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1 Úvod 

 

 

 

 

Implementační akční plán pro Českou membránovou společnost byl vypracován v roce 2011 v rámci 

projektu „Česká membránová platforma“ - 5.1SPTP01/007, program OPPI Spolupráce - 

Technologické platformy. Od té doby se membránové technologie opět posunuly směrem k dalším 

aplikacím. 

V rámci projektu MEMPRO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007060  je klíčovou aktivitou č. 1 

Technologický foresight v oblasti membránových technologií. V této aktivitě byly vytvořeny expertní 

skupiny tematicky zaměřené na oblasti: 

a) membránové materiály 

b) tlakové membránové procesy 

c) elektromembránové procesy 

d) membránové dělení plynů a par 

Cílem činnosti těchto skupin je vypracovat prognózy pro začlenění integrovaných membránových 

procesů do jednotlivých oblastí, vycházející ze současných požadavků trhu s výhledem do 

budoucnosti. Prognózy budou vycházet z dlouhodobě předpokládaného vývoje, z predikce požadavků 

s ohledem na vývoj na trhu, z technologického pokroku, potřeb energetiky, vodohospodářství, chemie 

apod. Cílem je vytvořit strategii pro rozhodování v daných oblastech. Expertní tým byl složen 

z následujících odborníků v membránových technologiích: 
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Expertní tým pro technologický foresight 

 

 Jméno odborníka Postavení v expertním týmu 

Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Vedoucí expertního týmu 

Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. Vedoucí skupiny tlakových procesů 

Ing. Hana Jiránková, CSc., Dr. Členka skupiny tlakových procesů 

Doc. Ing. Jiří Cakl, CSc. Člen skupiny tlakových procesů 

Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. Vedoucí skupiny separace plynů 

Ing. Zuzana Petrusová, Ph.D. Členka skupiny separace plynů 

Ing. Pavel Brož Člen skupiny separace plynů 

Ing. Petr Křižánek, Ph.D. Vedoucí skupiny elektromembránových a 

difuzních procesů 

Doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc. Člen skupiny elektromembránových a 

difuzních procesů 

Ing. Helena Bendová, Ph.D. Členka skupiny elektromembránových a 

difuzních procesů 

Ing. Miroslav Bleha, CSc. Vedoucí skupiny membránových materiálů 

Ing. Libuše Brožová, CSc. Členka skupiny membránových materiálů 

Ing. Jan Křivčík Člen skupiny membránových materiálů 

 

Organizačně zajišťují práci expertního týmu zaměstnanci CZEMP, kteří tvoří realizační tým projektu, 

a to Ing. Miroslav Strnad, ředitel CZEMP a projektový manažer, Ing. Jan Bartoň, CSc. - projektový 

manažer a Ing. Blanka Košťálová, projektová manažerka. Ti všichni se svým dílem zasloužili na 

činnosti, která vyústila v předkládanou aktualizaci IAP. V druhé etapě projektu MEMPRO se všichni 

výše uvedení experti a členové realizačního týmu zúčastnili školícího semináře o technologickém 

foresightu tak, aby využili metodiku technologického foresightu ke své expertní a organizační 

činnosti. 
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2 Úvod do problematiky IAP 

 

Česká membránová platforma uskutečňuje své základní poslání podporovat inovační procesy 

v širokém spektru technologií a tím i zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.  

Implementační akční plán vytváří nejen pro vlastní členskou základnu jako ideu dalšího 

rozvoje membránových technik a zařazení jejich stávajících i vyvíjených postupů do 

strategických plánů dalšího vývoje společnosti. Vyhodnocení současného a budoucího 

postavení membrán a membránových technologií v podmínkách snižování energetické 

náročnosti výroby, postupujícím směřování k digitalizaci pracovního procesu a zvýšených 

požadavcích na kvalitu životního prostředí by se mělo stát nejen součástí odborného 

posouzení, ale mělo by být reflektováno i v širších společenských souvislostech. Základem 

pro takové postupy je především porozumění a pochopení principů oboru. Proto je věnována 

v  přípravě Implementačního akčního plánu pozornost pokroku v oboru, udržení a také 

zlepšení jeho současného postavení v evropském i ve světovém měřítku zajištěním 

koordinované výzkumné a vývojové činnosti. Platformou zpracované studie ukázaly značný 

erudovaný potenciál výzkumných institucí, který v dosavadních podmínkách organizace 

podpory vědy, výzkumu a inovací hledal obtížně prostor pro komplexní řešení projektů.  

Membránové inovační centrum vybudované s podporou evropských dotací a výzkumná 

pracoviště universit i ústavů Akademie věd ČR vytvářejí dostatečně široký základ pro účelné 

propojení a zvýšení efektivity při získávání nových poznatků a jejich využití v inovačních 

krocích. Vedle rozvíjení a podpory tuzemských aktivit se platforma orientuje na své propojení 

s evropskými centry členstvím v European Membrane House a European Membrane Society, 

kde má vytvořeny kontakty svého zastoupení v řídících orgánech. Spolupráce na této úrovni 

umožňuje nejen prezentaci české membránové komunity v mezinárodním měřítku, ale zajistí i 

úzký kontakt s informační a výzkumnou sférou oboru. Významnou aktivitou je i koordinace 

kontaktů specializovaných pracovišť v zemích Visegradské 4. Předpokládáme využití těchto 

vazeb k širší kooperaci a lepšímu přístupu do konsorcií řešících výzkumné a vývojové 

projekty v rámci programů EU. Neposledním bodem pozornosti v další činnosti platformy je 

výrobní a aplikační sféra membránových technologií. Také v této oblasti působí v České 

republice řada podniků různé velikosti. Jsou to jak výlučně české subjekty tak společnosti 

zastupující zahraniční firmy. Platforma pokračuje ve vyhledávání v našem prostředí 

pracujících technologií a jejich informativní propagaci. Diseminace těchto informací v rámci 
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dalšího působení platformy v národním měřítku i v programu trvale udržitelného rozvoje 

společnosti zajistí dostatečnou intelektuální základnu pro implementaci moderních 

membránových technologických postupů do výrobních i environmentálních procesů. 

Závažnou otázkou v realizaci inovačních projektů mohou být problémy finančního zajištění 

inženýrského návrhu technologického provedení i příslušné investiční prostředky pro vlastní 

technické provedení. Dosud veřejně uznávanou skutečností jsou vyšší investiční náklady při 

zařazení membránového procesu do libovolného technologického cyklu za současného 

výrazného snížení potřeby dlouhodobých provozních prostředků, což je často i v odborných 

hodnoceních pomíjeno. Také ekonomická kritéria užívaná ve státní i veřejné sféře pro 

hodnocení projektů a výběrových soutěží jsou často nastavena laicky a neumožňují reálný 

pohled na skutečnou funkční cenu zakázky. Jednou z metod podpory konkurenceschopnosti 

české ekonomiky je proto nejen dokonalá publicita oboru, ale také zvyšování odborné úrovně 

a stupně poznání celoživotním vzděláváním pracovníků ve všech úrovních řídící i 

specializované činnosti.  

 

Membrány a membránové procesy jsou technologické operace nacházející své uplatnění 

v širokém spektru lidských aktivit. Jsou to výrobní procesy v průmyslových odvětvích 

zahrnující zpracování technologických odpadů směřující k vývoji bezodpadových zařízení, 

jsou to i energetické aplikace včetně zajištění jejich obnovitelných zdrojů a nezanedbatelná 

oblast je péče o člověka ať již z pohledu péče o zdraví nebo o udržitelný rozvoj společnosti v 

přijatelných ekologických podmínkách. Tento komplex pohledů je podnětem k vytvoření 

určité stupnice priorit, zdůrazňující, kterým směrem je správné pokračovat, jak ve výzkumu a 

vývoji procesů, tak v jejich skutečném využívání. Ze studií expertů na mezinárodní úrovni je 

definováno šest základních směrů zahrnujících chemické výroby, energetiku, problematiku 

životního prostředí, zajištění potravin, účinné zdravotnictví a materiálové zajištění membrán a 

ty jsou považovány za klíčové otázky dalšího úspěšného rozvoje společnosti. Při dnešní 

světové ekonomické situaci jsou vědci a inženýři nuceni reagovat na rychle se měnící potřeby 

společnosti i průmyslu. Jejich úsilí směřuje k řešení často vzájemně protichůdných problémů, 

jako jsou stále více omezené zdroje surovin, úspora energie či ochrana životního prostředí 

vystaveného vlivům činnosti člověka a jeho vzrůstajících požadavků na nové produkty se 

specifickými koncovými vlastnostmi. Jedním z nejschůdnějších způsobů jak „uchopit 

budoucnost“ a zajistit trvale udržitelný rozvoj společnosti je intenzifikace výrobních procesů. 

V zásadě to znamená nahrazení velkých, drahých a energeticky náročných technologických 

zařízení a procesů menšími, méně nákladnými a účinnějšími, která minimalizují dopad na 

životní prostředí, jsou bezpečnější a současně umožňují či usnadňují řízení na dálku, 

automatizaci a zajišťují vyšší kvalitu produktů. K dosažení těchto cílů lze použít vícero 

způsobů, včetně nových materiálů, nových provozních režimů a/nebo multifunkčních operací 

s výrazně integrovanými multidisciplinárními a vícestupňovým postupy a přístupy, se 

zahrnutím nových funkčních materiálů konstruovaných na mikro- nebo dokonce nanoúrovni. 

Co se operací a procesů týče, nová koncepce „integrace“ a digitalizace je úkolem chemického 
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inženýrství, jak zajistit ty nejvhodnější nástroje, jak propojit vzdálená měřítka, od mikro- , 

resp. nanoúrovně až po celá multifunkční zařízení. Bezpochyby právě syntetické membrány a 

příslušné technologie jsou tou správnou odpovědí na tyto různorodé požadavky.  

 

Česká membránová platforma se ve své dosavadní několikaleté činnosti soustřeďuje na čtyři 

základní aktivity: 

-  propojuje aktivity odborné veřejnosti, akademické sféry a průmyslových výrobců, resp. 

uživatelů produktů a technologií v oblasti membránové problematiky,  

- zajišťuje přenos informací a stabilizaci a aktualizaci informační báze membránové 

problematiky a podporuje vzdělávání v oboru,  

-  napomáhá koordinaci aktivit subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje membráno-

vých procesů v návaznosti na výzkumné programy a finanční zdroje jak domácí, tak 

zahraniční,  

-  podporuje a prosazuje společné zájmy svých členů s cílem popularizace membránové 

problematiky a vytváření vhodného prostředí pro její stabilizaci a další rozvoj.    

 

V této části Implementačního akčního plánu jsou zahrnuty pokroky a vývojové směry 

membránových procesů členěné podle jejich typů daných použitou hnací silou separačního 

děje. Pozornost je soustředěna na výsledky tuzemských projektů výzkumu i technologických 

aplikací.  

 

3 Tlakové membránové procesy  

 

Tlakové membránové procesy jsou dosud nejrozšířenější skupinou používaných technologií v 

různých průmyslových odvětvích. Rozvoj zaznamenává jejich aplikace v potravinářství a 

technologiích vedoucích k ochraně životního prostředí.  

 

3.1 Tlakové membránové procesy v potravinářství, farmacii a medicíně    

 

Tlakové membránové procesy využívané v potravinářství jsou vhodnou a energeticky 

úspornou alternativou k tradičním procesům. Nacházejí stále větší uplatnění i v průmyslovém 

měřítku a to zejména při úpravě vody, v biotechnologiích a při zpracování potravin.  

Membránové separace se také stávají součástí technologických procesů pro výrobu nových 

produktů o vysoké čistotě). 

 

Mikrofiltrace může být použita k odstraňování bakterií a spor z mléka, syrovátky a dalších 

meziproduktů. Kromě zlepšení trvanlivosti má metoda tu výhodu, že organoleptické a 

chemické vlastnosti mléka zůstanou nezměněny. Mikrofiltraci lze využít i při výrobě dalších 
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mléčných výrobků, při výrobě sýrů zlepšuje trvanlivost sýra a eliminuje potřebu přísad, např. 

dusičnanů.  

Použití ultrafiltrace umožňuje získat cenné proteiny ze syrovátky, s výhodou lze 

membránovými procesy separovat z mléka i další složky (kasein a jiné bílkoviny), a to bez 

fázových změn a teplotních šoků. Ultrafiltraci lze dále využít při normalizaci proteinu a 

celkové sušiny v mléce pro využití ve fermentovaných výrobcích, jako jsou smetana, sýry, 

jogurty a tvarohy. Další oblastí využití ultrafiltrace je zpracování ryb, masa a drůbeže, 

separace peptidů a jejich frakcionace. S touto problematikou úzce souvisí i čištění odpadních 

vod z těchto odvětví. Vzhledem k přítomnosti organických látek, které se při zpracování 

vyskytují, je častým problémem zanášení membrán, které je často způsobeno především 

proteiny a polysacharidy. Omezení foulingu je možné řešit jak vhodnou předúpravou, tak 

výběrem či modifikací membrán i změnou hydrodynamických podmínek separace. Pro 

zahušťování ovocných šťáv, sirupů, protlaků a dalších potravinářských (mezi)produktů lze 

využít většinu tlakových membránových procesů, především ultrafiltraci a reverzní osmózu. 

Kromě čiření nacházejí využití některé tlakové membránové procesy při zpracování a úpravě 

piva a vína. Jedná se například o tzv. „studenou“ sterilizaci či pasteraci, tedy významné 

snížení obsahu mikroorganismů v těchto nápojích pomocí mikrofiltrace a ultrafiltrace. Další 

zajímavou aplikací je výroba nízkoalkoholických nápojů. Kromě nejvíce používaných 

biologických metod představují membránové procesy další způsob, jak získat kvalitní 

nízkoalkoholické nápoje s možností uchování co nejlepších chuťových vlastností a 

přirozeného aroma. 

 

Sterilní filtrace, mikrofiltrace a separace látek podle molekulové hmotnosti nebo na základě 

afinitních principů jsou obecně nejvíce používané membránové technologie ve 

farmaceutickém průmyslu. Pro separaci výsledných produktů, resp. pro dočišťování odpadní 

vody lze v řadě případů organických syntéz pro výrobu léčiv využít nanofiltraci. Vedle 

reverzní osmózy je tak právě nanofiltrace jednou z široce se rozvíjejících separačních technik 

v této oblasti. Stále zajímavějších výsledků je dosahováno především vývojem nových typů 

membrán s lepšími morfologickými vlastnostmi a vyšší permeabilitou. Zajímavou 

alternativou nejen v této oblasti je například modifikace polymerních membrán s použitím 

grafenových nanovláken. 

K lepšímu rozdělení nízkomolekulárních a vysokomolekulárních látek lze při membránových 

separacích využít techniku diafiltrace, kdy přídavkem čistého rozpouštědla dochází 

k nařeďování nástřiku, zvýšení intenzity toku permeátu, snížení zanášení membrán a účinnější 

separaci požadovaných složek. Oblast použití diafiltrace je velmi široká, v biotechnologiích se 

jedná například o snížení obsahu cukrů při přípravě čistých enzymů, separaci antibiotik od 

proteinů nebo separaci buněk při čištění produktů fermentace.    

Reverzní osmóza má uplatnění v mnoha oblastech medicíny, tedy ve stomatologii, lékárnách, 

laboratořích a jiných zdravotnických zařízeních, která vyžadují konstantní kvalitu vody a její 

neustálý přísun. V souvislosti s provozem hemodialýzy je reverzní osmóza často využívaná 
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jak pro výrobu velmi čisté vody, tak pro opětovné čištění koncentrátu. Další alternativou 

využití reverzně osmotických modulů při úpravě vody je aplikace tlakově podpořené osmózy 

(forward osmosis). Stejně jako u ostatních membránových procesů zůstává hlavním 

omezujícím faktorem rozsáhlejšího použití tlakových membránových procesů zanášení 

membrán a nutnost pravidelného čištění. 

Kromě toho je v současné době velmi aktuální otázka dalšího zpracování koncentrátů 

(retentátů) získaných z tlakových procesů jako odpad, případně vedlejší produkt. V této 

souvislosti se často využívají především hybridní a integrované membránové procesy 

spojující membránové separace s dalšími technikami, jako jsou katalyzované oxidační 

procesy, ozonace, membránové bioreaktory a další.    

 

3.2 Tlakové membránové procesy v oblasti ochrany životního prostředí. 

 

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 

látek (včetně těžkých kovů a toxických aniontů). 

 

Nanofiltrace a reverzní osmóza jsou použitelné při odstraňování anorganických sloučenin, 

včetně aniontů (dusičnany, chlorečnany, bromičnany, boritany a fluoridy), u kterých 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.  

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. Nanofiltrace a reverzní osmóza se nejčastěji používají k odstranění 

trihalometanů, halogenovaných derivátů kyseliny octové a jiných halogenovaných uhlovodíků 

z vody. 

 

Endokrinně účinné látky jsou chemikálie, které mohou přímo nebo nepřímo zasahovat do 

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

Skupina zahrnuje endogenní hormony, přírodní organické sloučeniny produkované houbami 

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

mikropolutantů. Hlavními zdroji endokrinně účinných látek jsou jak potraviny, tak i pitná 
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voda, u kterých je toto znečištění způsobováno chemikáliemi z deště, průsakovými vodami a 

průmyslovými odpadními vodami. Léčiva a produkty osobní hygieny v odpadních vodách 

jsou sloučeniny s farmaceutickou aktivitou nebo látky používané osobami k udržování osobní 

hygieny. Tyto látky vstupují v posledním období výrazně do odpadních vod, povrchových a 

podzemních vod. Hlavními zdroji znečištění vodného prostředí léčivými přípravky jsou 

domácnosti a nemocnice, diagnostické jednotky, farmaceutické rostliny a chov hospodářských 

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

metody nejsou vždy dostatečné. K odstraňování léků z vody a odpadních vod lze použít 

pokročilou oxidaci, adsorpci na aktivním uhlí a membránové procesy nanofiltrace a reverzní 

osmóza a v případě čištění odpadních vod membránové bioreaktory. Membránové procesy 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. 

 

3.3 Tlakové membránové procesy v energetice a průmyslových odvětvích 

 

Membránové technologie se postupně uplatňují v oblasti energetiky: s cílem zvýšení úspor 

energie, zvýšení účinnosti stávajících energetických zařízení (klasická tepelná energetika, 

jaderná energetika, energetické systémy s vazbou na obnovitelné zdroje) a vývoje 

energetických systémů, v nichž jsou membrány centrální jednotkou technologie – 

membránové energetické systémy. Jedná se například o náhradu fázových změn při 

energeticky náročných procesech jako je destilace, rektifikace a odpařování membránovými 

procesy (nanofiltrace a reverzní osmóza). mikrofiltraci lze využít pro čištění vstupního 

vzduchu při rekuperaci tepla v obytných systémech, výrobních halách a dalších vyhřívaných 

objektech. Důležitou část energetických zařízení tvoři systém vodního hospodářství. Ten lze 

principiálně rozdělit na oblast vstupní vody, vodu technologickou a vodu odpadní. Tlakové 

membránové procesy se uplatňují zejména jako náhrada vstupních pískových filtrů 

(mikrofiltrace), při přípravě napájecí vody jako náhrada iontové výměny (reverzní osmóza) a 

při čištění vratných kondenzátů – odstranění nečistot a iontového znečištění.  

 

Intenzivně je studována možnost využití tlakově zpomalené osmózy (PRO - pressure retarded 

osmosis) pro produkci elektrické energie při směšování „sladké“ říční a „slané“ mořské vody. 

Tlakový rozdíl (protitlak) vytvářený proti osmotickému tlaku je využíván pro pohon klasické 

vodní turbíny. V současnosti jsou provozovány pilotní jednotky ověřující funkcionalitu 

systémů.   

 

Membránové technologie nacházejí stále rozsáhlejší využití v různých průmyslových 

odvětvích. Tlakové procesy se používají ve výrobě chemických látek (meziproduktů) různé 

čistoty, v petrochemii, při výrobě spotřební chemických a kosmetických produktů, barviv, 
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pigmentů, polymerních materiálů, v textilním a kožedělném průmyslu, strojírenství a 

elektrotechnice. Postupně hledají uplatnění v automobilovém průmyslu i obecně v dopravě.  

 

 

3.4 Membrány pro tlakové separace kapalin a plynů   

 

Pro tlakové separační procesy se používají jak neporézní, tak i porézní membrány s jasně 

definovanou velikostí pórů. Čím užší je distribuce velikosti pórů, tím je membrána 

selektivnější, neboť je schopna přesněji separovat částice o dané velikosti. Pro výrobu 

membrán se používá řada technik od sintrování u keramických membrán (viz Obr. 1), extruze 

s následným dloužením (viz. Obr. 2), rozpouštědlový systém v případě licích technik nebo 

tzv. metody inverze fází (viz. Obr. 3), zvlákňováním a souběžným vrstvením vláken (viz Obr. 

4) nebo další speciální metody např. řízené děrování (tzv. track-etching, viz Obr. 5). Každá 

z technik je schopna vytvářet určitou strukturu, která má svoje výhody i nevýhody a je vhodná 

pro určitý okruh materiálů. Nelze jednoznačně říci, který způsob výroby či jaká struktura je 

nejlepší, neboť je zde řada dalších aspektů, které mohou zcela zvrátit kategorizaci podle 

jiných klíčových parametrů.  

Výzkum nových membránových struktur je v současné době velmi omezený. Převažuje 

hledání modifikačních postupů snižujících povrchové kontaminace membrán (fouling) a 

zvyšujících jejich transportní výkon.   

 

Sintrované membrány s uniformní porozitou 

 

Tyto membrány mají uniformní porozitu v celé tloušťce, která jim zaručuje relativně vysokou 

selektivitu záchytu v důsledku nižší pravděpodobnosti průniku větších částic. Tato struktura je 

nejvíce používaná u keramických membrán, které se vyrábí sintrováním mleté keramiky, 

přičemž velikost pórů je daná velikostí částic vstupního materiálu a stupni komprese. 

Nevýhodou této struktury je vysoká tlaková ztráta daná právě větší tloušťkou separační 

vrstvy. Z tohoto důvodu se i u těchto membrán objevují vícevrstvé struktury, kde nosná vrstva 

s velkou porozitou zajišťuje požadované mechanické vlastnosti a vrchní tenká separační 

vrstva zajišťuje požadované separační vlastnosti. Pro dosažení velmi malé velikosti pórů se 

nejčastěji využívá tzv. sol-gel procesu, kdy se na povrchu porézní nosné vrstvy z koloidní 

suspenze vyloučí gelová fáze. Ta se následně stabilizuje např. žíháním, čímž se dosáhne velmi 

kompaktní a tvrdé vrstvy. Tohoto vícevrstvého konceptu se snaží využívat řada dalších 

membrán. Výhoda této struktury je spojena spíše s použitím keramiky, která zajišťuje 

vysokou chemickou, mechanickou a teplotní stabilitu. Nevýhodou je pak vyšší cena daná 

složitostí výroby, vyšší křehkost a vyšší hmotnost. Vše je ale kompenzováno výrazně delší 

životností a možnosti použití agresivnějších metod regenerace jako jsou vysoké tlaky při 

zpětném proplachu, chemické čištěné nebo dokonce i termické čištění (tzv. vypalování). 
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Obr. 1: Ukázka tradiční porézní struktury filtrační membrány s uniformní porozitou 

připravená jako vicevrstvý kompozit (zdroj http://www.mdpi.com/2073-4441/4/3/629/htm) 

 

Extrudované filtrační membrány 

Porozita těchto membrán je vytvářena řízeným dloužením za přesně definovaných podmínek 

během extruze. Ze strukturní analýzy je vidět, že póry jsou v tomto případě podlouhlé a 

rozhodně nelze u takového struktury očekávat úzkou distribuci velikosti pórů. Rovněž nelze 

touto technikou vyrábět membrány s velmi malou velikostí pórů, a proto jsou tyto membrány 

určeny prakticky výhradně jen pro mikrofiltraci. Přestože uniformita pórů není u těchto 

membrán tak dobrá, jako v jiných případech, výhodou těchto membrán je jejich extrémně 

nízká cena daná jednoduchostí výroby a možnosti použití velmi levných materiálů jako je 

např. polypropylen. Nejčastěji se tyto membrány vyrábí ve formě dutých vláken. Vzhledem 

k tomu, že mikrofiltrace je často užívána jako jeden z hlavních kroků předúpravy vstupních 

roztoků, kde se očekává silné znečištění, je použití velmi levných membrán adekvátní. 
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Obr. 2: Ukázka vnitřní struktury extrudované polypropylenové membrány ve formě dutého 

 vlákna od Zena Membranes 

(http://www.zena-membranes.cz/index.php/products/membrane/45-polypropylene) 

Membrány vyráběné z roztoků polymerů 

Touto metodou se vyrábí řada porézních, ale i neporézních membrán. Z tohoto jasně plyne, že 

touto metodou lze oproti předchozím způsobům výroby vyrábět membrány s řízenou 

porozitou. Řízená tvorba pórů je založena na tzv. inverzi fází, kdy se roztok polymeru sráží 

přídavkem jiného rozpouštědla, ve kterém je daný polymer nerozpustný nebo méně rozpustný. 

Právě řízeným srážením (resp. rychlostí srážení) lze připravovat různě veliké póry. Nejčastěji 

se tyto porézní membrány vyrábí ve formě dutého vlákna s typickou prstovou strukturou 

vnitřní porozity. Tato struktura se velmi podobá vícevrstvým strukturám uvedeným na Obr. 1, 

které jsou velmi efektivní. Separace pak probíhá ve směru od povrchu s nejmenšími póry. 

Pokud by separace byla prováděna z opačné strany, tj. ve směru od největších pórů, došlo by 

velmi rychle k zanesení membrány. Ojediněle se tyto membrány vyrábí jako vícevrstvé. 

Prakticky stejným způsobem se vyrábí i membrány pro separaci plynů, kde je proces srážení 

řízen tak, aby se na povrchu membrány (nejčastěji vnitřním povrchu dutého vlákna) vytvořila 

kompaktní neporézní vrstva. 
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Z roztoků se vyrábí i další neporézní membrány pro pervaporaci či reverzní osmózu, 

nejčastěji pak ve formě nekonečného pásu. V tomto případě se roztok polymeru nanáší na 

porézní podkladovou podložku a rozpouštědlo se nechá řízeně odpařit. Tím vznikne 

kompaktní neporézní vrstva. Touto technikou je možné připravovat i vícevrstvé membrány a 

rovněž řídit i tloušťku jednotlivých vrstev v závislosti na koncentraci roztoku polymeru. 

S klesající velikostí pórů a zvláště pak u neporézních membrán nabývá na důležitosti správná 

volba polymeru. U porézních membrán je to z nutnosti kontrolované přípravy porézních 

membrán, neboť ne každý polymer je schopen vytvářet požadovanou porézní strukturu. 

V případě neporézních membrán je správná volba polymeru přímo nutností, neboť separace 

zde probíhá na základě tzv. rozpustnostně difúzního mechanismu. U neporézních membrán je 

třeba mít na paměti, že selektivita membrán není závislá na tloušťce, zatímco permeabilita 

ano. U plochých membrán je zároveň nutné, aby byl polymer schopen tvorby velmi tenké 

separační vrstvy (tzv. filmotvornost), neboť intenzita toku látek přes membránu klesá 

s klesající velkostí pórů a tloušťkou membrány. 
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Obr. 3: Ukázka typické prstové struktury (finger-like) filtrační membrány od Synder Filtration 

(http://synderfiltration.com/learning-center/articles/introduction-tomembranes/definition-of-a-

membrane/) 

Mikro a nanovlákenné membrány 

Tyto membrány jsou vyráběny nejčastěji třemi způsoby: spunbond, meltblown a 

electrospinning. Ve všech třech případech je postup výroby stejný, tj. zvlákňování polymeru, 

nanášení na podložku nebo podkladový pás a zpevnění struktury. Jednotlivé způsoby se od 

sebe liší prakticky způsobem zvlákňování. Při tzv. spunbond se tavenina polymeru 

ze zvlákňovací trysky kruhového průřezu dlouží na nekonečné vlákno, u meltblown se 

tavenina ze zvlákňovací trysky štěrbinového průřezu rozfukuje vysokým proudem horkého 

vzduchu a u elektrospiningu se z roztoku polymeru pomocí vysokého napětí odtahuje 
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nanovlákno, které je v důsledku působení elektrického pole přitahováno k opačně nabité 

elektrodě, kde je umístěn podkladový materiál. 

 

 

Obr. 4: Ukázka membrány z nanovláken od ElectrospinTech 

 (http://electrospintech.com/microfilter.html) 

 

Nejlevnější a masově nerozšířenější je metoda spunbond, pomocí které se vyrábí drtivá 

většina netkaných textilií. Nevýhodou je velká porozita, a proto se takový materiál hodí spíše 

jako nosná podložka pro jiné typy membrán. Podobně je na tom druhá nejrozšířenější metoda 

meltblown, jež je výrobně energeticky náročnější. Je ale schopna vyrobit textilii s menší 

velikostí pórů, která je stále pro účely membránové separace příliš vysoká. Vzhledem k vyšší 

ceně výrobního procesu není tento materiál používaný ani jako nosná podložka, ale využívá 

se pro jiné účely. Především pak jako sorpční materiál vzhledem k vysoké jemnosti vláken a 
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tím dosahovaném vysokém měrném povrchu. Poslední metoda elektrospinningu je schopna 

vytvářet velmi jemnou porézní strukturu, která je již vhodná pro separaci, nejčastěji separaci 

vzduchu. 

Ve všech případech je hlavní nevýhodou těchto struktur malá soudržnost, která se zvyšuje 

různými způsoby zpevnění např. mechanicky (proplétání, vpichování), chemicky (impregnací 

nějakou pojivovou složkou) nebo tepelně (teplým vzduchem, kalandry). Z tohoto důvodu je 

použití těchto „membrán“ spíše pro krátkodobé nebo jednorázové účely jako jsou osobní filtry 

apod. 

 

 

Obr. 5: Ukázka radiačně děrované (tzv. track-etched) membrány od Millipore 

(https://www.merckmillipore.com/CZ/cs/product/Isopore%E2%84%A2-Membrane 

Filters,MM_NF-C153) 

 

Membrány s kontrolovanou porozitou 

Ideálem porézních separačních membrán jsou membrány s řízenou velikostí a distribucí pórů 

po povrchu. Takovouto strukturu je možné připravit jedině pomocí řízeného děrování např. za 

použití laseru, iontového paprsku a dalších technik. Nevýhodou tohoto způsobu je vysoká 

cena výroby daná malou produktivitou a také nízký tok kapaliny přes membránu v důsledku 

nízké hustoty pórů. Z tohoto důvodu jsou tyto membrány určeny jen pro speciální účely jako 

https://www.merckmillipore.com/CZ/cs/product/Isopore™-Membrane
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např. pro laboratoře, kde je žádoucí vysoká přesnost separace dle velikosti. Vzhledem k tomu, 

že póry se vytváří dodatečně, je materiál volen s ohledem na možnost daného způsobu 

děrování a požadovaných fyzikálně-mechanických vlastnostech. Z důvodu jasně definované 

velikosti pórů, které jsou navíc přímé skrz celou membránu, je zde minimální efekt zanášení 

pórů (viz Obr. 6).  

 

 

Obr. 6: Ukázka kontrolované separace latexu na děrované membráně od Simpex 

( http://filter-systems.com/en/trekovaya-membrana-v-vodyanom-filtre.html) 

 

 

4 Elektromembránové procesy 

 

Elektromembránové procesy jsou stále jednou z důležitých separačních metod, široce 

používaných pro odstranění nabitých složek z roztoků. Jedná se o stále rozvíjející obor s 

množstvím stávajících a dosud vyvíjených aplikací. Česká republika patří mezi jednu z 

několika málo zemí, kde je toto odvětví na vysoké mezinárodní úrovni jak ve výzkumu tak v 

aplikovaných technologií společností Mega – Membrain. Separace běží přes iontovýměnné 

membrány, jedná se tedy o separace založené na iontové výměně přes nabité membrány 

vložené do elektrického pole. Limitujícím faktorem pro použití iontovýměnných membrán je 

účinnost konverze, chemická a tepelná stabilita membrán. V odborných kruzích jsou 

diskutovány základní fyzikální a elektro-chemické vlastnosti membrán, ale i práce ke zvýšení 

přenosu hmoty, přednostnímu převodu určitých druhů iontů, možnosti snížení polarizace, ale 

hlavně v poslední době se rozvíjí aplikační pole v oblasti integrovaných procesů až do 

hybridních elektromembránových procesů.  

Nejznámnějšími elektromembránovými procesy jsou procesy elektrolýzy a 

elektrodialýzy. Pro výrobu ultračisté vody jsou dnes už běžně používané procesy 
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elektrodeionizace (EDI nebo CEDI). Pro znovuvyužití nebo purufikace roztoků jsou 

používány kombinace bipolární elektrodialýzy (EDBM) nebo elekto-elektrodialýzy (EDD). 

Rozvíjejícím procesem je mebránová kapacitní deionizace (MCDI). Dále ještě existují 

procesy, elktrochemické výměny (electrochemical ion exchange EIX, Electroactive ion 

exchange EaIX), elektroforézy a její druhy k povrchové úpravě, dvoufázové elekto-

elektodialýzy (two-phase electro-electrodialysis-TPEED) a polarizační elektrodialýzy.  

Elektrodialýza je nejběžnější elektromembránovým procesem. Solné roztoky proudí střídavě 

mezi iontovýměnnými membránami – katexové membrány mají záporný náboj , aniontové 

membrány mají kladný náboj. Pokud jsou tyto membrány vloženy do elektrického pole 

kolmého k prodění roztoku, kationty migrují přes katexovou membránu anionty jsou 

odmítány anionty migrují přes aniontovou membránu (obr. 7). Na rozdíl od tlakových procesů 

kde je energie úměrná množství rozpouštědla, které je převáděno, u ED je to energie úměrná 

převodu iontů, které musí být převedeny přes membránu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Schéma elektrodialýzy 

 

 

 

Elektrodialýza je vhodná pro použití na odsolení relativně malého množství solí do cca 7000 

mg/l, nebo naopak na zakoncentrování solí pro další výrobní procesy, jako jsou procesy 

bezodpadových technologií (ZLD) nebo výroba solí a jiných látek. Jedním ze směrů je i 

využití koncentrovaných roztoků chloridů v elektrolýze v chlor-alkalickém průmyslu. 

Elektromembránové procesy všeobecně čelí několika problémům. Koncentračnímu 

spádu v komorách mezi membránami. V průběhu elektrodialytického odsolování se snižující 

se koncentrací iontů v diluátu se zvyšuje elektrický odpor roztoku. I když malé mezi 

membránové vzdálenosti umožňují dosažení velmi nízkých koncentrací diluátu, samostatným 
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elektrodialyzačním svazkem nelze ekonomicky vyrobit vodu o velmi nízké slanosti vzhledem 

k vysokým investičním nákladům. Elektrodialýza se stává neúčinná při nízké slanosti vlivem 

vysokého elektrického odporu roztoku, tento problém částečně řeší procesy EDI. Na druhé 

straně, elektrodialýza vysoce koncentrovaných roztoků vyžaduje použití vysokých 

proudových hustot, což zvyšuje energetickou náročnost ED. Dle povahy roztoku je nutné 

vhodně zvolit iontovýměnné membrány. Nejčastěji se bere v úvahu elektrický odpor, 

permeační selektivita, chemická stabilita, mechanická pevnost, teplotní stabilita. Tyto 

parametry jsou často protichůdné: například vysoký stupeň zaplnění a zasíťování 

iontovýměnným materiálem zlepšuje mechanickou pevnost, snižuje bobtnavost membrán, ale 

zvyšuje elektrický odpor. Permeační selektivita u ionexových membrán popisuje snadnost 

migrace protiiontů přes membránu, pokud neprojde žádný iont, jedná se vlastně o ideální 

membránu. Ve skutečnosti, množství transportovaných iontů přes membránu závisí na 

koncentraci elektrolytu a iontově-výměnné kapacitě. Elektrický odpor iontovýměnné 

membrány je důležitým faktorem při vysoké koncentraci a vysoké proudové hustotě a závisí 

na morfologii membrány a její tloušťce. Dále mohou membrány mít na svém povrchu vrstvy,  

které zvyšují permeační selektivitu vůči jednomocným iontům. Bipolární membrána (BM) je 

v principu vrstvená membrána konstruovaná tak, že jeden povrch je složen z katexové vrstvy, 

zatímco opačná plocha je z anexové vrstvy. Mezi těmito dvěma vrstvami dochází k hydrolýze 

vody, která snižuje pH roztoku v kontaktu s výměnou kationtů a zvyšuje pH roztoku na 

anexové straně.  

Vývoj v oblasti iontovýměnných membrán je v současnosti zaměřen na  univalentní 

permselektivní membrány a bipolární membrány. Jednomocné permselektivní membrány se 

skládají ze standardního iontoměničové membrány potažené tenkou vrstvou jiného 

iontovýměnného materiálu. Nebo na vývoj hybridních membrán kdy do morfologie 

membrány jsou integorvané polovodičové materiály na bázi SiO2 nebo slabé iontovýměnné 

anaorganické materiály a řada prací využívá grafenového fenoménu. 

V procesech elektrodialýzy je usilováno o ovlivnění koncentrační polarizace, protože počet 

transportovaných iontů je vyšší v membráně, než v roztoku. Koncentrace iontů v mezní vrstvě 

je jiná než v elektrolytu (nižší na diluátového straně a vyšší na koncentrátové straně). Jak se 

zvyšuje proudová hustota na koncentrátové straně na diluátové straně dochází až k tzv. 

„LCD“, což může způsobit electrosplitting vody, snížit proudový výtěžek. Změny pH můžou 

vést až k precipitaci málo rozpustných hydroxidů kovů, tj. hydroxidu vápenatého, hydroxidu 

hořečnatého. Tyto vlivy lze ovlivnit konstrukcí rozdělovačů – dostatečnou turbulizací a 

optimalizováním tloušťky komory, aktivním řízením napětí vstupujícím na elektrodialyzér. 

Lze použít i magnetické pole, ale primárně je toto řešení spíše používáno proti usazování 

(scalingu) dvojmocných iontů, které narušuje iontovou vrstvu obklopující koloidní částice a 

jejich zeta potenciál působením Lorentzovy síly, která působí buď na pohybující se ionty 

nebo na nabité pevné částice - výsledkem je snížení nukleační rychlosti. 
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V procesech elektrodeionizace jsou komory mezi iontovýměnnými membrány vyplněny, 

iontoměničovými pryskyřicemi jednotlivých typů ionexu nebo mixbedem o různém poměru 

anexové nebo katexové pryskyřice. To umožňuje regeneraci pryskyřice in situ v důsledku 

vytvoření hydroxylových a vodíkových iontů rozštěpením vody způsobené elektrickým 

přepětím. Takováto výplň zároveň snižuje odpor v dané komoře. EDI má několik výhod 

oproti tradičním iontové výměně- nepřetržitý provoz, regenerace pryskyřice in situ. 

Nevznikají žádné roztokové odpady jako z iontoměničových regenerací. Podobně jako 

elektrodialýzu je možné elektrodeionizaci provozovat a využít bipolárních membrán nebo se 

dá použít pro odsolení nevodných roztoků. Nevýhodou EDI je, že vyžaduje vysoce kvalitní 

napájecí vodu, typicky s celkovým obsahem rozpuštěných solí (TDS) nižším než 25 mg/litr. 

Z tohoto důvodu se používá předúprava vody pomocí reverzní osmózy. 

 

Tab. 1 Přehled základních elektromembránových procesů a jejich využití 

Proces Hlavní funkce Aplikovatelnost Stav 

ED,EDR,CED Odsolování, 

purifikace,  

Odsolování průmyslových roztoků, 

odsolování brakických vod, purifikace 

farmaceutických látek – odstranění kyselin a 

anorganických solí 

Průmyslové, 

EDI, CEDI Deionizace Příprava ultračisté vody Průmyslové, 

EDBM Acidifikace nebo 

alkalizace, výroba 

kyselin zásad 

Výroba a zpětné využití organických a 

anorganických kyselin 

Průmyslové, 

CDI, MCDI Odsolování, 

předúprava 

Úprava znečištěných vod, změkčování vody Průmyslově 

EED 

 

Elektrolýza 

s iontovou záměnou 

Chlor-alkalický, průmysl, elekrto-

hydrametalurgické procesy, elektroredukce 

Poloprovozy 

EDM  Odsolování a iontová 

záměna 

Výroba solí z roztoků, výroba iontových 

kapalin 

Pilotně-

průmyslové 

Electrophoresis Přenos elektricky 

nabitých částic  

Nanášení barev 

Dělení molekul podle velikosti el. náboje – 

senzorová technika 

Průmyslové, 

analytická 

technika 

TPEED Koncentrování, 

regenerace 

Výroba málo rozpustných kyselin Laboratorně - 

pilotní 

PED. ICP Odsolování, 

koncentrace  

Odsolování nebo koncentrování roztoků, 

odsolování brakických vod 

Pilot 

EiX  Separace slabých radioktivních látek nebo 

vzácných kovů 

Pilotně-

průmyslové 

EaIX Přenos elektricky 

nabitých částic, 

iontová separace 

Superkapacitory, senzorová technika, 

iontová separace 

Elektrotechnika 

průmyslově, 

ostatní laboratorně 

pilotní procesy 
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Palivové články Převod iontů Výroba elektrické energie Průmyslově 

Redox Flow battery Přenos elektricky 

nabitých částic 

Skladování a výroba elektrické energie Průmyslově 

 

 

 

  

4.1 Elektro-elektrodialýza  (EED)  

Elektro-elektrodialýza (EED) se dá označit jako přechodný proces mezi ME a 

elektrodialýzou. Ve tříkomorovém svazku se do středu přivádí solný roztok, kde se kationy 

dopravují přes CEM směrem ke katodě a anionty přes AEM směrem k anodě, což vede k 

vyčerpávání solného roztoku (obr. 8a). V katolytu a anolytu probíhá vodní elektrolýza a 

vzniklé ionty jsou volné pro vznik zásady a kyseliny. V některých variantách je umístěna další 

iontovýměnná membrána pro oddělení anolytického prostoru což snížuje tok protonů (obr. 

8b). 

 

Obr. 8 Schéma elektro-elektrodialýzy 

 

Modul EED se skládá z tripletů, což zvyšuje náklady spojené s kapacitou podobně jako u 

membránové elektrolýzy (ME). Vyčerpání solného roztoku zvyšuje napětí nutné pro provoz 

modulu a s tím i provozní náklady. Koncentrace produktů je omezena hlavně přenosem vody, 

chemickou odolností membrán a únikem protonů. Významné přetoky protonů vedou k 

okyselování solné komory, čímž dochází k poklesu proudové účinnosti. Místo kovových iontů 

prochází vodíkové ionty přes kationtovou membránu a vzniká  katolyt. Čistota produktů z 

EED může být velmi vysoká, protože kontaminační ionty jsou z procesních roztoků 
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odstraněny elektro-migrací (elektrostatickým polem). Všechna výše uvedená opatření činí 

EED účinným procesem určeným pro rozklad soli, aby došlo k obnově/výrobě současně 

odpovídající kyseliny a zásady o vysoké čistotě.  

 

4.2 Bipolární elektrodialýza  (EDBM) 

 

Bipolární elektrodialýza (EDBM) je membránová technika, která se vyznačuje použitím 

bipolární membrány (BPM) používané místo elektrod pro tvorbu hydroxylových iontů a 

protonů. V EDBM se modul skládá z BPM společně s monopolárními IEM. Možné 

konfigurace modulů závisí na aplikaci. Pro úpravu poměrně koncentrovaných solných 

roztoků, které jsou rozděleny do odpovídajících kyselin a zásad, analogicky jako EED, se 

používá trojokruhový modul (obr. 9a), jak s AEM tak s CEMs. Dvouokruhový modul se 

používá převážně pro regeneraci kyseliny nebo zásady. Tato konfigurace může být použita 

společně s CEM pro okyselení roztoku (obr. 9b) nebo s AEM pro alkalizaci roztoku (obr. 9c) 

nebo proudu soli. Konfigurace se dvěma monopolárními membránami umožňuje zvýšit poměr 

kyselin (a zásady) k produkované soli, jelikož výstup z  okruhu přilehlého k BPM je znovu 

recyklován do komory sousedící BPM (obr. 9d, 9e). Je třeba poznamenat, že v současné době 

jsou všechny možné konfigurace modulů komerčně dostupné. 

Selektivita EDBM silně závisí na koncentracích solí, kyseliny a zásady. To přispívá k 

omezování vlastností samotných monopolárních membrán (přetoky, transport vody). BPM 

omezuje složení roztoku: ionty vícemocných kovů by měly být odstraněny z roztoků před 

EDBM, protože jejich transport (únik) přes aniontovou stranu BPM vede k možnému vzniku 

hydroxidů a tím i k poškození membrány. Koncentrace produktů je omezena převážně 

permselektivitou monopolárních membrán a přetoky BPM a chemickou stabilitou membrán.  

Hlavním omezením pro výrobu silné kyseliny nebo zásady procesem EDBM je malá možnost 

získání koncentrovaných roztoků. Při aplikaci EDBM na výrobu silných kyselin se maximální 

koncentrace pohybuje mezi 1-2 M z důvodu nedostatečné selektivity BPM a monopolárních 

membrán. Zatímco pro většinu organických a slabých kyselin je hlavním omezení procesu v 

nízké vodivosti procesních roztoků, získávají se poměrně koncentrované roztoky (až 6 M). 

Kromě toho v tříkomorovém uspořádání nesmí stupeň odsolování být příliš vysoký - při 

nízkých koncentracích se zvyšuje napětí na modulu v důsledku elektrického odporu 

elektrolytu. 

Ve srovnání s dříve popsanými membránovými procesy odvozených z elektrolýzy je EDBM 

účinnější z hlediska spotřeby energie. Spotřeba energie je teoreticky asi o 40% nižší než při 

membránové elektrolýzy spojené s vývojem plynné fáze. Modul může být složen z různě se 

opakujících párů - tripletů. Provozní náklady jsou bohužel spojeny s nutností pravidelné 

výměny drahé BPM. Účinnost rozkladu a vznik hydroxylových iontů a protonů je omezena 

hlavně výkonem BPM. Na rozdíl od procesu ME,  při rozkladu vody nedochází k vývinu 

plynů (H2, O2). Únik soli přes BPM vede ke kontaminaci kyseliny nebo zásady ionty soli 
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(odhaduje se na 5%). EDBM je účinný proces určený pro rozdělení soli a slabou regeneraci 

kyseliny nebo zásady. Ekonomicky nejzajímavější aplikace jsou integrované procesy se 

současnou produkcí kyseliny a zásady. 

Obr. 9 Možnosti uspořádaní EDBM 

 

4.3 Elektrochemická iontová výměna (EiX) a elektroaktivní iontová výměna (EaIX) 

 

Při elektrochemické iontové výměně jsou používány iontovýměnné membrány, které jsou 

v přímém kontaktu s povrchem elektrody nebo je iontoměnič integrovaný do struktury 
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elektrody. Jedná se tedy o heterogenní membrány o tloušťce 2 – 20 mm. Pokud jsou tyto 

membrány vloženy do externího elektrického pole, dochází k řízenému toku iontů a eluaci 

v závislosti na směru proudu. V procesu dochází k dvěma souběžným procesům. Elektrolýze 

vody na vnějších elektrodách a k migraci vody přes iontoměnič. Při vložení negativního 

potenciálu na elektrodách dochází k vzniku OH 
–
 elektrolýzou vody, ale zároveň k aktivaci 

iontoměničové vrstvy pro pohlcení kationtů za předpokladu, že elektrodová sestava obsahuje 

katexový materiál. K eluování kationtů je pozitivní potenciál aplikovaný na H
+
 ionty, které 

jsou nutné pro regeneraci iontoměničového materiálů a jsou generovány štěpením vody. 

Těsná blízkost generovaných iontů H
+
 a OH 

–
 potřebných k iontové výměně snižuje čas 

potřebný pro přijmutí a vyplavení iontů a tím se zvyšuje i rychlost procesu iontové výměny. 

Tato metoda byla původně vyvinuta pro zpracování nízko radioaktivních odpadů. 

V současnosti je využívána pro regeneraci toxických a vzácných kovů 

 

 

Obr. 10 Principy elektroaktivní iontové výměny a její využití 

 

Elektroaktivní iontová výměna (EaIX) představuje nový proces, ve kterém transport iontů 

přes membránu je iniciován in situ přechodem z oxidačního stavu iontovýměnného materiálu. 

Separační mechanismus je iniciován použitím elektrického potenciálu na rozdíl od separací 

poháněných rozdílem iontové afinity.  Hybnou silou EaIX je přítomnost koncentračního 

gradientu a oxidační stav iontoměniče.  U EIX je potřeba k aktivaci elektrolýza vody, aktivace 

a deaktivace iontovýměnného materiálu za účelem transportu hmoty přes EaIX membránu je 

prováděno za sebou jdoucími procesy redukce a oxidace iontovýměnného materiálu. Hlavním 

kritériem pro iontovýměnný materiál je electroaktivita – možnost projítí reverzibilních 

oxidací a redukcí. Tyto membránové materiály obsahují redoxní pár, ve kterém může být 

oxidační stav změněn použitím externího potenciálu (obr. 10). Elektroaktivní iontovýměnné 

materiály s unikátní elektrochemickou výměnou funkcí mají vysoký potenciál v budoucnu pro 

použití v různých oblastech, včetně  iontovýměnných procesů s vysokým znovu využitím 

iontů, odstraněním toxických iontů, zařízení pro skladování energie, elektrochemické senzory, 

selektivní iontové separace, superkondenzátory. Rozvoji napomáhají i nanostrukturované 

materiály, které jsou společně s kombinací anorganicko-organických materiálů tahouny 

bouřlivého rozvoje těchto materiálů a procesů.  
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4.4 Dvoufázová elektro-elektrodialýza (TPEED) 

 

S cílem překonat nevýhody elektro-elektrodialýzy (EED) je vyvíjena elektromembránová 

technika spojená s procesem dvoufázové elektroforézy a EED. Dvoufázová elektro-

elektrodialýza (TPEED) by měla sloužit zejména pro regeneraci a koncentraci roztoků. 

Produktem jsou ve vodě málo rozpustné organické kyseliny s použitím organických 

rozpouštědel. Málo rozpustné organické kyseliny a organické soli vytváří v roztocích malé 

pevné částice nebo suspendované částice, které vstupují v proudícím mediu do ED, což 

způsobuje znečištění membrán, erozi zařízení, snižuje produktivitu a vede k nestabilitě 

procesu. Samozřejmě je možné tento problém řešit vhodnou volbou organického 

rozpouštědla, ale i tato volba je důležitá pro proces TPEED. Jsou známé procesy pro výrobu 

kyseliny salicylové a alifatických kyselin. Organické soli jsou v těchto případech rozpuštěny 

v 50% roztoku vody v ethanolu. Přebytek etanolu se bude společně s organickými ionty chtít 

přednostně spojit s ionty H
+
, které migrují z vedlejších komor. Bohužel tato substituce voda 

ethanol vede ke zvyšování elektrického odporu modulu. Komory jsou kromě nástřiku  plněny 

vodou, což přispívá k rozpouštění nosného elektrolytu (anorganické kyseliny) více než 

ethanol a pomáhá udržovat elektrický odpor systému. Toto organické rozhraní je i vhodné pro 

potlačení uniku organických aniontů. Ty jsou přednostně distribuovány do organické fáze. 

Organicko vodní rozhraní má i pozitivní vliv na snížování osmotických vlivů.  
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Obr. 11 Dvoufázová elektro-elektrodialýza 

pro produkci málo rozpustných 

organických kyselin  

                                                                                                

Obr. 12 Dvoufázová elektro-elektrodialýza 

rozpustných kyselin se zpětnou extrakcí 

 

  

 

Organické rozpouštědlo může být naopak použito i jako extrakční činidlo a propůjčit ED 

selektivitu pro požadované reakční složky, tento postup je možné použít při výrobě kyseliny 

citrónové. Kyselina je selektivně extrahována z fermentačního kalu pomocí organického 

extrakčního činidla z roztoku citrátu sodného. Kyselé molekuly jsou izolovány v alkalickém 

pH vzniklého z katodové reakce OH
-
.  Vzniklé anionty migrují do anodových prostor, kde při 

styku s H
+ 

vytváří kyselinu citronovou (H
+
 z anodové reakce). Na rozdíl od použití EDBM 

tento proces realizuje současně extrakci, zpětnou extrakci, separaci a koncentraci kyseliny 

citrónové za přijatelné energetické náročnosti procesu. Při této výrobě je dále možné jako 

anolyt použít organickou fázi n-butanol, který nahradí vodnou fázi organickou fází n-butanolu  

a výrazně tak potlačuje elektro-osmózu a osmózu vody. Zpětná difúze způsobená rozdílem 

koncentrací může být v tomto případě řízená na rozhraní kapalina-kapalina. 

 

4.5 Membránová kapacitní deionizace 

 

 

Obr. 13 schéma membránové kapacitní deionizace 

Membránová kapacitní deionizace (MCDI) je proces odstranění iontů působením rozdílného 

elektrického potenciálu ve vodném roztoku, který proudí mezi protilehle umístěnými 

porézními elektrodami, na jejichž povrchu jsou iontoměnné membrány. Vzhledem k 

aplikovanému potenciálu ionty migrují a jsou selektivně absorbovány v elektrodách a tím 

vzniká proud se sníženou koncentrací solí. Vložení membrán má výhody, že z porézní 

elektrody nemůže dojít k uvolnění iontu, čímž se zvyšuje účinnost odstraňování solí. Pokud se 

během desorbce ionty uvolní, mohou být ve větší míře uvolněny z oblasti elektrody, čímž se 



       

28 

 

zvyšuje hnací síla pro odstranění iontů v dalším cyklu. Nejvíce prozkoumaná oblast MCDI je 

v úpravě brakické vody (BRWO) pro využití v zemědělství nebo ve výrobě pitné vody. 

Vzhledem k potřebě nízkého napětí při malých solnostech elektrolytu je možné tento proces 

spojit s energií získanou ze solárního panelu pro výrobu čisté vody. V současné době jsou tyto 

systémy komerčně úspěšné jako náhrada změkčovacích stanic používajících k záměně Ca
2+

 

iontů za sodné ionty z NaCl. Tento proces je bez použití chemikálií a vypouštěné množství 

sorbovaných iontů přímo do odpadních vod, výrazněji nemění jejich povahu. Jsou známé i 

první aplikace do automobilového průmyslu pro nátěrové linky pro opakované použití 

oplachové vody. 

 

4.6 Polarizační elektrodialýza  (PED) 

 

 

Obr. 14 Schéma polarizační elektrodialýzy 

Proces odsolování je založený na svazku složeného jen z unipolárních ionto-výměnných 

membrán. Na rozdíl od ED svazků, které mají páry složené z AM a CM membrán je svazek 

pro polarizační elektrodialýzu tvořen pouze jedním typem membrány (obr. 14).  Při 

odsolování není žádný rozdíl koncentrací solí v komorách mezi membránami. Nicméně, 

vzhledem ke koncentraci iontů a polarizací se iontová koncentrace liší na protilehlých 

plochách membrány, nebo v jejím prostoru. Koncentrace iontů je vyšší u jedné membránové 

hranice a nižší u druhé hranice membrány. Umístěním rozdělovače proudu elektrolytu mezi 

membránami, rozdělí proud na dva proudy průtoku. Jeden tvoří odsolenou vodou, a druhý 

koncentrát vody. Výraznou výhodou PED odsolování je jeho proudová účinnost vyšší než 

100%, která může generovat úspory energie kolem 40% v porovnání s ED pro stejný stupeň 

odstranění solí. Tradiční elektrochemické odsolovací metody jako ED, CDI a EDI mají 

maximální teoretickou proudovou účinnost 100%, v praxi proudová účinnost dosahuje cca 

90%. Zatím tyto procesy nepřekročily laboratorní měřítko. Unipolární převod iontů je 

použitelný i pro vícemocné/vícesložkové elektrolyty, proto má významný dopad do různých 

elektrochemických systémů. Odsolování pomocí PED má výhodu, že jsou soli odstraňovány 

současně a s tím i současně různorodé pevné částice. Membrány a modul má tedy menší 

náchylnost k zanášení, což je velkou výzvou v každém membránovém procesu.  
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4.7 Elektrodialýza s MF nebo UF membránami (EDUF)  

 

ED procesy s vloženými UF membránami o různé velikosti pórů do elektrodialyzéru byly 

zkoumány z pohledu možnosti separace nabitých velkých částic na základě jejich 

molekulárního náboje a velikost v elektrickém poli bez jakéhokoliv tlaku, nebo jako nahrazení 

procesů hydrolýzy peptidů a proteinů.  Jsou známy postupy a uspořádání modulů pro 

bioaktivní peptidy, potravinářské proteiny jak rostlinného tak biologického původu. (beta 

laktoglobulin, sojové proteiny, proteiny z vojtěšky, syrovátkové proteinové hydrolyzáty, 

antibakteriální peptidy). Získání bioaktivních peptidů, jako jsou antioxidanty, 

antihypertenziva, protinádorové, antimikrobiální a imunomodulační peptidy je separačně 

náročné a purifikační procesy jsou kritickým místem při výrobě v průmyslovém měřítku. 

 

5 Difuzní dialýza a její aplikace  

 

Difuzní dialýza je separační proces, který za pomoci iontovýměnných membrán separuje ze 

zpracovávaného roztoku (dialyzátu) vybrané ionty do roztoku na druhé straně membrány 

(difuzátu), kterým je nejčastěji voda. Hnací silou tohoto procesu je koncentrační gradient 

mezi roztoky na obou stranách membrány. DD s  aniontově výměnnými membránami je 

známá již řadu let a je nejčastěji využívána pro získávání kyselin z různých typů kyselých 

odpadních roztoků znečištěných kovovými ionty (obr. 15). DD s kationtově výměnnými 

membránami je novější záležitost a její hlavní potenciál je v čištění zásaditých roztoků (obr. 

16). Mezi výhody DD patří nízká spotřeba energie (pouze na čerpání roztoků), relativně malé 

instalační a provozní náklady a jednoduchá manipulace a údržba. Nevýhodou však je poměrně 

nízká výrobní kapacita, spotřeba vody a nutnost filtrace zpracovávaných roztoků kvůli 

zamezení zanášení membrán. DD je možné provozovat vsádkově nebo kontinuálně. Vsádkové 

uspořádání je typické zejména pro malé laboratorní zařízení. Kontinuální dialyzéry jsou 

nejčastěji protiproudé (pro dosažení maximálního koncentračního gradientu) a jsou pro ně 

charakteristické nízké lineární rychlosti proudění.  
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Obr. 15 Princip DD s AEM vysvětlený na příkladu separace HCl od kovových nečistot [2] 

 

Obr. 16 Princip DD s CEM vysvětlený na příkladu separace NaOH od Na2WO4 [2] 

 

 

Ve vědecké literatuře bylo již popsáno mnoho potenciálních aplikací DD, bohužel 

experimenty byly provozovány často s malými laboratorními zařízeními a mnohdy pouze 

s modelovými roztoky. Byly použity vsádkové i kontinuální dialyzéry, a v případě 

kontinuálních testů šlo ve velké většině o moduly deskového typu. Pouze jedna skupina 

čínských vědců se zabývala také spirálně vinutým modulem a modulem s dutými vlákny. V 

současné době je DD studována v ČR s použitím extrudovaných dutých vláken heterogenních 

kompozic typu membrán RALEX.    
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6 Iontovýměnné membrány 

 

Iontovýměnné membrány jsou nedílnou součástí elektromembránových procesů a jsou určeny 

pro transport iontových látek a nikoliv pro separaci neutrálních molekul. U tohoto typu 

membrán je hnací silou separace elektrické pole nebo rozdíl koncentrací. Podle složení a 

fyzikální struktury membrány se odlišují membrány homogenní a heterogenní. Přestože se 

tyto membrány řadí do kategorie neporézních membrán, mohou zvláště heterogenní 

membrány vykazovat jistou porozitu. Ta má vliv na separační vlastnosti, neboť snižuje 

selektivitu separace v důsledku tzv. volného objemu, kde nedochází k interakci volných iontů 

s fixovanými ionty vázaných na polymerním řetězci ionexu. Heterogenní iontovýměnné 

membrány mají porozitu vždy vyšší v důsledku narušení homogenní fáze pojiva heterogenní 

fází ionexu, přičemž porozita membrán obecně roste s rostoucí botnavostí iontovýměnné 

kompozice.  

Homogenní membrány – hlavní předností homogenních membrán je jejich nízká porozita a 

s tím související vysoká permselektivita a vysoká elektrická vodivost. Nevýhodou řady 

homogenních membrán je nutnost skladování ve zbotnalém stavu a náchylnost na mechanické 

porušení. Výhodou, ale zároveň i nevýhodou homogenních membrán je jejich vysoká 

selektivita, tyto membrány přednostně transportují malé univalentní ionty, ale méně ochotně 

převádějí větší ionty.  

Heterogenní membrány – hlavní předností heterogenních membrán je především jejich 

robustnost, relativně jednoduchá a nenáročná výroba a také možnost vysoké variability 

složení. Prakticky všechny tyto membrány se vyrábí v suchém stavu, což ulehčuje skladování 

a manipulaci. V porovnání s homogenními membránami je nevýhodou těchto membrán nižší 

selektivita daná vyšší porozitou, nižší vodivost daná větší tloušťkou membrán a také vyšší 

křehkost v suchém stavu. Výhodou, ale zároveň i nevýhodou heterogenních membrán je jejich 

nižší selektivita daná větší porozitou, tyto membrány jsou schopné transportu i větších iontů a 

proto se dobře hodí k odstranění všech iontů bez rozdílu preference. Příkladem může být 

hluboké odsolování mléčné syrovátky, kde elektrodialýza s heterogenními membránami je 

schopna velmi snadno dosahovat vysokého stupně odsolení oproti elektrodialýze 

s homogenními membránami. 

Výzkum a vývoj iontovýměnných membrán směřuje k dosažení co nejvyšší iontové vodivosti 

a permselektivity. Vzhledem k tomu, že vodivost membrány roste s klesající tloušťkou, je 

snaha vyrábět membrány co nejtenčí. Současně musí být dostatečně mechanicky pevné, aby je 

bylo možno upevnit v  elektrodialyzačním svazku. Nejtenčí membrány je možno použít 

v palivových článcích, neboť zde je membrána uchycena nejen v těsnící, ale je fixována i 

v aktivní ploše pomocí vysoce porézní difúzní vrstvy. Iontová vodivost membrány je dána 

obsahem funkčních skupin. Polymerní kompozit musí obsahovat silně kyselé nebo bazické 

skupiny. U katexových membrán se v drtivé většině jedná o sulfonovou skupinu a u 

anexových o kvarterní aminové deriváty.  S  rostoucím obsahem funkčních skupin se zvyšuje 

i obsah vody ve zbotnalé struktuře, přičemž polymer se může stát i zcela rozpustným. 
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Z tohoto důvodu je konečná struktura polymerní membrány stabilizována zesíťováním. 

V současné době se výzkumný zájem ubírá směrem ke speciálním membránám, jako jsou 

membrány s preferenčním transportem univalentních iontů, membrány se sníženým 

transportem vody pro maximalizaci koncentrací v koncentrátu nebo bipolární membrány. 

Vlastnosti heterogenních membrán ovlivňují nejen typ použitého pojiva a iontoměniče, ale i 

obsah a distribuce velikosti částic ionexu. Přestože existuje řada teorií popisující transport 

iontů v iontovýměnné membráně, nepodařilo se je zatím využít pro simulaci a predikci 

vlastností membrán s cílem určit nejlepší složení. Z tohoto důvodu je výzkum v této oblasti 

řízen snahou získat co nejvíce informací o vztahu mezi složením, strukturou a vlastnostmi 

membrány, na jejichž základě by bylo možné dále zlepšovat požadované transportní 

charakteristiky.  

Výzkum membránových iontovýměnných materiálů zaměřený na výrobu energie, obnovitelné 

zdroje energie, skladování energie a úspory energie je soustředěn v ČR na spolupráci ÚMCH 

AVČR a VŠCHT Praha. 

Membrány pro elektrolýzu vody – procesem je výroba velmi čistého vodíku a kyslíku 

využitím přebytečné energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické elektrárny, větrné 

elektrárny). V alkalických elektrolyzérech se dosud využívají kancerogenní azbestové 

diafragmy. Ty se dají nahradit anionaktivními stabilními membránami. Jako nejstabilnější 

funkční skupina v silně alkalickém prostředí se ukázala benzyltrimethylammoniová funkční 

skupina Vhodným nosičem je blokový kopolymer polystyren-block-poly(ethylen-ran-

butylen)-block-polystyren. Jeho výhodou je separace fází a vznik mikroseparovaných domén 

a kanálků, zvyšující vodivost oproti homogenním membránám.  

Pevné elektrolyty do Li-ion baterií – v současných Li-ion akumulátorech 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. Cílem je nahradit kapalné systémy pevnými nebo gelovými elektrolyty, které jsou 

netoxické a méně hořlavé. Tyto pevné nebo gelové elektrolyty mají nižší vodivost a proto  

jsou vyvíjeny nové typy polymerních neporézních membrán na bázi polymerizovatelných 

iontových kapalin, které slouží jako separátor i jako elektrolyt. Optimální struktury jsou  

poly(vinylalkylmidazolium)bis(trifluoromethylsulfonylimide) nebo  

poly(vinylbenzyltributylphosphonium)bis(trifluoromethylsulfonylimide). Výsledné polymerní 

membrány se dají modifikovat výměnou aniontu. Perspektivním materiálem pro tuhé 

elektrolyty Li-ion baterií jsou kopolymery tetrahydrofuranu a epichlorohydrinu Jejich 

výhodou je chemická podobnost s poly(oxyethylen)em, který je známý schopností rozpouštět 

a dobře vést lithné ionty. Další jeho výhodou je nulová krystalinita 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 (Evropský projekt MAT4BAT). 
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Palivové články – V současnosti používané katexové membránové elektrolyty pro palivové 

články jsou nejčastěji na bázi perfluorovaných sulfonovaných polymerů. Jejich výhoda je 

vynikající chemická odolnost, ale nevýhodou je relativně vysoká cena. Materiály vyvíjené 

v ÚMCH AV ČR, v.v.i. Jsou na bázi fosfonovaných polymerů s nosičem z blokového 

kopolymeru polystyren-block-poly(ethylen-ran-butylen)-block-polystyren. V současnosti byly 

připraveny membrány s esterifikovanými fosfonovými skupinami a je vyvíjena metoda 

hydrolýzy fosfoesterů.  

  

 

7 Separace plynů a par, pervaporace  

 

Separace plynů a par je obor membránových separací rozvíjející se v posledním období na 

základě nových polymerních membránových materiálů i jejich hybridních struktur. Ve 

srovnání s tradičními separačními procesy v plynné fázi, jako je kryogenní destilace, 

představují membránové separace moderní a čistou separační techniku s nízkými nároky na 

energie. Přispívá tak pozitivně k rozvoji alternativních, obnovitelných nebo 

nízkoenergetických zdrojů energie.  

Velmi rozšířenou membránovou aplikací je separace dusíku ze vzduchu. Pro získání N2 a O2 

se využívá vzduch s obsahem 78 obj. % N2, 21 obj. % O2 a 1 obj. % dalších minoritních 

složek. Pro dělení vzduchu lze použít mnoho membrán, které se liší selektivitou a 

propustností. Nicméně naprostá většina aplikací využívá membránové moduly z dutých 

vláken, které pracují za nízkých tlaků (do 1 MPa). V současné době v návaznosti na globální 

ekologickou problematiku se celosvětově velmi dynamicky rozvíjí membránové dělení CO2 

ze směsi s CH4, CO, N2 a vyšších uhlovodíků, kde se nejvíce používají acetátcelulosové a 

polyamidové polymerní membrány. 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. 

V České republice se úspěšně rozvíjí čištění surového bioplynu dvěmi konkurenčními 

metodami. Membrain s.r.o. vyvinula technologii na získání biomethanu z bioplynu a tato 

pilotní jednotka využívá polyimidová dutá vlákna Společnost ČEZ a.s. ve spolupráci s Českou 

hlavou s.r.o. úspěšně otestovaly pilotní jednotku na čištění bioplynu metodou vodní 

kondenzující membrány na spirálně vinutých reverzně-osmotických modulech. Technologie 

je založena na vodou zbotnalém tenkém filmu na povrchu membrán. Voda jako polární 

rozpouštědlo přednostně rozpouští polární plyny. Na rozdíl od iontových kapalin se voda 

z membrány během separace odpařuje, ale je průběžně doplňována vlhkostí přítomnou v 

přiváděném plynu, např. v bioplynu nebo ve spalinách. Toto doplňování přináší jednu 

důležitou výhodu pro separaci – selektivní vrstva se neustále obnovuje, takže nemůže dojít 

k jejímu přesycení pronikajícím plynem jako v případě kapaliny v pórech membrány. 
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Membrána založená na tomto principu (Obr. 17) prokázala svůj potenciál při čištění surového 

bioplynu, kdy byl CH4 oddělen od CO2, H2O, H2S, NH3, aromatických a alifatických 

uhlovodíků [20]. 

 

 

 

Obr. 17: Princip separace surového bioplynu pomocí kompozitní reverzně-osmotické 

membrány 

 

Veškerá voda použitá pro separaci pochází z vlhkosti obsažené v přiváděném plynu. Tato 

vlhkost kondenzuje na povrchu hydrofilní membrány a její teplota je konstantně udržována 

pod rosným bodem. Kondenzující voda na povrchu hydrofilní zbobtnalé tenkovrstvé 

kompozitní membrány (TFC) vytváří separační vrstvu, která odděluje CO2, H2S a další 

polární plyny od CH4 v surovém bioplynu díky jejich vyšší rozpustnosti ve vodě. Cílem je 

prokázat, že tato metoda je vhodná i pro jiné ve vodě rozpustné sloučeniny, jako jsou SO2, 

HCl, HF, CO2 a NOx přítomné ve spalinách. Kontakt povrchu TFC membrány s vodou 

způsobuje bobtnání tenkého polyamidového filmu. Během impregnace je porézní nosič také 

nasycen vodou a během experimentu se tato voda díky nízkému tlaku odpaří ze spodní strany 

membrány. Ve skutečnosti se jedná o jednostupňovou technologii, kde vodní páry a všechny 

nežádoucí sloučeniny rozpustné ve vodě permeují přes membránu TFC do proudu permeátu – 

tedy odpadu. Odpadní proud z membránového čištění může být dále účinně vyčištěn řadou 

návazných technologií, např. pomocí elektrochemických procesů. 
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7.1 Membrány pro separace plynů 

 

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

při výrobě čistého vodíku, kde vodíkový atom difunduje kovem ve formě protonu. Cena 

membrán je vysoká. 

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. 

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.  

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 nových typů polymerů pro separaci plynů jsou zajímavé polyetheretherketony 

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

Organicko-anorganické materiály (MOF- metal organic frameworks) jsou 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. 

Membrány 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 
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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. 

 

7.2 Pervaporace  

 

Pervaporace (PV) je membránový proces, který dosud nenalezl široké uplatnění v aplikační 

sféře. Vyznačuje se potřebou membrán se specifickými vlastnostmi umožňujícími separační 

proces probíhající z kapalné do plynné fáze. Pervaporace nachází v současné době uplatnění 

hlavně v oblasti hydrofilní pervaporace (dehydratace organických látek), organofilní 

pervaporace (odstranění stopových množství organických látek z vodných roztoků) a separace 

organických směsí (separace polárních/nepolárních rozpouštědel, separace izomerů, separace 

aromatických/alicyklických směsí). Větší využití pervaporace omezuje několik faktorů – 

nízký výkon a vysoká cena membrán, krátká životnost membrán, cena pervaporačních 

průmyslových jednotek a nedostatek vědomostí o reálném potenciálu procesu. Intenzivně se 

vyvíjejí nové membrány jak na poli výzkumu, tak u výrobců membrán. Hlavní zlomem byla 

realizace speciálních modulů s dutými vlákny osazených odolnými membránami s vysokou 

teplotní odolností.. Nové trendy jsou ve vývoji membrán na bázi zesíťovaných polymerů, 

zeolitových membrán, keramických membrán a nanokompozitních membrán. Také 

kombinace polymerů s anorganickými membránami může zatraktivnit pervaporaci a rozšířit 

pole průmyslových aplikací v separacích organických směsí, částečně pro chemický a 

petrochemický průmysl a pro získání aromat v nápojovém a potravinářském průmyslu. 

Membrány PIM (membrány s vnitřní porozitou) je nová zajímavá skupina materiálů 

vyznačující se  lepší tepelnou a chemickou stabilitu a dokonalejší selektivtou. Velká 

pozornost je věnovaná rozvoji biopolymerních membrán, které mohou pracovat v silně 

kyselém prostředí a jsou stabilní pro širokou oblast organických rozpouštědel a zajišťují 

odpovídající odloučení vody. Keramické membrány, které jsou naočkovány dlouhými řetězci 

fluoroalkylsilanů (FAS) se mohou použít na získávání různých aromatických esterů z jejich 

binárních vodných roztoků. V případě FAS-dopované membrány z aluminy bylo zjištěno, že 

má povrch s vysokou hydrofobicitou, který je daleko lepší než u membrán silikonových.    

Dlouhodobé vystavení vlivům vzduchu a vody potvrdilo stabilitu FAS dopovaných membrán 

a fluorovaný povrch vykazoval stabilitu do 250°C v různých rozpouštědlech jako je hexan a 

toluen Ve výzkumném středisku VITO byly vyvinuty alternativní dopovací metody založené 

na chemii organokovových sloučenin, konkrétně na použití Grignardových činidel. Tato 

metoda umožňuje vytvoření přímé ne-hydrolyzovatelné vazby mezi OH skupinami na 

povrchu membrány a atomem kovu.  

Nové průmyslové aplikace pervaporace jsou ve zpracování kyselých roztoků, které vyžadují 

vysoce stabilní membrány.  Separace organických směsí s využitím biopolymerních membrán 

je stále velkou výzvou, protože tyto membrány jsou schopné vydržet drsné podmínky 

separace. Odstranění aromatických sloučenin a sirných látek z paliv v petrochemickém 
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průmyslu je potenciálně velmi významná aplikace s obrovským trhem. Bylo provedeno 

několik výzkumných studií na toto téma (byla navržena jednotka na zpracování lehkého a 

středně těžkého benzinu). Proběhl rozvoj organofilních pervaporací, při kterých se  odstraní 

nízká koncentrace organické fáze od vodné fáze. Problém nebyl pouze ve vývoji adekvátních 

membránových materiálů, ale zejména v návrhu technologie  systémů, ve kterých je obvykle 

hnací síla procesu příliš nízká vzhledem k nízké koncentraci organické fáze v nástřiku.   

Zajímavou inovací je získání hodnotných přírodních aromatických sloučenin z vodných 

roztoků a fermentačních médií vzhledem k současným trendům přehodnocení potravinářských 

produktů.  

Důležitým trendem je aplikace hybridních systémů, které se mohou rozdělit na dva druhy: 

spojení pervaporace a reaktor, nebo kombinace pervaporace s jednou, nebo dalšími 

separačními technikami. Příkladem může být odstranění fenolu z odpadních vod při oxidaci 

kumenu. Tento proces produkuje odpadní vody s obsahem 1 – 3% fenolu, acetonu a dalších 

látek. Čištění těchto odpadních vod vede k procesu ve složení destilace-pervaporace-adsorpce.  
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8 Závěry  IAP 

 

Česká membránová platforma rozvíjí základní ideu dalšího rozvoje membránových technik a 

zařazení jejich stávajících i vyvíjených postupů do strategických plánů dalšího vývoje 

společnosti. Podpora inovačních procesů v širokém spektru technologií a tím i zvyšování 

konkurenceschopnosti české ekonomiky je důvodem k mapování stávajících membránových 

technik, jejich inovací a postupnému zvyšování informovanosti nejen členů platformy.  

Současné i perspektivní uplatnění membránových technologií v návaznosti na nadcházející 

digitalizaci pracovního procesu je zárukou snižování energetické náročnosti lidské činnosti i 

zvyšování kvality životního prostředí. Pochopení základních prinbcipů nových 

membránových technik je základem pro odborné posouzení vhodnosti jejich zařazení do 

výrobní praxe. Proto je tento dílčí Implementační akční plán členěn a věnován membránovým 

procesům podle jejich fyzikálně chemických kriterií. Získané poznatky budou v další činnosti 

platformy použity pro odborně zaměřené semináře pro veřejnou i podnikovou informovanost. 

Zvlášrní pozornost je věnována  elektromembránovým procesům, které mají v tuzemsku 

výrazné zastoupení ve výzkumu, výrobě i v technologických aplikacích s úspěšným 

uplatněním v mezinárodní konkurenci. Ve zprávě uvedené údaje dokumentují stálý pokrok v 

rozvoji membránových procesů, s kterým je nezbytné být ve stálém kontaktu a jehož 

poznatky mohou být implementovány do výzkumných i výrobních aktivit. Česká 

membránová platforma bude i nadále odporovat a organizovat semináře a workshopy s cílem 

těsnějšího propojení stávajících subjektů činných v membránové problematice, zejména 

universit, ústavů Akademie věd ČR a Membránového inovačního centra. Samozřejmostí je 

vedle vzájemného propojení tuzemských partnerů i stálý kontakt se zahraničními partnery jak 

na bilaterální úrovni, tak v mezinárodních institucích, Evropské membránové společnosti a 

EMH. 
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