použitím je měření 

filtrovatelnosti piva tzv. Esserův test (Esser 1972, 1994).   

 

 

V pivovarské technologii nahrazují membránové procesy - membránová filtrace (MF) 

klasickou křemelinovou filtraci piva. Dále se uplatňují zejména při výrobě nealkoholického 

piva při odstranění ethanolu z klasického piva při dealkoholizaci.  

 

 

Při membránových procesech se využívá nejen uspořádání s křížovým tokem (cross - flow) 

ale i klasická dead - end filtrace. Klasická filtrace je méně náročná na obsluhu a investiční 

náklady. Při porovnání s cross - flow filtrací je její výtěžek vyšší. Při obou zmíněných 

postupech je permeát sterilní a může být následně plněn do transportních obalů.  

 

Membránová filtrace patří mezi jeden z moderních trendů v pivovarství. 

Tato technologie představuje zajímavou alternativu k již zmíněným sypkým filtračním 

materiálům, zejména k tradičně používané křemelině. Samotná membrána slouží zároveň 

jako filtrační přepážka a separační vrstva, což vede k eliminaci používání křemeliny. Tato 

významná přednost vede k odstranění problému ekologické likvidace odpadní křemeliny a 

jejích nevhodných vlastností (Van der Sman et al, 2012).  

Dalšími přednostmi jsou nižší spotřeba elektrické energie, čisté a hygienické pracovní 

prostředí, udržení senzorické a biologické stability piva bez vychytávání iontů železa, nižší 

potřeba lidské práce a snížení výtrat piva (Buttrick, 2007; Pentair, 2015). 

 

Ve velkém měřítku se uplatňují membrány k filtraci dokvašeného piva. Firma Norit 

(Obrázek 2.) vyrábí zařízení o výkonu až 1 000 hl h
-1

, jehož provoz je plně automatizován, 

využívá filtrace cross-flow a zanášení membrán se odtraňuje speciálně upravenými 

sanitačním postupy (Hoof et al 2000, Broens a Schuurman 2003).  
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Obr. 5.2 Hlavní filtraci piva Norit (Pentair) – Plzeňský Prazdroj, a.s. (https://xflow.pentair.com/en) 

materiál membrán PES, pórovitost  <0,5mikronu, dutá vlákna sterilace se neprovádí, 

nejvyšší T při mytí louhem je 60°C po dobu 20 min při mytí kyselinou cca 30°C- 

(https://docplayer.cz/145161765-Projekty-na-snizeni-spotreby-vody-v-plzenskem-prazdroji-

vladimir-stovicek-oddeleni-energetiky-pivovaru-plzen.html) 

 

Membránový filtr na pivo vyvinula rovněž firma Alfa Laval. Mikrofiltrace probíhá při 

nízké teplotě (0 - 4 °C). 

 

Jestliže se pro filtraci používají keramické membrány s póry o velikosti 0,5 μm, pak sterilace 

probíhá beze změny barvy a hořkosti piva. Permeát ale vykazuje mírný zákal v případě, kdy 

se aplikuje keramická membrána s póry o velikosti 1,0 μm resp. 1,3 μm. Vysoká 

hydrofobicita polypropylenových membrán s póry 0,2 μm se projeví na kvalitě. Permeát - je 

hygienicky zcela zabezpečen, avšak postrádá některé chuťové složky piva. Navíc se po takové 

filtraci sníží obsah alkoholu a pozmění barva. Z těchto důvodů je pro mikrofiltraci 

doporučována membrána s póry o velikosti 0,45 μm. Takto zvolená velikost pórů spolehlivě 

zachytí i nejčastější bakteriální kontaminaci bakterie Lactococcus brevis nebo Pediococcus 

rhamnosus. (Zeman a Zydney, 1996)  

 

Pro studenou sterilaci piva se vyrábějí mikrofiltry s použitím samotných membrán nebo nebo 

membrán v kombinaci s celulosou. V pivovarství se v užším slova smyslu jako modulový 

označuje filtr s centrálním vertikálním sběrným kanálem, na nějž se nasazují jednotlivé 

moduly z impregnované celulosy. Pro filtraci se také používají speciální filtrační vložky 

vyrobené z celulosy s přísadou křemeliny (deep bed filter). Jiným řešením jsou povrchové 

membránové filtry, speciální svíčky vyrobené z polysulfonátu nebo polypropylenu, přičemž 

vlastní filtrační fólie je skládaná, aby se zvětšil filtrační povrch.   

https://xflow.pentair.com/en


 

159 

 

 

Zanášení filtrační membrány neboli fouling během filtrace dokvašeného piva se 

definuje jako kontinuální hromadění mikrobiální biomasy (kvasničných buněk) a dalších 

složek nefiltrovaného piva jako jsou koloidní částice nebo rozpuštěné makromolekuly. 

Tyto látky se usazují na povrchu membrány nebo uvnitř jejích pórů, protože velikost těchto 

částic je větší, než je velikost pórů membrány. Na tuto problematiku má také vliv fenomén 

označovaný jako koncentrační polarizace (Water Planet, 2017; Reis et al, 2019). Tvorbu 

kompaktní vrstvy dále zpevňují slabé vazebné interakce, které vznikají mezi jednotlivými 

složkami piva a používanou membránou na povrchu a uvnitř membrány. 

 

Tyto skutečnosti společně s tvorbou „foulingové“ vrstvy na povrchu membrány 

postupně vedou ke zvýšení TMP, což je doprovázeno také snižováním průtoku 

filtrovaného piva – permeátu (Nataraj, 2008). 

 

Klasické cross-flow-filtry pro odstranění hrubších nečistot se mohou kombinovat 

s výměnnými jednotkami (cartrigemi) pro studenou pasteraci (Modrok et al 2005). Studovaná 

dynamická membránová filtrace snižuje zalepování pórů membrán a zlepšuje v porovnání 

s klasickou křemelinovou filtrací a filtrací cross-flow průtok filtrátu (Fillaudeau et al 2003).  

 

Vhodnou kombinací předfiltrace, cross-flow a finální filtrace je možné dosáhnout při nízkých 

teplotách a s minimální oxidací při stejných nebo i nižších nákladech srovnatelných výsledků 

jako s tradiční pasterací (Cheryan, 1998).  

Pivo filtrované pomocí membránové filtrace má lepší senzorickou stabilitu, tzn. déle si udrží 

čerstvou chuť. Při filtraci piva křemelinou nelze zcela vyloučit styk piva s kyslíkem, který 

negativně ovlivňuje chuťovou stabilitu piva, což je hlavní rozdíl v porovnání s filtrací 

membránou. Její vliv na kvalitu filtrovaného piva je prakticky nulový.  

Vedle lepší chuťové stability piva přináší membránová filtrace také úspory v oblasti 

manipulací s křemelinou a je i šetrnější k životnímu prostředí. Vzniká při ní výrazně méně 

vedlejších produktů a odpadu, který tvoří prakticky pouze separované pivovarské kvasnice. 

Snižují se i nároky na pracovní sílu a provozní náklady.  

 

Další možnou aplikací membránové filtrace je zisk stažkového piva. Po kvasném 

procesu se usazuje na dně nádob velké množství kvasinek. Tato vrstva kvasinek může 

tvořit 2 – 4 % celkového obsahu nádoby. Nachází se zde ještě pivo (stažkové pivo), které 

se běžně získává pomocí tlakových filtrů nebo odstředivky. Použitím membránové filtrace 

získáme 40 – 60 % čistého, kvasinek zbaveného piva. Retentát obsahuje 20 – 26 % sušiny, 

převážně kvasinek, tzn. lze je opakovaně využít pro následný kvasný proces nebo využít 

tento vedlejší produkt po úpravě (sušení) jako krmino (Cheryan, 1998). Pro zahuštění 

odpadních kvasnic a získání stažkového piva se používá keramická membrána. 

 

Přestože se membránová filtrace využívá v potravinářském průmyslu již od 

sedmdesátých let 20. století, není její použití příliš časté. Tato skutečnost je způsobena 

zejména vysokou pořizovací cenou membránových zařízení a také fenoménem zanášení 

tzv. foulingem pórů membrány během samotné filtrace. Častější proplachování a sanitace 

zanesených membrán zvyšuje provozní náklady společně s vyšší spotřebou sanitační 

chemie (Moraru a Schrader, 2015; Van der Sman et al, 2012). Dalším důvodem zvyšování 

provozních nákladů je časté praskání membránových vláken – tzv. prášení modulu, které 

se poté musí obměňovat. Membránové moduly mají omezenou životnost. Někteří výrobci 

uvádí možnost provedení 500 sanitačních cyklů, což představuje výdrž modul na 1 až 1,5 

roku. Díky tomu dochází k zatěžování odpadního hospodářství, zejména plastového 
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odpadu. Výměna modulu s filtrační plochou 12 m2 stojí přibližně 2 500 USD (cca 57 000 Kč) 

Filtrox (2011). 

 

Světová produkce piva v roce 2019 činila přibližně 1,91 mld. hl piva 

(https://www.statista.com/statistics/270275/worldwide-beer-production). 

 

Bylo publikováno, že membránová filtrace představuje asi 10 % objemu trhu (Van der 

Sman et al, 2012). Tuto informaci potvrzují jiní autoři (Moraru a Schrader, 2015) ve své 

publikaci a uvádí, že přibližně 95 % vyrobeného piva je zfiltrováno pomocí křemelinové 

filtrace. 

Gaub (Gaub, 2017) ve svém článku tyto čísla upřesňuje a píše, že na membránových 

filtrech je filtrováno zhruba 150 mil. hl piva. Do této sumy jsou zahrnuty, jak průmysloví 

výrobci piva, tak i minipivovary a vcelku tak membránová filtrace piva zaujímá asi 8 % trhu. 

 

Americká společnost Pentair, která je jedním z výrobců membránových filtrů pro 

pivovarský průmysl, prezentuje ve svých firemních materiálech, že je ročně zfiltrováno 

zhruba 100 mil. hl piva na membránových filtrech. Dále uvádí, že k roku 2016 po celém světě 

instaloval více než 100 membránových filtračních systémů pro pivovarský průmysl (Pentair, 

2016). Nejvíce jich je instalováno v Asii a Pacifiku (celkem 31) a mezi nejčastěji zákazníky 

patří velké pivovarské skupiny jako je např. Heineken nebo skupina ABInBev (Huttenhuis, 

2016). 

 

Švýcarský výrobce filtračních systémů Filtrox informuje o prodejích membránových 

filtrací a uvádí, že ročně jsou provedeny zhruba 2 až 3 instalace „cross-flow“ filtrace. Tato 

společnost prodává přibližně 20 křemelinových filtrací ročně (Filtrox, 2011). 

 

Mezi přední výrobce membránových filtračních systémů používaných v pivovarské výrobě 

se řadí společnosti jako je např. Alfa Laval, Gea, Parker, Pall a Pentair (Buttrick, 2010; 

Dostálek et al, 2019).  

 

5.11.2. Dealkoholizace piva  

 

Poptávka po nealkoholických a nízkoalkoholických nápojích neustále roste za poslední 

několik desetiletí. Vývoj trhu, například v Německu, ukazuje zvýšení roční spotřeby 

nealkoholických nápojů ze 130,4 l na osobu v r 1980 na 248,4 l na osobu v roce 1999, 

zatímco ve stejném období spotřeba alkoholických nápojů poklesla ze 179,5 na 156,3 l na 

osobu. V ČR byl v roce 2019 výstav nealkoholického piva 631 tis. hl, kdy celkový výstav 

piva byl 21,6 mil. hl. (ceske-pivo.cz). 

 

Pro redukci obsahu ethanolu v pivu je k dispozici řada postupů, kdy řada z nich je na principu 

membránových technologií: 

- Odpaření alkoholu, 

- Vakuová destilace, 

- Reverzní osmóza, 

- Dialýza, 

- Frakční krystalizace či lyofilizace, 

- Extrakce fluidním oxidem uhličitým, 

- Sprejové sušení piva a následné naředění prášku odplyněnou vodou, 

- Nanofiltrace. 
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Odstranění ethanolu pomocí membránových technik se používá v praxi za různých tlakových 

podmínek, bez tepelného zatížení. V zásadě se jedná o reverzní osmósu a dialýzu.  

 

Pro selektivní odstranění alkoholu z piva při výrobě nealkoholického piva se používá 

speciální membrána. 

 

RO je proces filtrace semipermeabilní membránou propouštějící malé molekuly, především 

ethanol a vodu. RO lze snížit koncentraci alkoholu 8–10krát při zachování chuti piva. Při RO 

dochází současně s odstraněním alkoholu k zahuštění piva. Po skončení procesu se proto 

odalkoholizované pivo naředí vodou na původní koncentraci. Voda nesmí obsahovat 

především kyslík, který by zhoršoval fyzikálně-chemickou i senzorickou kvalitu piva. 

Používá se tedy odplyněná voda dodatečně nasycená oxidem uhličitým (kromě odplynění se 

tímto postupem odstraní i dusičnany), k jejíž přípravě lze použít membránovou techniku. 

Pivovary mohou toto zařízení využívat i pro řešení problému s vyšší hladinou dusičnanů ve 

varní vodě.  

Dealkoholizace piva RO je rozdělena do čtyř kroků (Peinemann et al, 2010):  

1) Předkoncentrace - pivo se rozdělí na proud permeátu obsahující vodu a alkohol a proud 

retentátu sestávající z koncentrovaného piva a vůní.  

2) Diafiltrace - přidání odsolené a odkysličené vody pro vyvážení odstranění objemu 

permeátem v kombinaci s kontinuální vodou a alkoholem odstranění permeátem.  

3) Úprava alkoholu - jemné doladění chuti a obsahu alkoholu přidáním odsolené a 

odkysličené vody.  

4) Následná úprava - k vyrovnání ztrát chuti díky odstranění alkoholu jako nosiče chuti, do 

dealkoholizovaného piva se mohou přidávat složky jako chmel a sirupy. 

 

Proces filtrace probíhá s tangenciálním nátokem piva (cross-flow) za vysokého tlaku (3 až 6 

MPa). Vlivem vysokých tlaků dochází k zvyšování teploty, proto se musí celé zařízení 

chladit. Všechny kroky jsou realizovány při teplotách 7–8 °C nebo nižších, což vede k vysoké 

kvalitě piva, jehož chuť není ovlivněna procesem ohřevu (Peinemann et al, 2010).  

Oddělená směs vody, ethanolu a dalších látek s malou molekulovou hmotností (permeát) se 

může podrobit frakční destilaci. Těkavé látky bez frakce alkoholu se přidávají 

k dealkoholizovanému pivu k zajištění potřebného buketu. Po dealkoholizaci je pivo před 

plněním filtrováno. 

 

Dialýzou se ethanol odděluje průchodem membránou do dialyzátu na základě vyrovnání 

rozdílných koncentrací. Na jedné straně membrány protéká odsolená voda a opačným 

směrem, na straně druhé, cirkuluje pivo. Póry membrány (např. vlákna celulosy) propouštějí 

hlavně molekuly vody a ethanolu. Alkohol předchází z piva do dialyzátu tak dlouho, až se 

docílí vyrovnání koncentrace na obou stranách membrány. Dialyzát se průběžně odvádí a 

odparem se z něj odstraňuje ethanol, poté se zase vrací do dialyzačního zařízení. S použitím 

rektifikační kolony lze z dialyzátu oddělit frakce, které neobsahují alkohol, ale obsahují 

buketní látky, a ty se mohou dávkovat zpět do piva. Proces se opakuje tak dlouho, až se docílí 

v pivu potřebné snížení obsahu ethanolu. Na rozdíl od RO pracuje dialyzační zařízení 

v zásadě bez nároku na tlak, i když určitý přetlak je nutný k udržení hladiny oxidu uhličitého. 

Teploty procesu se pohybují od 1 do 6 °C. Protože se však k vyloučení hraničních plošných 

koncentrací pracuje s velkými rychlostmi proudících kapalin, dochází k zahřívání piva, které 

se musí zpětně ochladit (Zufall 2000). Postup je vůči pivu velmi šetrný, nedochází ke změnám 

barvy a extraktu piva a ztráty těkavých látek jsou stejně jako u RO podstatně nižší než při 
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vakuovém odparu. Ztráty oxidu uhličitého jsou větší, i když si pivo zachovává původní 

koncentraci a nemusí se ředit. Proto se lehce dosycuje oxidem uhličitým. 

 

Nanofiltrace filtrační přepážkou s definovanou velikostí pórů umožňuje selektivně oddělit 

malé molekuly (Ludwig a Möller-Hergt 2005) a je jedním z vývojových trendů 

k odstraňování alkoholu z piva při zachování původní koncentrace extraktivních látek. 

Nanofiltrace je klasifikována jako proces mezi ultrafiltrací a RO. Byla zkoušena i pro snížení 

obsahu barevných látek či pro zlepšení pěnivosti. Je označována jako postup možné přípravy 

různých druhů piv na bázi jednoho výrobku.  

 

Membránová filtrace může být aplikována i v dalších částech pivovarské výroby.  

Membránová technika představuje v pivovarských separacích vývojový trend sice 

prozatím ekonomicky nákladný, nicméně výhodný z ekologického hlediska, protože odpadají 

problémy s likvidací filtračního materiálu.  

 

Již dnes se používá reverzní osmóza pro odstranění iontů vody, která se pak používá k 

úpravám piva po filtraci při HGB technologii. Rovněž u sladinových filtrů se používají 

polypropylenové plachetky pro oddělení sladiny od mláta. 

 

Použití membránových technologií je tedy pivovarství mnohostranné a dá se předpokládat, 

že se stávající aplikace budou využívat stále více, a budou vznikat aplikace nové, jako je v 

současné době použití membrán pro čištění sanitačních roztoků od jemných pevných částic a 

tím zvyšování jejich použitelnosti (Dostálek et al, 2019). 

 

 

Obr. 5.3 Kombinované řešení filtrace společnosti Koch Separation Solutions, Inc. 

(www.kochseparation.com/legal) 

Koch Separation Solutions, Inc.:  

Ultrafiltrace PURON® MP  

systémy úpravy vody reverzní osmózou (RO) FLUID SYSTEMS® 

mikrofiltrační membrána BEERFILTER  

Beer-COR filtrační systémy s křížovým tokem  
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Výhody systémů Beer-COR: 

- vysoké výtěžky piva 

- rychlé přepínání mezi pivními styly 

- eliminujte potřebu křemeliny 

- nejlepší stabilita chuti a pěny 

- trvalá čirost piva 

- snadné čištění bez enzymů 

- plně automatizovaný provoz 

 

 

Tab. 5.3 Využití membránových technologií v pivovarech 

Společnost Využívané membránové technologie 

Pivovary Staropramen, s.r.o., Praha Studená sterilace/pasterace 

Pivovar Samson, a.s.České Budějovice Reverzní osmóza 

Pivovar Klášter, a.s. Hradiště nad Jizerou Dofiltrace piva 

Reverzní osmóza 

Sterilní filtrace plynů 

Pivovar Chotěboř, s.r.o. Studená sterilace/pasterace 

Pivovar Polička Studená sterilace/pasterace 

Chodová Planá  

Rodinný pivovar Bernard, a.s. Studená sterilace/pasterace 

Pivovar Svijany, a.s. Studená sterilace/pasterace 

DUDÁK 

Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 

Ultrafiltrace na vodárně  

Mikrofiltrace (Handmann) na stáčírnách 

Pivovar Antoš, Slaný Studená sterilace/pasterace 

Zámecký pivovar Frýdland Studená sterilace/pasterace 

Plzeňský Prazdroj, a.s. Studená sterilace/pasterace 

filtr CSF Pall (www.pall.com) 

Pivovar Ostravar Reverzní osmóza 

 

http://www.pall.com/
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Obr. 5.4 Studená sterilace - CFS NEO Systems – Plzeňský Prazdroj, a.s. (www.pall.com) materiál 

PES a T do 65°C; hlavní čištění je prováděno enzymaticky při T do 40°C a s hlídáním pH 

 

 

Obrázek 5.5: PREPOR NG - Parker domnick hunter (www.parker.com/dhbeer) 
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Mikrofiltrační zařízení Parker domnick hunter s filtračními elementy BEVPOR (Parker 

Hannifin Sales CEE s.r.o.) pro studenou stabilizaci používají polyethersulfonovou (PES) 

membránu, která byla pečlivě zvolena díky své vynikající provozní charakteristice v 

aplikacích stabilizace piva. Jedním z klíčových provozních požadavků na membránu PES 

bylo ujištění, že jedinečná charakteristika piva bude zachována a současně bude zaručeno 

odstranění zbytků kvasinek a mikroorganismů. 

Filtrační elementy jsou navrženy tak, aby odstranily případné mikroorganismy podle 

velikosti, vlivem adsopce však odstraní také další složky, např. nerozpuštěné látky, proteiny, 

polysacharidy nebo zabarvení. V závislosti na míře adsorpce může docházet k mírným 

změnám konečné charakteristiky piva. Studie adsorpce proteinových součástí pěnivosti piva v 

průběhu mikrofiltrace membránou probíhaly pomocí dvou běžně používaných materiálů 

membrány – polyethersulfonu (PES) a polyamidu (PA) o velikostech 0,45 a 0,65 mikrometru. 

Ukázalo se, že materiál membrány má vliv na obsah proteinů ve filtrátu. PES membrána 

snižovala obsah proteinů méně než PA membrána. Retenční schopnost filtru se při adsorpci 

proteinů také ukázala jako rozhodující. Filtry 0,65 mikrometru měly nižší účinek než filtry 

0,45 mikrometru. 

Další provedená studie měla za úkol demonstrovat očekávané nízké úrovně adsorpce proteinů 

u PES membrány v porovnání s jinými použitými materiály k filtraci piva a slouží 

k demonstraci funkčních výhod při používání PES membrán na několika úrovních. Za prvé, 

vzhledem k charakteristice nižší adsorpce proteinů u PES membrán má tato filtrace 

zanedbatelný vliv na fyzikální a senzorické vlastnosti první várky, takže parametry, jako je 

pěnivost, barva a chuť zůstávají neovlivněny. Za druhé, s ohledem na nízkou adsorpční afinitu 

se PES membrána nezanáší tak rychle jako PA a snadno se čistí procesem CIP. Tento systém 

tedy lze regenerovat a opět použít. Uvedené vlastnosti byly pozorovány v několika 

pivovarech, které hlásí sdružené funkční výhody plynoucí z používání filtrů BEVPOR. 

 

 

 

Obrázek 5.6: Reverzní osmóza – Pivovar Ostravar  

Původní RO, bez FM, příkon čerpadel 23,5 kW 

Nová RO, vybaveno FM, příkon čerpadel 15 kW, řízeno tlakově, cca 45Hz,  

příkon cca 11 kW 

Porovnání provozní náklady: 2,4·10
5
 m

3
 vody/rok; 1,75 Kč/kWh → 135 tis/Kč 

https://www.g-servis.cz/sites/default/files/download/20191107-3118-01_sima_1.pdf 
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Obrázek 5.7: Schéma filtrace a sanitace v pivovarech (Bílek Filtry, s.r.o.) 

https://filtrace.com/admin/data/2017/12/files/file_7224f997fc148baa0b7f81c1eda6fcc3fd003d

b0.pdf 
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Obrázek 5.8: Aplikace společnosti Bílek Filtry, s.r.o. v České republice (www.filtrace.com) 
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Obrázek 5.9: Aplikace společnosti Bílek Filtry, s.r.o. v České republice (www.filtrace.com) 

 

Víno  
Ve výrobě vína lze membránové aplikace uplatnit v několika místech výroby. Filtrace 

vinného moštu, filtrace před plněním do lahví, nebo nejnovější aplikace úprava obsahu 

ethanolu ve víně, tzv. perstrakce využívají membránové filtry.  

Ultrafiltrací se z vinného moštu odstraní mikroorganismy, koloidní látky a vysokomolekulární 

látky. Ve srovnání s běžnou dekantací je v moštu vyšší obsah cukrů bez přídavku nevinných 

komponent. Díky tomu, že se již v moštu nenachází nekulturní kvasinky a ostatní 

mikroorganismy, není nutné síření. Síření nejen negativně ovlivňuje aroma, zvyšuje náklady, 

ale je zde i potenciální riziko pro citlivější konzumenty, neboť SO2 je alergen - sirné 

konzervanty mohou dráždit sliznice nebo způsobovat bolesti hlavy (Stellman, 1998). 

Následně jsou do moštu přidány kulturní kvasinky a probíhá řízená fermentace. Po fermentaci 

se mikrofiltrací oddělí kvasinky a po zrání vína v sudech lze ultrafiltrací zajistit mikrobiální 

kvalitu a tím i stabilitu lahvového vína (Cheryan, 1998).  
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Zajištění mikrobiální kvality vína membránovou filtrací je vždy spojeno s obtížně 

predikovatelnou kvalitou. Membrána musí při separačním procesu zachytit mikroorganismy, 

ale nesmí ovlivnit žádnou ze senzorických vlastností vína. K takovému ovlivnění může dojít 

nejen zachycením některé z komponent vína na membráně, ale i tehdy, jestliže tlakový spád je 

vytvořen podtlakem na straně filtrátu a vytvořením takového podtlaku vzniknou podmínky 

pro uvolnění některých těkavých vinných složek.  

Výběr vhodné velikosti pórů je důležitý pro zabránění ztráty barevných a aromatických látek. 

Pro finální mikrofiltraci volíme pro bílá vína velikost pórů 0,2 – 0,45 μm a pro červená vína 

póry menší než 0,2 μm (Sutherland, 2007).  

 

 

Obrázek 5.10: Koch Separation Solutions, Inc. (www.kochseparation.com/legal) 

 

Memstar, australská firma zabývající se technologiemi pro vinařství, vyvinula metodu pro 

úpravu- redukci obsahu alkoholu ve víně bez ovlivnění jiných esenciálních složek. Používá se 

dvoustupňového procesu – RO a Liqui – Cel Membrane Perstractor firmy Membrana. 

Perstrakce se stává nezbytnou, protože celosvětově se zvyšuje množství alkoholu ve víně. 

Vyšší obsah alkoholu dává vínu ostrou a drsnou chuť, navíc tolik nevyniká ovocná vůně a 

chuť. S použitím membránového perstraktoru se dosahuje harmonické chuti a struktury.  

Víno se nejdříve filtruje RO. Permeát je použit pro evaporativní perstrakci. V evaporativní 

perstrakci proud vína (tekutina bohatá na alkohol) prostupuje přes membránové kontaktory. 

Separace probíhá přes hydrofobní membránu, tzn. přes póry může prostupovat jen ethanol. 

Uvnitř kapilár je voda, která se prostupem ethanolu z vnějšího prostředí obohacuje, víno 

alkohol ztrácí. Běžně se při jedné operaci snižuje množství ethanolu o 0,9 % až 1,5 % obj. V 

praxi víno cirkuluje v jedné nádobě a proces je ukončen až při požadovaném obsahu alkoholu 

(Grainge, 2006). 

 

Ocet  

Výroba octa je starý proces, o kterém se objevují první zmínky asi 10 000 let před naším 

letopočtem. V průběhu let byl produkt vyvíjen v různých zemích a dle odlišných tradic, což 

má za následek velmi odlišné způsoby výroby. 

Ocet se vyrábí aerobně bakteriemi rodu Acetobacter, které metabolizují zředěné roztoky 

ethanolu (jablečný mošt, víno, fermentovaný ovocný džus, pivo, zředěný destilovaný 

alkohol). Různé suroviny (jablka, hrozny, slad, rýže atd.) přispívají k tomu, že ocet získá 
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zvláštní aroma a chuť. V tradičním výrobní procesu, ocet vyžaduje dobu zrání mezi 3 a 6 

měsíci, kdy dochází i k sedimentaci. U některých druhů octa jsou také důležité přísady, které 

jsou pro čištění nezbytné, které se přidají do octa po fermentaci. Konečná filtrace probíhá po 

skladování, aby se odstranily vytvořené koloidy. Na obrázku 11 uveden postup výroby octa 

včetně membránové technologie (Peinemann et al, 2010). 

 

 

Obrázek 5.11: Membránové technologie při výrobě octa (Peinemann et al, 2010) 

 

Čištění octa pomocí UF je zařazeno přímo po fermentačním kroku a může nahradit mnoho 

kroků v tradiční výrobě. Čištění UF lze použít na širokou škálu druhů octa a výsledkem je 

ocet na straně permeátu, který má shodnou barvu a další organoleptické vlastnosti jako 

původní ocet. Je však zbaven zákalu. Jsou zároveň odstraněny bílkoviny, pektiny, kvasinky, 

plísně, bakterie a koloidy, a tím je nahrazena filtrace/sedimentace a čiření. Proto může být 

permeát z kroku UF přímo pasterizován před plněním do lahví nebo dalším zpracováním. UF 

však nemůže poskytnout octu aroma, které se běžně získává při skladování/zrání octa 

(Peinemann et al, 2010).  

 

Výroba ovocných šťáv a džusů  
 

Při výrobě ovocných šťáv a džusů se membránové procesy mohou využít ve třech základních 

oblastech:  

1. Klarifikace – produkce čirých čistých nápojů pomocí MF nebo UF  

2. Koncentrace – výroba ovocných koncentrátů s koncentrací vyšší než 42 °Brix pomocí RO 

3. Deacidifikace – NF redukce kyselosti citrusových džusů (Cheryan, 1998)  

 

Při standardním výrobním postupu je separovaná jablečná šťáva udržována po 16 sekund při 

72 °C. Zabrání se tak růstu nežádoucích kvasinek, nezmění se však koncentrace koloidních 

částic (pektinů, proteinů, škrobu i polyfenolických sloučenin), které způsobují její zákal. Ten 

se odstraní v několika následujících separačních krocích s využitím enzymů (např. pektináz) a 

pomocných flokulantů (např. želatiny). Během 20 hodin pak dochází k precipitaci a agregaci 

koloidních látek. Následuje dekantace a použití klasických (dead - end) filtrů. Výsledný zákal 

je pod 3 NTU (NTU – Nephelometric Turbidity Units). Souhrnný výtěžek je 85 - 90 % 

(Zeman a Zydney, 1996).  
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Separace na ultrafiltrační membráně je výhodnou alternativou takového postupu. Nejenže 

vede ke zkrácení operačního času o 90 % (z cca 20 hodin na 120 minut), ale permeátem je 

kvalitnější šťáva s nižším zákalem (pod 0,4 NTU), která je produkována s výrobní ztrátou do 

8 %. Eliminují se ztráty, které jsou v konvenčním procesu způsobeny želatinovými 

usazeninami a filtračním koláčem. UF membrány zachytí prakticky všechny látky tvořící 

zákal. Proces je jednostupňový – eliminuje tedy pasteraci. Proto nedojde k ovlivnění ani 

barvy, ani chuti výsledného produktu. Tento typ studené sterilace je vhodný při aseptickém 

balení výrobku.  

Je vhodné před membránovou filtraci zařadit předfiltraci pro odstranění větších částic. 

Redukuje se tak viskozita a tím i zanášení membránových filtrů a zvyšuje se flux.  

Ukazuje se, že pro bezproblémovou aplikaci membránové separace je rozhodující volba 

materiálu i typu membrány. Membrána musí trvale pracovat při relativně vysoké teplotě 50 - 

55 °C, při které roste minimální množství bakterií a kvasinek. Je možné pracovat i při 

teplotách pod 15°C, ale zde již dochází ke snížení fluxu a zvýšení nákladů na energii vlivem 

zvýšené viskozity. Materiál membrány i materiál membránového modulu musí odolávat 

roztokům chlornanu sodného, které se používají při čistících operacích. Tyto podmínky 

dokonale splňuje PVDF, z něhož je firmou KOCH vyráběna membrána s označením 

SUPERCOR.  

 

 

 

Obrázek 5.12: Membrána SUPERCOR, Koch Separation Solutions, Inc. 

(www.kochseparation.com/legal) 

 

Uvedeným požadavkům rovněž vyhovuje membrána z polyamidu, resp. keramické 

membrány, které jsou neobvykle chemicky stabilní. Vyšší cena keramických membrán je 

vynahrazena vyšším fluxem, delší životností, rezistencí vůči čistícím prostředkům a možností 

backflushe (čistící proces, při kterém se působí opačným tlakem na ucpané kanály) (Cheryan, 

1998).  
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Suspendované látky ve filtrované surové šťávě znevýhodňují při aplikacích takovou 

konstrukci membránového modulu, v níž se vyskytují úzké kanály. Membrány kapilární 

nebo vinuté se rychle zanášejí a vykazují výrazně nižší výkon než membrány tubulární. V 

případě, že se využije membránový modul s tubulární membránou o vnitřním průměru 

několika centimetrů, je možné dosáhnout vysokého výkonu i tehdy, jestliže se objemová 

koncentrace suspendovaných látek blíží 90 % (Dobiáš, 2004). 
Důležitý je i výběr membrány s ideální velikostí pórů. Membrána s velmi malými póry 

může zachytit některé aromatické látky a dojde k ovlivnění chuti finálního produktu. Příliš 

velké póry mohou naopak propustit i látky, které způsobí zakalení a negativně ovlivní 

stabilitu filtrovaného džusu. Většina komerčně používaných ultrafiltračních systémů 

využívá membrány s velikostí pórů o molekulové hmotnosti 10 až 50 kDa (Rosenberg 

1995). 

Pro ekonomický provoz membránové jednotky je důležitý měrný výkon membrány [kg/m2 x 

hod] a jeho změny v průběhu filtračního procesu. Pokles měrného výkonu je zpomalován i 

pravidelnými proplachy membrány přefiltrovanou šťávou, která je následně vrácena do 

nátoku na membránu. Při tomto postupu dochází k úsporám čistících kapalin. (Patent, 2003)  

Klasická teplotní pasterace pomerančového džusu je doprovázena jednak ztrátou chuti, 

změnou barvy a částečnou degradací přítomných vitaminů. Při vhodně navržené membránové 

operaci k takovým změnám nedojde, džus je i mikrobiologicky zabezpečen, takže může být 

využíván buď k přímé spotřebě, nebo po zahuštění k dalším operacím (Castro, 2005).  

Cheryan (1998) srovnává vlastnosti konvenčně vyrobeného džusu s tím, který byl 

upraven mikrofiltrací. Byla použita anorganická membrána Carbosep s velikostí pórů 0,2 

μm. 

 

 

Filtrace probíhala při teplotě 50 °C. Obsah celkových rozpuštěných látek poklesl z 

12,46 % v surovém džusu na 11,62 % v permeátu. Výrazný je i úbytek látek způsobující 

zákal (suspendované a koloidní látky, proteiny a polyfenoly). 
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Obrázek 5.13: Koch Separation Solutions, Inc. (www.kochseparation.com/legal) 

 

Další možná aplikace membránové filtrace ve výrobě džusů je výroba koncentrátů. RO lze 

produkovat vysoce koncentrované (42 – 60 °Brix) džusy. Využívají se ultrafiltrační a RO 

membrány. Nejdříve se UF oddělí dužnina od séra, které je tvořeno vodou, cukry a 

aromatickými látkami. Dužnina obsahuje některé rozpustné a všechny nerozpustné látky, 

pektiny, enzymy a mikroorganismy které nepříznivě ovlivňují stabilitu koncentrátu. Tento 

ultrafiltrační retentát tvoří 10 – 20 % celkového objemu. Sérum (UF permeát) je 

koncentrováno RO membránami. Koncentrované sérum může být smícháno s pasterovanou 

dužninou (Zeman a Zydney, 1996).  

Byl potvrzen příznivý vliv membránové filtrace na obsah kyseliny askorbové – vitaminu C 

v džusu skladovaném při 8 °C. Organoleptická kvalita permeátu z mikrofiltrační operace byla 

však horší než u permeátů z ultrafiltračních jednotek. Všechny permeáty byly dostatečně 

hygienicky zabezpečeny, takže jejich pasterace nebyla potřebná. 
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Obrázek 5.14: Procesní schéma integrace membránových technologií při produkci 

koncentrátů pro ovocné džusy 

 

Inhibice enzymového hnědnutí  

Nefiltrovaný neupravený jablečný džus je žádaný mezi spotřebiteli pro jeho senzorické a 

nutriční vlastnosti. Vysoká kvalita je ale těžko udržitelná, protože džus je náchylný k oxidaci. 

Enzymatické změny způsobují změny chuti a barvy. Jablečné džusy obsahují velké množství 

polyfenolů, které oxidují díky polyfenolovým oxidázám za vzniku hnědých pigmentů. Běžně 

se džusy ošetřují pasterací nebo přídavkem antioxidantů, např. kyseliny askorbové nebo jejich 

derivátů. Takto se džus stabilizuje, ale naruší se senzorická a nutriční kvalita.  

Aktivitu polyfenolových oxidáz je možné ireverzibilně inaktivovat snížením pH. Dojde 

k protonaci volné karboxylové skupiny enzymu, kdy se změní záporný náboj proteinu na 

kladný. Změní se tak terciární struktura bílkovinného enzymu. Takto lze zamezit 

enzymového hnědnutí bez tepelného ošetření. Pro změnu pH – okyselení na pH 2 a 

uvedení zpět na původní hodnotu se využívá elektrodialýzy (ED) za použití bipolárních 

iontově výměnných membrán (Cheryan, 1998). 

Byly sledovány změny chemického složení. Upravený džus obsahuje asi o 20 % méně 

kyseliny jablečné v důsledku jejího záporného náboje, tzn. migruje přes membránu. Obsah 

sacharidů je vcelku stálý, změny koncentrace však může způsobit rozdílný osmotický tlak. 

Zvýšený obsah Cl
-
 v upraveném džusu, který již nedosáhne hodnot výchozí suroviny 

nezpůsobuje senzorické změny. 

 

Mlékárenské technologie  
Membránová ultrafiltrace se dočkala první větší komerční aplikace už v roce 1971 na 

Novém Zélandu při zpracování syrovátky. Jednalo se o koncentraci syrovátkových 

proteinů a použití při výrobě sýrů. Od té doby se membránová filtrace v tomto odvětví 

rychle rozšiřovala a nalezla uplatnění v mnoha oblastech mlékárenského průmyslu. I v 

současnosti se vyvíjí stále nové metody izolace membránovou filtrací, hlavně v oblasti 

získávání specifických látek jako například laktoferin či sfingomyelin ze syrovátky a jejich 

využití ve farmacii či speciální výživě (Zeman a Zydney, 1996).  

 

Nejběžnější využití membránových procesů v mlékárenství (Drbohlav at al, 2019): 
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- Reverzní osmóza, tlakový rozdíl, 20 - 100 atp. Zadrží prakticky všechno, co je 

větší než molekula vody, separace molekul vody, zahušťování, odsolování vody 

- Nanofiltrace, tlakový rozdíl, 10 – 40 atp. Zadrží všechno co je větší než 

nízkomolekulární látky, projdou voda, některé minerální látky, zahušťování a 

částečná demineralizace 

- Ultrafiltrace, tlakový rozdíl, 1-10 atp. Zadrží velké molekuly – bílkoviny, projde 

voda, minerální látky, laktóza, koncentrace vysokomolekulárních látek 

- Mikrofiltrace tlakový rozdíl, do 0,4 atp. Zadrží mikroorganismy, viry, pevnou 

látku suspenze, olejovou látku emulze, sterilace, koncentrace emulzí, suspenzí 

- Elektrodialýza, rozdíl elektrických potenciálů. Oddělí el. nabité části molekul, 

odsolení 

- Mikrofiltrace - Separace mikroorganismů / solné lázně, prvovýroba - falšování/ 

- Ultrafiltrace mléka - standardizace mléka pro výrobu sýrů, výroba tvarohů, 

koncentráty všech bílkovin mléka, permeát – voda, laktóza, min. l. 

- Ultrafiltrace syrovátky – koncentráty syrovátkových bílkovin, permeát – totéž 

- Nanofiltrace – koncentrace, částeč. odsolení syrovátky, - permeát – voda s 

obsahem min. l., laktózou, o. kyselinami 

- Reversní osmóza, zahušťování syrovátky, mléka 

- Elektrodialýza – odsolení syrovátky, permeát – slaná voda 

- Kombinace různých membránových procesů – mikrofltrace, ultrafiltrace, 

elektrodialýza – fermentační procesy, bioreaktory, fermentace syrovátky, např. 

organické kyseliny / kyselina mléčná, propionová, …./ 

 

Výroba sýrů  
Při běžné výrobě sýrů jsou bílkoviny (kasein) a tuk koncentrovány do sýřeniny. Laktóza, 

syrovátkové bílkoviny, minerální látky a ostatní látky přechází do syrovátky. Využitím 

ultrafiltrace lze mléko tzv. předkoncentrovat na požadovanou sušinu, tento koncentrát se 

zaočkuje mlékárenskou kulturou a přidá se syřidlo. Už se uvolňuje jen malé množství 

syrovátky. Permeát obsahuje vysoké množství laktózy a nebílkovinné dusíkaté látky. 

Neobsahuje žádné bílkoviny a tuk, je tedy vhodné z něj izolovat laktózu. Lze také lépe zajistit 

stálou kvalitu a konzistenci výrobku. Množství proteinů je možné ultrafiltračním procesem 

standardizovat a vyhnout se sezónním výkyvům. 

Při klasické výrobě sýrů se obvykle dosahuje výtěžnosti 10 – 15 kg sýru na 100 kg mléka. Při 

použití ultrafiltrace se výtěžnost zvýší na 12 – 19 kg sýru na 100 kg mléka, tzn. o 10 – 30 %. 

Proces má několik variant v závislosti na druhu sýru. Aplikace je velmi vhodná při výrobě 

měkkých a poloměkkých sýrů. Mezi výhody patří zvýšení výtěžnosti, snížení potřebného 

množství syřidla (o 70 – 85 %), lepší manipulace a úspora prostoru (Cheryan, 1998).  

Protože v UF retentátu je zachycena většina laktózy, je možná produkce jen kyselejších 

nezrajících sýrů. Struktura může být spongiózní, vyšší obsah minerálních látek a laktózy 

může způsobovat kyselou chuť a písčitou strukturu. U zrajících sýrů působí problémy obsah 

syrovátkových bílkovin a laktózy, sýry zrají delší dobu, protože pH je delší dobu v kyselé 

oblasti (Rahman, 2007).  

Tato zjištění nemusí vyznít jen negativně, je ale nutné zkoušet nové postupy výroby. Bude tak 

možné produkovat i zcela nové sýry, odlišné svou strukturou a chutí.  

 

Zpracování syrovátky  
Jeden z hlavních problémů ve výrobě sýrů je zpracování syrovátky. Syrovátka je vedlejší 

produkt, který obsahuje mimo velké množství vody přibližně 4,9 % laktózy, 0,9 % proteinů, a 

0,3 % tuku. Nelze ji vypustit do odpadních vod, protože je díky obsahu laktózy a proteinů 

vysoce biodegradovatelná. Syrovátku lze na vakuových odparkách či sprejových sušárnách 
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sušit a využít ke krmení hospodářských zvířat, nebo přidávat do různých potravinářských 

výrobků. I když se jedná o velice výživné krmivo, pro svůj vysoký obsah solí a laktózy má 

silně projímavé účinky. Proto je vhodné membránovým procesem snížit koncentraci solí a 

laktózy. Sušená syrovátka obsahuje 10 – 12 % bílkovin.  

Mikrofiltrace je ve zpracování syrovátky předstupněm pro ultrafiltraci. Syrovátka totiž 

obsahuje malé množství tuku (ve formě malých globulí 0,2 – 1 μm) a kaseinu (částice 

velikosti 5 – 100 μm). Pro precipitaci fosfolipidů se do syrovátky přidává CaCl2, vytvoří se 

tak velké agregáty ( 50 – 100 μm) fosfolipoproteinů, které nezanáší póry mikrofiltrační 

membrány a zajistí tak vysoký flux. Nejčastěji se používají hydrofobní nebo keramické 

membrány. Zanášení membrány se předchází také tím, že filtrace probíhá při pH 7,5 a teplotě 

55°C (Cheryan, 1998).  

Mikrofiltrační retentát obsahuje velké množství fosfolipidů, což jsou výborné emulgátory. K 

oddělení lipoproteinů je i možné syrovátku odstředit. Odtučněnou syrovátku lze dále rozdělit 

na nízkomolekulární látky (α - laktalbumin a β - laktoglobulin) a vysokomolekulární látky 

(imunoglobuliny, bovinní sérový albumin a laktoferin) použitím hydrofilní celulózové 

membrány. Laktoferin a laktoperoxidáza mohou být z tuku zbaveného syrovátkového 

koncentrátu získány iontovou chromatografií. Tyto látky nachází uplatnění ve veterinárních a 

farmaceutických produktech (Rosenberg, 1995).  

Ultrafiltračním procesem se oddělí laktóza a obsah bílkovin zvýší až na 80 %. 

Proteinový koncentrát může být použit do řady výrobků, například jogurtů, cottage sýrů, 

masných výrobků, atd. (Zeman a Zydney, 1996). 

 

Separace mléčného tuku  
Oddělování mléčného tuku pomocí mikrofiltrace je technicky možné, prakticky se ale 

nevyužívá. Nejčastěji se používá odstřeďování mléka, smetana pak obsahuje asi 40 % tuku. 

Mezi výhody membránového procesu patří nižší energetická náročnost a také menší 

poškození membránových obalů tukových globulí. Dosáhneme tím lepší stability a lepších 

senzorických vlastností smetany. Nevýhodou jsou vysoké náklady (Cheryan, 1998). 

 

Odstranění bakterií z mléka  
Během dojení, zpracování i skladování mléka může dojít ke kontaminaci endosporami a 

bakteriemi rodu Clostridium a Bacillus. Tyto mikroorganismy nelze zničit běžnou pasterací, 

proto působí největší problém při výrobě zrajících sýrů, které vyžadují šetrné ošetření mléka. 

Do mléka lze přidat lysozym nebo dusičnany. Další možností je fyzikální odstranění a to buď 

baktofugací nebo mikrofiltrací.  

 

Baktofugace  

Z mléka je ve speciální odstředivce odděleno asi 2 - 3 % objemu, který je tvořen 

převážně tukem, bakteriemi a sporami. Tento materiál je ošetřen UHT záhřevem (130 – 

140 °C po dobu několika sekund). Poté se smíchá s mlékem a pasteruje se za standardních 

podmínek. Kombinace baktofugace a UHT zajišťuje zničení endospor, ale neovlivňuje 

senzorické ani technologické vlastnosti mléka (Scott, 1998). 

 

Mikrofiltrace  

Princip je velice podobný jako u baktofugace. Proces je znázorněn na obrázku 5. Oddělení 

rizikového podílu (vysoký obsah tuku a bakterií) probíhá přes keramickou mikrofiltrační 

membránu. Ideální velikost pórů je 0,6 až 0,7 μm. Podobné membrány se využívají v 

pivovarnictví. Použitím relativně nízkého transmembránového tlaku 30 – 40 kPa lze 

dosáhnout vysokého fluxu. Retentát je ošetřen UHT záhřevem, tím se zajistí jeho zdravotní 

nezávadnost a opět se přidává do zbytku mléka – permeátu. I když je zachycení bakterií a spor 
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velice účinné, není stoprocentní. Proto se mléko ještě pasteruje. Při mikrofiltračním procesu je 

odstraněno 99,8 – 99,9 % celkového počtu bakterií, 99,95% bakterií rodu Bacillus cereus a 

počet spor je redukován na maximálně 3 spory v 1 litru mléka (Rosenberg, 1995).  

K podobným výsledkům redukce počtu bakterií se dospělo i experimentálním měření na 

mikrofiltračních keramických membránách firmy US Filter, Warrendale. Použité membrány 

mají velikost pórů 1,4 μm a vnitřní průměr 4 mm. Odtučněné sušené mléko bylo obnoveno 

deionizovanou destilovanou vodou na celkovou sušinu 8,25 %. Zaočkovalo se 1 % čistým 

smetanovým zákysem. Po několika hodinách inkubace se dosáhne počtu bakterií 10
8
 – 10

9
/1 

ml. Počet bakterií se v retentátu mikrofiltrovaného mléka snížil o 4 – 5 řádů, tzn. o 99,84 – 

99,9 % (Pofylias a Cheryan, 1996). 

 

Ultrafiltrace  

Využití ultrafiltrace při výrobě sterilního konzumního mléka ukazuje patent z roku 2000, 

kdy se používají keramické membrány o velikosti pórů 0,2 – 1 μm. Retentát, který je složen z 

kaseinových globulí, tuku a bakterií je ošetřen UHT záhřevem. Po smíchání s retentátem je 

celá směs homogenizována a asepticky balena. Výhodou je, že syrovátkové bílkoviny 

zůstanou v permeátu a nejsou zničeny teplem. Zaručuje se tak vyšší nutriční hodnota a lepší 

senzorické vlastnosti mléka. Autoři patentu uvádí trvanlivost mléka až 30 dnů při pokojových 

teplotách (Patent, 1997). 

 

 

Obrázek 5.15: Alfa Laval Membrane-UF systém, Ultrafiltration system for continuous 

concentration and purification (www.alfalaval.com) 

 

 

Cukrovarnictví  
Výroba cukru je jeden z nejnáročnějších energetických procesů v potravinářství. Vzhledem 

k vysokému osmotickému tlaku a vysoké viskozitě je použití membránových procesů 

omezené. Uplatnění mohou nalézt v klarifikaci a čištění surové šťávy po extrakci z řízků. 
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Šťáva obsahuje mimo sacharózy i určité množství polysacharidů, ligninu, bílkovin, škrobů, 

vosků a tuku. Tyto látky snižují výtěžnost a negativně ovlivňují barvu a chuťové vlastnosti 

finálního produktu. Běžně se surová šťáva upravuje vápněním, zahříváním či přídavkem 

enzymů.  

UF nebo MF lze surovou šťávu upravit jen s minimálním nebo žádným přídavkem 

vápna, oxidu uhličitého a oxidu siřičitého, kdy výsledkem je čistá odbarvená lehká šťáva. 

Tímto postupem odpadá několik fází tradiční výroby – čeření, první a druhá saturace a 

síření. Sníží se spotřeba energií, sacharóza lépe krystalizuje a zvýší se výtěžnost. Je vhodné 

použít tubulární membrány s větším průměrem (Zeman a Zydney, 1996). 

 

Rostlinné proteiny  
Strava bohatá na rostlinné bílkoviny má tradici v Asii a na Středním východě. Nejčastěji to 

jsou sójové boby. Sója obsahuje velké množství tuku (18 – 20 %) a proto patří mezi 

nejčastější suroviny pro výrobu rostlinného oleje. Po vylisování oleje je zbytek využit jako 

krmivo a jen malý podíl 3 – 5 % je využit pro lidskou stravu. Hlavním problémem je vysoký 

obsah antinutričních látek. Mimo jiné oligosacharidy, které způsobují nadýmání, kyselina 

fytová, která na sebe váže minerální látky, trypsinové inhibitory snižující využitelnost 

bílkovin a nebo antivitaminy.  

Tradiční výroba sojových proteinových koncentrátů zahrnuje extrakci, záhřev a odstředění 

bílkovin a tuku od ostatních složek. Produkt obsahuje již zmíněné nežádoucí látky a výroba je 

časově náročná.  

Protože oligosacharidy, kyselina fytová i trypsinové inhibitory mají malou molekulovou 

hmotnost na rozdíl od bílkovin a tuku, je možné pomocí membránových operací produkovat 

čistý proteinový izolát nebo koncentrát tuku a bílkovin (záleží na výchozí surovině).  

Sójové boby se nejdříve máčí, pak blanšírují (pro odstranění zápachu) a melou. Prvním 

separačním krokem (filtrací nebo odstřeďováním) se oddělí sacharidy a vláknina. Pro UF 

se používají membrány s propustností 20 000 – 50 000 molekulové hmotnosti, produktem 

je plnotučný sójový extrakt (sójové mléko). Složení produktu při použití membrány 50 000 

MWCO (molecular weight cut off) je uvedeno v publikaci (Cheryan, 1998). 

 

Rostlinné oleje  
Membránovou filtraci lze při výrobě konzumních olejů zařadit do procesu rafinace.  

Surový olej získaný extrakcí z rostlinných materiálů je tvořen převážně triacylglyceridy. 

Obsahuje ale i malé množství volných mastných kyselin, mono- a diglyceridů, pigmentů, 

sterolů a tokoferolu (vitamin E). Rafinací je nutné odstranit všechny vedlejší složky pro 

zajištění stability a kvality oleje. Některé frakce jsou hodnotné a nachází uplatnění, např. 

lecitin a vitamin E.  

Současné technologie mají několik nevýhod:  

- Vysoká energetická náročnost: po extrakci oleje rozpouštědlem (většinou 

hexanem) je nutné odpařováním separovat olej od hexanu. Navíc jsou páry 

výbušné.  

- Potřeba velkého množství vody a chemických látek  

- Produkce kontaminujících odpadních vod  

V literatuře je popsáno několik pilotních projektů a existují i patenty na využití membránové 

filtrace při rafinaci oleje, není však jasné, jestli jsou membránové jednotky v některém z 

provozů instalovány a dlouhodobě provozovány (Zeman a Zydney, 1996).  

 

Vejce  
Široká škála potravinářských výrobků obsahuje vejce v různé podobě – čerstvé, 

pasterované tekuté směsi nebo sušené. Čerstvá vejce se ve velkovýrobnách již prakticky 
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nepoužívají, je tedy nutné vejce různými metodami konzervovat a upravovat. Bílkoviny jsou 

velice citlivé na vysoké teploty. I glukóza působí problémy ve stabilitě a kvalitě výrobku, 

protože při vyšších teplotách se Maillardovou reakcí tvoří hnědé sloučeniny. Glukóza se 

většinou odstraňuje fermentací a enzymovou hydrolýzou. Glukózu, což je nízkomolekulární 

sloučenina, je možné odstranit RO, čímž se i zároveň sníží obsah vody. Není tedy nutné 

melanž koncentrovat na odparkách jako při klasickém postupu. Vaječné melanže jsou 

následně sušeny ve sprejové sušárně (Cheryan, 1998).  

 

Želatina  
Želatina se vyrábí z hovězích a vepřových kůží. Používá se pro výrobu lepidel, 

farmaceutických preparátů, fotografických materiálů nebo jako jedlá želatina do masných 

výrobků, želatinových cukrovinek nebo dezertů (www.hages.cz).  

K jejímu získání se využívá alkalické nebo kyselé hydrolýzy a následně extrakce. Extrakt 

obsahuje 2 – 5 % bílkovin, velké množství popelovin a zbytky kyselin či zásad. Želatinový 

extrakt se demineralizuje (obvykle iontovou výměnou) a zkoncentruje na odparkách. 

Výsledný produkt obsahuje 90 % bílkovin, méně než 0,3 % popelovin s vlhkostí do 10 %.  

Ultrafiltraci (UF) lze zařadit do různých stupňů výroby želatiny, například pro 

předkoncentraci extraktu před odparkou, odfiltrování popelovin a redukci nízkomolekulárních 

látek, čímž se zlepší želírující vlastnosti. Zvýší se čistota výsledného produktu, dosáhne se 

vyšší výtěžnosti a dojde i k úsporám nákladů. Úspora energie nutná při odpařování je značná i 

přes vysoké pořizovací náklady na filtrační zařízení (Cheryan, 1998).  

 

Škrob  
Hydrolyzáty pšeničného případně bramborového škrobu se průmyslově získávají jeho 

enzymatickým rozkladem. Většinou se užívá teplotně odolná směs amyláz. Mírou stupně 

přeměny škrobu jsou DE jednotky, které udávají počet molekul dextrosy (obecně 

jednoduchého cukru) v molekule hydrolyzátu. Z hydrolyzátu jsou suspendované látky, 

bílkoviny, mikrobiální kontaminace a další znečišťující látky odstraňovány konvenčně na 

křemelinových filtrech. Membránová filtrace (MF) je alternativou k takové operaci.  

Základním problémem aplikace membránových jednotek je zanášení membrány, které 

vede k razantnímu poklesu jejího výkonu. Možnosti zvýšení ekonomičnosti membránové 

operace byly testovány na tubulární membráně z Al2O3 o vnitřním průměru 7 mm a velikosti 

pórů 0,2 μm (Singht a Charyan, 1997). 

 

Krevní plasma  
 

Membránové technologie nacházejí významné uplatnění při zpracování odpadů, mezi které 

lze zařadit také vepřovou a hovězí krev. Krev představuje problematický odpad, zejména 

vzhledem k vysoké hodnotě CHSK a BSK, velkému objemu, a obtížné manipulaci s ní a také 

problematické skladovatelnosti. S nárůstem cen za likvidaci tohoto odpadu se intenzivně 

hledají cesty optimálního zpracování a využití tohoto potravinářského odpadu. 

 

Z krve jatečných zvířat se běžně vyrábí krmivo pro zvířata, malý podíl je využit do masných 

výrobků. Krev lze ale využít daleko efektivněji v lidské výživě díky moderním metodám 

využívajících ultrafiltraci (UF).  

Krev se skládá z krevní plasmy a krevního koláče (krevní destičky, červené a bílé krvinky). 

Plasma tvoří asi 60 % objemu krve a obsahuje cenné funkční proteiny.  

Krev je po aseptickém získání ošetřena antikoagulanty. Je nutné krev udržovat při nízkých 

teplotách (3 – 5 °C), bez přístupu vzduchu či vody. Došlo by k nežádoucí hemolýze a 

kontaminaci plasmy. Krev je filtrována přes filtry s velikostí ok 200 - 500 μm. Jsou tak 
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odstraněny všechny nečistoty a chlupy. Následně je krev separována centrifugací ve vakuu. 

Je tím rozdělena na krevní koláč a plasmu. Plasma je ultrafiltračně (UF) koncentrována a 

zbavena až 90 % solí (krev obsahuje 1,5 % soli). Množství proteinů je ze 7 % zvýšeno na 

25 % (záleží na kvalitě krve). Trvanlivost plasmy je možně prodloužit zmražením nebo 

sušením ve sprejové sušárně. Popisovanou technologii uvádí na trh firma Alfa Laval 

(www.alfalaval.com). 

 

Membránové separační technologie umožní zvířecí krev rozdělit na permeát a 

koncentrát (retentát). Permeát by mohl být částečně vracen zpět do výrobního procesu a 

dále pak v lepší kvalitě a v menším objemu převáděn do čistírny odpadních vod. 

Zakoncentrovaná část (retentát) by mohla být přidávána do různých krmiv, případně 

sušena a v této stabilizované formě dále využita opět jako krmivo. 

 

Využití jak keramických tak polymerních membrán se jeví výhodné zejména pro jejich 

energetickou nenáročnost v porovnání s klasickými technologiemi, jako jsou odpařování, 

zahušťování a sušení. Jako ve všech technologiích, tak i zde však musíme počítat s 

omezeními. Limitujícími faktory jsou v tomto případě zanášení membrán a tedy i jejich 

následná složitá regenerace. Tomuto by se dalo předejít lepší úpravou vstupující krve do 

filtračního procesu. 
 

Membránové procesy pro vodu a odpadní vodu  

 

Potravinářský průmysl je jedním z největších průmyslových odvětví využívajících 

vodu. Voda se používá jako základní surovina, pro čištění surovin, meziproduktů a jako 

klíčový prostředek při sanitaci zařízení. V závislosti na účelu, se požadavky na vodu 

mohou výrazně lišit. Voda používaná v potravinářském průmyslu může být obecně 

rozděleny do tří typů:  

1) Procesní voda - pitná voda používaná jako přísada, je součástí nebo v přímém 

kontaktu s jídlem.  

2) Kotel a chladicí voda - měkká voda, aby se zabránilo usazování vodního kamene a 

znečištění chlazení a topná zařízení.  

3) Voda pro všeobecné použití - pitná, často chlorovaná voda k oplachování surovin, 

připravené výrobky a zařízení. Po použití je třeba s různými vodními toky zacházet jako s 

recyklací nebo pro vybít.  

Membránové procesy hrají důležitou roli jak při předúpravě vodu před použitím a 

následnou úpravu vody před recyklací nebo vypuštěním.  

 

Membránové filtrace při čištění odpadních vod z potravinářské výroby  
Každá výroba potravin je spojena s produkcí znečištěné vody. Pouze z některých výrobních 

uzlů potravinářské výroby zůstávají takové vody, které je po vyčištění možné vrátit zpět do 

výroby. Příkladem jsou prací nebo splavovací vody v cukrovarech nebo škrobárnách. U těch 

je postačující, pokud projdou usazovací nádrží. Sofistikovanější recirkulační technologie 

(membránové filtrace) jsou použity při recyklaci vod vypouštěných z autoklávů po sterilaci 

konzervovaných potravin.  

 

Charakter odpadních vod  
Odpadní vody z některých potravinářských závodů jsou čištěny společně s vodami 

komunálními na čistírnách splaškových vod. U většiny větších potravinářských závodů jsou 

budovány speciální čistírny potravinářských odpadních vod. Jejich provozování umožňuje 

vypouštění vyčištěných vod do vodotečí.  
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Uhlík organických látek, které znečišťují odpadní vody je možné oxidovat na oxid uhličitý. 

Organické znečištění odpadních vod je usančně charakterizováno pomocí chemické a 

biologické spotřeby kyslíku, které je potřebné pro takovou oxidaci. Chemická spotřeba 

kyslíku (CHSK, [mg/l]) udává množství kyslíku, které se spotřebuje při chemické přeměně 

uhlíku. Biologická spotřeba kyslíku (BSK 5, [mg/l] uvádí množství kyslíku, které spotřebují 

mikroorganismy v průběhu degradace organického znečištění odpadní vody. Číselný index 

udává dobu trvání (dnů) takové mikrobiální degradace. Je zřejmé, že na degradaci BSK se 

podílí především aerobní, případně anoxické, mikroorganismy. Anaerobní mikroorganismy 

mohou utilizovat kontaminanty, jejichž přítomnost indikuje jak velikost BSK, tak velikost 

CHSK.  

Poměr CHSK / BSK 5 je vždy větší než 1. Čím více se vzdaluje tento poměr od 1, tím 

méně organického znečištění v odpadní vodě umí aerobní mikroorganismy odstranit. U 

takových vod je vhodné, pokud je při jejich biologickém čištění zařazen i stupeň, v němž 

fungují mikroorganismy bez přítomnosti kyslíku, tedy v anaerobních podmínkách. Organické 

znečištění odpadní vody je v anaerobním stupni převedeno jak na oxid uhličitý, tak na metan. 

To znamená, že vedle předčištěné odpadní vody je produkován i bioplyn – přibližně 0,4 N 

m
3
/kg CHSK (Malý, 1996). 

 

 

Čištění odpadních vod  

Produkce olivového oleje je ekonomická činnost, při které se vytváří velké množství 

kapalných a pevných odpadů znečišťujících látek (Zirehpour et al, 2012). Odpadní voda z 

lisovny olivového oleje (OMW), zejména v kapalné fázi, se stává vážným environmentálním 

problémem, zejména ve středomořských zemích, kvůli vysokým CHSK, fytotoxickým 

vlastnostem a odolnosti proti biologickému rozkladu. Je to jedna z nejvyšších organických 

zátěží známých koncentrovaných odpadů, která je 100–200krát vyšší než u odpadních vod z 

domácností. Složení OMW je odlišné a závisí na široké škále parametrů, jako jsou klimatické 

a kultivační parametry a metoda mletí použitá pro technologii těžby oleje (Mert et al, 2010). 

CHSK OMW se pohybuje od 35 do 200 g / l, BSK od 15 do 135 g / l, nerozpuštěných látek 

(SS) od 6 do 69 g / l a celkových fenolů od 2 do 15 g / l, zatímco pH se pohybuje od 4,5 do 

5,8 (Bettazzi et al, 2006). V případě zneškodňování do životního prostředí způsobují OMW 

vážná zhoršení, jako je barvení přírodních vod, znečištění povrchových a podzemních vod, 

změny kvality půdy, fytotoxicita a nepříjemné zápachy (Kestioglu et al, 2005). Pro čištění 

OMW byly použity různé způsoby nakládání s odpadními vodami, aplikované buď 

samostatně, nebo v kombinaci s jinými technikami. Například nakládání s OMW do 

neobdělávaných a zemědělských půd, lagunování nebo přirozené odpařování a tepelná 

koncentrace, úprava vápnem a jílem, fyzikálně-chemická úprava (Azbar et al, 2004), 

elektrokoagulační proces (Giannis et al, 2007) a procesy Fenton a Electro Fenton (El-Gohary 

et al, 2009) byly zkoušeny.  

Komplikace, kapitálové a provozní náklady a efektivita tohoto procesu jsou významné 

parametry, které ovlivňují výkon procesu. Nízké provozní náklady membrán upřednostňovaly 

použití membránových procesů, včetně MF, UF, NF a RO, pro čištění OMW (Garcia-Castello 

et al, 2010; Cassano et al, 2011). MF a UF se používají hlavně pro účely primární léčby, 

zatímco NF a RO se používají pro konečné ošetření. NF je schopen odstranit rozpuštěné 

anorganické sloučeniny, multivalentní ionty, přírodní organickou hmotu a mikropolutanty. 

Hlavní výhody procesu NF jsou nižší provozní tlaky než RO; následně jsou tímto systémem 
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dosaženy nízké investice a náklady na údržbu, vysoký tok permeátu a rozumná účinnost 

(Liu et al, 2009). Znečištění membrány je však jedním z běžných problémů spojených s 

čištěním OMW a také s jinými procesy membránové filtrace, které silně snižují tok 

permeátu a následně mění jak membránovou selektivitu, tak účinnost. Proto je nutný krok 

předúpravy, aby se snížilo znečištění membrány a zvýšila účinnost filtrace (Pabby et al, 

2015). 

 

 

INOVACE V POTRAVINÁŘSTVÍ  
Potravinářství je multidisciplinární obor, který se v posledních letech rychle rozvíjí 

aplikací poznatků z různých oborů, například z nanotechnologie, fyziky, chemie, 

mikrobiologie, genetiky. Hlavní hnací silou inovací jsou bezesporu konzumenti, kteří 

požadují bezpečné, kvalitní, čerstvé a zdravé potraviny. Výrobci musí v konkurenčním 

prostředí reagovat aplikací nových postupů výroby, konzervace i balení potravin. 

Netepelné metody konzervace  
Jsou to takové metody, kdy jsou potraviny vystaveny podstatně nižším teplotám než při 

obvyklé pasteraci/sterilaci, ale dosahují srovnatelných výsledků. Hlavní výhodou těchto 

metod je zachování senzorických i nutričních vlastností. Nevýhodou jsou vyšší náklady na 

zařízení. 

Vylučování mikroorganismů z prostředí  
Jedna z důležitých netepelných konzervačních metod je snižování počtu mikroorganismů v 

prostředí i v potravinách. Nedílnou součástí účinné konzervace je dokonalá hygiena 

pracovníků, sanitace apod. Vylučování mikroorganismů z prostředí je možné zařadit do 

mechanické sterilace. Tu lze použít pro tekuté výrobky – ovocné šťávy, víno, mléko a pivo. 

Řadíme sem mikrobiální filtraci, odstřeďování mikroorganismů (baktofugaci) a 

membránovou filtraci.  

Mikrobiální filtrace probíhá pomocí kaolínových filtrů mechanicky zachycující 

mikroorganismy. Rozměry pórů by měly být maximálně 1 μm. Mikrobiální filtraci 

předchází úprava šťáv odkalením, čiřením a klasickou filtrací (Kyzlink, 1988). 

 

ZÁVĚR  
 

Membrány se nyní používají v řadě různých odvětví od výroby pitné vody a separace 

plynů přes dodávky léčiv až po sterilizaci nápojů a léčiv za studena. Často se jedná o volbu 

metod pro koncentraci a separaci různých složek makromolekulární směsi nebo roztoků, 

zejména pokud jsou citlivé na vysoké teploty. Využívá se chemického složení těchto 

membránových materiálů pro vytvoření selektivní bariéry pro oddělení různých druhů na 

základě velikosti, tvaru, elektrického náboje a související vlastnosti. Porézní membrány 

ovlivňují separaci primárně diskriminací velikosti a tvaru a hydrodynamického neporézní 

membrány závisí na sorpci a difúzi.  

 

Užitečnost membránového systému je dána stupněm dosažených požadovaných 

separací a rychlosti separace. Výkon konkrétní membrány a její frekvenci použití ovlivní 

náklady na provoz a údržbu. Některé z nejatraktivnějších vlastností membrán uvádí Pabby 

ve své publikaci v kapitole 1. (Pabby et al, 2015). Mezi několik nevýhod patří: vysoký 

počáteční kapitál, náklady, znečištění, dosažitelná čistota produktu a omezená životnost. 

Tyto faktory často představují omezení jejich širokého využití. Nicméně řada průmyslově 
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významných procesů v potravinářském a biotechnologickém průmyslu zvyšuje zisk při 

výrobě mnoha produktů, které jsou vyrobeny pomocí těchto membránových systémů. Některé 

ze současných příkladů zahrnují odsolování vody, čištění a sterilizaci nápojů za studena; 

regeneraci a frakcionaci bílkovin ze syrovátky; klarifikaci ovocných šťáv, vína a piva; 

odstranění bakterií z vody; čištění odpadních vod pro odstraňování těžkých kovů a 

organických materiálů; separaci emulzí olej/voda; odstranění těkavých organických sloučenin 

(VOC) ze vzduchu; řízené uvolňování léků; separace plazmy od krve; a odvodnění 

nerozpuštěných látek, jako jsou kaly a mnoho dalších. 

 

Předpokládá se, že současný a budoucí výzkum poskytne hlubší informace a vhled do 

příslušných mechanismů, které by ukázaly nový směr výzkumu v oblasti membránové vědy a 

aplikací.  

 

Ve své publikaci Pabby (Pabby et al, 2015) uvádí přehled membránových aplikací v 

biotechnologiích, zpracování potravin, biologických vědách a přeměně energie. Současný stav 

výzkumu a vývoje v rozlehlém průmyslovém použití membrán v mlékárenském průmyslu pro 

různé účely zpracování je uveden v kapitole 19. Kapitola 20 pojednávala o návrhu, syntéze, 

charakterizaci a aplikacích nanotrubičkových membrán v bioextrakci a biokatalýze. Kritický 

přehled procesů membránové separace používaných při zpracování rostlinného oleje je 

uveden v kapitole 23.  

 

Membránová filtrace se začala rozvíjet v 50. letech 20. století a v 70. letech se dočkala většího 

komerčního využití v oblasti čištění odpadních vod a odsolování mořské vody. Progresivně 

ale pronikala do různých oblastí – průmyslu, medicíny, mikrobiologie, farmacie. 

Membránová filtrace je totiž velice účinná, levná, na obsluhu nenáročná a ekologická metoda. 

V potravinářství se mluví hlavně o studené sterilaci, která je šetrnější než obvyklé metody 

konzervace a lze tedy vyrábět kvalitnější, nebo zcela nové výrobky.  

Největšího využití membránové filtrace můžeme pozorovat v oblasti nápojového průmyslu. 

Ovocné a zeleninové šťávy se díky membránové filtraci nemusí pasterovat, lze produkovat 

čisté, nezakalené šťávy s vynikající mikrobiologickou kvalitou. V pivovarnictví membránová 

filtrace nahrazuje klasickou křemelinovou filtraci. V případě piva, které je určené pro rychlou 

spotřebu nahrazuje finální pasteraci.  

Při výrobě vína se membránová filtrace využívá samozřejmě pro filtraci jak moštu, tak i 

finální filtraci před lahvováním. Perstrakce, neboli úprava obsahu ethanolu je jedna z 

novějších aplikací, kterou lze pomocí membránové filtrace zvýšit kvalitu vína.  

V oblasti mlékárenství je možná výroba nových typů sýrů a získávání cenných stopových 

látek z mléka, o které má zájem farmaceutický průmysl. V posledním desetiletí lze pozorovat 

rostoucí zájem o praktické využití izolovaných frakcí mléčných bílkovin, zejména 

syrovátkových.  

V cukrovarnictví má membránová filtrace hlavní význam při klarifikaci a čištění surové 

šťávy, nahrazuje se tím energeticky náročné vápnění.  

S potravinářstvím souvisí i produkce odpadních vod, kde je možné pomocí membránových 

technologií získat vodu odpovídající svou kvalitou užitkové vodě. Sníží se tak množství 

vypouštěných odpadních vod a navíc se recyklací voda v podniku opět využije, což může být 

při stále rostoucí ceně vody zajímavý argument. 
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6. MEMBRÁNOVÉ PROCESY PRO SEPARACE PLYNŮ, PAR 

A KAPALIN  

 Přehled 6.1.

Membránové separace plynů, par a kapalin patří mezi ekologicky šetrné a energeticky 

úsporné procesy. Tyto dělící procesy patří mezi klíčové technologie, jež mohou pomoci 

k řešení enviromentálních problémů díky relativní jednoduchosti provozu separace, možnosti 

minimalizace odpadové stopy a možnosti provozovat separaci kontinuálně. Nicméně počet 

prakticky využitelných aplikací v oblasti dělení plynů a pár zůstává poměrně malý, což 

vyžaduje pokračování ve výzkumu a vývoji v dané oblasti. 

Membránové separace plynů jsou využívány pro oddělení jednotlivých plynných 

chemických látek z jejich směsí, přičemž se jedná o molekuly plynů v řádu několika Å a 

rozdíly ve velikostech jednotlivých komponent směsí jsou minimální. Mezi současně 

intenzivně zkoumané a optimalizované membránové separace plynů patří mj. separace dusíku 

od kyslíku, oxidu uhličitého od metanu, čištění vodíku a hélia, oddělení skleníkových plynů, 

jako např. oxidu uhličitého a perfluorovaných uhlovodíků od zbylých složek vzduchu. Při 

membránové separaci plynů se uplatňují především polymerní membrány. Pervaporace (PV) 

se využívá k dělení směsí kapalin pomocí neporézních membrán. Dělená směs kapalin je 

v bezprostředním kontaktu s jednou stranou membrány a transport žádoucích složek skrz 

membránu je dosažen díky gradientu chemického potenciálu dělených složek směsi. 

Membránová destilace je termicky poháněný separační proces, sloužící k oddělení parní fáze 

od kapalné. Tento proces tedy zahrnuje fázovou přeměnu, při níž teplotní rozdíl způsobí 

rozdíl tenzí pár dělených složek směsi, a využívá hydrofobních porézních membrán. 

 Dělení plynů 6.2.

Permeace je proces, při němž dochází k transportu určité chemické látky, často složky 

směsi látek (plynů nebo pár), nazývané permeantem skrz dělicí rozhraní nebo membránu. 

Permeace je řízena gradientem chemického potenciálu spočívajícím v koncentračním 

gradientu, jež vyvolá difuzi složky ze strany s vyšší koncentraci skrz membránu na stranu o 

složku ochuzenou.  Permeace plynu/par, je membránová separace příbuzná k pervaporaci. 

Rozdíl spočívá v tom, že se v případě permeace nachází na retentátové straně směs plynů a 

par (Obr. 1.). Společným jmenovatelem je rozpustnostně-difuzní mechanismus transportu 

látek v příp. použití neporézní membrány. Intenzita molárního toku je dána 1. Fickovým 

zákonem, kde Sp = C, kde S je rozpustnostní rovnovážný parametr a p je tlak separované 

složky směsi. 

𝐽 = −𝐷𝑆
𝑑𝑝

𝑑𝑧
= −𝑃

𝑑𝑝

𝑑𝑧
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Obr. 6.1. Odstranění organických těkavých látek z plynů, vody a zemin. Recyklace 

organických rozpouštědel. Získávání aromatických látek a těkavých biologických produktů. 

Separace směsí organických látek [1]. 

 

V následujícím seznamu jsou uvedeny v průmyslu rozšířené aplikace plynové/parní 

permeace: 

- separace oxidu uhličitého a metanu z bioplynu a zemního plynu 

- získávání vodíku při syntéze amoniaku, metanolu, hydrogenaci olefinů 

- odstraňování H2S z přírodních plynů 

- N2/O2 separace – udržování řízené atmosféry při skladování ovoce a zeleniny, 

obohacování aeračních plynů kyslíkem při aerobních kultivacích 

- sušení plynů – odstraňování vody 

 

 Dělení par 6.3.

Membránová destilace (obr. 2.) je na rozdíl od pervaporace a plynově-parní permeace 

poháněná rozdílem teplot a tudíž i rozdílem tenzí par jednotlivých látek na opačných stranách 

dělicí membrány. Od předchozích dvou typu procesů se liší též v tom, že se zde využívá 

výhradně mikroporézních hydrofobních membrán. Membránové destilace disponují 

významným počtem předností oproti takovým procesům jako mžiková destilace, či kaskády 

odparek. Je např. značně výhodnější co do vynaložených materiálových nákladů. 
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Obr. 6.2. Odsolování, zpracování solanky a čištění pitné vody. Zpracování odpadních vod 

a průsakových vod. Získávání aromatických látek. Dehydratace rozpouštědel. Zkoncentrování 

roztoků sacharidů a ovocných šťáv [1]. 

 

Vybrané aplikace využití membránové destilace (MD) v průmyslu jsou uvedeny níže: 

- získávání pitné vody odsolováním mořské vody 

- příprava vody pro topné soustavy 

- zakoncentrování roztoků anorganických solí 

- získávání organických rozpouštědel ze zředěných vodných roztoků 

 Pervaporace  6.4.

Pervaporace je druh membránové separace (Obr. 3.) při níž se směs kapalin dělí přes 

membránu ve dvou sousledných fázích a) permeace kapaliny přes porézní či neporézní 

membránu, b) částečné odpaření kapaliny. Na retentátové straně je tak fáze kapalná a na 

permeátové pak fáze parní. Pervaporace je nejčastěji využívána jako nízkoenergetická 

alternativa k extrakci či destilaci/rektifikaci při dělení azeotropů či směsí látek s blízkými 

body varu. 
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Obr.6. 3. Čištění odpadních vod, odstranění těkavých organických látek (VOC) 

z odpadních vod, odstranění organických látek z vody. Odsolování. Dehydratace 

rozpouštědel, získávání aromatických látek. Separace azeotropních směsí, dělení směsí 

organických látek [1]. 

 

Podle své afinity k polárním (hydrofilním) a nepolárním (hydrofobním) složkám dělené 

směsi, mohou být pervaporační membrány rozděleny na OS (organoselektivní) a HS 

(hydroselektivní). Nejčastější příklady využití pervaporace v průmyslu jsou uvedeny níže: 

- odvodňování organických rozpouštědel (HS) 

- dehydratace esterů (HS) 

- separace složek z kapalin (OS, HS) 

- odvodňování azeotropických směsí – např. ethanol-voda (HS) 

- odstraňování nečistot a polutantů z kontaminované vody a plynů (OS) 

- izolace fermentačních produktů – ethanolová a aceton-butanolová fermentace (OS) 
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 Faktory ovlivňující výkonost membránového procesu 6.5.

Uvedeme zde příklad klíčových bezrozměrných procesních parametrů charakterizujících 

účinnost a výkonnost membránové separace pro případ vícesložkové směsi, souproudé 

uspořádání toků permeátu a retentátu a permeaci v ustáleném stavu [2]: 

Permeační číslo pro složku a: 

𝜃𝑎 =  
𝛱𝑎𝐴𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑝𝑛á𝑠𝑡ř.

𝑥𝑎
𝑛á𝑠𝑡ř.𝑄𝑛á𝑠𝑡ř.

 

Vysoké permeační číslo odpovídá vysoké membránové ploše a/nebo permeanci pro tok 

složky a, stejně jako vysoké permeanci složky a vůči celkovému molárnímu toku podél 

membránového modulu. 

Poměr tlaků složky a v nástřiku a permeátu: 

𝜑𝑎 =  
𝑝𝑎

𝑛á𝑠𝑡ř.

𝑝𝑎
𝑝𝑒𝑟𝑚. 

Je jedním z klíčových a rozhodujících procesních parametrů určujících výkonnost 

separačního procesu a je také vyjádřením hnací síly procesu. 

Permeance pro složku a: 

𝛱𝑎 =  
�̇�𝑎

𝑝𝑒𝑟𝑚

𝛥𝑃𝑎
 

𝛥𝑃𝑎 =  𝑃𝑎
𝑛á𝑠𝑡ř./𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡.

−  𝑃𝑎
𝑝𝑒𝑟𝑚.

 

Membránová selektivita: 

𝛼𝑎/𝑏 =
𝑃𝑎

𝑃𝑏
=

𝑆𝑎𝐷𝑎

𝑆𝑏𝐷𝑏
 

Výtěžek složky a: 

𝑎𝑣ý𝑡. =
�̇�𝑎

𝑝𝑒𝑟𝑚

�̇�𝑎
𝑛á𝑠𝑡ř𝑥

 ∙  100 % 

Celková výkonnost membránového modulu ve smyslu výtěžku složky a v permeátu může 

být spočítána ze složení proudů na výstupu z modulu. Prakticky se výkonnost membránové 

separace určí z koncentrace složky a na výstupu z membránového modulu a jejího výtěžku, 

které jsou funkcemi několika parametrů, jako jsou membránová selektivita, poměr tlaků a 

složení nástřiku . 

Teplota ovlivňuje membránovou selektivitu tak, že ovlivňuje jednak difuzivitu molekul a 

jednak strukturu polymeru (za předpokladu polymerní membrány), která je spjata s teplotou 

skelného přechodu Tg. Teplota skelného přechodu polymeru určuje, zda bude převažovat 

příspěvek selektivity daný difuzivitou složky a (D) nebo rozpustností složky a (S). Obecně 

v příp. rigidních polymerů platí, že při teplotě nižší, než je Tg, procházejí malé mobilní 

molekuly lépe materiálem membrány než molekuly větší. Při teplotě vyšší, než je Tg dochází 

k rozvolnění řetězců polymeru a rozpustnostní (S) příspěvek selektivity začíná být dominantní 

a rozhodující. 

Ať už se jedná o jakýkoliv membránový separační proces, bývá rozšířeným problémem 

zanášení/znečištění dělicího rozhraní membrány určitými složkami dělených směsí, 

označované v literatuře jako „membrane fouling“. Mezi faktory ovlivňující rozsah a míru 

membránového zanášení patří především vlastnosti samotné membrány, jako např. povrchová 
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hustota náboje, hydrofobnost/hydrofilnost, distribuce a velikost pórů a jiné. Ze strany 

dělených složek směsí se pak jedná zejména o koncentraci, molekulovou hmotnost a 

elektrostatický náboj, distribuci velikosti a tvar částic. Provozní parametry, jakožto teplota, 

tlak, celkový tok permeátu a pH také ovlivňují míru zanášení membránového povrchu. 

Membránové zanášení může vést k zúžení nebo úplné blokaci pórů membrány, což ve 

výsledku ovlivňuje celkový tok hmoty napříč membránou [2]. 

 Strategie vedoucí ke zvýšení výkonosti (membrán a) membránového 6.6.

procesu 

Výkonnost membránového procesu je z principu dána součinem membránové propustnosti 

(permeability) a membránové selektivity neboli schopností daného materiálu propouštět 

pouze určitou složku alespoň binární směsi. Z fyzikálně-chemického základu separačního 

procesu a materiálových vlastností polymerů, plyne, že je velice obtížné dosáhnout současně 

vysoké propustnosti a selektivity dělící membrány. 

Jednou z nejmodernějších, relativně přímočarých, vědecky uznávaných a ekonomicky 

výhodných strategií, vedoucí ke zlepšení celkové výkonnosti membranové separace plynů a 

par, je použití membrán z polymerních směsí „polymer blends“ [9]. Výsledkem je, že 

vlastnosti nově vytvořené membrány do určité míry odpovídají vlastnostem jednotlivých 

polymerních složek ve směsi. Komerčně dostupné polymery, jako jsou polyimidy, PBI 

(polybenzimidazol) a PVA (polyvinylacetát), již byly dlouhodobě vyvíjeny a optimalizovány 

pro membránové separace plynů. Přes jejich vynikající fyzikálně-chemické vlastnosti a 

vysokou selektivitu, jejich použití v podobě čistých složek pro výrobu membrán je ztížené 

jejich nízkou permeabilitou, která zdaleka nedosahuje potřebných hodnot pro víceúčelové 

využití. Jednou z intuitivních strategií pro zlepšení membránové výkonnosti je přídavek 

jiného vysoce propustného polymeru, jako je např. PIM-1, a tvorba směsí s těmi komerčně 

dostupnými a selektivními polymery. Výsledná polymerní směs umožňuje překonat nízkou 

permeabilitu komerčně dostupného selektivního polymeru a zároveň vylepšit nízkou 

selektivitu polymeru propustného. Nicméně, hlavní limitací pro využití dané strategie, je 

fázová separace vzniklé polymerní směsí, jež je dána rozdílnými fyzikálně chemickými 

vlastnostmi polymerů tvořících směs [3]. 

Další dynamicky se rozvíjející oblasti výzkumu mající za cíl výrobu membrán s ideálními 

vlastnostmi, jsou MOF (metal-organic framework) materiály [4]. Dvě klíčové složky, 

jmenovitě kovová koordinační centra a organické ligandy umožňují jemné nastavení výsledné 

distribuce velikostí pórů membrány a umožňuje tak přesnější nastavení selektivity membrány 

z MOF. Možnost výroby vysoce tenkých 2D-MOF materiálu metodami „top-down“ a 

„bottom up“ by mohla vést k optimalizaci druhého z dvou klíčových parametrů ovlivňujících 

výkonnost separace, a to transportního odporu, nebo membránové propustnosti. Interakce 

MOF soustav s určitými druhy záření umožňuje přepínat mezi dvěma velikostmi průměru 

póru, díky změně určitých organických ligandů z cis do trans konformace. Zásadními 

nedostatky membrán z MOF jsou jejich nákladnost a nedostatečná fyzikálně-chemická 

stabilita [4]. 
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Účinné strategie pro prevenci membránového zanášení spočívají, kromě čištění membrán, 

v předúpravě vstupujícího média a povrchových úpravách membrán, ale také v samotném 

konstrukčním provedení membránového modulu a charakteru toku. 

 Situace ve světě (obecná specifikace a nejnovější trendy za poslední 2 6.7.

roky) 

6.7.1. USA 

V prosinci 2018, spol. Air Products and Chemicals oznámila záměr vybudovat novou 

velkokapacitní jednotku pro separaci plynů k výrobě kapalného kyslíku, dusíku a argonu. 

Jednotka by měla být uvedena do provozu v prvním až druhém čtvrtletí roku 2020 v blízkosti 

měst-blíženců (Minneapolis a St. Paul) v Minnesotě. Jednotka by měla pokrýt potřebu 

průmyslových plynů podniků v regionu. V únoru 2018, spol. Air Liquide Advanced 

Separations vložila 170 milionů USD do vybudování jednotky pro separaci vzduchu (ASU) v 

Secundě s výrobní kapacitou 5,000 tun kyslíku za den. Tato investice umožní společnosti 

efektivněji zásobovat trhy Jihoafrické republiky produkty dělení vzduchu [5]. 

DIC Corp. DIC Corp. působí ve výrobě inkoustů do tiskáren, polymerů, speciálních 

chemikálií, směsí, a aplikačních materiálů. SEPAREL HollowFiber membránové odplyňovací 

a aerační moduly a SEPAREL MJ-G530C plynově separační modul jsou klíčovými produkty 

nabízenými společností [5]. 

FUJIFILM Holdings Corp. FUJIFILM Holdings Corp. řídí svůj business skrz takové 

segmenty, jako materiály a řešení pro zdravotnictví, řešení pro doklady a grafické obrazy. 

Apura plynově separační membrána je hlavním produktem firmy v oblasti plynových separací 

[5].  

GENERON IGS. GENERON IGS řídí svůj obchod skrz takové segmenty, jako 

membránové moduly, membránový generátor dusíku, dusíkový generátor na bázi PSA, 

separace plynů a jiné. Klíčovou nabídkou společnosti GENERON jsou membránové moduly 

s dutými vlákny, membránové moduly pro separaci CO2 a N2 [5]. 

6.7.2. EU 

Linde je vedoucí globální společností působící v oblasti výroby průmyslových plynů a 

inženýrství s hrubým výdělkem v roce 2019 ve výši $28 miliard (čistým €25 miliard). 

Společnost rovněž obsluhuje množství oblastí trhu, mj. výroba a čištění chemikálií, potraviny 

a nápoje, elektronika, zdravotnictví, primární materiály pro výrobu. Plyny vyrobené v Linde 

nacházejí široké uplatnění ve zdravotnictví a ve výrobě elektroniky a ve výrobě čistých paliv 

na bázi H2. Linde taktéž dodává špičková technologická řešení v oblasti membránových 

separací pro firmy, která umožňuje růst firem, zefektivnění výrob a snížení emisí [6]. 

Evonik je jedním ze světových lídrů ve výrobě speciálních chemikálií. Působí ve více než 

100 zemích světa a má čistý zisk €13.1 miliard and „operating profit“ (adjusted EBITDA) 

€2.15 miliard v roce 2019. V návaznosti na membránové separační procesy je jedním 

z dodavatelů membrán pro plynové separace [6]. 

Podrobný přehled situace ve světě s výhledem a vývojem plynových separací lez najít zde 

[7] (https://www.businesswire.com/news/home/20201012005735/en/Worldwide-Gas-

https://www.businesswire.com/news/home/20201012005735/en/Worldwide-Gas-Separation-Membrane-Industry-to-2025---Asia-Pacific-Region-to-Dominate-the-Market---ResearchAndMarkets.com
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Separation-Membrane-Industry-to-2025---Asia-Pacific-Region-to-Dominate-the-Market---

ResearchAndMarkets.com) 

 

 Situace v ČR 6.8.

Následující text je přehledem společností a firem, které nabízí komplexní řešení a dílčí 

zařízení pro membránové separace plynů a par v českém průmyslu a firmám aktivně 

zapojujícím tyto technologie.  

Na rozdíl od tlakových/tangenciálních membránových separačních procesů a aplikací 

v oblasti vodního hospodářství, nejsou procesy spjaté se separacemi v plynné, resp. parní fázi 

v ČR nikterak rozšířené. V následujícím přehledu jsou zastoupeny společnosti nabízející 

řešení v podobě pilotních jednotek, příp. licencovaných know-how a snad jediná nabízí 

komplexní řešení pro separace složek vzduchu, resp. výrobu kyslíku a inertních plynů. 

Zvláštní pozornost je věnována aplikaci separace oxidu uhličitého od metanu v první 

bioplynové stanici v ČR (EFG Green gas, Rapotín). 

 

Obr. 6..4 Zastoupení firem poskytujících technologie pro membránové čištění plynu/pár 

 

6.8.1. AIR PRODUCTS spol. s r.o. 

J. Š. Baara 2063/21, 405 02  Děčín, Česká republika 

Společnost Air Products (NYSE:APD) je přední světovou společností zabývající se 

výrobou průmyslových plynů, která na trhu působí téměř 80 let. Společnost dodává technické 

plyny a související vybavení desítkám průmyslových odvětví včetně rafinování, chemie, 

kovovýroby, elektroniky, zpracovatelského a potravinářského a nápojového průmyslu. 

Společnost Air Products je rovněž předním světovým dodavatelem technologií a vybavení pro 

zkapalněný zemní plyn. Společnost vyvíjí, konstruuje, buduje, vlastní a provozuje některé z 

https://www.businesswire.com/news/home/20201012005735/en/Worldwide-Gas-Separation-Membrane-Industry-to-2025---Asia-Pacific-Region-to-Dominate-the-Market---ResearchAndMarkets.com
https://www.businesswire.com/news/home/20201012005735/en/Worldwide-Gas-Separation-Membrane-Industry-to-2025---Asia-Pacific-Region-to-Dominate-the-Market---ResearchAndMarkets.com
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největších světových projektů technických plynů, včetně projektů zplyňování, které trvale 

přeměňují dostatečné množství přírodních zdrojů na syntetický plyn pro výrobu hodnotnější 

energie, paliv a chemikálií.  

Za fiskální rok 2018/2019 činil odbyt společnosti 8,9 miliardy USD z operací v 50 zemích 

a její stávající tržní kapitalizace činí přibližně 50 miliard USD. Více než 17 000 nadšených, 

talentovaných a odhodlaných zaměstnanců z různých oblastí je motivováno vyšším účelem 

společnosti Air Products vytvářet inovativní řešení, která jsou přínosem pro životní prostředí a 

udržitelnost a řeší výzvy v kontaktu se zákazníky, komunitami a světem. 

Divize PRISM Membranes společnosti Air Products konstruuje velké průmyslové 

membránové systémy pro výrobu dusíku a čištění směsného plynu. Tyto systémy 

namontované na ližinách se používají v ropném a plynárenském průmyslu, závodech na 

výrobu čpavku, výrobních zařízeních pro chemické látky a ropných rafinériích. 

Aplikace zahrnují regeneraci vodíku, čištění vodíku, čištění oxidu uhelnatého a úpravu 

poměru syntetického plynu.  

Aplikace membránových separátorů s membránami PRISM: 

a) Membránové separátory dusíku 

Membránové separátory PRISM od společnosti Air Products využívají selektivní permeaci 

molekul k separaci molekul dusíku ze vzduchu. Výsledný proud dusíku je suchý a připravený 

k použití v průmyslových aplikacích. 

b) Membránové separátory sušiček vzduchu 

Membránové separátory sušiček vzduchu odstraňují vodní páru z proudů plynu. 

K dispozici jsou tři dehydratační produktové řady s hydrofilními membránami a na výběr je 

více než deset velikostí. 

c) Modernizace výroby bioplynu 

Membrány Air Products PRISM PB se používají k separaci cenného metanu z oxidu 

uhličitého a dalších prvků ve směsi bioplynu. Výsledný proud metanu může být vstřikován do 

rozvodné sítě nebo používán jako palivo pro vozidla přizpůsobená pro zemní plyn.  

d) Membrány pro vodík 

Membránové separátory PRISM regenerují vysoce čistý vodík z proudů plynu v závodech 

na výrobu čpavku, ropných rafinériích a petrochemických závodech. 

e) Vzduch obohacený kyslíkem (OEA nebo NITROX) 

Membránové separátory PRISM využívají selektivní permeaci k separaci molekul kyslíku 

ze stlačeného vzduchu. Výsledný nízkotlaký proud vzduchu obohaceného kyslíkem obsahuje 

přibližně 25% až 50% hladinu kyslíku. Vzduch obohacený kyslíkem se běžně používá pro 

potápění pod vodní hladinu a výstupy do vysokých nadmořských výšek a také v průmyslu. 

f) OBIGGS  

Membránové separátory PRISM se používají k inertizaci palivových nádrží letadel jako 

součást palubních systémů pro výrobu inertních plynů (OBIGGS). 

Atlas Copco s.r.o.  
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Průmyslová 10, 102 00 Praha 10 – Hostivař, Česká republika 

Flexibilní generátory dusíku Atlas Copco umožňují výrobu dusíku s nízkými náklady 

přímo v místě jeho odběru. Atlas Copco nabízí dvě různé technologie pro generování dusíku – 

pomocí adsorpce a pomocí membrány. Správný výběr generátoru závisí na požadované 

čistotě dusíku. Generátor Atlas Copco ocení všichni, jejichž provoz je na spolehlivém 

zásobování dusíkem závislý (PSA a membránové generátory N2 a O2). 

KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.  

K Zelenči 2874/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 

Společnost vyrábí membránové moduly s vinutými dutými vlákny pro sušení plynů. 

CEPS a.s. 

Belnická 628, 252 42 Jesenice 

Společnost CEPS v současné době disponuje třemi mobilními generátory N₂ 1100 vlastní 

konstrukce pro výrobu plynné inertizační směsi produkující dusík metodou membránové 

separace z atmosférického vzduchu stlačeného kompresorem. Získaná inertizační směs 

o volitelné koncentraci kyslíku (10, 7 nebo 5 %), respektive koncentraci dusíku (90, 93 nebo 

95 %) a tlaku až 14 bar je přepouštěna pomocí tlakových hadic do inertizovaného potrubí. 

Pomocí mobilních dotlačovacích kompresorů (boosterů) lze tlak vyrobené inertizační plynné 

směsi zvýšit na 25 bar. 

MEGA a.s. 

Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem, 471 27, Česká republika 

MEGA dodává technologii pro úpravu bioplynu na biometan (BioCNG) založenou na 

principu membránové separace plynů. Jejich aplikace jsou vhodné jak pro zemědělské a 

komunální bioplynové stanice, tak i pro úpravu kalových plynů z ČOV. 

Jednotky RALEX® BU pokrývají kapacity od 25 m3 do 1000 m3, tedy od produkce 

BioCNG pro vlastní spotřebu v rámci jedné organizace až po produkci biometanu pro vtláčení 

do sítě. Aplikací jejich technologie na separaci bioplynu pro výrobu biometanu, který je 

alternativou zemního plynu, přispěje ke zlepšení životního prostředí za současného zvýšení 

zisku společnosti. Biometan je využíván k pohonu osobních aut, autobusů, nákladních vozů, 

traktorů pod označením BioCNG, nebo je vtláčen do plynárenské sítě a pálen v plynových 

kotlech. 

Pilotní membránová jednotka k separaci plynů GSU V01-500/35 je určena především pro 

laboratorní a pilotní testy málo kapacitních membránových modulů s maximálním průtokem 

500 NL/min a tlakem do 35 bar. Tato jednotka je určena jak pro práci s neagresivními plyny, 

tak i potencionálně hořlavými či výbušnými plyny, avšak vždy je třeba zajistit práci mimo 

mez výbušnosti. Využívá se především k čištění bioplynu nebo separaci dusíku a kyslíku. 

Konfiguraci zapojení jednotky lze zvolit jako: single-pass, feed and bleed (partial reflux) nebo 

closed loop s možností použití jednoho až dvou membránových modulů. 

EFG Green gas s.r.o. (Rapotín)  

Jihlavská 1558/21, Michle (Praha 4), 140 00 Praha 

Společnost EFG Green gas se ve skupině EFG zaměřuje na efektivní získávání a využití 

bioplynu vyprodukovaného v bioplynových stanicích. Primárně se zabývá čištěním bioplynu 

na biometan, jeho prodejem a distribucí. Prvním projektem společnosti EFG Green gas je 

instalace jednotky upgradingu bioplynu na biometan v bioplynové stanici v EFG Rapotín 

BPS. Instalací jednotky úpravy bioplynu na biometan dosahujeme zvýšení ekonomické 
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efektivity využití bioplynu o 30 %. Součástí jejich strategie je i dosažení požadované národní 

úspory emisí CO2. Cestu vidí především ve zvýšení využívání biometanu v dopravě a rozvoji 

trhu s tímto „zeleným plynem“. [8-12] 

 

Obr. 6.5. Bioplynová stanice v Rapotíně. Zdroj: [8-12] 

 

V prosinci 2015 byla dokončena dodávka technologie odpadové bioplynové stanice 

Rapotín s instalovaným el. výkonem 905 kW. Stanice pracuje v kontinuálním mezofilním 

režimu (okolo 40 °C) a má povolení na zpracování 30 000 tun bioodpadu za rok, což 

odpovídá produkci cca. 5 000 000 Nm³ bioplynu a 23 000 tun organicko-minerálního hnojiva. 

Vzhledem k tomu, že jsou tyto produkty dále beze zbytku využívány, jedná se o zařízení s 

maximálním využitím zpracovávaného odpadu. Kromě materiálového využití hnojiva přispívá 

technologie anaerobní fermentace k ochraně životního prostředí především tím, že při 

likvidaci bioodpadu na rozdíl od kompostování a skládkování nevypouští do ovzduší metan, 

CO₂ a čpavkové výpary, které přispívají ke změnám klimatu. 

Tyto skutečnosti firmu jednoznačně řadí na úplný vrchol mezi technologiemi na využití 

bioodpadu. 
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Obr. 6.6 Schéma výroby bioplynu a jeho efektivního využití v energetice. Zdroj: [8]. 
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7. POTENCIÁL MEMBRÁNOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE 

VODÍKOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ 

 Vodíkové technologie 7.1.

Vodíkové technologie zahrnují širokou oblast procesů spojených s využíváním vodíku 

v dopravě, energetice a průmyslu. Vzhledem k univerzálnosti vodíku, jako nosiče energie i 

vstupní látky chemických výrob je zřejmé, že výše zmíněné oblasti jsou vzájemně propojené. 

Za součást vodíkových technologií lze tak považovat všechny technologie, kde vzniká ev. je 

spotřebováván vodík. Z pohledu transformace energetiky a dopravy EU v rámci Green Deal 

se za vodíkové technologie pouvažují pouze technologie vedoucí ke konverzi energie a 

snižování emisí.  

Vodíkové technologie ve velké míře využívají membrány jak pro separaci, tak i jako 

základní komponentu elektrochemických systémů. 

Vlastnosti vodíku: 

Hustota (plynný)    0,089 kg/m
3
 (0°C, 1 bar) 

Hustota (kapalný)    70,79 kg/m
3
 (-253°C, 1 bar) 

Teplota varu    -252,76°C (1 bar) 

Výhřevnost (LHV)   120.1 MJ/kg  resp. 0.01 MJ/L (std. podmínky)  

Zápalná mez se vzduchem  4–77%  

 

Membránové procesy lze rozdělit na klíčové a podpůrné. U klíčových procesů membrána 

tvoří základní komponentu procesu a její nahrazení by znamenalo změnu celé technologie 

(např. PEM palivové články). V případě podpůrných procesů představují membránové 

procesy jednu z možných variant, ale je možné ji nahradit alternativním procesem (např. 

čištění plynů), nicméně jednoduchost membránového kroku bez potřeby chemikálií i zde 

často představuje nejvhodnější variantu. 

 Klíčové membránové technologie  7.2.

V souvislosti s GreenDeal resp. Evropskou vodíkovou strategií je hlavní důraz kladen na 

využití vodíku k dekarbonizaci celé ekonomiky (viz.Obr. 7.1). Hlavní důraz je tedy kladen na 

tzv. uhlíkovou stopu výroby vodíku, kdy za bezemisní vodík je považován pouze vodík 

pocházející z elektrolýzy vody připojené na elektřinu z obnovitelných zdrojů. V určitých 

případech je za bezemisní vodík považován i vodík z biomasy, tj. především bioplynu. 

Elektrolýza vody tak představuje klíčový nástroj produkce bezemisního vodíku.  

Další neméně důležitou oblastí je i účinná konverze chemické energie paliva na elektrickou 

energii. Zde se jako vysoce účinná ukazuje technologie palivových článků, která na rozdíl od 

tepelných procesů není termodynamicky limitována Carnotovým cyklem. Palivové články tak 

představují možnost úspory paliva jeho efektevním využitím především v kogeneračních 

jednotkách a mobilních aplikacích.  
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Obr. 7.1 Vodíková ekonomika (https://hydrogeneurope.eu/) 

7.2.1. Elektrolýza vody 

V současné době jsou průmyslově využívány dva způsoby elektrolýzy vody. Alkalická 

elektrolýza vody využívá prostředí koncentrovaného hydroxidu, kdy na niklových elektrodách 

dochází k vývoji kyslíku a vodíku. Pro zamezení kontaktu kyslíku a vodíku je třeba oddělit 

katodov ý a anodový prostor vhodným separátorem. Současný standard je použití porésní 

diafragmy, nicméně stále probíhá výzkum a vývoj vhodných separátorů. Alkalická elektrolýza 

je historicky zavedený proces, který je instalován v mnoha průmyslových podnicích. Jeho 

hlavní nevýhodou je omezená flexibilita výkonu, což působí komplikace ve spojení 

s obnovitelnými zdroji. Současný vývoj elektrolyzérů se tak zaměřuje právě na zvýšení 

flexibility tohoto typu elektrolýzy.  

Pro kombinaci s nestálým zdrojem napájení, jako jsou solární a větrné elektrárny je 

vhodnější elektrolyzér s protonově vodivou polymerní membránou. Jeho výhoda spočívá 

v absenci cirkulujícího elektrolytu, kdy do elektrolyzéru je přiváděna pouze demineralizovaná 

voda a funkci elektrolytu plní polymerní membrána. Vzhledem ke kyselému charakteru 

procesu je však v tomto případě nutné používat pro elektrody platinové kovy. Membrána zde 

představuje základní komponentu ovlivňující parametry celého procesu, jako je energetická 

účinnost, čistota plynů a případně přípustný tlakový rozdíl mezi generovanými plyny. Tento 

typ elektrolyzéru je již komerčně nabízen ( 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.2) a nejen v Evropě je již instalován.  

 

 

 

 

 

https://hydrogeneurope.eu/
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Obr. 7.2 PEM elektrolyzér vody 4000 Nm
3
/h (Siemens) 

Dosud ve vývojovém stádiu a ve formě malokapacitních jednotek je alkalická elektrolýza 

vody s iontově selektivní membránou. Chlor-alkalický průmysl používá kation selektivní 

membránu a na katodě vyrábí vodík a hydroxid sodný. Nejedná se však o technologii, kde je 

vodík primárním produktem výroby, ale spíše jej lze považovat za nutný vedlejší produkt. 

Alkalické prostředí představuje hlavní výhodu v možnosti vyhnout se platinovým kovům, což 

při masovém nasazení elektrolýzy může tvořit hlavní ekonomickou výhodu. Zavedení anion-

selektivní membrány tak kombinuje výhody flexibility PEM elektrolýzy a možnosti používat 

levné materiály alkalického prostředí. Bohužel dosud není k dispozici dostatečně stabilní 

materiál membrány, který by dosahoval parametrů akceptovatelných průmyslem.  

Ve fázi demonstračních projektů je třetí způsob tzv. vysokoteplotní elektrolýza vody 

SOEC (Solid oxide electrolysis cell). Tento proces pracuje za teplot 700-100°C. Vysoká 

teplota představuje hlavní omezení a zároveň hlavní výhodu tohoto procesu. Díky vysoké 

teplotě je možné provádět elektrolýzu vody (vodní páry) s výrazně vyšší účinností než 

předchozí procesy. Na druhou stranu není tento proces vhodný pro nárazové vypínání a 

najíždění z důvodu udržení vysoké provozní teploty. Velkou výhodou tohoto procesu 

představuje možnost reverzace, kdy stejné zařízení může pracovat v režimu elektrolýzy i 

v režimu palivového článku tj. i jako generátor elektrické energie. Hlavní konstrukční 

komponentou vysokoteplotní elektrolýzy je keramická membrána nejčastěji na bázi ZrO2 

dopovaného Y2O3. Tato membrána je za vysokých teplot vodivá pro kyslíkové anionty O
II-

. 

Vzhledem k vysokým teplotám je třeba řešit problematiku teplotní stability všech komponent 

společně s jejich vzájemnou kompatibilitou.  

7.2.2. Palivové články 

Druhou klíčovou technologií vodíkového hospodářství jsou palivové články. Palivové 

články slouží ke zpětné konverzi vodíku a kyslíku za vzniku elektrické energie a vody. Na 
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rozdíl od elektrolýzy vody je možné palivové nahradit alternativními procesy např spalovacím 

motorem. Nicméně z důvodu vysoké účinnosti lze palivové články považovat za klíčovou 

technologii budoucího vodíkového hospodářství. Palivový článek převádí chemickou energii 

uloženou v palivu (především ve vodíku) na energii elektrickou. Chemické látky nejsou v 

případě palivových článků, na rozdíl od baterií, součástí anody a katody, ale jsou k nim 

průběžně přiváděny zvnějšku. Obě elektrody působí výlučně jako katalyzátor chemických 

přeměn, během činnosti článku se téměř neopotřebovávají a jejich chemické složení se 

nemění. Palivový článek se tedy nevybíjí. Pokud jsou do něho aktivní látky přiváděny trvale, 

může pracovat prakticky bez časového omezení. Pracovní teplota většiny palivových článků 

je vyšší (u některých typů velmi výrazně) než u baterií, což se odráží v možnostech využívat 

odpadní teplo. 

 

Obr. 7.3: Schéma palivového článku PEM. zdroj. H-Tec 

Základními prvky každého palivového článku (Obr. 7.3) jsou dvě elektrody (záporná - 

anoda a kladná - katoda) a elektrolyt. Jejich struktura zpravidla závisí na použitém palivu, 

případně na vlastnostech okysličovadla. 

Princip činnosti palivového článku je velmi jednoduchý. Na anodu se přivádí aktivní látka 

(palivo). Ta zde oxiduje (její atomy se zbavují elektronů) a uvolněné elektrony představující 

elektrický proud se vnějším obvodem pohybují ke katodě. Na katodě, kam se přivádí 

okysličovadlo, naopak probíhá redukce (atomy okysličovadla volné elektrony přijímají) za 

současné reakce s ionty, které k ní pronikají elektrolytem.  

Palivové články se dělí především podle typu elektrolytu. V současné době rozeznáváme 

následujících pět systémů: 

 

• alkalické články (AFC's - alkaline fuel cells), v nichž je elektrolytem zpravidla zředěný 

hydroxid draselný KOH, 
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• články s tuhými polymery (PEMFC's - proton exchange membrane fuel cells), v nichž je 

elektrolytem tuhý organický polymer, 

• články s kyselinou fosforečnou (PAFC's - phosphoric acid fuel cells), jejichž elektrolytem 

je jmenovaná kyselina (H3PO4), 

• články s roztavenými uhličitany (MCFC's - molten carbonate fuel cells), v nichž je 

elektrolyt tvořen směsí roztavených uhličitanů, 

• články s tuhými oxidy (SOFC's - solid oxide fuel cells), kde elektrolytem jsou oxidy 

vybraných kovů. 

 

Uvedené systémy se liší jednak chemickými reakcemi probíhajícími na jednotlivých 

elektrodách, provozní teplotou i účinností elektrochemických přeměn. K provozu palivového 

článku je třeba zajistit celou řadu operací jako je dávkování a úprava vstupních plynů, 

regulace teploty, zajištění zvlhčování/odlučování vody, transformace elektrické energie a 

bezpečnostní prvky. V těchto procesech se rovněž mohou uplatnit membránové procesy.  

Palivové články PEM (Proton Exchange Membrane)  

U palivových článků typu PEM slouží jako elektrolyt protonově vodivá membrána, která 

působí jako elektronový izolátor a současně jako vodič vodíkových protonů. Používaným 

materiálem je polymer na bázi uhlíku a fluoru podobný Teflonu, k jehož řetězci jsou 

připojeny skupiny obsahující záporně nabitou sulfonovou skupinu ( 

Tab. 7.1). Protony mohou volně přes membránu procházet, přičemž ztráty v důsledku 

vnitřního odporu elektrolytu jsou relativně malé ve srovnání s kapalnými elektrolyty. 

Tab. 7.1: Typy perfluorovaných membrán a jejich výrobci. (zdroj. Souzy, R.; Ameduri, B.; Boutevin, 

B.; Gebel, G.; Capron, P. Solid State Ionics  176(39-40) (2005),  2839-2848) 

 

 

Pro PEM palivové články je potřeba vodík vysoké čistoty -  99,99 % obj. Z důvodu vysoké 

účinnosti lze palivové články považovat za klíčovou technologii budoucího vodíkového 

hospodářství. Lze je využívat všude tam, kde se uplatňují klasické baterie (počítače, svítilny), 

v dopravě (pohon osobních automobilů, autobusů apod.), kdy o vhodnosti rozhoduje velikost 

nákladu i požadovaná vzdálenost (Obr. 7.4). Druhá významná oblast využití jsou stacionární 
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zdroje, kde je významný trh v oblasti záložních zdrojů (např. pro sítě mobilních operátorů) a 

kombinovaná výroba elektrické energie a tepla. Tzv. mikro-kogeneračních jednotek pro 

rodinné domy pracujících s palivovými články již bylo v Japonsku,a le i v Evropě instalováno 

několik tisíc.  

Možné využití PEM palivových článků 

- Dopravní prostředky 

o Motocykly 

o Osobní auta 

o Nákladní auta 

o Autobusy 

o Vlaky 

o Lodě 

o Letadla 

o Vojenské bojové prostředky 

 

- Domácnosti 

o Chytré budovy v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou a elektrolyzérem 

o kogenerační jednotky 

- Průmysl 

o dekarbonizace stávajících výrob 

o dekarbonizace energetiky 

 

Obr. 7.4 : Srovnání dosahu, užitečného zatížení a preferované technologie (Hydrogen Roadmap 

Europe, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking: říjen 2019). 

Palivové články SOFC (Solid oxide Fuel cell)  

U palivových článků typu SOFC je jako elektrolyt použita oxidicky vodivá keramika. 

¨Vedle již zmíněných PEM palivových článků, je SOFC považován za nejvíce perspektivní 

typ pro dlouhodobě pracující instalace. Jedná se o proces identický k SOEC, kdy jsou 
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obrácené reakce. SOFC je na rozdíl od SOEC na výrazně vyšším stupni připravenosti a již se 

komerčně využívá v mikorkogeneraci a rovněž jako pomocný zdroj elektrické energie na 

zaoceánských lodích apod. Hlavním světovým výrobce SOFC článků je německá společnost 

Sunfire se sídlem v Drážďanech, kde drží část akcií i společnost ČEZ. 

 Podpůrné membránové technologie pro vodíkové technologie 7.3.

Pro správnou funkci klíčových technologií i využití vodíku v návazných procesech je nutné 

zajistit celou řadu technologických stupňů. Jedná se především o předúpravu vstupních 

surovin, zpracování produktů, kroky spojené s transportem a zajištění bezpečnosti. Ve všech 

těchto stupních jsou mimo jiné využívány i membránové procesy. Tato oblast se primárné 

nezmiňuje v souhrnu vodíkových technologií, nicméně je zcela zřejmé, že bez kvalitního 

zdroje demineralizované vody není možné bezproblémově provozovat elektrolýzu vody. 

Stejně tak bez účinné separace plynů nelze dosáhnout požadované čistoty vodíku pro další 

využití.  

7.3.1. Technologie předúpravy vstupních surovin 

Zajištění kvality vstupní suroviny je jeden ze základních předpokladů pro správnou funkci 

celé technologie. Je proto nezbytné zajistit odstranění nečistot, jež mohou snižovat kvalitu 

produktu (vodíku) nebo dokonce vést k poškození technologie. Před samotným vstupem do 

palivového článku je zpravidla nutné zajistit zvlhčení vstupujících plynů, kdy membránové 

zvlhčovače založené na kapilárních membránách představují vhodné řešení pro menší 

jednotky. 

Vzhledem k jednoduchosti a plně automatizovanému provozu se jako vhodný kandidát na 

úpravu čistoty vody pro elektrolýzu vody ukazuje EDI a, RO. Hlavní změnou pro tyto 

technologie je potřeba zajistit kvalitu vody na výstupu i při nárazovém provozu řízeném 

momentálním výkonem OZE. 

Jak již bylo uvedeno, za nízkoemisní vodík lze považovat rovněž vodík vyrobený 

z bioplynu. Pro produkci vodíku z bioplynu metodou parního reformingu je však nutné zajistit 

dostatečné předčištění. Toho je možné dosáhnout pomocí membránových modulů, jak již bylo 

popsáno v kapitole věnované separaci plynů. Technologie produkce biometanu v tomto 

případě musí zohlednit i možnosti provozu parního reformingu, kde není žádoucí přerušování 

provozu. 

7.3.2. Technologie zpracování produktů 

Výstupní produkt zpravidla nedosahuje parametrů nutných pro okamžité využití a je nutné 

jej následně upravit. V případě elektrolýzy vody se jedná o vznikající kyslík a vodík. Oba 

plyny je nezbytné vysušit a pro účely skladování i stlačit na požadovaný tlak. V případě 

výroby vodíku z biomasy ev. z fosilních zdrojů je nutné vzniklý vodík odseparovat od 

ostatních látek vzniklých v procesu. Vedle vysušení je třeba odseparovat i CO a CO2. 

Zajímavou možností, která je předmětem vývoje je komprese vodíku 

v elektromembánovém PEM kompresoru. Jedná se o elektrochemický systém v mnoha 

ohledech shodný s PEMFC, kdy na jedné straně je vodík zpracováván (jako v palivovém 

článku) a na druhé straně naopak produkován (režim elektrolyzéru). Vodík je produkován za 
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výrazně vyššího tlaku, než je vstupní tlak vodíku do PEM kompresoru. Absence pohyblivých 

součástí a tichý provoz opět dělají tuto technologii velmi atraktivní pro první stupeň komprese 

během skladování. 

Výroba nízkoemisního vodíku z bioplynu resp. biometanu bude patrně realizována 

v menších provozech, než jsou stávající průmyslové provozy využívající zemní plyn. Pro 

finální dočištění vzniklé směsi je opět jedna z možností membránová separace plynů 

separující H2 od CO2 a CO. 

 

7.3.3. Technologie pro transport 

Jednou z velkých výzev plánované transformace energetiky a průmyslu je zajištění 

transportu vodíku z místa produkce na místo spotřeby. V plánech EU je tato problematika 

intenzivně řešena. V současné době se ukazuje, jako jedna z rychle realizovatelných možností 

vtláčení vodíku do rozvodů zemního plynu. To s sebou přináší i nevýhodu ve ztrátě čistoty 

vodíku a komplikace s následným použitím např. v palivových článcích. Proto možnost 

zpětného získání čistého vodíku ze směsi se zemním plynem představuje zásadní 

technologickou výzvu. V případě absence dálkového potrubí je pro transport vodíku na velké 

vzdálenosti rovněž uvažováno využití nosného média např. amoniak nebo toluen/methyl 

cyklohexan. Při zpětném rozkladu nosiče je třeba zajistit separaci vodíku pro dosažení čistoty.  

S ohledem na vlastnosti nosiče bude třeba zajistit separaci H2 od potenciálních reziduí 

těchto látek. 

 

Obr. 7.5 Princip transportu vodíku pomocí hydrogenace/dehydrogenace kapalných organických látek  

(LOHC - liquid organic hydrogen carrier) zdroj http://mission-innovation.net/our-

work/mission-innovation-breakthroughs/liquid-organic-hydrogen-carriers/ 

 

7.3.4. Technologie pro zajištění bezpečnosti 

Vzhledem k vysoce reaktivní povaze vodíku a výrazně větším rozsahu meze výbušnosti je 

zajištění bezpečnosti zcela zásadní pro úspěšnou implementaci vodíkových technologií. 

V současné době jsou vodíkové technologie využívány především v průmyslu a lze tak 

předpokládat, že s vodíkem bude manipulovat pouze proškolený personál. Pro zavedení 

vodíku do veřejného sektoru je však nutné zajistit bezpečnost i pro laickou veřejnost. K tomu 

je nutné zajistit kvalitní detekci a mechanismy bránící tvorbě výbušných směsí. Nejsnazší 
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metoda zajištění bezpečnosti je inertizace nereaktivním plynem. Nejlépe dostupný je dusík, 

kdy využití membránových separátorů pro zajištění dostatečně chudé směsi s kyslíkem 

umožní okamžitý proplach daného zařízení bez nutnosti manipulace s tlakovými lahvemi. 

 Situace v ČR 7.4.

V České republice je dlouhodobě etablován chemický průmysl, kde je vodík základní 

surovinou resp. produktem v řadě chemických podniků (Tab. 7.2). Základní nevýhodou je, že 

zmíněný vodík je zatížen vysokou emisní stopou CO2 tj. pro dekarbonizaci ekonomiky není 

vhodný. Druhou nevýhodou je, že produkovaný vodík je až na výjimky dále zpracováván 

v následných chemických výrobách, jako je petrochemie a výroba amoniaku. Přes to, že jsou 

prostřednictvím ETS vyvíjeny tlaky na snížení uhlíkové stopy i v chemických výrobách, lze 

očekávat, že vodíkové technologie budou dříve zavedeny v dopravě a v energetice. 

Tab. 7.2 Stávající kapacity výroby vodíku v ČR zdroj Technologický foresight a implementační akční 

plán využití vodíkových technologií v energetice a průmyslu ČR HYTEP.CZ 

Kapacita  t/rok Firma/ lokalita 

98000 Unipetrol Litvínov 

7000 Unipetrol Kralupy 

2500 Synthos  Kralupy 

13650 BC-MCHZ Ostrava 

1400 DEZA Valašké Meziřící 

3000 Spolchemie Ústí n. Labem 

  125550 ČR 

 

Pro rozvoj vodíkových technologií byla v ČR založena Česká technologická vodíková 

platforma (HYTEP), jejíž členové se aktivně věnují rozvoji vodíkových aplikací. V současné 

době, kdy Evropská komise vyhlásila ambiciózní plány na restart ekonomiky pomocí rozvoje 

bezemisních technologií i v ČR výrazně vzrůstá zájem o vodíkové technologie. Nejvíce patrné 

je zavádění vodíkových technologií v dopravě, kde společnost Unipetrol za podpory státu 

buduje síť vodíkových čerpacích stanic. Ústí nad Labem, Ostrava a Moravskoslezský kraj 

plánují zavedení vodíkových autobusů do veřejné dopravy. Vedle toho probíhá v ČR 

intenzivní výzkum a vývoj vodíkových technologií, kdy největší aktivitu v oblasti 

aplikovaného výzkumu vykazuje UJV Řež, VŠCHT Praha a MFF UK. Ve vývoji membrán 

pro separace plynů a anionselektivních membrán pro alkalickou elektrolýzu vody je pak 

aktivní Ústav makromolekulární chemie AVČR a Ústav chemických procesů AVČR.  

V oblasti tvorby demonstračních sad pro výuku je aktivní společnost Horizon Educational 

s centrálou v Praze, nicméně se nejedná o výrobu v ČR.   

Bohužel v ČR žádný výrobce palivových článků ani elektrolyzérů nemá své výrobní 

kapacity. Rovněž zde nejsou vyráběny perfluorované iontově selektivní membrány pro 

elektrolýzu vody resp. palivové články. Je zde však prostor pro výrobu zařízení pro testování 

palivových článků a elektrolyzérů. Společnost LeanCat je dodavatelem testovacích stanic pro 
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palivové články a elektrolyzéry. Zároveň se věnuje integraci palivových článků do systémů 

pro skladování energie. V ÚJV Řež proběhlo několik výzkumných projektů zaměřených na 

vývoj systému pro skladování energie obsahující PEM elektrolyzér a PEM palivový článek. 

Dále pak projekty na využití PEM palivového článku pro vývoj záložního zdroje o výkonu 

180W a vývoj malého dopravního prostředku pro uzavřené areály. Vývojová společnost 

Devinn nabízí elektrický generátor H2Base pracující na principu palivových článků. Rovněž 

vyvinula mobilní dobíjecí stanici pro elektromobily rovněž využívající PEM palivový článek. 

V oblasti již zmíněných podpůrných technologií lze zmínit společnost Mega, která vyrábí 

jednotky pro elektrodeionizaci, které lze využít pro předúpravu vody pro elektrolýzu vody. 

Rovněž je aktivní v oblasti separace plynů, která představuje důležitou oblast předúpravy 

resp. následného zpracování při výrobě a využití vodíku.  

7.4.1. Výhled do budoucna potenciální aplikace 

Vzhledem k rostoucímu tlaku na snižování emisí CO2 společně s podporou vodíkových 

technologií lze očekávat jejich masivní rozvoj. Přesto, že se momentálně v ČR nenachází 

žádný výrobce palivových článků nebo elektrolyzérů, tak lze využít vhodné geografické 

polohy pro zavedení těchto technologií.   Přední výrobce perfluorovaných membrán 

společnost Fumatech sídlí v Mnichově. Výrobce SOFC a SOEC společnost SunFire sídlí 

v Drážďanech a další především německé společnosti zaměřené na produkci komponent pro 

palivové články a elektrolyzéry sídlí blízko ČR. To mohou čeští výrobci využít pro 

integrování těchto produktů do systémů, jako jsou dopravní prostředky, mikrokogenerace ev. 

zařízení pro skladování energie. Rovněž lze očekávat, že vodík začne být v brzké době 

standardní příměsí v rozvodech zemního plynu a jeho zpětná separace rovněž představuje 

příležitost pro výrobce membránových separátorů.  

Samostatnou kapitolu pak představuje dekarbonizace stávajícího průmyslu v ČR, kdy je 

nízkoemisní vodík uvažován jako nástroj pro dosažení vytčených cílů. V dokumentech 

Evropské komise je plánováno využití vodíku při výrobě oceli, cementu a především jeho 

využití u stávajících spotřebytelů tj. v chemickém průmyslu. To však představuje výrazné 

úpravy technologií, jež představují velkou výzvu pro inženýrské projekční firmy. Využití 

membránových procesů v nově vzniklých technologiích, především v oblasti separace plynů 

je vysoce pravděpodobné.   

Oblasti potenciálního zapojení membránových technologií pak jsou: 

 Použití membrán pro palivové články a elektrolyzéry.  

 Využití palivových článků v mobilních a stacionárních zařízeních pro výrobu el. energie z vodíku 

ev. metanu.  

 Použití elektrolyzérů pro přeměnu el. energie na vodík a její následné uchování v této formě.  

 Použití membránových technologií k čištění vodíku.  

 Oblasti možného použití vodíkových technologií 

- Těžba ropy 

- Těžba zemního plynu 

- Výroba rafinovaných ropných produktů  

- Výroba elektrických zařízení 
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- Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a 

kontrolních zařízení 

- Výroba ostatních elektrických zařízení 

- Výroba motorových vozidel a jejich motorů 

- Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory 

- Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla 

- Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 

- Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 

- Stavba lodí a člunů 

- Stavba rekreačních a sportovních člunů 

- Výroba železničních lokomotiv a vozového parku 

- Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení 

- Výroba vojenských bojových vozidel 

- Výroba dopravních prostředků a zařízení 

- Výroba motocyklů 

- Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy 

- Výroba, přenos a rozvod elektřiny 

- Obchod s elektřinou 

- Výroba plynu 

- Výzkum a vývoj 

 

8.  DALŠÍ MEMBRÁNOVÉ PROCESY 

 Keramické reaktory  8.1.

 

CoorsTek Membrane Sciences, Universita Oslo  a Instituto de Tecnología Química 

(Španělsko) úspěšně dokončil laboratorní testování keramické membrány, která vyrábí 

stlačený vodík ze zemního plynu a elektřiny v jednom kroku s téměř nulovou ztrátou energie. 

Výzkum, publikovaný v časopise Nature Energy, vychází z 20 let zkušeností s vývojem a 

výrobou keramických membrán v CoorsTek. Membrána je vyrobena ze směsi oxidů (včetně 

barya, zirkonia a yttria) a pomocí ní je vytvořen „protonový membránový reformátor“ 

(protonic membrane reformer - PMR )  elektrolyt tvoří pevný keramický elektrolyt ( 

fázově/krystalicky tuhý roztok), který může transportovat vodík ve formě protonů při 

teplotách od 400 do 900 °C. Použitím elektrického potenciálu na keramickou membránu 

(článek) se vodík nejen odděluje od ostatních plynů, ale také elektrochemicky komprimuje. 

Tedy plné konverze metanu lze dosáhnout při 800°C s separací 99% vznikajícího vodíku, 

který je současně elektrochemicky komprimován až na tlak 50 bar. Tepelně vyváženého 

provozního režimu je dosaženo spojením několika termochemických procesů. 

Elektrochemicky poháněná PMR, která realizuje čtyři procesní kroky současně v měřítku 

400μm, kombinace těchto funkcí v jedné prostorově integrované fázi poskytuje vysokou 

celkovou energetickou účinnost, jednoduchost procesu a kompaktnost. 
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- Nejprve proběhne extrakce vodíku z reformační strany a posune termodynamicky 

omezenou reakční sekvenci směrem k úplné přeměně methanu 

- Dodává energii silně endotermické reakci prostřednictvím elektrického potenciálu 

membrány  působí jako separátor a kompresor 

- Stlačuje vodík přímo na permeační straně membrány 

- Nakonec produkuje vysoce čistý vodík.  

Membránový reformátor ve studii je trubková membrána o průměru cca 10 mm a její 

složení je   složená z vrstvy 30 μm silného BaZr0,8-x-yCexYyO3-δ (BZCY) elektrolytu, který 

umožňuje transport  protonů mezi dvěmi porézními elektrodami BZCY a Ni které jsou na 

membránu nanášeny pomocí CVD technologie . Při 800 °C a tlaku páry 1 bar vykazuje BZCY 

čistou protonovou (H
+
) vodivost 10 mS.cm

-1
. Aplikováním napětí a tedy proudu prostupující 

přes  elektrolyt dojde k selektivnímu extrahování H2 z vnitřní reformovací komory s obsahem 

metanu a vodní páry. Rychlost  produkce vodíku dosahuje  25 Nml .min-1 cm − 2 při 4 A. cm 

− 2,  tedy dá se říci, že PMR pracuje v podstatě na teoretických faradaických limitech a s 

plošným specifickým odporem membrány 0,4 Ω.cm2.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.1 Protonový membránový reformátor pro výrobu stlačeného vodíku. Metan je pomocí parního 

reformingu reformován na CO a H2 přes částice Ni uvnitř keramické membrány. Vodík je 

transportován jako proton na vnější stranu , zatímco CO je přeměňován konverzí vodního 

plynu(WGS reakcí) na CO2. Retentát je hlavně CO2 a pára. Vyrobený vodík je vysoce čistý a 

stlačený in situ. Síťová endotermická chemická reakce je v rovnováze s teplem vyvíjeným z 

galvanického provozu elektrochemické membrány. SEM snímky znázorňují odpovídající 

mikroskopické složení struktury včetně chemických reakcí. Katoda – elektrolyt- anoda 

(vlevo), reformovací kompozitní část anoda (střed) kompozitní katoda (vpravo) 

 

 

 

http://bioage.typepad.com/.a/6a00d8341c4fbe53ef01b7c935a907970b-popup
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Obr. 8.2  Dehydroaromatizace methanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.8.3. Sankeyův diagram energie pro zařízení na výrobu vodíku o kapacitě 10 kg za den  na 

základě modelování systému, uzavření energetického vstupu (elektřina a zemní plyn) a výstupu 

(tepelné ztráty, energetické ztráty a vodík) v celkové energetické bilanci. Rekuperace tepla a 

mikrotermální integrace jsou specifické vlastnosti PMR vedoucí k celkové vysoké energetické 

účinnosti. 

  

 

 

 

 

http://bioage.typepad.com/.a/6a00d8341c4fbe53ef01bb09d8c50d970d-popup
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Kombinací endotermických  reakcí s elektricky ovládanou membránou pro separaci plynů se jim 

podařilo vytvořit proces s téměř nulovou ztrátou energie. 

 Předcházející výzkum navázal na předcházející zkušenosti s membránovou separací plynů , 

kdy jako první dosáhli přímé konverze metanu na benzen a vodík bez vzniku emisí CO2. Proces 

používá novou keramickou membránu, která současně extrahuje vodík a „injektuje“ oxidové ionty. 

Výsledné aromatické prekurzory jsou zdrojovým materiálem pro  další sloučeniny.  

Neoxidativní dehydroaromatizace methanu (6CH4 ↔C6H6 + 9H 2) s využitím tvarově selektivních 

katalyzátorů Mo /zeolit jsou klíčovou technologií pro využití metanu z zemního plynu pro přímou 

přeměnou. Tato reakce však čelí dvěma hlavním problémům: Jednosměrně propustná konverze je 

omezena termodynamikou a  katalyzátor se rychle  kineticky deaktivuje usazováním uhlíku. 

Opět integrace elektrochemické membrány na bázi BaZrO3 , která vykazuje dobrou vodivost 

protonových i oxidových iontů do reaktoru MDA vede k vysokým výtěžkům aromatických kapalin a k 

zlepšení stability katalyzátoru. Toto vše probíhá ze současné extrakce vodíku a distribuce oxidových 

iontů podél délky reaktoru.  

 [1] Malerød-Fjeld, H., Clark, D., Yuste-Tirados, I., Zanón, R., Catalán-Martinez, D., Beeaff, D., Kjølseth, C. 

:(2017). Thermo-electrochemical production of compressed hydrogen from methane with near-zero 

energy loss. Nature Energy, 2(12), 923–931. doi:10.1038/s41560-017-0029-4 

 Chirální separace pomocí membrán 8.2.

Příprava enantiomerně čistých sloučenin zůstává i přes velký pokrok v oblasti 

asymetrických syntéz a separačních technik náročným úkolem. Každý enantiomer vykazuje 

identické chemické a fyzikální chování v achirálním prostředí jako jeho protějšek, ale jeho 

biochemické a farmakologické vlastnosti se mohou významně lišit, např. enantiomery mohou 

mít různou terapeutickou účinnost a vedlejší účinky. V současné době existuje silná tendence 

používat enantiomerně čisté léky ke snížení zátěže neúčinných nebo dokonce škodlivých 

enantiomerů v orgánech pacientů [1]. Navíc kvůli velkému množství racemických léků na 

trhu a jejich spotřebě dochází ke kontaminaci vodních toků a životního prostředí [2]. 

Enantiomery stejných sloučenin mohou mít významně odlišné účinky, např. thalidomid, kde 

L-enantiomer je sedativum, ale D-enantiomer je teratogen [3]. Proto je snaha co nejvíce 

racemických chirálních léčiv nahradit pouze  čistými enantiomery; nicméně mezi nedávno 

schválenými novými molekulárními entitami stále existuje významná část racemických léků. 

 V některých případech in vivo se eutomery - farmakologicky aktivní enantiomery - 

částečně převádějí na distomery - neaktivní enantiomery. Tento proces však není dostatečně 

efektivní, aby ospravedlnil použití racemátů místo enantiomerně čistých léků. Na druhou 

stranu, když se použije racemické léčivo, může se distomer převést in vivo na eutomer. 

Typickým příkladem tohoto účinku je ibuprofen. Avšak i v tomto případě je použití čistého 

eutomeru mnohem výhodnější. 

 Další „chirální výstrahy“ pocházejí z toxikologie. Chirální farmaceutika jsou v 

medicíně zásadní, s rozšířeným použitím se zvyšuje jejich množství, ale je třeba si na druhou 

stranu uvědomit, že jsou to látky znečišťující životní prostředí [4]. Mnoho pesticidů je také 

chirálních a jejich bioakumulace, perzistence nebo toxicita závisí na enantiomerním složení. 

Zvyšuje se tlak na charakterizaci účinků obou enantiomerů. To vede k poptávce po nahrazení 

racemických směsí enantiomerně obohacenými, ne-li enantiočistými, léčivými přípravky (tzv. 
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„Chirální přepínač“). Oddělení jednotlivých enantiomerů je zásadní pro zajištění obecné 

bezpečnosti léčiv. 

 Pro získání opticky čistých enantiomerů se jeden z přístupů zaměřuje na asymetrickou 

syntézu enantiomerně čistých sloučenin [5-7]. Další přístup využívá separaci enantiomerních 

směsí, zejména asymetrickou biotransformaci, senzory, extrakci kapalina-kapalina, 

chromatografii, kapilární elektroforézou nebo membránovými separačními procesy [8,9]. 

Jednou z nejdůležitějších technologií používaných k čištění produktů s vysokým rozlišením je 

chromatografická enantioseparace [10-12]. Z ekonomického hlediska jsou však zvláště 

výhodné membránové separační procesy. Kromě toho mohou také těžit z lepšího přenosu 

hmoty, rychlosti toku, snadné manipulace a schopnosti vypořádat se s velkými molekulami. 

 Existuje mnoho membránových metod. Pro separaci kapalných racemických směsí je 

však velmi vhodná pertrakce. Její princip je podobný principu extrakce kapalinou: původní 

směs a extrakční činidlo jsou v přímém kontaktu. Proces separace je založen na rozpustnosti 

látky v obou fázích. Při odebírání jsou obě média dodatečně oddělena neporézní chirální 

polymerní membránou, která zprostředkovává transport jednotlivých enantiomerů mezi nimi. 

Separace racemických směsí pertrakcí je řízena různými rychlostmi transportu membrány pro 

každou složku směsi. Kompozitní membrány jsou nejběžnějším typem membrán pro rychlou 

permeaci [13]. Příkladem úspěšné separace enantiomerů může být kompozitní membrána, 

která byla složena ze tří vrstev, kde aktivní vrstva na povrchu membrány s diaminem byla 

schopna rozdělit racemický tryptofan ve vodě až z 99% [14]. 
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  Redoxní průtočné baterie 8.3.

Současný odklon od získávání elektrické energie z fosilních paliv a narůstající podíl 

obnovitelných zdrojů v distribuční síti s sebou přináší zvýšenou poptávku po bezpečných, 

účinných a životných technolgií akumulace elektrické energie. Tzv. redoxní průtočné baterie 

(RFB z anglického názvu Redox Flow Battery) se jeví jako slibná alternativa ke stávajícím 

řešením, kterými jsou nejčastěji přečerpávací vodní elektrárny. Jedná se o zvláštní typ 
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sekundárního elektrochemického článku, u kterého je energie skladována mimo vlastní 

článek, nejčastěji v formě koncentrovaných roztoků kladné a záporné redoxní látky. Tyto 

roztoky jsou kontinuálně přivaděny do článku, ve kterém na inertních elektrodách dochází 

k vratné konverzi chemické a elektrické formy energie. Průtočné uspořádání umožňuje 

vzájemně nezávislé škálování výkonu a energie, současně je usnadněn odvod ztrátového tepla 

a potlačeno samovybíjení. Vodné prostředí a stabilita látek je základním předpokladem 

bezpečného a dlouhodobého provozu.  

Vývoj v oblasti průtočných baterií se datuje do 70. let minulého století, kdy byly vyvíjeny 

průtočné baterie na bázi kovových iontů Fe, Ti, Cr aj. V současnoti nejpokročilejší 

technologie pro vysokokapacitní akumulaci jsou založeny na chemii vanadu (VRFB), u nějž 

je existence 4 ve vodě rozpustných oxidačních stavů předpokladem nadstandardní životnosti 

přes 20 let. Aktuálně jsou v provozu velké množství vanadových úložišť s výkony a kapacitou 

v řádech desítek až stovek MW a MWh od asijských (Rongke Power, Sumitomo Electrics) i 

evropských výrobců (CellCube, Invinity Energy Systems). Vývoji a výrobě tohoto typu 

úložišt se věnuje i česká společnost Pinflow Energy Storage s.r.o.  

K oddělení elektrodových prostor baterie jsou nejčastěji využívány homogenní iontově 

selektivní membrány, které brání smíchání aktivních složek kladného  a záporného elektrolytu 

a přitom umožňují iontové spojení obou poločlánků baterie. V případě VRFB je dostatečná 

stabilita v kyselém a oxidativním prostředí zajištěna při použití perfluorovaných 

sulfonovaných membrán stejného typu, jako využívají PEM palivové články a PEM 

elektrolyzéry vody. Nežádoucí permeace vanadových iontů membránou snižuje proudovou 

účinnost a dostupnou kapacitu nabíjecího-vybíjecího cyklu baterie. Rychlost permeace 

vanadových iontů membránou je do značné míry ovlivněna vlastnostmi membrány jako jsou 

tloušťka, iontovýměnná kapacita či vnitřní struktura. Přítomnost vanadu v obou elektrolytech 

však umožňuje snadnou regeneraci výchozí kapacity přemícháním elektrolytů. Při volbě 

optimální membrány však musí být zohledněn i příspěvek membrány k celkové polarizaci 

článku. Při využití tenkých membrán s vysokou iontovýměnnou kapacitou (a při zajištění 

nízké polarizace elektrod) lze dosáhnout vysokých hodnot výkonových husot článku přes 

1 W cm
-2

 . 

V poslední době jsou hledány alternativy k vanadové chemii, a to jak anorganické (Zn-Ce, 

Zn-Br, H-Br, all-iron), tak v oblasti organických redoxních látek (chinony, bipyridiny, 

ferroceny aj.), u kterých lze vhodnou úpravou struktury molekuly cíleně ovlivňovat 

požadované vlastnosti, jako jsou rozpustnost, redoxní potenciál a stabilita. Současně mohou 

být tyto látky levně syntetizovány z ropných zbytků, což může vést k výraznému zlevnění 

technologie. Hlavní nevýhodou organických elektrolytů představuje naopak jejich obecně 

nižší stabilita za podmínek aplikace.  

Dále jsou studovány možnosti zvýšení hustoty energie baterií, čehož lze docílit kupř. 

hybridizací s poločlánkem využívajícím depozici kovu či plynné reaktanty (typicky kyslík 

nebo vodík) . Zajímavou variantu představuje koncept tzv. kapacitních boosterů využívajících 

chemických redoxních dějů mezi elektroaktivní látkou v roztoku (redoxní mediátor) a 

vyhodnou vysokopovrchovou pevnou látkou v zásobníku. Zde mohou najít uplatnění 

materiály používané pro přípravu superkapacitorů na bázi vodivých polymerů . 
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9. Závěr s návrhem postupu 

 

 

 

 Postup při zpracování dat do cestovní mapy 9.1.

V této kapitole se stručně zmíníme o dalším postupu při zpracování cestovní mapy pro 

membránové technologie. Výsledkem bude finální verze cestovní mapy, která bude 

předložena řídícímu orgánu projektu při jeho ukončení v roce 2022. 

Členové expertního týmu vypracovali velmi kvalitní přehled o stavu techniky a 

technologie v oboru využití membrán. Bylo dodrženo klasické dělení membránových 

technologií na tlakové procesy, elektrodialýzu, separace plynů a par a samostatná kapitola 

byla věnována též současnému stavu při výrobě a vývoji nových membránových materiálů.  

Výhodou dosavadní aktivit je zejména skutečnost, že shromážděná data budou využita nejen 

pro vlastní tvorbu cestovní mapy, ale i pro aktualizaci základních materiálu České 

membránové platformy- Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního 

plánu (IAP). Tyto materiály byly připraveny při vzniku platformy ( 2008/10) a aktualizovány 

v roce 2019.  Shromážděná data budou využita k aktualizaci SVA a IAP ke konci současného 

projektu MEM4LIFE. 

 

Vytvořit ze stávajících podkladů prakticky použitelnou cestovní mapu vyžaduje zejména 

následující aktivity: 

 Využít všechny reálné možnosti pro propagaci membránových technologií  

 Navázat hlubší kontakty se zastřešujícími organizacemi českých firem, tj. 

s Hospodářskou komorou, Potravinářskou komorou a Agrární komorou 

 Navázat spolupráci se specializovanými asociacemi firem, jakými je například 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR), 

Společenství stavebních firem v České republice, Asociace inovativního 

farmaceutického průmyslu apod. 

 Využít pořádání konferencí, seminářů a workshopů k propagaci výsledků České 

membránové platformy 

 Podporovat spolupráci mezi výrobními podniky a výzkumnými organizacemi, které 

jsou členy České membránové platformy. 

 Využít členství České membránové platformy v Evropské membránové asociaci při 

posílení postavení českého membránového výzkumu, vývoje i výroby v Evropě a ve 

světě 

https://amsp.cz/
https://stavebniasociace.cz/#rec211964082
https://aifp.cz/cs/asociace-inovativniho-farmaceutickeho-prumyslu-pri/
https://aifp.cz/cs/asociace-inovativniho-farmaceutickeho-prumyslu-pri/
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 Harmonogram aktivit při realizaci cestovní mapy 9.2.

9.2.1. Konference 

Česká membránová platforma pořádá dva typy konferencí. Již poměrně dlouho 

zavedenou konferencí je MELPRO – Membránové a elektromembránové procesy. Je 

pořádána jako mezinárodní konference a účastní se jí obvykle kolem dvou set účastníků 

z celého světa, včetně Japonska, Koreje a Číny.  Poslední konference MELPRO 2020 byla 

plánována na jaro 2020. Z důvodu virové pandemie byla odložena na podzim a proběhla 

v listopadu 2020 on-line formou. Tato konference dává možnost výměny informací o pokroku 

v membránových technologiích na celém světě. Vzhledem k celosvětovému nedostatku 

kvalitní pitné vody má svůj zásadní význam i technologie na recyklaci vod a technologie 

získávání pitné vody odsolováním vody mořské, kterou mohou s výhodou využívat země 

ležící u moře a zápasící s nedostatkem kvalitní pitné i užitkové vody.  

Česká membránová platforma pořádá jednou za dva roky i národní konferenci 

MEMPUR – Membránové procesy pro udržitelný rozvoj. Tato konference je mladší a třetí 

ročník proběhne letos v září v Pardubicích. Konference se účastní kolem 100 zájemců a velmi 

přínosná je tato konference pro vysokoškolské studenty a doktorandy, neboť jim umožňuje 

získat první zkušenostmi s prezentací svých výzkumných projektů. 

 Zahrnutí obou těchto konferencí považujeme z hlediska popularizace oboru 

membránových technologií v Česku a ve světě za zásadní. K tomuto tématu se samozřejmě 

váže i podpora spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s firmami, které jednak 

membránové technologie v Česku vyrábějí a dodávají a samozřejmě i potencionálními 

uživateli membránových technologií u nás i ve světě. 
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9.2.2. Semináře a workshopy 

Česká membránová platforma pořádá již řadu let ve spolupráci se společnosti MemBrain 

s.r.o. workshopy studentských prací. Obvykle se konají v sídle firmy MemBrain s.r.o. ve 

Stráži pod Ralskem, i v roce 2020 však z důvodu pandemie proběhl tento workshop výhradně 

on-line formou. Workshop je příležitostí pro studenty a doktorandy seznámit odbornou 

veřejnost s výsledky krátkodobých prací formou stáží nebo dlouhodobých prací (diplomové a 

disertační práce). Byla tu navázána i spolupráce s Polskou membránovou společností a 

workshopu se účastnili i studenti a doktorandi z Polska. Prezentace probíhá jak v češtině, 

v případě mezinárodní účasti je preferována angličtina a studenti tak mají možnost 

prezentovat své výsledky práce i v anglickém jazyce. Tím se samozřejmě rozšiřuje i dosah 

jejich aktivit.  

Další, workshopem, který je rovněž organizován každoročně, je MEMPROPO – 

Membránové procesy v potravinářství. Je využíván k prezentaci výsledků zejména 

v mlékárenství, práce jsou však i z pivovarnictví a zpracování obilí. Poslední ročník se v roce 

2020 konal také on-line. 

Z obou workshopů jsou vydávány sborníky. Workshop studentských prací shromažďuje 

abstrakty prací v angličtině, sborník MEMPROPO obsahuje plné znění přednášek v českém 

jazyce.  

9.2.3. Spolupráce s komorami, asociacemi a výzkumnými pracovišti 

Workshop MEMPROPO je dlouhodobě pořádán ve spolupráci s Potravinářskou komorou 

ČR, respektive její součástí, Českou technologickou platformou pro potraviny. Na pořádání 

tohoto workshopu se podařilo zajistit i spolupráci s VŠCHT Praha, speciálně s Ústavem 

chemie ochrany prostředí. Workshopy a semináře jsou vítanou příležitostí jak zapojit členy 

České membránové platformy, zejména organizace Akademie věd a vysoké školy.  

Spolupráce s komorami, jakou je Hospodářská komora, Potravinářská komora či Agrární 

komora, dává možnost oslovit i potenciální uživatele membránových technologií. Právě tato 

kooperace bude v cestovní mapě velmi důkladně zmapována. 

Za důležité považujeme i prohlubování spolupráce s Evropskou membránovou platformou. 

Česká membránová platforma již v minulosti pořádala Letní membránovou školu pro studenty 

a doktorandy z celé Evropy. Důležitá je i regionální spolupráce v rámci sdružení V4. Česká 

membránová platforma tak pořádala společně s konferencí MELPRO i nadnárodní konferenci 

PERMEA v rámci spolupráce membránových společností států V4. 

Cestovní mapa tak ve svém konečném znění zahrne všechny výše uvedené aktivity. Velmi 

zásadně se zaměří zejména na propagaci procesů na ochranu zdrojů vody jejich lepším 

využíváním a recyklací tam, kde je to možné a ekonomicky výhodné.  
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10. DODATKY 

 Výsledky ankety 10.1.

Dotazník byl vypracován ve spolupráci se členy expertního týmu. Jeho celý text je uveden 

v příloze vyhodnocení. Pro distribuci dotazníku bylo využito spolupráce s Potravinářskou 

komorou ČR, Agrární komorou ČR a Hospodářskou komorou ČR.  Nejvíce reakcí - odpovědí 

– na dotazník byl po jeho distribuci Agrární komorou ČR. Prakticky žádná reakce byla poté, 

co dotazník slíbila rozeslat HK ČR. Existují proto vážné pochybnosti, zda byl dotazník HK 

ČR vůbec distribuován. Byly využity i kontakty automaticky uložené v aplikaci Outlook u 

členů realizačního týmu. I v tomto případě se reakce dostavily, a to asi u 5% oslovených 

kontaktů.  

Celkem bylo získáno 40 odpovědí, jak je uvedeno v tabulce I. Převážná většina 

respondentů na dotazník byla ze zemědělství. Právě v tomto odvětví se problém nedostatku 

vody nebo kvality vody objevuje dominantně.  Podle respondentů se membránové technologie 

v zemědělství nevyužívají, 80% respondentů uvádí jako hlavní problém nedostatek vody, 

zbytek pak její kvalitu. V tomto oboru také panuje významná neznalost membránových 

technologií, pouze jeden respondent ze zemědělství uvádí, že se v membránových 

technologiích orientuje, většina buď uvádí, že něco tuší a více než 30% respondentů o 

membránových technologiích nikdy nic neslyšelo. 

Ostatní obory jsou v dotazníku zastoupeny buď jedním, nebo maximálně třemi členy a je 

tudíž krajně nespolehlivé tyto údaje hodnotit s velkou mírou důvěry. Respondenti 

z potravinářství a chemického průmyslu uvádějí, že membránové technologie znají.  

Z pohledu případných dotací na investice do technologie zlepšující situaci s vodou se 

téměř 80% respondentů vyjádřilo tak, že by měli zájem o dotaci 
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