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1 MEMBRÁNY A MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY 

Miroslav Bleha, Libuše Brožová, Jan Křivčík 

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 několik 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 multidisci-

plinárními 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 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.  

1.1 Membrány pro tlakové separační procesy 

Pro tlakové separační procesy [1] se používají jak neporézní, tak i porézní membrány, 

případně 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, extruze 

s následným dloužením u polymerů po rozpouštědlový systém v případě licích technik 

a použití metody inverze fází. Další jsou speciální metody řízeného děrování (tzv. 

„tracketching“). 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 
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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 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). 

Porozita extrudovaných filtračních 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 vyrábějí 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. 

Membrány vyráběné z roztoků polymerů mají porézní nebo neporézní strukturu. Touto 

metodou lze 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 vyrábějí ve formě 

dutého vlákna s typickou prstovou strukturou vnitřní porozity. 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 vyrábějí jako vícevrstvé. Prakticky stejným způsobem se vyrábějí 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 vyrábějí 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-difuzního 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, neboť intenzita toku látek přes membránu klesá s klesající velikostí pórů 

a tloušťkou membrány. 

Mikro a nanovlákenné membrány jsou vyráběny zvlákňováním polymeru a nanášením na 

podložku nebo podkladový pás a následným zpevněním struktury. Jednotlivé způsoby se od 

sebe liší způsobem zvlákňování taveniny polymeru a nanášení vláken na podkladový materiál. 

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

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

pojivovou složkou) nebo tepelně. Z tohoto důvodu je využití těchto membrán spíše pro 

krátkodobé nebo jednorázové účely jako jsou osobní filtry apod. 

Specialitou porézních separačních membrán jsou membrány s řízenou velikostí a distribucí 

pórů. Takovouto strukturu je možné připravit 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 zvláštní účely jako např. 

pro laboratoře, kde je žádoucí vysoká přesnost separace dle velikosti částic. Vzhledem 

k tomu, že póry se vytvářejí dodatečně, je materiál volen s ohledem na možnost daného 

způsobu děrování a na požadovaných fyzikálně-mechanických vlastnostech. Z důvodu jasně 

definované velikosti pórů, které jsou navíc přímočaré v profilu membrány, je minimální 

problém zanášení pórů.     

1.2 Membrány pro separaci plynů a par 

Nejvíce průmyslově využívané polymerní membrány pro separaci plynů a par [2, 3] jsou: 

acetát celulosy, etylcelulosa, polykarbonát, polydimethylsiloxan, 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)propyn] (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 
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způsobuje vysoké toky přes membránu. 

Další skupinu tvoří polymery s vnitřní porozitou, PIM (polymers of intrisic porosity) [4]. 

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) [5] 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 [6] 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. 

Kovové membrány [7] 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 [8-10] jsou 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 odstra-

ňování organických par. Připravují se ve formě tubulárních membrán. Nevýhodou je jejich 

vysoká cena.  

Membrány na bázi uhlíku [11] jsou 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.  

Využití membrán v procesu pervaporace [12, 13] omezuje několik faktorů, především 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 akademického výzkumu, tak u výrobců membrán. Hlavní 

zlomem byla realizace speciálních modulů s dutými vlákny 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 aromátů v nápojovém a potravinářském průmyslu. Membrány PIM (membrány 

s vnitřní porozitou) je nová zajímavá skupina materiálů vyznačující se lepší tepelnou 
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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) [14] 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. 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 podmínky separace. Odstranění 

aromatických sloučenin a sirných látek z paliv v petrochemickém průmyslu je potenciálně 

velmi významná aplikace.  

1.3 Iontovýměnné membrány 

Iontovýměnné membrány jsou nedílnou součástí elektromembránových procesů [15, 16] 

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 vázanými 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.  

1.3.1 Homogenní iontovýměnné membrány 

Hlavní předností homogenních iontovýměnných membrán je jejich nízká porozita a s tím 

související vysoká permselektivita a vysoká elektrická vodivost. Nevýhodou řady homo-

genních 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.  

1.3.2 Heterogenní iontovýměnné membrány 

Hlavní předností heterogenních iontovýměnných membrán [17] je především jejich robust-

nost, 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 
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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 homo-

genními membránami. 

1.3.3 Výzkum a vývoj iontovýměnných membrán 

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. 

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. Zvláštní skupinou iontovýměnných membrán jsou polymerní elektrolyty 

používané ve výrobě velmi čistého vodíku a kyslíku při elektrolýze vody. V alkalických 

elektrolyzérech se dosud využívají kancerogenní azbestové diafragmy. Ty se dají nahradit 

anionaktivními stabilními membránami, z kterých je v silně alkalickém prostředí 

nejstabilnější benzyl-trimethylammoniová 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. 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(trifluoromethylsulfo-nylimide) nebo 
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poly(vinylbenzyltributylphosphonium)-bis(trifluoromethylsulfonylimide). Výsledné polymer-

ní 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. 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 Ústavu makromolekulární chemie 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. Výzkum membránových 

iontovýměnných materiálů zaměřený na výrobu energie, obnovitelné zdroje energie, 

skladování energie a úspory energie je soustředěn v ČR na spolupráci ÚMCH AV ČR 

a VŠCHT Praha.  

 

1.4 Závěr 

Hlavními požadavky na vlastnosti membránových materiálů jsou vysoká propustnost 

a selektivita pro danou separovanou látku. Těchto vlastností lze dosáhnout jednak chemickou 

funkcionalizací membránových materiálů šitých na míru danému separačnímu procesu nebo 

vhodným uspořádáním a konstrukcí membrány (dutá vlákna, ploché membrány, kompozitní 

membrány, kompaktní nebo porézní membrány apod.). Při přípravě nových membránových 

materiálů je též nutné přihlédnout i k ekonomickým a ekologickým požadavkům. 
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2 MEMBRÁNOVÉ  PROCESY 

2.1 Tlakové membránové procesy  

Petr Mikulášek, Hana Jiránková, Jiří Cakl 

2.1.1 Srovnání situace v ČR a ve světě 

2.1.1.1 Aplikace tlakových a osmotických membránových procesů v oblasti 

chemických a průmyslových výrob 

Tlakové (TMP) a osmotické (OMP) membránové procesy dnes nacházejí uplatnění i v řadě 

oblastí, které přímo nesouvisí s úpravou nebo čištěním vody. Kromě potravinářství a farmacie, 

kterým je věnována samostatná kapitola, se jedná zejména o výrobu chemických látek 

(meziproduktů) různé čistoty, petrochemii, spotřební chemii, kosmetiku, barviva, pigmenty, 

polymerní materiály, textilní a kožedělný průmysl, strojírenství, elektrotechniku a dopravu 

(především automobilový průmysl a lodní dopravu).  

V oblasti chemických a průmyslových výrob jsou testovány a v řadě případů nacházejí TMP 

a OMP své uplatnění zejména jako: 

– alternativní procesy k rektifikaci, extrakci a adsorpci při dělení, čištění, regeneraci, 

recyklaci nebo valorizaci vedlejších produktů reakcí (NF, RO, FO), 

– alternativní procesy k sorpci, extrakci a iontové výměně při zpracování a recyklaci 

vynášených složek z lakování, moření a dalších povrchových úprav (UF, NF, RO, FO), 

– alternativní procesy k odparkám při zvyšování koncentrace produktů (MF, UF, NF, 

RO, FO), 

– alternativní procesy k iontově výměnné demineralizaci při odsolování a promývání 

produktů (UF, NF v diafiltračním módu), 

– procesy zvyšující výtěžek reakcí prostřednictvím nových konceptů membránových 

reaktorů a bioreaktorů, které například rozšiřuji oblasti využití homogenních operací 

v důsledku 

 snadné recyklace dispergovaného katalyzátoru (MF), 

 odvodu nízkomolekulárních produktů reakce (NF, FO), 

 selektivního dávkování reaktantů pomocí membrán (UF, NF), 

 využití membrány jako nosiče katalyzátoru, a současně separačního elementu 

(MF, UF, NF), 

– procesy umožňující efektivní přípravu technologické vody o požadované kvalitě (MF, 

UF, NF, RO, FO), 

– procesy pro produkci velmi čisté vody pro high-tech technologie, například 

v elektrotechnice (vícestupňová RO v různých kombinacích s IE a elektro-

membránovými procesy), 

– součást integrovaných složitějších membránových výrobních celků (např. autothermní 

reforming). 
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Zajímavou oblastí je využití TMP při zpracování a čištění vody využívané nebo odpadající 

v různých fázích petrochemických procesů. Nejnovější kritický přehled stávajících přístupů 

doplněný o naznačení budoucích trendů zpracovali autoři [1]. Podle autorů [1] má začlenění 

membránových technologií v ropném průmyslu značný potenciál už jen z toho pohledu, že 

v současnosti je celosvětově v provozu cca 700 000 ropných vrtů a 655 ropných rafinerií, 

které mají značnou potřebu upravené vody a zároveň produkují velké množství odpadů. 

Využití membránových procesů akceleruje cca od roku 2000. V roce 2012 se v ropném 

průmyslu zpracovávalo membránovými procesy 1,57 milionu m
3
 d

–1
 nástřiku. Tento údaj byl 

získán z analýzy 268 aplikací z 32 zemí, které používaly různé membránové technologie. 

Většina implementací se nacházela v zemích produkujících ropu a směřovala hlavně k úpravě 

procesní vody nebo injekční vody pocházející z brakické vody (studniční voda), mořské vody 

a povrchové vody. Základním trendem do budoucnosti se předpokládá omezení vypouštění 

upravených odpadních vod a jejich další dočištění, recyklace a opětovné použití. 

Rozvíjející se oblastí je nanofiltrace organických rozpouštědel. Proces je charakteristický 

řadou neobvyklých interakcí materiálu membrány a rozpouštědla. Proces nanofiltrace 

organických rozpouštědel má širokou škálu tematických podskupin, která mohou být ozna-

čeny [2] jako zkoncentrování rozpouštědla, výměna rozpouštědla (diafiltrace), nebo jeho 

čištění a opětovné využití (recovery). Systém lze dále rozšířit o syntézu a krystalizaci 

s asistující nanofiltrací organického rozpouštědla nebo celou řadu katalytických procesů. Řada 

aplikací zaměřených na specifika konkrétních látek je podrobně popsána například v literatuře 

[2-4]. Rostoucí trend je zřejmý ve využití komerčně dostupných kompozitních nanofiltračních 

membrán, které lze vybrat (přizpůsobit) tak, aby byl vytvořený systém optimalizován pro 

danou separaci. Zejména druhá generace membrán (např. DuraMem, SolSep, GMT-oNF-2) 

má mnohem spolehlivější stabilnější výkonové charakteristiky, což pravděpodobně urychlí 

další zavádění nanofiltračních procesů s organickými rozpouštědly v průmyslu.  

Další zajímavou oblastí pro nasazení a širší využívání membránových separací je strojírenství, 

automobilový průmysl a zejména povrchová úprava kovů a dalších materiálů. Zde je již 

celosvětově standardně využívána ultrafiltrace při elektroforetickém nanášení katodických 

i anodických nátěrových materiálů. Dále jsou TMP testovány a využívány při recyklaci 

oplachových vod jak z galvanických procesů, fosfátovacích procesů, tak i z procesů 

využívajících k povrchové ochraně vodou ředitelné nátěrové hmoty. Významné uplatnění též 

nachází MF a UF při údržbě a recyklaci kovoobráběcích řezných a chladicích emulzí. 

 

2.1.1.2 Aplikace tlakových a osmotických membránových procesů v oblasti 

energetiky 

Celosvětově bylo zavádění membránových separací v energetice započato koncem 80. let 

minulého století, zejména jako konkurenční proces k iontově výměnné demineralizaci při 

přípravě napájecí vody parních kotlů. V průběhu následujících let membránové technologie 

postupně pronikly i do dalších částí a oblastí energetiky, jedná se zejména o:  

– další zvýšení účinnosti a odstranění některých nedostatků (investiční náročnost, 

zastavěná plocha, pracnost a ekologické dopady) stávajících energetických zařízení, tj. 
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klasická tepelná energetika, jaderná energetika a energetické systémy s vazbou na 

obnovitelné zdroje, 

– vývoj energetických systémů, v nichž jsou membrány součástí centrální produkční 

jednotky energie – membránové energetické systémy, tzv. „blue energy“. 

MF se též využívá při čištění vratných kondenzátů, tj. pro odstranění nečistot a iontového 

znečištění (z koroze potrubí) při zvýšené teplotě kondenzátů. Řada publikovaných prací 

zmiňuje i využití MF, UF, NF nebo RO při úpravě a čištění chladicí vody. Míra zavádění 

těchto technologií je výrazně závislá na již vybudované základní infrastruktuře výroby 

energie. To znamená, že nové jednotky stavěné na „zelené louce“ jsou obvykle vybaveny 

nejmodernějšími membránovými postupy, zatímco inovace starších technologií často pouze 

kopíruje na vyšší úrovni původní zařízení. To je jednou z hlavních příčin, proč se například 

ionexové technologie používané pro úpravu napájecí vody stále úspěšně udržují. 

V oblasti jaderné energetiky nacházejí membránové separace obdobné uplatnění jako 

u klasických tepelných zařízení. Navíc jsou publikovány výsledky studií zaměřených na vyžití 

RO a NF pro čištění primárního chladicího okruhu elektrárny. Jedná se především 

o odstraňování kyseliny borité a dalších kontaminantů. Například autoři [5] realizovali řadu 

experimentů, jejichž cílem byla náhrada odparky membránovou separací (RO) pro elektrárnu 

Temelín. 

Uvádí se též, že malé a střední jaderné reaktory jsou vhodné jako zdroj energie pro odsolování 

(např. mořské vody), a to často v kombinaci s kogenerací elektřiny využívající nízkotlakou 

páru z turbíny a teplý nástřik mořské vody z koncového chladicího systému reaktoru. Systémy 

byly ověřeny například na jaderných letadlových lodích americké armády. Současné případné 

odsolování umožňuje snadné změny odběru elektřiny při zachování optimálního výkonu 

reaktoru. Odsolenou (pitnou) vodu lze přitom skladovat mnohem snadněji než elektrickou 

energii. 

 

2.1.1.3 Aplikace tlakových a osmotických membránových procesů v oblasti 

potravinářství a farmacie          

Tlakové membránové procesy využívané v potravinářství, farmaceutickém průmyslu 

i v dalších odvětvích jsou vhodnou alternativou k tradičním procesům. Nacházejí stále větší 

uplatnění zejména při úpravě vody, při zpracování a recyklaci odpadní vody, v bio-

technologiích a při zpracování potravin.   

V evropském i v celosvětovém měřítku je nejvíce rozšířeným tlakovým procesem reverzní 

osmóza, která se kromě své primární aplikace (odsolování mořské a brakické vody) využívá 

prakticky ve všech oborech jak pro přípravu velmi čisté vody (elektrotechnický průmysl, 

energetika, zdravotnictví), tak často i pro finální úpravu vody procesní a odpadní. Vzhledem 

k obrovskému rozsahu použití reverzní osmózy je tato technologie již velmi dobře zvládnutá 

a komerčně dostupná pro různé aplikace díky vývoji nových typů (levnějších) membrán [6]. 

Z možných konfigurací se nejvíce využívají spirálně vinuté moduly z modifikovaného 

polyamidu a dalších polymerních materiálů, často se speciální antifoulingovou úpravou. 
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V mlékárenství, při zpracování ovocných šťáv, v pivovarnictví nebo při zpracování odpadní 

vody z olivového oleje se již v poměrně velkém rozsahu využívají mikrofiltrace, ultrafiltrace 

a nanofiltrace. Použití membránových technologií v potravinářství je zvláště rozšířeno 

v zemědělských oblastech států jižní a západní Evropy, tedy v Itálii, Španělsku, Portugalsku, 

Francii, případně v zemích bývalé Jugoslávie. Pro oblast aplikací membránových procesů 

byla vypracována řada přehledových studií zabývajících se jednotlivými aspekty provozování 

membránových technologií [6], např. předúpravou nástřiku, konfiguracemi a výběrem 

membrán, znovuzískáváním živin i opětovným použitím vody, zanášením membrán 

i modelováním apod. [7-9].  

Vzhledem k nutnosti častého čištění membrán jsou v potravinářských technologiích často 

používány keramické membrány, které jsou vhodné pro možnost snadné sterilizace a zajištění 

hygienické nezávadnosti potravin. S výhodou se také používají kombinované či hybridní 

membránové procesy nebo membránové bioreaktory.  

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.  

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, 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. 2.1), 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 polypro-

pylénových 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 

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 vyu-
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žitím 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. 

Využití membránových technologií v pivovarnictví lze rozdělit do třech hlavních oblastí, 

kterými jsou výroba mladiny, kvašení a dokvašování mladého piva a oblast filtrace piva a jeho 

dealkoholizace [10]. Při kvašení a dokvašování mladého piva může nalézt uplatnění zejména 

mikrofiltrace a ultrafiltrace v souvislosti s použitím těchto procesů pro zpracování vzniklých 

sedimentů. Hlavním cílem separace je zpětné získání různých meziproduktů či již mladého 

piva, přičemž lze zamezit ztrátám v hodnotách kolem 5 % z celkové roční produkce.  

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. %  [11].  

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 a pro zpracovávanou surovinu.  
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Tabulka 2.1: 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 

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  

Eurowater,spol. s r.o. 

(Kolín) 
www.eurowater.cz 

Úprava speciální procesní a pitné 

vody, RO moduly a příslušenství 

GREEN-TECH 

M+H, s.r.o.  

(Velké Meziříčí) 

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

průmyslových kapalin, MF, UF 

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 

WATEK s.r.o. 

(Ledeč nad Sázavou) 
www.watek.cz 

Systémy úpravy vody, filtry, ionexy, 

RO 

WATERFILTER 

s.r.o. (Praha) 
www.waterfilter.cz 

Systémy úpravy vody, filtry, ionexy, 

RO 

ZENA s.r.o. 

(Brno) 

www.zena-

membranes.cz 

Úprava vody, moduly s dutými vlákny, 

ME kontaktory, ME destilace 

 

2.1.1.4 Aplikace tlakových a osmotických membránových procesů v oblasti 

ochrany životního prostředí 

Voda se vyskytuje 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 

[12, 13]. 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 
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přípravků a produktů osobní hygieny, jakož i anorganických látek (včetně těžkých kovů 

a toxických aniontů). 

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 [14, 15], které mají unikátní 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.  

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 [16], ale i dalším 

kovům, jako Co, As, Mn, Ni [17-20]. V publikovaných článcích je uvedeno mnoho údajů 

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

různých směsí.  

Odstraňování organického znečištění je cíleno 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 

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 [21, 22]. 

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 a je možné ji provádět mnoha technikami [23-26]. 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 [27]. 

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 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, k zlepšení jejich funkce, intenzifikace procesu, odstranění dalších 

škodlivin jako jsou organické látky, ionty těžkých kovů apod. Kombinované procesy 

nacházejí využití v potravinářském, farmaceutickém, chemickém průmyslu i při ochraně 
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životního prostředí zejména při čištění vod. Voda upravená pomocí těchto procesů může být 

zbavena nerozpuštěných látek, koloidů, organických látek, těžkých kovů, detergentů, stopo-

vého 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.).     

Membránová technologie představuje jedno z možných řešení jak vyhovět zpřísňujícím se 

limitům na kvalitu čištěných odpadních vod vypouštěných do recipientu. Tato v ČR relativně 

nová technologie byla již ve světě ověřena řadou aplikací (např. Nizozemí, Francie, SRN, 

VB). 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.  

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 [28]. 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 [28-29]. Byly provedeny srovnávací testy 

nanovlákenných membrán – v laboratoři připravená polysulfonová (PSFl) membrána 

s komerční polyvinyliden fluoridovou (PVDFt) a polyethylenovou (PEk) membránou. 

Výsledky přehledové práce [30] ukazují, že nízkonákladové nanovlákenné membrány jsou 

vhodné pro použití v MBR a je možné je použít jako náhradu komerčně dostupných 

membrán.  

Z přehledu publikovaných prací uvedených v [30] je zřejmé, že netkané nanovlákenné 

membrány mohou být použity jako separační materiál hlavně v procesech využívajících 

membránové bioreaktory. Rovněž je patrné, že nanovlákenné membrány, které se vyrábějí 

metodou elektrozvlákňování především z polyakrylonitrilu na polyethylentereftalátové 

netkané matrici, vykazují mnohonásobně vyšší hodnoty průtoku permeátu (2−3krát), než 

komerčně dostupné polymerní a keramické membrány využívané pro mikrofiltraci.  

Provedená literární rešerše 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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2.1.2 Závěr 

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 

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 elektromem-

bránových 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.). 

Mezi nejvýznamnější membránové procesy v této aplikační kategorii uvádíme reverzní 

osmózu (RO), elektrodialýzu (ED), ultrafiltraci (UF), mikrofiltraci (MF), elektro-deionizaci 

(EDI) a membránové bioreaktory (MBR). V poslední době nabývá na významu využití MF 

a UF provozované v tzv. dead end módu se zpětným proplachem, kde jsou při separaci 

využity ponorné deskové moduly nebo moduly z dutých vláken. O uplatnění na tomto trhu se 

snaží i český producent membrán a modulů z dutých vláken firma Zena s.r.o. Dalším 

významným aplikačním segmentem českého trhu se jeví aplikace membránových procesů 

v automobilovém průmyslu. Zde hovoříme o procesu elektroforézy (EFC), která využívá 

speciální membránové cely v lakovacích lázních a proces ultrafiltrace (UF), který nabízí 

možnost rekuperace vynášených složek lakovacích lázní.  

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 
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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. 

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 jednot-

livých etapách zpracování mléka a výrovy mléčných produktů. 

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, 

Chemkomex (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. 
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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 

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.  

  

http://www.envipur.cz/
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2.2 Membránové procesy pro separace plynů, par a kapalin 

Pavel Izák, Zuzana Petrusová, Pavel Brož 

2.2.1 Srovnání situace v ČR a ve světě 

2.2.1.1 Dělení plynů 

V České republice se úspěšně rozvíjí jen čištění surového bioplynu dvěma konkurenčními 

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

pilotní jednotka využívá polyimidová dutá vlákna [1]. Firma ČEZ, a.s. ve spolupráci s Českou 

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

kondenzující membrány na spirálně vinutých reverzně-osmotických modulech [2]. 

Ve světě jsou separace plynů membránovými jednotkami mnohem rozšířenější. První 

úspěšnou aplikací membránové separace plynné směsi vodíku a dusíku provedla firma 

Monsanto Company, Permea, Inc. (dnešní Air Product Inc.) v polovině 80. let 20. století [3].  

Další zajímavou aplikací membránové separace je získávání helia a to především v USA 

a Evropě. V  roce 2013 byla nicméně uvedena do provozu jednotka na rafinaci zemního 

plynu, resp. separaci He ze zemního plynu v Kataru, která by měla pokrývat 20 % světové 

potřeby He [4].  

Jedním z velmi rozšířených membránových procesů je separace dusíku ze vzduchu. Pro 

získání dusíku a kyslíku je využíván vzduch s obsahem 78 obj. % N2, 21 obj. % O2 a 1 obj. % 

dalších minoritních složek. Separaci vzduchu lze realizovat pomocí mnoha různých membrán, 

které se liší selektivitou i propustností. Většina technologických aplikací je založena na apli-

kaci nízkých tlaků (do 1 MPa) a využívá membránových modulů ze svazku dutých vláken [5]. 

V současné době 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. První systémy membránové separace CO2 ze zemního plynu zavedla 

společnost Grace Membrane Systems, Separex a Cynara, kde se používaly anizotropní 

acetátcelulosové membrány. Nyní je v této oblasti nejdále americká společnost MTR, která na 

trh uvádí celé separační jednotky o kapacitě čištění vstupního plynu mnoha tisíc N m
3
 h

-1
 [6]. 

2.2.1.2 Dělení par 

Membránové separace par lze rozdělit do dvou základních skupin na separace vodní páry 

a separace par organických sloučenin. Bohužel žádná komerční technologie pro separaci par 

nebyla v České republice vyvinuta.  

První skupině je věnováno velké úsilí již od minulého století v evropském i celosvětovém 

měřítku. V  rámci evropských technologií je nutné zmínit např. excelentní holandské 

centrum výzkumu WETSUS (European centre of excellence for sustainable water techno-

logy) [7]. V  rámci holandského výzkumu byla vyvinuta membránová technologie pro záchyt 

vodní páry ze vzduchu. Membránová separace funguje díky obnovitelné větrné energii. Tímto 

postupem je ušetřeno až 60 % energie pro produkci čisté vody. 
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Ve světě je pro dehydrataci proudícího plynu využívána membránová technologie (např. 

komerční klimatizační systém HVAC odstraňující nadbytečnou vlhkost ze vzduchu, 

využívaný např. V  USA a Austrálii) [8]. Po roce 2009 se objevuje (Gas Technology Institute, 

Illinois, USA) nový trend pro extrakci vodní páru z proudu spalin za účelem zvlhčování 

vzduchu pro domácnosti [9]. V  Illinois byla vyvinuta koncepce membránového zvlhčovače 

(TMH, transport membrane humidifier). Separační mechanismus je založen na kapilární 

kondenzaci v nanoporézní membráně. Kondenzační účinek umožňuje vysokou selektivitu 

transportu vodní páry, zatímco průchod nekondenzovatelných plynů je blokován. Vodní pára 

je odseparována z proudu spalin unikajících z plynového kotle s vysokou účinností. A tato 

vodní pára je dále využívána pro udržování konstantní vlhkosti uvnitř budov. 

Výsledky ukazují, že výkon TMH je stabilní a dlouhodobě vysoký bez nutnosti údržby. 

To významně odlišuje tuto technologii od konvenčního zvlhčování. Konvenční metody pro 

zvlhčování vzduchu v uzavřených prostorech většinou vyžadují pravidelnou výměnu 

vlhčícího média a to pravidelně každé 2 nebo 3 měsíce anebo minimálně každou topnou 

sezónu. Tato výměna zvlhčující vody je nezbytná kvůli přítomným minerálům, které se v čase 

kumulují a ucpávají přívodní potrubí. Oproti tomu poskytuje TMH velkou výhodu udržování 

konstantní vlhkosti prostředí bez nutnosti potřeby umělé vodní nádrže. 

Po ověření funkčnosti konceptu v laboratorním měřítku (během období 2009–2010) byla 

navržená membránová technologie pro zvlhčování vzduchu v uzavřených prostorách 

ověřována pro domácnosti. Zvlhčování vzduchu touto membránovou technologií přineslo 

úspory energie, jak se prokázalo po instalaci dvou jednotek ve dvou domácnostech. Tento 

provoz byl sledován od začátku listopadu 2010. 

Další americké membránové technologie Generon
®

 a Air Products využívají dutá vlákna 

pro separaci vodní páry ze stlačeného vzduchu nebo zemního plynu [10, 11]. 

Zatímco separaci vodní páry se věnuje ve světě řada pracovišť, separace organických par je 

studována hlavně v laboratorním měřítku kromě pár aplikací uvedených výše. Separace 

organických par je nezbytná hlavně pro čištění vzduchu a odpadních plynů [12]. V malém 

měřítku se jeví jako potenciálně vhodné využití iontových kapalin, které lze vybrat na míru 

separované organické páře z proudu vzduchu [13]. 

 

2.2.1.3 Dělení kapalin – pervaporace 

V ČR se pervaporace nevyužívá v průmyslových aplikacích. V současné době se jedná spíše 

o její propagaci, aby tato metoda byla využita v příslušném průmyslovém segmentu. 

Pervaporace je předmětem výzkumu na ÚCHP – výběr a studium různých typů 

pervaporačních membrán pro aplikaci pervaporace dle složení média na vlastních 

pervaporačních aparaturách. MemBrain s.r.o. nabízí testy pervaporace pro dehydratace 

organických látek pro průmyslové využití na laboratorní jednotce a průmyslovou jednotku 

pervaporace k dehydrataci glykolů.  ÚMCH AV ČR řeší vývoj pervaporačních membrán. 
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V Evropě je několik světově významných producentů pervaporačních membrán a dodavatelů 

technologií k pervaporaci. Hlavním zaměřením pervaporace je:  

– Chemický průmysl, biotechnologie: dehydratace organických látek 

– Vodní hospodářství: odstranění malých koncentrací těkavých organických látek 

(VOC) z kontaminovaných vod 

– Životní prostředí: odstranění organických látek z průmyslových odpadních vod 

Příklady firem: 

 PolyAn [14] – Německo, separace organických látek 

 GFT Membrane Systems GmbH [15] – Německo, separace binárních a multikom-

ponentních směsí organických látek 

 PervaTech – Holandsko, keramické membrány, hydrofilní a organofilní pervaporace 

 Sulzer – Švýcarsko, hydrofilní a organofilní pervaporace 

Obdobně jako v Evropě, tak i v Asii a USA jsou významné firmy dodávající pervaporační 

membrány a technologie: 

 Jiangse Jiuwu Hi-Tech Co., Ltd. [16] – Čína, keramické pervaporační membrány  

 Airrane [17] – Jižní Korea, odstranění VOC z odpadních vod 

 Mitsui – Japonsko, odstranění vody z organických látek 

 3M Purification, GE Water&Process Technologies, Aquatech, Calgon Carbon, Dow 

Water, Parker-Hannifin, Pentair – USA 

Pervaporace (PV) je v systému zapojena buď s předlohovým zásobníkem, reaktorem, nebo je 

kombinována s jednou, nebo více separačními technikami, popřípadě s jiným typem 

technologie, např. destilaci. PV se většinou provádí šaržovitě. Použitím dvou a více 

předlohových zásobníků je možné minimalizovat nevýhody diskontinuálního procesu, 

případně může být PV jako kontinuální proces. Příklad hybridního kontinuálního procesu 

destilační kolona – pervaporace je na Obr. 2.2.1. 
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Obr. 2.2.1 Schéma hybridního kontinuálního procesu destilační kolona – pervaporace 
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V průmyslu se nejvíce soustřeďuje použití PV na tři oblasti: dehydratace organických látek, 

separace organických látek z vodných roztoků a separace organických směsí. 

Dehydratace organických látek byla první průmyslovou aplikací PV pro dehydrataci 

organických rozpouštědel. Tento typ dodnes zůstává hlavní aplikací PV. Spojení destilace 

a pervaporace je ideální proces k úplné dehydrataci organických látek v chemickém 

a petrochemickém průmyslu. Hydrofilní PV se může spojit s reaktorem, nebo bioreaktorem 

pro odstranění vody z finálního produktu, např. při esterifikačních reakcích.  

Separace organických látek z vodných roztoků se uplatňuje v čištění odpadních vod 

a v ochraně životního prostředí. Separace organických směsí se využívají hlavně 

v chemickém a petrochemickém průmyslu, novou aplikací je desulfurizace benzínu. 

2.2.2 Základní popis procesu 

Transportní mechanismus plynů, par i kapalin přes neporézní polymerní membránu je 

nejčastěji popsán rozpustnostně-difúzním modelem. Tento proces lze rozdělit na tři po sobě 

následující kroky: 

1. rozpouštění molekuly tekutin na horní straně membrány, 

2. difúzí přes membránu, 

3. desorpce molekuly tekutiny na spodní straně membrány. 

Řídícím dějem pro transport menších molekul je primárně difúze, nicméně pro transport 

větších molekul je to sorpce. 

U separačního procesu na dělení plynných i kapalných směsí, rozlišujeme obecně tři proudy: 

1. nástřik – složka vstupní tekutiny, 

2. pervaporát – látka či směs látek prošlých skrz membránu, 

3. retentát – tekutina, která prošla kolem vstupní strany membrány. 

Oproti konvenčním separačním metodám membránové separace nabízejí řadu výhod [18]: 

 snadná realizace, není třeba přidávat rozpouštědlo nebo jiné extrakční činidlo, 

 možnost umístit membránový modul do kompaktního zařízení zabírajícího relativně 

malou plochu s využitím svinutých membránových modulů nebo modulů vytvořených 

ze svazku dutých vláken. 

Membránové separace představují bezpečnější separační metodu a přinášejí řadu výhod díky 

možnosti kontinuálního provozu. Díky tomu, že separace plynů a par nepotřebuje fázový 

přechod, jako by tomu bylo u kondenzace nebo destilace, není vyžadován ani cyklus chlazení. 

Díky tomu lze membránové technologie provozovat ekonomicky výhodně. Studium membrán 

již od počátku patří mezi multidisciplinární obor, kterým se zabývá řada chemiků, biologů, 

biochemiků i  fyziků. Zájem o membránové separace v posledních letech narůstá díky tomu, 

že se většinou jedná o bezodpadové technologie s řadou výhod, jako jsou nízká spotřeba 

energie a nízké provozní náklady, ekologicky šetrný provoz, kompaktnost systému a možnost 

přesunu na požadované místo v mobilním kontejneru, snadná obsluha a snadná údržba, 

flexibilní systém reagující na proměnlivé vstupní podmínky a v neposlední řadě bezpečný 

provoz. 
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Historický vývoj membránových procesů je možné rozdělit na dva základní směry [19]: 

– teoretický výzkum transportních a separačních vlastností semipermeabilních membrán 

a výzkum základních vlastností membránového materiálu, 

– aplikační výzkum cílený na hledání vhodného a dostatečně stabilního membránového 

materiálu pro průmyslové aplikace. 

Při výběru membránového materiálu je nutno vzít v úvahu, že se během separačního procesu 

mohou zásadně měnit vlastnosti polymerní membrány způsobené botnáním, plastifikací anebo 

změkčením membrány. Proto je nezbytné vzít v úvahu problémy se stabilitou membrány při 

separaci par. Pro optimalizaci membránové separace je nezbytné stejně jako u všech 

membránových separací obecně minimalizovat tloušťku membrány a maximalizovat efektivní 

plochu membrány. 

Komerční využití polymerních membrán pro separaci organických par využívá např. americká 

technologie SIHI
®

 (vapour recovery unit, VRU) [20]. Tato technologie je využívána 

u zásobních nádrží pohonných hmot. V  rámci komerčního využití převládají americké 

technologie, ale existuje i evropské zastoupení membránových technologií pro separaci 

organických par (PERVATECH
®

, Holandsko) [21]. 

Aplikace separace organických par pomocí membrán je zatím svázána s předčištěním nebo 

jinou předúpravou separované směsi. V  současné době lze využít na příklad technologii 

VaporSep
®

 nebo PERVATECH
®

 [22]. Hnací silou procesu je buď zvýšený tlak vstupní směsi 

anebo naopak sníženy tlak permeátu. Vstupní průtok může být v řádech stovek kubických 

metrů za minutu. Proces může být použit pro rozsah koncentrací VOC od 100 do více než 

100 000 ppm. Technologie umožňují odstranit až 90 – 99 % organické páry v závislosti na 

druhu VOC a konstrukci systému. Separační technologie VaporSep
®

 a PERVATECH
®

 [23] lze 

využít pro odstranění VOC (halogenovaných i nehalogenovaných organických sloučeniny 

nebo uhlovodíků obsažených v palivech). Mezi typické aplikace patří separace u syntézních 

procesů v průmyslové organické chemii, zpracování výfukových plynů před vypouštěním do 

atmosféry, recyklace chlorovaných uhlovodíků a záchyt výparů benzínu. 

Kromě separace VOC je v centru zájmu i separace vodní páry, která je potenciálně využitelná 

pro oblasti s nedostatkem vody. Tímto tématem se zabýval čtyřletý projekt CapWa 

„Evaluation of different vapour separation water vapor capture technologies and energy 

modelling for membrane technology“ od roku 2012. Průběžná výzkumná zpráva informovala 

o konstrukci průmyslově využitelného membránového modulu pro separaci vodní páry [24]. 

Bohužel ale není k dispozici závěrečná zpráva, která by potvrdila, že cíle bylo v roce 2016 

dosaženo. 

V rámci projektu CapWa bylo sdruženo několik firem a výzkumných pracovišť. Byla 

studována i možnost záchytu vodní páry ze spalin pomocí membránové technologie [25]. Na 

tomto výzkumu se podíleli: Brabant Water Nv (Holandsko), Gas Natural Fenosa (Španělsko), 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITM, Itálie),  Cut GmbH & Co Kg (Německo), École 

Nationale d’Ingénieurs de Tunis (Tunis), Israel Electric Corp Ltd (Izrael), KEMA 

(Holandsko), Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumasi (Ghana), 

Membrana GmbH (Německo), Papiertechnische Stiftung (Německo), Sappi Ltd (Jižní Afrika 

a Holandsko), Stichting Kenniscentrum Papier en Karton (Holandsko), University of Twente 
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– European Membrane Institute (Holandsko) a Yodfat Engineers Ltd (Izrael). 

Technologie GENERON
®

 je v současné době využívána pro separaci vodní páry [22]. 

V  membránovém dehydratačním systému GENERON
®

 je vstupní plynná směs filtrována, 

aby se odstranily veškeré zachycené kapaliny a aerosoly. Plyn poté vstupuje do membrá-

nových filtrů GENERON
®

, kde je odstraněna vodní pára. 

Pervaporace je jedním z membránových separačních procesů, při kterém dochází k dělení 

kapalných směsí jejich částečným vypařováním přes neporézní polymerní membránu. Vstupní 

kapalina je v přímém kontaktu s povrchem membrány, zatímco výsledný permeátu (někdy 

nazývaný též pervaporát) je v parní fázi odstraňován z opačné strany membrány. Pervaporace 

se dělí na vakuovou (snížený tlak) pervaporaci a na pervaporaci do nosného plynu (viz 

Obr. 2.2.2) [26]. 
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Obr. 2.2.2 Schéma pervaporace do vakua (snížený tlak) a pervaporace do nosného plynu 

 

Z pohledu povahy dělených látek rozdělujeme pervaporaci na hydrofilní a organofilní, která 

se ještě rozděluje do několika podskupin a to – separace polárních/nepolárních rozpouštědel, 

separace aromatických/alicyklických směsí, separace alifatických uhlovodíků a separace 

aromatických izomerů. Hnací silou tohoto procesu je gradient chemického potenciálu napříč 

membránou. Konkrétně se jedná o gradient tlaku, který má na průchod hmoty membránou 

větší vliv nežli koncentrační gradient. Transport hmoty při pervaporaci v polymerních 

neporézních membránách můžeme rozdělit do pěti po sobě následujících kroků: 

 difúze kapalným roztokem k vstupnímu povrchu membrány 

 sorpce na vstupním povrchu membrány 

 difúze uvnitř membrány 

 desorpce na opačné straně membrány 

 difúze v nosném plynu či ve sníženém tlaku od membrány 

Složky kapalné směsi projdou difúzí kapalným roztokem k povrchu membrány, kde jsou 

adsorbovány membránou na základě afinity k membráně, difundují skrze ni a posléze z ní 

v parní fázi desorbují na straně pervaporátu a dále difundují od membrány v nosném plynu či 
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ve sníženém tlaku. Nejpomalejším, a tudíž řídícím dějem tohoto procesu je difúze permeantů 

v membráně. Výsledné složení pervaporátu je určeno zejména rozpustnostními a difúzními 

koeficienty vstupních složek v materiálu membrány a může být velmi odlišné od složení parní 

fáze při rovnováze kapalina-pára. Z těchto důvodů je výhodné používat pervaporaci tam, kde 

ostatní separační procesy nejsou účinné. 

Obrovský potenciál membránových separačních procesů (MSP) byl zaznamenán během 

posledních desetiletí [27]. Ve srovnání s tradičními separačními procesy, jako je kryogenní 

destilace nebo metoda PSA (pressure swing adsorption), MSP představují moderní a čistou 

separační techniku s nízkými nároky na energie. MSP tedy pozitivně přispívá k rozvoji 

alternativních, obnovitelných nebo nízkoenergetických zdrojů energie.  

V současnosti je velmi aktuální téma čištění spalin. Hlavními nežádoucími složkami jsou 

v případě spalin SO2 a CO2. Tyto znečišťující plyny se dnes většinou odstraňují vodní 

vypírkou. Vodní vypírka je založena na principu vysoké rozpustnosti SO2 a CO2 ve vodě. 

Henryho konstanty jsou 1,2 mol kg
-1 

bar
-1

 pro SO2, resp. 0,034 mol kg
-1

 bar
-1

 pro CO2, při 

25°C, tedy rozpustnost SO2 ve vodě je 35× vyšší než rozpustnost CO2. Zachycení 

nežádoucího SO2 ze spalin lze realizovat absorpcí v 1 M roztoku NaHCO3 a Na2SO3 [27]. 

Úspěšná separace SO2 může být tedy realizována pomocí kapalných membrán připravených 

z vodného roztoku. Alternativní metody zachycení CO2 popsali ve své práci Granite 

a O’Brien [28]. V  roce 2005 se metody použitelné pro zachycení CO2 omezovaly na využití 

elektrochemických pump, membránové separace pomocí membrán vyrobených na bázi 

paladia nebo polyimidu a použití chemických procesů. Tyto alternativní metody používají 

velmi drahé materiály, jako jsou drahé kovy, takže separační procesy založené na těchto 

metodách nejsou z pravidla v praxi ekonomicky využitelné. Naproti tomu membránové 

separace obecně přitahují pozornost výzkumných týmů právě pro svou dobrou ekonomickou 

bilanci díky kombinaci jejich vysoké účinnosti a nízkých provozních nákladů [27]. V případě 

membránové separace pomocí neporézní membrány platí, že hnací síla je přímo úměrná 

rozdílu parciálních tlaků. Membránové separace jsou tedy velmi užitečné v aplikacích, kde 

nástřik probíhá za zvýšeného tlaku. Technologické plyny a spaliny vystupují z procesu 

obvykle za atmosférického tlaku a proto velký potenciál spočívá v nových membránových 

materiálech, které lze provozovat při nízkých tlacích. 

Spaliny často obsahují výrazný podíl popela v pevné fázi a právě pevné částice mohou 

zablokovat povrch membrány [29]. Toto představuje jeden z důvodů, proč nejsou membrá-

nové separace dosud více využívány pro čištění spalin. V  současnosti jsou vyvinuty nové 

membránové materiály založené především na kompozitních membránách se selektivní 

polymerní vrstvou. Kompozitní membrány jsou teplotně i chemicky odolné a zanášení 

pevnými částicemi je méně silné než v případě ostatních typů membrán [27]. Dále je možné 

kompozitní membrány regenerovat například zvýšením provozní teploty nebo průplachem. 

Pro výběr vhodného membránového materiálu je nutné vzít v úvahu též přítomnost vodní 

páry. Požadavky na membránový materiál dále zahrnují jeho stabilitu v přítomnosti vodní 

páry a za sníženého pH, protože separační schopnost membrány nesmí být redukována 

kontaktem s vlhkým nástřikem. Na druhou stranu některé membrány jsou schopny oddělit 

vodní páru společně s nežádoucími nečistotami i při nízkém pH. V hodnou membránou je 

například velmi hustá membrána připravená z polyéter-blok-amidu PEBAX® 1074 [30]. 
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Výhodou této membrány je i její vysoká selektivita pro separaci CO2 ze vzduchu při součas-

ném zachování vysokého toku membránou. Membrána vyrobená z materiálu PEBAX® 1074 

byla též úspěšně testována pro separace reálných spalin a byla prokázána její dlouhodobá 

stabilita [30]. 

Významným celosvětovým trendem jsou moduly z dutých vláken [31], které obsahují 

polymerní vrstvu odolnou proti vysoce korozivnímu prostředí a kyselým plynům [32]. Díky 

dobře zvládnuté technologii jejich výroby pro průmyslové uplatnění, vykazují dutá vlákna 

velkou účinnou plochu na malém prostoru. Polymer PEBAX® 1074 je slibným materiálem 

nejen díky hustotě polymeru, ale je také dobře využitelný pro výrobu dutých vláken [33]. 

Dosud publikované výsledky ukázaly možnost připravit kompozitní dutá vlákna se selektivní 

vrstvou z polymeru PEBAX® 1074 o tloušťce nižší než 500 nm. Výsledný modul vykazoval 

vysokou propustnost pro CO2 a zároveň velmi dobrou selektivitu CO2/N2. Velkou výhodou 

tohoto polymeru je jeho schopnost dehydratovat spaliny [34]. Při použití modulu s aktivní 

vrstvou z tohoto polymeru není nutné provádět předčištění spalin za účelem odstranění vodní 

páry. Modul z dutých vláken s aktivní vrstvou z PEBAX® 1074 je navíc schopen separovat 

CO2 i SO2 [35]. Účinnost odstraňování SO2 je v tomto případě až 90 %. Pokud je použit 

dvoustupňový modul, ztráty CO2 jsou menší než 20 %. 

Materiál použitý pro kompozitní membrány z dutých vláken je založen hlavně na 

polydimetylsiloxanu (PDMS), polyvinylidenfluoridu (PVDF), polyéter-blok-amidu 

(PEBAX® 1074), polypropylenu (PP), polysulfonu (PS) nebo jde o moduly s nosným 

roztokem (jedná se obvykle o vodné roztoky monoethanolaminu, diethanolaminu nebo 

triethanolaminu nebo roztoků smíšených aminů) nanesených na lumenové straně vláken. 

Současným problémem přístupů k zachycování CO2 ze spalin je zanedbání vlivu vodní páry 

a dalších přídavných složek, jako jsou SOx, NOx apod. Většina publikovaných prací je 

zaměřena pouze na jeden plyn nebo separaci CO2 z binárních směsí CO2 a N2 [36, 37]. Pouze 

několik prací je zaměřeno alespoň na zvlhčený plyn, binární nebo ternární směsi. Mnoho 

membrán nepracuje dobře ve vlhkých podmínkách, a proto vyžadují předúpravu plynu 

v podobě odstranění vodních par. K tomuto účelu je možné například použít nová 

nanokompozitní membrána s dutými vlákny s karboxylovanými nanočásticemi TiO2, která 

může spaliny přímo dehydratovat [38]. 

Jiným typem membrán, které také skrývají velký potenciál, jsou kapalné membrány, i kapalné 

membrány jsou potenciálně použitelné pro čištění spalin. Separace SO2 i CO2 může být 

zajištěna dvěma po sobě jdoucími membránovými moduly obsahujícími kapalné membrány 

[33]; retentát (výstup) z prvního modulu slouží jako feed (nástřik) pro druhý modul. První 

membránový modul je založen na selektivní vrstvě obsahující polyethylenglykol 400 (PEG 

400), která odstraňuje významnou část SO2 ze spalin. Druhý membránový modul je založen 

na diethanolaminu (DEA), který je podepřen membránou PEG 400 a dokáže zachytit 

významnou část CO2 ze spalin. Oddělené plyny s membránou PEG 400 nereagují. Separace je 

zde založena na rozpustnostně-difúzním mechanismu, který je typický pro PEG 400 

membránu. Selektivita SO2/CO2 není pro membránu PEG 400 vysoká, protože prostup CO2 

membránou je vysoký. Nástřikový proud na moduly DEA / PEG 400 obsahuje zbytkové 

množství SO2 a většinu přítomného CO2 ze spalin. Transport CO2 je ovlivněn vratnou 

chemickou reakcí CO2 s DEA ve druhém modulu. 
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Kapalné membrány mohou být také připraveny i zakotvením iontových kapalin v polymeru 

[39]. U tohoto typu membrán došlo v posledních letech k průlomu v jejich aplikovatelnosti. 

Povrch těchto membrán je však citlivý na ucpání pevnými nečistotami, které se vyskytují ve 

spalinách. Hlavní výhodou použití iontových kapalin je jejich zanedbatelná tenze par, která 

zamezuje odpařování iontové kapaliny. Iontové kapaliny také nabízejí další výhody, jako je 

vyšší propustnost plynů v těchto membránách ve srovnání s klasickými polymery.  

To umožňuje mnohem vyšší rychlost prostupu membránou a také účinnější separaci 

jednotlivých složek směsi [39]. Dnes hrají iontové kapaliny důležitou roli v řadě separačních 

procesů, včetně extrakce a chromatografie. Většina separačních procesů s použitím iontových 

kapalin je v současnosti založena na sloučeninách obsahujících kation imidazolu, anionty jsou 

potom [Tf2N]-, [PF6]- nebo [BF4]-. Bohužel tyto anionty obsahující fluor mohou ve vlhké 

atmosféře hydrolyzovat a uvolňovat nebezpečný HF. Tyto membrány lze tedy použít pro 

separaci CO2 od nepolárních plynů, jako je metan, dusík a kyslík, pouze pokud jsou 

dostatečně suché. 

Mechanismus transportu CO2 v membránách tvořenými iontovými kapalinami byl již 

v odborné literatuře podrobně diskutován. Podle původních názorů je rozpustnost CO2 

v iontových kapalinách spojena s interakcí mezi CO2 a alkylamonnými skupinami nebo 

aminoskupinami. Předpokládalo se, že zde dochází k tzv. usnadněnému transportu [40, 41]. 

Nicméně separace jednotlivých složek spalin je ve skutečnosti založena na jejich různé 

rozpustnosti v iontové kapalině [42]. Imidazoliové iontové kapaliny již byly úspěšně použity 

pro odsíření spalin [40]. Selektivní odstranění SO2 bylo téměř 20x vyšší než odstranění CO2. 

Jednu z nejnovějších studií o separaci směsí CO2/CH4 publikoval Scovazzo a kol. [43]. Tito 

autoři testovali několik iontových kapalin v širokém spektru experimentálních podmínek. 

Ukázalo se, že membrány z iontových kapalin mohou překonat horní hranici v tzv. 

Robesonově grafu, což zaručuje velký potenciál pro průmyslové aplikace. Většina 

publikovaných prací je věnována studiu propustnosti jednotlivých plynů nebo (méně často) 

binárních směsí [43, 44]. Nicméně v současnosti neexistuje rozsáhlý výzkum, při kterém by 

membrány připravené z iontových kapalin byly testovány na čištění spalin v delším časovém 

období. Ukotvení iontové kapaliny v polymerním gelu může významně zlepšit stabilitu 

membrány a její odolnost vůči kolísání tlaku ve srovnání s membránami, ve kterých je iontová 

kapalina zachycena pouze van der Waalsovými silami uvnitř pórů [42]. Z uvedeného vyplývá, 

že příprava neporézních polymerních membrán s kovalentně navázanou iontovou kapalinou 

povede ke zlepšení separačních vlastností membrán a otevřou se tak další možnosti pro 

uplatnění těchto systémů v praxi. 

Nadějným kandidátem na čištění odpadních spalovacích plynů pomocí membrán je techno-

logie, která byla vyvinuta a patentována [45, 46] kolektivem z Ústavu chemických procesů 

AV ČR a je založena na vodou zbotnalém tenkém filmu na povrchu membrány [46]. 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. 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. Membrána 

založená na tomto principu (Obr. 2.2.3) prokázala svůj potenciál při čištění surového 
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bioplynu, kdy byl CH4 oddělen od CO2, H2O, H2S, NH3, aromatických a alifatických 

uhlovodíků [46]. 

 

 

 
 

Obr. 2.2.3 Princip separace surového bioplynu pomocí kompozitní reverzně-osmotické 

membrány [46] 

 

Veškerá voda použitá pro separaci pochází z vlhkosti obsažené v přiváděném plynu, a to buď 

v surovém bioplynu, nebo z vlhkosti obsažené ve spalinách. Tato vlhkost kondenzuje na 

povrchu hydrofilní membrány a její teplota je konstantně udržována pod rosným bodem. 

Kondenzující voda na povrchu hydrofilní zbotnalé 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. Naším 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 botnání 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. 

Během průmyslových výrobních procesů může docházet k úniku těkavých organických látek 

do ovzduší. Exhaláty jsou nejen páry z použitých organických rozpouštědel, ale i prekurzory 

různých syntéz. Mezi tyto syntézní procesy patří především produkce různých polymerů 

a polymerních produktů nezbytných pro moderní společnost. Unikající páry látek při 
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výrobních procesech znamenají i ekonomickou ztrátu, neboť potom není zcela využita 

všechna vložená energie do výrobního procesu. 

Zvýšené nároky současné společnosti a potřeba pohodlí vede k extrémnímu nárůstu 

automobilového provozu. A proto je nezbytné řešit únik par různých uhlovodíků z pohonných 

hmot nejen v okolí velkých zásobních nádrží a přečerpávacích stanic, ale i v blízkosti malých 

čerpacích stanic. V  neposlední řadě je třeba sledovat i kvalitu vnitřního prostředí, které může 

být zhoršeno výpary z různých barev a laků. 

K významnému znečištění životního prostředí může docházet během výroby řady polymerů 

a polymerních výrobků. Nejčastějšími emisemi těkavých organických látek jsou různé 

uhlovodíky, ethyl acetát, glykol estery a aceton. Dalších významným antropogenním 

znečištěním ovzduší je dým z cigaret a doutníků, zásobní nádrže paliv atp. V  České republice 

jsou průběžně monitorovány koncentrace toxických organických látek, jako jsou benzen, 

toluen, polycyklické sloučeniny v rámci výzkumu Českého hydrometeorologického ústavu. 

Dalším polutantem ovzduší je vodní pára, která významně přispívá ke zhoršování 

skleníkového efektu. Je nezbytné hledat nové možnosti jejího záchytu nejen kvůli ochraně 

životního prostředí. Ale je i nezbytné uvažovat o možnosti dalšího využití zachycené vodní 

páry vzhledem k tomu, že ubývá zásob pitné vody. Další aplikací pro záchyt vodní páry je 

dehydratace vzduchu v provozech, kde je vyžadováno suché prostředí. Separace par se běžně 

provádějí pomocí plochých membrán, modulů z dutých vláken nebo trubkových 

membránových modul. V  případě komerčního využití se nejvhodnějším uspořádáním jeví 

svazek mnoha desítek až stovek dutých vláken potažených tenkou (cca 1 m) selektivní 

vrstvou. 

Membrány pro pervaporaci (PV) musí splňovat tři základní kritéria a to: stabilitu, selektivitu 

a výkon. Dlouhodobá stabilita membrány je zajištěna chemickými a fyzikálními vlastnostmi 

materiálu k přípravě membrány. Produktivita procesu z hlediska toku membránou je ovliv-

něna tloušťkou membrány a je klíčovým faktorem pro ekonomickou životaschopnost procesu. 

Příprava vysoce výkonných PV membrán s dlouhodobou stabilitou je stále výzvou pro doda-

vatele membránových materiálů a modulů. Membrány se připravují z různých materiálů, které 

mohou být rozděleny na polymerní, anorganické a hybridní typy. Polymerní membrány jsou 

značně využívány pro jejich poměrně snadnou výrobu, možnost rozšíření a přijatelné výrobní 

náklady. Hlavní nevýhody jsou jejich průměrné permeability a nízké chemické a tepelné 

odolnosti. Nicméně výhody polymerních membrán převažují nad jejich nevýhodami. 

Kompozitní membrány se skládají z porézního nosiče, např. polysulfon, nebo polyester, na 

kterém je ukotvena tenká neporézní vrstva selektivního polymeru, např. polyvinylalkohol 

(PVA). Hlavní výhodou kompozitní membrány spočívá v použití tenké membrány s požado-

vanými separačními vlastnostmi na vysoce porézní podložku, která zajišťuje membráně vyšší 

mechanickou odolnost. 

Anorganické PV membrány mají mimořádně vysokou propustnost a selektivitu v kombinaci 

s tepelnou a chemickou stabilitou. Nicméně omezení, jako jsou vysoké výrobní náklady, nízká 

mechanická stabilita, složité výrobní postupy a nižší reprodukovatelnost vlastností membrány 

dělají výrobu a aplikaci anorganických membrán obtížnější, než v případě polymerních 

membrán. Zeolitové anorganické membrány se většinou připravují hydrotermální syntézou, 
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která se skládá z krystalizace zeolitické vrstvy na porézním nosiči. Většina anorganických 

membrán aplikovaných v PV náleží do typu kompozitních membrán. Jsou obvykle připravené 

procesem sol-gel, vrchní vrstva obsahuje anorganický materiál typu TiO2, nebo SiO2 a spodní 

nosič je většinou tvořený z Al2O3. Hybridní, nebo membrány se smíšenou matricí (MMM) se 

připravují dispergováním anorganických plniv v matrici polymeru a nabízejí možnost 

překonat kompromis mezi permeabilitou a selektivitou polymerních membrán. MMM kombi-

nují jednoduchost zpracování polymerních membrán s vynikajícími přenosovými vlastnostmi 

anorganických částic, jako jsou například zeolity, molekulární uhlíková síta a oxid křemičitý. 

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 membrány PDMS [47]. 

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 [48]. Ve výzkumném středisku VITO byly vyvinuty alternativní dopovací metody 

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

Tato metoda umožňuje vytvoření přímé nehydrolyzovatelné vazby mezi OH skupinami na 

povrchu membrány a atomem kovu [49]. MOF je nový krystalický nanoporézní materiál, 

který je složený z kovových iontů, nebo klastrů přemostěných organickými skupinami se 

silnými chemickými vazbami. Materiál má širokou variabilitu, co se týče architektury oxidů 

kovů a při rozumné volbě organických skupin lze vytvořit materiál přímo vhodný na danou 

aplikaci. ZIF (zeolitic imidazole frameworks) je podtřída membrán MOF, které mají 

výjimečnou teplotní a chemickou stabilitu a proto jsou předmětem velkého zájmu [50]. 

Membrány se integrují do membránových modulů, které je možné rozdělit na tři typy: „plate 

and frame“, spirálně vinuté a moduly s dutými vlákny. Moduly „plate and frame“ patří 

k nejstarším typům modulů používaných pro PV, hustota membrán se udává 100-400 m
2
/m

3
. 

Spirálně vinuté moduly se používají tam, kde není možné vyrobit duté vlákno a PV membrána 

je dostupná pouze ve formě archů. Použití spirálně vinutých modulů je někdy omezeno 

z důvodu nízké chemické kompatibility lepidla spojujícího membránu s rozvaděčem, který je 

společně s membránou navinutý kolem centrální trubky. Moduly s dutými vlákny patří 

k nejnovějším typům PV membránových modulů. Výhodou je intenzifikace procesu PV, která 

je dána velkou membránovou plochou modulu, nevýhodou může být nízká chemická kompa-

tibilita zalévací hmoty vláken. 

 

Hydrofilní pervaporace  

Hydrofilní pervaporace je určena k odstranění vody z roztoků organických látek, jako např. 

organických rozpouštědel, alkoholů, kyseliny octové, tetrahydrofuranu (THF) a acetonu. 

První hydrofilní pervaporace byla aplikovaná na dehydrataci směsi etanol-isopropanol 

v r. 1958 [51]. Byla provedena v hybridním systému pervaporace – destilace. Tento systém se 

považuje za velmi výhodnou alternativu destilace k separaci málo těkavých a azeotropických 
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směsí.  

PVA [52] je hydrofilní polymer s vysokou permeabilitou vody, vysokou odolností proti otěru 

a výbornými mechanickými vlastnostmi. Typickým představitelem je kompozitní membrána 

Pervap
®

 od firmy Sulzer ChemTech.  

Další polymery vhodné pro hydrofilní pervaporaci jsou na příklad: 

 Polysulfon – hydrofobní polymer s vynikající teplotní odolností.  

 Polyimidy a polyamidy – představují polymery s vynikajícími mechanickými, 

tepelnými a chemickými vlastnostmi, které se uplatňují hlavně v přípravě membrán pro 

dehydrataci alkoholu. 

 Polykarbonát – vhodný pro dehydrataci kyseliny octové, protože působí jako překážka 

transportu kyseliny, avšak vykazuje pouze malý pervaporační tok. Separační vlastnosti 

polymerů k přípravě homogenních PV membrán jsou shrnuty v Tab. 2.2.1. 

 

 

Tabulka 2.2.1: Tok a selektivita homogenních membrán, hydrofilní PV, nástřik 90 % hm. EtOH, 

teplota 70°C, tloušťka membrány 50 µm 

Polymer Flux [kg.m
-2

.h
-1

] Selektivita α [1] 

Polyakrylonitril 

Polyacrylamid 

Polyvinylalkohol 

Polyétersulfon 

Polyhydrazid 

0,03 

0,42 

0,38 

0,72 

1,65 

12 500 

2 200 

140 

52 

19 

 

 

Anorganické membrány pro dehydrataci alkoholů, které pracují při vysoké teplotě se zajiště-

ním dlouhodobé stability procesu: 

NaA zeolity [53] – membrány dodává např. firma Mitsui Japonsko. Zeolity patří ke slibným 

materiálům pro jejich chemické vlastnosti a různé porozity. S pórovitostí několika Ångströmů 

jsou k dispozici zeolity typu A, které obsahují kationt, např. draselný (zeolit 3A), sodný 

(zeolit 4A), nebo vápenatý (zeolit 5A). Tyto materiály mají velmi dobré hydrofilní vlastnosti. 

Mikroporézní silica HybSi
®

 od firmy Pervatech [54]. Tyto membrány se testovaly k dehy-

drataci etanolu, butanolu a IPA. Výsledkem byly vynikající parametry pervaporačního toku 

a separačního faktoru, vyšší než dosahovaly polymerní membrány. Např. při použití 

polymerních membrán je nutné k dehydrataci etanolu z 95 % na 99,9 % při 80°C použít 

1 000 m
2
 membránové plochy, zatímco v případě keramické membrány a zvýšení teploty 

pervaporace na 100°C, případně i 120°C se potřebná membránová plocha snižuje na 100 m
2
. 

Anorganické membrány jsou obecně tvořeny tenkou aktivní vrstvou potaženou na 

mikroporézním keramickém nosiči. Vybrané typy anorganických PV membrán jsou uvedeny 

v Tab. 2.2.2. 
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Tabulka 2.2.2: Vlastnosti různých typů zeolitových membrán a membrán Pervatech 

Membrána Směs A/B 

Obsah složky a 

v nástřiku 

[hm. %] 

Teplota 

[°C] 

Tok permeátu 

[kg.m
-2

.h
-1

] 

Selektivita α 

[1] 

Zeolit NaA 

Zeolit NaY 

Pervatech 

Pervatech 

Etanol/voda 

Metanol/MTBE 

Voda/kys. octová 

Voda/isopropanol 

5 

10 

5 

1 

95        

50 

75 

100  

5 100 

7 600 

150 

250 

        3,35 

        0,32 

        2,5        

        4,0 
 

 

Organofilní pervaporace  

Organofilní pervaporace je možné rozdělit na hydrofobní a na separaci organických směsí:  

 Hydrofobní - odstranění stopových množství organických látek z vodných roztoků. 

Velký potenciál je v čištění odpadních vod od stop organických látek. 

 Separace organických směsí - separace organických směsí se dělí na separaci 

polárních/nepolárních rozpouštědel, aromatických/alicyklických směsí, alifatických 

uhlovodíků a separaci aromatických izomerů. 

 

Hydrofóbní  pervaporace  

PDMS – hydrofobní polymer pro přípravu PV membrán s vynikající hydrofobicitou a nízkou 

pořizovací cenou. Kompozitní membrány s PDMS dodává firma Sulzer ChemTech [55], 

Pervatech a SepraTek (Jižní Korea) [56]. Separační faktor PDMS membrány pro různé 

organické látky je uveden v Tab. 2.2.3. 

Pro vylepšení vlastností PDMS membrány byla připravena široká škála kompozitních 

a MMM membrán. Vinyltrietoxysiloxan (VTOS) se považuje za slibnou síťovací komponentu 

z důvodu přítomnosti hydrofobní vinylové skupiny. Použitím vhodného plniva PDMS 

membrány se zvyšuje její selektivita a tok způsobený zvýšením chemického potenciálu 

organických rozpouštědel (gradient koncentrace) a zlepšení afinity a sorpce na organofilní 

membráně. Např. byl testován vliv disperze hydrofobního zeolitu ZSM-5 v selektivní vrstvě 

PDMS, která byla zesíťovaná pomocí TEOS (tetraetylortosilikát) a nanesena na PVDF 

porézní film k extrakci těkavých chlorovaných uhlovodíků, jako např. dichlormetanu, 

1,2-dichloretanu a 1,1,2,2-tetrachoretan. Membrány PDMS se laboratorně testovaly k získání 

aromatických látek z nápojů a džusů. Získání a uchování těchto látek v nápojích zvyšuje jejich 

prodej a atraktivitu na trhu. PV je v tomto oboru velmi atraktivní technologií, protože získává 

cílové molekuly aromat při nízké teplotě bez použití extrakčních činidel. 

POMS (polyoctylmethylsiloxan) [47] – alternativa k PDMS, kde je nahrazena metylová 

skupina oktylovou skupinou. POMS má nižší flux, ale vykazuje vyšší selektivitu na organické 

látky než PDMS. 

 

 

 

 



45 

 

Tabulka 2.2.3: Separační faktor PDMS membrány pro PV  

organických látek z odpadní vody 

Organická látka α 

Kyselina octová 3 

Etanol 7 

Acetaldehyd 48 

Aceton 59 

Pyridin 70 

n – Hexan 1 300 

Etyléter 1 600 

n – butylacetát 2 300 

1,2-dichlorethan 4 300 

Chloroform 6 800 

Vinyl chlorid 9 000 

Toluen 10 000 

 

PTMSP (poly(1-trimetysilyl-1-propyn)) – je hydrofobní sklovitý polymer s výjimečnou 

permeabilitou způsobenou jeho velkým volným objemem. PTMSP je selektivní pro získání 

alkoholů z vodných roztoků se separačním faktorem 14,5 pro etanol/voda. Zvyšování aplikací 

PTMSP v procesech výroby bioalkoholů je omezeno nízkou stabilitou membrány 

a komplikovanými postupy syntézy polymeru. Kompozitní smíšené matricové membrány 

z tenké vrstvy PTMSP a hydrofobního oxidu křemičitého naneseného na ultrafiltrační 

membránu mají vynikající vlastnosti při odstraňování alkoholů z vodných směsí se 

separačním faktorem etanol/voda 12 a toky až do 3,5 kg m
-2 

h
-1

. 

K odstranění stopových množství VOC jsou vhodné další polymery jako např. PEBA 

(polyéter-blok-polyamid), PPOP (poly[bis(fenoxy)fosfazen]) i PVDF. A vhodným typem 

anorganické membrány pro organofilní PV jsou zeolity ZSM-5 [26]. Vlastnosti vybraných 

typů hydrofobních membrán jsou uvedeny v Tab. 2.2.4 

 

Separace organických směsí  

PV se považuje za ekonomickou, bezpečnou a „zelenou“ alternativní technologii ke 

konvenčním energeticky náročným procesům používaných při separaci azeotropních, blízko 

vroucích, izomerních, nebo tepelně citlivých kapalných směsí. Separace organických směsí je 

skutečným problémem v několika chemických procesech a průmyslových aplikacích. Např. 

získávání aromatických látek, jako je toluen z nafty, snížení obsahu benzenu v C6 reformátech 

a frakcionizace alkoholů/alkanů a směsí alkoholu a éteru jsou v rafinériích kritické záležitosti. 

Pro komerční účely jsou k dispozici dvě membrány, jedna od firmy Sulzer Chemtech, která 

má membránu k rozdělení směsi alkohol/éter a membrána od firmy PolyAn GmbH vyrobená 

naplněním pórů polymerní membrány, funkčním organofilním polymerem. PV organických 

směsí se dělí na separace polárních/nepolárních rozpouštědel, separace  aromatic-

kých/alifatických směsí, separace alifatických uhlovodíků a separace aromatických izomerů. 
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Tabulka 2.2.4: Vlastnosti různých typů hydrofobních membrán 

Membrána Směs A/B 

Obsah 

složky 

a v nástřiku 

[hm. %] 

Teplota 

[°C] 

Flux 

permeátu 

[kg.m
-2

.h
-1

] 

Selektivita α 

[-] 

Polypropylen Aceton/voda 45 116 0,1–1,2 3,0 

Silikonový 

kaučuk 
Isopropanol/voda 9–100 25 0,03–0,11 9–22 

Silikonový 

kaučuk 
Butanol/voda 0–8 30 < 0,035 45–65 

PDMS Butylacetát/voda 0,7 50 0,55 370 

PDMS MTBE/voda 2 50 1,2 280 

PEBAX Anilín/voda 5,5 80 1,8 198 

 

Separace polárních/nepolárních rozpouštědel  

V případě separace polárních/nepolárních rozpouštědel reagují polární skupiny polymeru 

membrány s polárními molekulami směsi a tím zprostředkovávají selektivní přenos těchto 

molekul přes membránu. Poměrně rozsáhle se studovaly polymery PE a PP kvůli jejich 

vynikající chemické odolnost a vysoké permeabilitě alifatických a aromatických uhlovodíků. 

Nicméně tyto polymery vykazují nízkou selektivitu, protože neobsahují žádné polární skupiny 

v polymerním řetězci. Naopak vynikající výsledky pro odstranění polárních látek z polár-

ních/nepolárních směsí vykazují polární polymery PVA a CA, např. Vykazují perfektní selek-

tivitu pro směs MeOH (5-90 %)/toluen. V  případě CA se jedná o směs CTA (triacetát 

celulósy) s kyselinou akrylovou, PDMA a nízkohustotní PE membrány. K odstranění 

metanolu a etanolu, které jsou druhotnými produkty výroby MTBE a ETBE (metyl-terc.-butyl 

éter a ethyl terc.-butyl etér), je možné použít membránu z PVA s příměsí SSA a PAA (kyselina 

sulfosuciniová, kyselina polyakrylová). Membrány s příměsí butyrátu a propionátu k CA 

vykazují obdobně výborné výsledky pro separaci směsi MeOH/MTBE.  

Separace aromatických/alicyklických směsí  

Směs cyklohexan/benzen je typickým příkladem této separace, protože cyklohexan se vyrábí 

katalytickou hydrogenací benzenu. Izolace produktu z reaktoru je kritickým parametrem pro 

maximalizaci výtěžku reakce. K tomu účelu byla navržena PV membrána složená z CA 

s příměsí polyfosfonátového esteru, která má vysoký flux a střední selektivitu. U této 

membrány byl zjištěný pozitivní efekt selektivity a toku membrány se zvyšující se koncen-

trací příměsi polyfosfonátového esteru. 
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Separace alifatických uhlovodíků  

Všeobecně separace olefinů nebo parafinů je extrémně složitá, jako např. hexan/heptan, 

cyklohexan/heptan, hexan/iso-oktan, heptan/iso-oktan, protože molekuly obsažené v nástřiku 

jsou podobného chemického složení a srovnatelných chemických a fyzikálních vlastností. 

Separace těchto směsí se provádí na základě rozdílných rozměrů a váhy molekul a rozdílné 

difúze. Naopak v případě binárních směsí olefinů s parafíny existuje relativní rozdíl mezi 

složkami směsi a je možné vyladit vlastnosti membránových materiálů ke zvýšení jejich 

selektivity a permeace.  

Separace aromatických izomerů  

Dělení izomerů je mimořádně obtížné z důvodu velmi malých rozdílů v chemicko-fyzikálních 

strukturách, velikosti molekul a tvaru. Přitom separace o-xylenu, m-xylenu a p-xylenu, 

isomerů etylbenzenu, dichlorbenzenu, nitrochlorbenzenu, je velmi důležitou operací v někte-

rých průmyslových aplikacích. První studie separace aromatických izomerů pomocí PV byla 

provedena v r. 1982 (Mulder) [18] s použitím membrány na bázi esterů celulózy pro separaci 

xylenů. Membrána měla dobrý flux, ale nízkou selektivitu. Následně v r. 1987 byly připrave-

ny další polymery na separaci p-xylen/m-xylen se separačním faktorem pod 1,7. V současné 

době nejlepší separační faktor okolo 500 vykazuji zeolitové membrány typu MFI pro separaci 

směsi p-xylen/o-xylen. 

 

2.2.3 Závěr 

Dnes velké nadnárodní společnosti jako jsou Air Products, Air Liquids, MTR a další 

konstruují velké průmyslové membránové systémy pro výrobu dusíku, biomethanu ze surové-

ho bioplynu, odstraňování CO2 ze spalin a čištění směsných plynů. Tyto průmyslové systémy 

namontované na ližinách se používají i v ropném a plynárenském průmyslu, závodech na 

výrobu čpavku, výrobních zařízeních pro chemické látky a ropných rafinériích.  

Velmi slibně se rozvíjející odvětví, které v budoucnu má asi největší perspektivu, jsou 

membránové systémy pro regeneraci a čištění procesních plynů. Poskytují rovněž 

ekonomické a trvalé řešení pro rafinérská a petrochemická zařízení. Aplikace zahrnují regene-

raci vodíku, čištění vodíku, čištění oxidu uhelnatého a úpravu poměru syntetického plynu. 

Každý systém je dodáván dle různých a specifických požadavků zákazníků s malým půdory-

sem a vyžadují pouze minimální údržbu a pozornost obsluhy. 

Membránová separace par není z technologického hlediska jednoduchý proces, neboť 

je nezbytné najít dlouhodobě odolnou a stabilní membránu. Přestože je řada aplikací ve 

světě již běžnou záležitostí, stále je prostor pro zlepšení a hledání nových membránových 

materiálů – především protože membránové separace jsou často využívány pouze jako 

předčištění nebo naopak finální úprava dělených směsí. V  rámci výzkumu v České republice 

by mohlo dojít k vylepšení některých dílčích technologických kroků. 

Pervaporace je poměrně novou separační technikou, která si stále hledá cestu ke svým 

potencionálním uživatelům. Důvodů je několik a to, PV může být uplatněna samostatně, nebo 
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v propojení s dalšími procesy předúpravy – různé typy filtrací, příp. reverzní osmózy 

a finálními procesy – destilace, adsorpce, reaktory (esterifikační, biochemické, fotoka-

talytické). Uplatnění PV v hybridních procesech je výzva pro budoucnost, a proto je důle-

žité zvýšit informovanost o použití PV a potencionálním uživatelům podat reálné možnosti 

PV a její budoucí trendy.  Vyvinout další materiály pro PV membrány, jako jsou nové 

polymery, zesíťovatelné polymery, membrány se smíšenou matricí, zeolitové, keramické 

a nanokompozitní membrány, které budou podporovat použití PV dosažením lepších 

selektivně-difúzních vlastností membrán a také vylepší jejich chemické a teplotní vlastnosti. 

Vylepšení fyzikálně chemických vlastností a zvýšení selektivity se ověřilo na nových hybrid-

ních anorganicko-organických materiálech, které jsou založené na kombinaci nanostruktur 

anorganických složek s polymery. Jejich úspěšná aplikace v průmyslu, jako ostatně i dalších 

nových typů PV membrán bude založena na získání dostatečného objemu experimentálních 

dat pro dané směsi, které budou mít vliv na vylepšení matematického modelování procesu při 

přenosu hmoty membránou. Tím bude možné predikovat průběh separace reálných směsí 

a zároveň optimalizovat řešení propojení PV s dalšími separačními technikami. 

Ve světě je hlavním zaměřením PV dehydratace organických látek, ale přicházejí v úvahu 

i velké aplikace PV jako je odsíření benzínu v petrochemickém průmyslu, které zatím byly 

ověřené jen poloprovozně. Tato aplikace PV, která umožňuje snížit obsah síry v benzínu má 

velký vliv na snížení plynných škodlivin v životním prostředí. Další příležitost pro aplikaci 

PV je v získávání aromat z přírodních látek, nicméně stejně důležité je najít vhodné spojení 

s dalšími technikami – ultrafiltrace, reverzní osmóza atd.  Z důvodu „šetrnosti“ PV 

k produkčním mikroorganismům, enzymům apod. se očekává úspěšné nasazení PV 

v biotechnologiích. Obdobně se bude více prosazovat použití PV pro čištění odpadních vod 

z průmyslu, hlavně při odstranění VOC. V  ČR se zatím nevyužívá PV v průmyslové aplikaci. 

Obdobně jako je ve světě hlavní aplikací PV dehydratace organických rozpouštědel i v ČR je 

možné tento trend očekávat. Další dvě oblasti uplatnění PV v ČR bude s největší pravděpo-

dobností zaměřeno na odstranění VOC z průmyslových odpadních vod a v potravinářském 

průmyslu k získání aromat z přírodních surovin. Obdobný potenciál jako v potravinářském 

průmyslu je v ČR použití PV v biotechnologiích ve spojení s fermentorem. Pro úspěšnou 

aplikaci PV v ČR je potřeba volit aplikaci s ohledem na výkon – spíše volit zpracování 

menších objemů v diskontinuálním, nebo semi-diskontinuálním režimu. Další nespornou 

výhodou PV spočívá v jednoduchosti aparatury, malém tepelném stresu pro senzitivní surovi-

ny a vyloučení použití dalších pomocných chemických látek v PV procesu. 
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2.3 Elektromembránové procesy  

Petr Křižánek, Helena Bendová, Zdeněk Palatý 

Je všeobecně známé, že elektromembránové procesy se průmyslově používají od 50. let 

dvacátého století. Principy iontového transportu byly ale zkoumány už v minulých stoletích 

na biologických membránách. V 30. letech minulého století byla zkoumána možnost odsolení 

syrovátky a syrovátkových proteinů [1,2]. Tradiční metody odsolení jsou koncentrace 

rozpouštědla, přímá destilace nebo adsorpce na iontově výměnných kolonách. Jsou to sice 

jednoduché metody, ale mají určité nevýhody, které omezují jejich využití. Proces ED 

(elektrodialýzy) je v tomto případě jednou z alternativních metod demineralizace. ED jako typ 

membránové technologie má výhodu nízké spotřeby energie a chemikálií, nízkých 

investičních nákladů a možnosti nepřetržitého provozu s relativně snadnou obsluhou. 

Elektrodialyzační proces s iontově výměnnými membránami je již dnes etablovanou 

technologií sloužící k odsolování a purifikaci roztoků.  Všechny iontově výměnné membrány 

zmiňované v aplikačních případech jsou heterogenní iontově výměnné membrány firmy 

MEGA a.s..  

2.3.1 Zpracování roztoků elektromembránovými procesy v ČR a ve světě   

Vývoj elektromembránových procesů v oblasti ED, EDI, EDBM a EDM kopíruje vývoj ve 

světě. Je to jednak dáno aplikačními potenciály firem, které se zabývají danou problematikou, 

kdy přes 80% produkce je exportováno, a dále i zájmem nabízet konkurenceschopná techno-

logická řešení. Pro udržení znalostní báze je na vybraných vysokých školách prováděn 

základní výzkum z pohledu materiálové základny a struktury materiálů, ale i z pohledu mate-

matického modelování. Dále jsou zkoušeny i elektromembránové procesy v základním 

výzkumu z pohledu skladování energie. Technická elektrochemie v ČR v základním výzkumu 

je orientována zejména na aplikace elektrochemie v ochraně životního prostředí, mezi které 

patří vývoj alternativních zdrojů energie založených na vodíku nebo úprava a čištění odpad-

ních vod. Druhou oblast zájmu představuje počítačové modelování od fundamentálních 

elektrochemických dějů až po návrh a optimalizaci průmyslových jednotek. 

2.3.1.1 Odpadní vody a farmacie 

První výzkumné aktivity a aplikace ED v ČR byly na zpracování brakických vod a odpadní 

vody vznikající z hornické činnosti a obsahující těžké kovy. Velké aplikace byly z úpravy 

a těžby uranu. V současnosti je ED používána k odstranění nadbilanční vody vzniklé při těžbě 

a loužení uranu. Z procesu je získávána čistá voda a čistý síran sodný. Koncentrát Na2SO4 je 

na technologii ED zpracováván ve třech stupních. Elektrodialýza byla do procesu vložena do 

kombinovaného procesu předúprav a evaporátoru. Do produktového schématu zpracování 

nadbilanční vody byl vložen proces EDBM pro výrobu anorganické kyseliny a louhu 

z Na2SO4. Procesní schéma je na Obr. 2.3.1 a základní bilanční údaje jsou uvedeny 

v Tab. 2.3.1 až v Tab. 2.3.3. V modulech ED jsou použity membrány Ralex AM –PP a CM-

PP a BM typu Ralex. 
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Tabulka 2.3.1: Složení vody 

pH 
TDS 

[g/l] 

U 

[mg/l] 

SO4
2- 

[g/l] 

NH
4+

[mg/l] 

NO2
-

[mg/l] 

NO3
-

[mg/l] 

Na
+ 

[mg/l] 

Ca
2+

[mg/l] 

Mg
2+

[mg/l] 

Mo 

[mg/l] 

8.0 30.9 13.4 19.4 326.0 64.8 1 054.3 10 565.0 188.3 119.3 5.4 

Tabulka 2.3.2: Parametry demineralizované vody 

pH 
TDS 

[g/l] 

U 

[mg/l] 

NH
4+

[mg/l] 

6 -9 0.8 -1.0 0.3 6 - 8 

Tabulka 2.3.3: Parametry ED 

Napětí Proud 
Proudová 

účinnost 

Transport 

solí 

Koncentrace 

Na2SO4 

V A % kg / h g.l
-1

g.l
-1

1.stupeň 165 88       70 190 25.6    110 

2.stupeň 162 75       72,4 187 19.5      89 

3.stupeň 160 64       79.5 162 14.5      65 

Obr. 2.3.1 Schéma zpracování nadbilančních odpadních vod 

Tailing pound Precipation of Ca , Mg Filtraton and sorption ED RO

Evaporation
Station

Condensed 
water

Adjustment of pH

Water courseNa2SO4

EDBMED

65 t/h 
3,5 % Na2SO4

50 t/h
  1,2  % Na2SO4

15 t/h 
4 % Na2SO4

1,7 t/h
1,2  % Na2SO4

 9,37 t/h
 0,6 % H2SO4

 9,37 t/h
 1,5 % H2SO4

 1,1 t/h
 10 % H2SO4

 2,2 t/h
 4 % NaOH

3,5 t/h 
3,5 % Na2SO4

15  t/h 
10% Na2SO4

13,5  t/h 

35 t/h 
0,02 % Na2SO4

 pilot-tested process concept
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Kombinace evaporačních a membránových procesů (reverzní osmóza + elektromembránové 

procesy) pomalu nahrazují původní technologii založenou pouze na odpařování. Při srovnání 

s klasickými technologiemi odpařování přináší úspory v provozních nákladech o 40 %. 

V případě kombinace s novými evaporačními procesy jako je například technologie MVR 

(Mechanical Vapor Recompression) je jednak úspora v investičních nákladech a až 50 % 

úspora v provozních nákladech. Elektromembránové procesy v technologii zpracování odpad-

ních vod v schématu RO – ED koncentrování – MVR jsou velmi flexibilní a plně přizpůsobi-

telné průtokové vodě a stupni demineralizace a jsou flexibilní pro změnu kvality vody.  

V současnosti dochází k dlouhodobému testování aplikace EDBM pro recyklaci H2SO4 

a NaOH.  Vychází se z požadavku trhu, kdy poptávka po čistém krystalickém síranu sodném 

na trhu je nízká a proto se zkoumají další možnosti netermického využití této suroviny. 

Technologie EDBM byla vybrána z důvodu, že oba vznikající produkty mohou být znovu 

využity v procesu výroby (loužení), přičemž je zpracováváno jen zanedbatelné množství 

síranu sodného obsaženého v odpadní vodě (7 %). Technologie je založena na kombinaci 

modulu EDBM-IF/3x100. Elektrodialýzou s bipolární membránou je vyráběn 4,0 % roztok 

NaOH a 1,5 % roztok H2SO4 z roztoku Na2SO4. Kapacita výroby je 350 g Na2SO4/(m
2
 h)

s proudovou účinností 67 % a spotřebou elektrické energie 1,75 W h g
–1

 Na2SO4 [3, 4].

Jako další významnou oblast využití elektromembránových procesů z pohledu purifikace je 

spolupráce s farmaceutickými firmami, kde jsou výzkumné a aplikační činnosti velmi speci-

fické vzhledem k patentovaným procesům výroby a sterilitě prostředí spojenou s čistotou 

a ztrátou produktů. Ztráty produktu jsou přísně finančně vyhodnocovány. Tyto ztráty produktů 

je možné úspěšně řešit buď teplotou vedeného procesu ED a úpravou vedení procesů ED 

a předúpravy nebo složením a optimalizací modulu ED. Ztráty produktu do koncentrátu ED 

vedly často i k dalšímu využití tlakových membránových procesů tak, aby došlo ke 

zkoncentrování látky, potřebného prekurzoru a opětovnému návratu do zdrojového proudu 

ED.  Z důvodu ochrany duševního vlastnictví můžeme pouze uvést kusé informace o typech 

roztoků, kde se používaly IEM Ralex. Největší aplikace EMP byly na butyrobetainu, 

thimidunu, dihydroxyacetonu, karnitinu viz Obr. 2.3.2.  

 Butyrobetain Karnitin 

        Thymidin       Farmalaktóza       Dihydroxyaceton   

Obr. 2.3.2 Molekulové struktury vybraných sloučenin [5] 
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V Tab. 2.3.4 jsou uvedeny základní charakteristiky zpracování butuyrobetainu a thymidinu. 

Provoz je vždy veden z důvodu zachování čistoty produktu na nereverzní ED. Obr. 2.3.3 

ilustruje představu o zpracování uvedených farma hydrolyzátů. Proces je veden vsádkově 

v závislosti na provozu fermentoru.  

 

 
Obr. 2.3.3 Průběh demineralizace Butyrobetainu a Thymidinu na modulu typu ED 

Ralex typ 99 s 250 páry 

 

 

Tabulka 2.3.4: Parametry odsolování na modulech ED Ralex 

Aplikace 

 

 

 

 

Vodivost 

 

 

mS  cm
-1 

 

pH 

 

 

 

 

Odstranění 

solí 

 

% 

 

Proudová 

účinnost 

 

% 

 

Spotřeba 

energie 

 

kWh kg
-1

salt 

 

Butuyrobetain 29–24  12,1–10 ˃ 97 80–90  

Thymidin 50–33 2–3 ˃ 90 70–85 1,2–1,6 

 

 

2.3.1.2 Elektromembránové procesy v potravinářství 

Moderní životní styl má silný dopad na stravovací návyky. Zvýšená spotřeba zpracovaných 

potravin způsobuje vnímatelné účinky na zdraví. Jídlo je základní aspekt života, který 

přesahuje hranice výživy, které má silné sociální a psychologické důsledky. Stravování je 

spojeno s potěšením, takže kompromis mezi zdravím a přejídáním je hlubokým dilematem 

v moderní společnosti. Rozpor mezi moderními stravovací návyky a metabolismem těla jsou 

s největší pravděpodobností spojeny s nemocemi, které jsou zřetelně spojeny se stravovacími 

návyky. Tyto příčiny vedou k vývoji technologií zabývajících se funkčními potravinami. 

Krmivo pro hospodářská zvířata zaznamenalo také bouřlivý a rychlý vývoj. V případě 

hospodářských zvířat intenzivní hospodaření převzalo rozsáhlou pastvu hospodářských zvířat, 

i když ve srovnání s perspektivou analýzy životního cyklu může být výhodné ekologické 

zemědělství s následnou potřebou vyvážené výživy. Tradiční krmení (pastviny, krmivo, 

zbytky plodin a agroindustriální vedlejší produkty) přechází do inovativnějšího krmení, ve 
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kterém hrají významnou roli doplňky a přísady, probiotika a prebiotika. Mezi složkami 

podporujícími zdraví jsou nyní využívány ve zvýšené míře probiotika a prebiotika. Tyto i jiné 

klíčové prvky v krmivech jak pro hospodářská zvířata, tak pro domácí zvířata, mají hlavní 

dopad na odolnost proti kolonizaci patogenů a zvýšení imunity na sliznici hostitele, což má za 

následek snížené zatížení patogeny a lepší zdravotní stav hospodářských zvířat. To je zvláště 

důležité, protože použití antibiotik a zvířecího růstového hormonu bylo v mnoha zemích 

zakázáno kvůli degeneraci a převodu genů antibiotické rezistence z mikroorganismů střevních 

zvířat na člověka.  

Obecně lze říci, že na rozdíl od farmacie se jedná v potravinářství o využití potenciálu 

vedlejších produktů. Tyto produkty obsahují velké množství minerálních iontů, které ovlivňují 

jejich přímé další využití v potravinářství nebo jiném průmyslu. Tradiční metody odsolení, 

jako jsou koncentrace rozpouštědla, přímá destilace nebo absorpce na iontově výměnných 

kolonách, jsou sice jednoduché metody, ale mají určité nevýhody, které omezují jejich využití. 

Proces elektrodialýzy je v tomto případě jednou z alternativních metod demineralizace. ED 

jako typ membránové technologie má v tomto případě výhodu nízké spotřeby energie 

a chemikálií, nízkých investičních nákladů a možnosti nepřetržitého provozu s relativně 

snadnou obsluhou. Snadná je také regulace množství solí v koncovém produktu, na jednom 

zařízení lze měnit plynule stupeň odsolení od D 50 do D 90 (tento stupeň odsolení 

samozřejmě ovlivňuje kapacitu zařízení ED). 

Aplikace ED pro potravinářství jsou zejména v oblasti zpracování syrovátek. První aplikační 

projekty v ČR byly spojeny se zpracováním laktulózy. Po této aplikaci se rychle rozvíjela 

oblast demineralizace sladké syrovátky, kde je stále snaha předkládat ekonomické řešení 

demineralizace syrovátky a také ekonomické řešení pro obnovu vody ze vzniklého koncen-

trátu (recovery 70 %).  Je potřeba si uvědomit, že tento koncentrát obsahuje nerozpustné 

fosfáty na hranici svého nasycení. Jsou stále hledány a zkoušeny klasické i nové techniky na 

zpracování - získávání mléčných solí z těchto koncentrátů. Bohužel při bilancování provozů 

mlékárny vzhledem k poměrně nízkým výkupním cenám mléčných solí a i při úvaze velkých 

objemů zpracovávané syrovátky se OPEX navrhovaných řešení pohybuje v bilanci mlékárny 

v červených číslech. Tudíž by musela být tato činnost hrazena z jiných provozních zdrojů 

a ztrátu by musel např. pokrývat zisk ze sušené demineralizované syrovátky.  

V období rozvíjejících se separačních technik mléčných bílkovin přibyla aplikační řešení 

ideálních syrovátek a mléčných UF permeátů a následně syrovátkových UF permeátů. 

V procesu výroby laktózy ze syrovátky se ED uplatňuje pro zpracování mother liqueru 

nejprve na krmiva telat a drůbeže. Následně přibyla i aplikace, kdy díky složení ML se 

produkt prodává výrobcům cukrovinek a čokolády jako náhrada odtučněného mléka. 

Zajímavostí vedení procesu ED na membránách Ralex je, že proces proudů je specificky 

veden, aby se moduly nedostávali do nadlimitní proudové bilance a nedocházelo ke vzniku 

silné polarizační vrstvy, která má přímý vliv na izoelektrické body bílkovin. Je bohužel 

i nutné konstatovat, že výrobce nezajímá jiné složení bílkovin v produktu, legislativní 

požadavky EU toto umožňují. V zemích blízkého východu, střední Asie a Ruska je takováto 

záměna zatím technologicky nemožná. 
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Byla zpracována tzv. Dairy mapa, která kombinuje tlakové membránové procesy, elektrodia-

lýzu a iontovou výměnu.  Toto uspořádání umožňuje dle zpracovávané kapacity a odstranění 

minerálních solí ovlivňovat i minerální profil konečného produktu s požadavky na specifické 

složení minerálního profilu pro výrobu dětské výživy.   

Při zpracování UF permeátů se přechází ke zpracování probiotik, kde je ED možné používat 

na úpravu vstupních surovin do fermentoru nebo k čištění GOS sirupů (Obr. 2.3.5 

a Tab. 2.3.7). Odtud už je to byl jen krůček ke zpracování FOSů. V současné době roste 

zájem o zpracování kyseliny mléčné z kyselých syrovátek nebo jen o odstranění ze syro-

vátkových proudů. Byla zpracována studie, proč je výhodnější zpracovávat koncentrované 

syrovátky. Stupeň odstranění a průběhy při teplotě 15°C jsou na Obr. 2.3.4 a v Tab. 2.3.5. 

Příklady využití elektrodialýzy v potravinářství jsou uvedeny v Tab. 2.3.6. 

 

 
Obr. 2.3.4 Porovnání odstranění kyseliny mléčné z naturální a nanofiltrované kyselé 

syrovátky [6] 

 
 

Tabulka 2.3.5: Porovnání odstranění kyseliny mléčné pomocí procesů ED a  NF+ED [6] 

Odstranění Kyseliny 

mléčné  

 

(%) 

 

Naturální kyselá 

syrovátka 

 

(kg m
-2

 h
-1

) 

 

Koncentrační 

faktor 

 

(%) 

 

NF kyselá 

syrovátka 

 

(kg m
-2

 h
-1

) 

 

Pokles 

kapacity ED 

 

(%) 

 

30 20 - 24 

3.3 

10 - 12 40 - 44 

50 16 - 20 7 - 8 38 - 41 

67 11 - 14 5 – 6.5 36.5 – 37.5 

70 11 - 12 4.5 – 5.5 36.5 

85 9 - 10 3.5 – 4.3 22 - 24 
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Tabulka 2.3.6: Přehled parametrů ED zpracovávající odpadní proudy v technologiích 

jídlo a nápoje 

 

Aplikace 

 

 

 

 

 

TS 

Sušina 

 

 

% 

 

Vodivost 

 

 

 

mS cm
-1 

 

Spotřeba 

energie na 

převod solí 

 

kWh kg
-1 

salt 

Stupeň 

demineralizace 

 

% 

 

Ztráty 

organiky 

 

 

% 

 

Naturální sladká 

a kyselá syrovátka   
5–6,5 4,3–6,2 2–3,2 50 3–4 

NF sladká 

syrovátka  
 5,3–5,7 1,8–2,1 90 3–6 

NF kaseinová nebo 

kyselá syrovátka  
18–22 4,7–7,9 2–2,5 90 3–5 

UF permeát 18–20 max. 5,7 1,5–2 90 4–7 

Delaktózovaná 

syrovátka (DLWP) 
18,9–20 47 1,4–2 98 5 

 

UF mateční roztok 
 

20 max. 37 1,2–2,1 80 4–7 

Hydrolyzovaný 

roztok vepřové 

aminokyseliny  - 

mukóza 

 22–67 0,7–5,3 30–75  

 

Lehká řepná šťáva 
 

  1,5–3 50–90 0,4–2,0 

Cukrová šťáva a 

melasa 
 6,0–7,5 2–5 65–75 3–5 

 

Melasa  3–6  74–89 40–57 

Vináza 

(z cukrového 

a třtinového cukru) 
 19–43 0,62–1 29–90  

 

Sójová šťáva 

 

 94  50–80 25–35 

Hydrolyzáty 

z odpadních vod při 

zpracování ryb 

 

39–49 0,42–6,4 12–92  
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Odstranění mono- a disacharidů, pigmentů, bílkovin a jiných nečistot z extraktů je také důle-

žité, zejména pokud se jedná o komerční využití funkčních produktů (prebiotik a probiotik). 

Vysoká koncentrace solí v UF permeátech nebo vysoká koncentrace solí spojená s tmavým 

zabarvením sójové syrovátky vedla k využití ED, kdy dochází k celkovému snížení 

koncentrace solí o 94 % a k podstatnému odstranění zabarvení roztoku. Pro odsolování  GOS 

sirupů je obnova 99 % a stupeň odsolení vyšší než 92 %. Spotřeba elektrické energie 

k převodu solí je 30 kWh na 1 tunu vstupního roztoku.  

 

 

 

 
 

 

Obr. 2.3.5 Procesní diagram výroby  GOSů v mlékárenství    
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Tabulka 2.3.7: Přehled využití ED při výrobě GOS 

 
Vodivost TS Demineralizace 

Ztráta 

organiky 

Proudová 

účinnost 

Spotřeba 

energie na 

převod solí 

mS cm
-1

 g kg
-1

 % % % kWh  kg
-1

salt 

UF permeát NF  

pro výrobu GOSů 
5,10–5,20 20–22 80 3-5 60–90* 1,6–1,85 

Sirup GOS 20–25 20 94 1 70–90*  

Sojový oligo-

sacharidový 

extrakt 

1,5–1,8 10–14 70–85 20–40* 80 0,4–0,8 

* v závislosti na konečném stupni odsolení  

 

 

Z pohledu hydrolyzačních procesů jsou pilotně i provozně ověřeny aplikace ED na mukóze, 

hydrolyzátech z ryb, kolagenech a jiných aminokyselinách, kde se v závislosti na vodivosti 

vstupního elektrolytu proudová účinnost pohybuje mezi 50–90 %. Jsou experimentálně 

zkoušeny i separační procesy pro jednotlivé složky, jako je kyselina aspargová, glutamová 

apod. Vhodně zvolenou předúpravou lze účinně bojovat s foulingem na povrchu membrán.  

Procesní schéma (Obr. 2.3.6) zpracování odpadních proudů ze zpracování masa a ryb skýtá 

velké možnosti pro využití všech membránových procesů. 

 

 
 

Obr. 2.3.6 Procesní diagram pro extrakci a získání cenných látek z procesů zpracování 

odpadních vod z ryb a masa (adaptováno z [7-12]) 
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Využití již dříve vyvinutých metod ED v procesu bipolární elektrodialýzy se dlouhodobě 

pilotně ověřovalo na provozu produkujícím Na2SO4, viz výše [3, 4]. Tento proces je v potravi-

nářství vhodný pro korekci pH syrovátky a kávového extraktu. Dále také při produkci 

a zpracování hydrolyzačních proudů a aminokyselin, kyseliny aspargové, glutamové, mléčné, 

jantarové a při zpracování odpadních vod z mlékárenství pro obnovu louhu jak z procesu CIP, 

tak z eluačních roztoků. U korekcí pH v potravinářství jsou vzorky podrobovány i chuťovému 

hodnocení hned po ukončení testů a pak následně v předepsaných intervalech až po dobu 

použitelnosti, která musí být bez změn. V případech dnes moderních Bio potravin i bez pří-

davků dalších stabilizátorů [13-16]. Jako příklad zde uvádíme úpravu pH kávového extraktu. 

Původní pH extraktu bylo 5,08 a mělo by být zvýšeno na 5,25; 5,5; 5,75 a 6 s následným 

porovnáním senzorických vlastností. Byl použit modul o konfiguraci BM-AM-AM-BM. 

Schéma principu odkyselení je na Obr. 2.3.7. Testy probíhali s napětím 1,5 V na membránu. 

Senzoricky byl vyřazen vzorek s upraveným pH 5,99 (Tab. 2.3.8). Bohužel dlouhodobé 

skladování při pokojové teplotě po třech měsících ukázalo při opětovné senzorické kontrole, 

že došlo k výrazné senzorické změně a opětovnému snížení pH. Takže po uvažovaném proce-

su BMED by byl nutný přídavek stabilizátoru pH [13]. 

 

 

 
Obr. 2.3.7 Složení modulu pro úpravu pH kávové extraktu [13] 
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Tabulka 2.3.8: Základní parametry procesu stabilizace pH [13] 

Test pH Vodivost Zákal Sušina Kapacita 
Spotřeba 

energie* 

 1 mS.cm
-1

 NTU °Bx kg.m
-2

.h
-1

 Wh
.
kg

-1
 

Kávový 

extrakt 
5,08 4,59 402,6 3,1 - - 

1. stupeň 5,28 4,27 371,8 3,2 189 0,16 

2. stupeň 5,50 4,21 363,4 3,1 86 0,32 

3 stupeň 5,79 4,16 359,4 3,1 61 0,45 

4. stupeň 5,99 4,11 352,5 3,1 48 0,55 

 

 

Základní vlastnosti membrán Ralex
®

 jsou uvedeny v Tab. 2.3.9. Heterogenní bipolární mem-

brána Ralex
® 

BM se skládá ze dvou vrstev, kation-výměnné a anion-výměnné. Po aplikaci 

odpovídajícího elektrického pole dochází na jejich rozhraní k disociaci vody. Charakteristika 

bipolární membrány Ralex
®

 je uvedena v Tab. 2.3.10.  

 

Tabulka 2.3.9: Vlastnosti iontových membrán Ralex 

Základní materiálová specifikace 

 Ralex
®

  

CM-PES 

Ralex
® 

CM-PP 

Ralex
® 

AM-PES 

Ralex
®

   

AM-PP 

Iontově výměnná skupina R – SO3 
- 

R – SO3 
- R - 

(CH3)3N
+
 

R - 

(CH3)3N
+
 

Iontová forma Na+ Na+ Cl
- 

Cl
- 

Typ výztuže PES PP PES PP 

Mechanické vlastnosti 

Tloušťka  mm < 0,45 < 0,45 < 0,45 < 0,45 

Tloušťka 

zbotnalé 

membrány 

mm < 0,7 < 0,7 < 0,75 < 0,75 

Elektrochemické vlastnosti 

Odpor 
 

Plošný 

Specifický 

 

[Ω.cm
-2

] 

[Ω.cm ] 

 

< 8 

< 120 

 

< 8 

< 120 

 

< 7,5 

< 120 

 

< 7,5 

< 120 

Transportní 

číslo 
t
M

 > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95 

Permselektivita % > 90 > 90 > 90 > 90 
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Tabulka 2.3.10: Vlastnosti bipolárních Ralex 

Mechanické vlastnosti Jednotka Hodnota 

Tloušťka suché membrány tls [mm] 0,40 ± 0,05 

Tloušťka zbotnalé membrány tlz [mm] 0,50 ± 0,05 

Změny folie při botnání  

(v demineralizované vodě, 

Na
+
, Cl

-
 formě) 

tloušťka  tl [%] 30 ± 5 

délka  l [%] 20 ± 5 

šířka  w [%] 20 ± 5 

hmotnost  m [%] 80 ± 10 

Ostatní vlastnosti 

 Maximální teplota ve svazku pod napětím 40°C (krátkodobě 45°C) 

 Maximální rozměr 2 m × 0,4 m 

 Dlouhodobá chemická odolnost při pH 0-14, kromě silně oxidujících kyselin 

 

2.3.1.3 ZLD procesy 

S procesy regenerace a ZLD (zero liquid discharge) procesy jsou spojeny práce zejména 

v oblasti bipolárních membrán, membrán pro difuzní dialýzu a jejich aplikací. U procesů DD 

jak plochých, tak dutých IE membrán. Dále i využití procesů EDM.  EDM se skládá 

z opakujících se čtveřic iontově výměnných membrán a rozdělovačů pro roztok, který 

umožňují dvojitou rozkladnou reakci mezi kationty a anionty vstupního a substitučního 

roztoku, když je mezi elektrody aplikován stejnosměrný proud. Faktory, které ovlivňují 

účinnost odsolování EDM, jsou podobné jako u klasické ED, tj. napětí, průtok, typ IEM a typ 

vstupního roztoku.  Průmyslově testovaný modul RALEX měl 90 quadpletů s efektivní 

plochou membrány 0,406 m
2
. Anoda byla z  Ti/Pt  a katoda byla z nerezové oceli. Jako roztok 

elektrolytu byl používán síran sodný (Obr. 2.3.8).  

 

 

Obr. 2.3.8 Složení modulu EDM pro produkci KNO3 [17] 
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Testy potvrdily životaschopnost technologického schématu (Obr. 2.3.9) a prokázaly, že 

technologie může dosáhnout dlouhodobého minimálního 95 % výtěžku vody.    

  

 

 

Obr. 2.3.9 Procesní schéma procesu EDM 

 

 

Dalším využitím EDM byla výroba dusičnanu draselného [17-19]. Protože v navrženém 

procesu EDM bylo potřeba velké množství dodaných solí a celý proces se tím výrazně 

prodražoval, byl přizpůsoben pomocí monoselektivních membrán k produkci potřebných solí 

(Obr. 2.3.10 a Obr. 2.3.11). 

 

Obr. 2.3.10 Závislost průtoku modulem  EDM  při zpracování brakické vody a proudové 

hustoty vs. napětí při lineární rychlosti 7,0 cm s
-1 
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Obr. 2.3.11 Využití různých typů IEM v procesech EDM a cirkulární ekonomice 

 

 

2.3.1.4 Elektrodeionizace (EDI) 

Elektrodeionizace (EDI) je hybridní proces separace metodou elektrodialýzy (ED) a iontové 

výměny (IX). Kationtově a aniontově výměnné membrány jsou umístěny mezi elektrodami 

jako v systému elektrodialýzy (ED). Diluátové komory (nebo i koncentrátové komory) jsou 

vyplněny iontově výměnným materiálem (ionexem), který zvyšuje transport kationtů nebo 

aniontů v hnací síle stejnosměrného proudu (Obr. 2.3.12).  

 

 

Obr. 2.3.12 Schéma složení elektrodeionizéru [20]   

 

 



67 

 

Vodní disociační reakce, která vzniká během provozu EDI, produkuje vodík (H
+
) 

a hydroxylové ionty (OH
- 
). Produkované ionty H

+
 a OH

-
 kontinuálně regenerují iontově 

výměnnou pryskyřici elektrochemicky bez použití regeneračních chemikálií [21].  

Iontově výměnná pryskyřice zlepšuje transport iontů a jako substrát se účastní elektroche-

mické reakce, jako je rozdělení vody na H
+
 a OH

-
. V systému EDI jsou možné různé 

konfigurace, jako jsou mixbedy nebo homogenně vložená aniontová nebo katexová prysky-

řice či oddělené části iontově výměnných pryskyřic. Každá sekce vlastně v podstatě obsahuje 

iontově výměnné pryskyřice stejné polarity, např. buď anexové, nebo katexové pryskyřice 

[22]. Vzhledem k permselektivním vlastnostem iontově výměnných membrán a směr 

gradientu elektrického potenciálu se ionty v roztoku vyčerpají v diluátovém prostoru a jsou 

koncentrovány v sousední (koncentrátové) komoře. Použití iontově výměnné pryskyřice 

v diluátu je klíčem k procesu. Jeden důvod je to, že bez iontové vodivosti poskytované 

iontově výměnnými pryskyřicemi by k iontovému přenosu prakticky nedocházelo z důvodu 

vysokého odporu zdrojové vody [23]. Druhý důvod pro využití iontově výměnné pryskyřice 

v diluátové komoře je to, že existuje elektrochemický vztah mezi aplikovaným elektrickým 

potenciálem a rovnovážnou koncentrací iontů H
+
 a OH

-
 ve vodě. Na lokalizovaných plochách 

s vysokým potenciálním gradientem vzniká významný počet iontů H
+
 a OH

-
. Bez iontově 

výměnné pryskyřice by díky vznikajícím iontům H
 +

 a OH
-
 docházelo ke kolísání a změnám 

pH a neefektivnímu využití elektrického proudu [24]. Hlavní složkou provozních nákladů je 

u EDI spotřeba elektřiny. Elektrické náklady na běžící systém EDI jsou obvykle mezi 

0,2 a 3,0 kWh na 1 kg vody, v závislosti na kvalitě a požadované produktové specifikaci vody.  

Hlavními odvětvími, kde je EDI využíváno, jsou: 

 Ultra čistá voda 

 Napájecí voda pro zařízení typu WFI (voda pro injekci) 

 Parní generace / voda pro napájení kotlů 

 Mikroelektronika / Polovodičová technika, make-up a oplachová voda 

 Pro povrchové úpravy 

 Pro chemickou výrobu 

 Nemocniční a univerzitní centrální systémy rozvodu vody 

Dále jsou experimentálně procesy EDI zkoušeny pro produkci, využití a čištění odpadních 

proudů, které nevykazují velkou iontovou vodivost.  Keramati a kol. porovnávali EDI se  

systémem ED  při výrobě NaOH z odpadního roztoku Meroxu (merkaptan z oxidace) [25]. 

Byly pozorovány účinky aplikovaného napětí a průtoku na proudovou účinnost pro Na
+
 ionty. 

Porovnání ekonomik procesu a regenerace NaOH pro systémy ED nebo EDI ukázalo, že 

systém EDI byl úspěšnější, pokud šlo o regeneraci NaOH zejména při nízkých napětích. 

Maximální regenerace NaOH byla 75 % pro ED a 85 % pro systém EDI. 

Elleuch a kol. používali EDI k čištění průmyslového roztoku kyseliny fosforečné, který obsa-

huje ionty Mg
2+

, Fe
3+

, Zn
2+

 a Cd
2+

. Po 5 hodinách provozu bylo dosaženo téměř 30 % 

odstranění u všech prvků [26].  
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Yu a kol. používali EDI k čištění kaprolaktamu [27].  Kaprolaktam byl ve formě 30 % vodné-

ho roztoku, který byl přiváděn do systému EDI za účelem koncentrování organických látek, 

jako je 5-ethyldihydro-2 (
3
H)-furan, anilin, 4, 5, 6, 7-tetrahydrobenzofurazan a N-  

(N-acetyl-L-ananyl), -glycinbutyl ester, a jejich odstraňování z roztoku kaprolaktamu. 

Vodivost roztoku byla nižší než 10 μS/cm.  

Du a kol. produkovali kyselinu butyrovou z klostridium tyrobutyricum EDI a ED. Bylo 

zjištěno, že EDI má větší selektivitu než ED, zvláště když byly použity více hydrofobní 

perličky. Výkon EDI byl výrazně ovlivněn typem iontově výměnných pryskyřic [28].  

V práci [29] byla provedena extrakční fermentace kyseliny mléčné L-(+) pomocí EDI. Byl 

zkoumán vliv proudové hustoty a koncentrace laktátu při separaci. Experimentální výsledky 

EDI ukázaly, že nejvyšší výkon byl získán při proudové hustotě 45 mA/cm
2
. Kritické koncen-

trace laktátu byla přibližně 80 g/l pro proces EDI.  

Byla zkoumána i regenerace kyseliny citronové z fermentačního bujónu [30]. Jednotka EDI 

byla provozována nepřetržitým způsobem s průtoky až do maximální úrovně 10 t h
-1

 a do 

koncentrace vstupního roztoku 2 000 mg l
-1

. Při těchto podmínkách bylo dosaženo 50 % 

regenerace. 

EDI urazilo dlouhou cestu od svého prvního komerčního využití v roce 1987 (Millipore 

Corporation). Jak je uvedeno výše, EDI přináší univerzální řešení separace v chemickém, 

biochemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu díky své kapacitě pro odstranění 

široké škály kontaminantů (ionty, částice a organické látky). Stejně jako pro jakýkoliv jiný 

výrobek platí i zde, že i EDI se neustále vyvíjí směrem k zlepšení deionizačního výkonu 

a zvýšení kapacity průtoku pro jednotlivé typy modulů, což je vždy viditelné u nových 

generací EDI. Historický trend u systému EDI je následující: nižší náklady na komponenty 

a pracovní sílu, menší složitost, zvýšená spolehlivost a menší zastavěný prostor. Maximální 

náklady na využívání EDI jsou v souvislosti s výměnou modulů EDI, spotřebou elektrické 

energie, zpracování odpadních vod a laboratorní kontroly. Tyto výdaje přímo závisí na 

výstupu ze systému EDI a na složení vstupní vody.   

2.3.2 Závěr 

Elektromembránové procesy umožňují díky různým kombinacím iontově výměnných mem-

brán, bipolárních membrán a specificky selektivních iontově výměnných membrán v různém 

uspořádání v modulech elektrodialýzy a v dalších technologiích aplikovat svůj purifikační 

a koncentrační potenciál. To umožňuje vést řadu reakcí a procesů, které jsou blízké přírodním 

jevům, které nám dává sama příroda.  Elektromembránové procesy mohou být vedeny 

kontinuálně s nízkou spotřebou energie a jsou snadno kombinovatelné s jinými separačními 

technologiemi. Stále probíhající zlepšování selektivních vlastností iontově výměnných 

membrán a pochopení jevů probíhajících na povrchu membrán otevírají elektromembránovým 

procesům nové horizonty. 
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3 STAV VÝUKY MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ V ČR     

3.1 Výuka na Univerzitě Pardubice    

S membránovými separačními procesy jsou seznamováni studenti bakalářského studijního 

programu „Chemie a technická chemie“ v předmětech „Chemické inženýrství I“ a „Chemické 

inženýrství II“ (v rozsahu 3, resp. 2, hodin za semestr) a předmětu „Moderní technologické 

procesy“ (rozsah 2h přednášek/týden), který navazuje na znalosti z chemického inženýrství. 

Studenti jsou v tomto předmětu seznamováni s principy, fyzikálními a fyzikálně-chemickými 

základy biotechnologických procesů, se způsoby provozování bioreaktorů a jejich 

nejběžnějšími typy a s aplikacemi biotechnologií při ochraně  životního prostředí. Druhá část 

přednášek je věnována moderním separačním procesům a jejich aplikacím v chemickém, 

potravinářském a farmaceutickém průmyslu, v biotechnologiích a při zpracování odpadních 

vod.  

V navazujícím magisterském studijním programu „Chemické a procesní inženýrství“ ve 

studijním oboru „Chemické inženýrství“ zajišťuje Ústav environmentálního a chemického 

inženýrství výuku předmětu „Membránové procesy“ v rozsahu 2 hodiny týdně přednášek 

a 2 hodiny týdně cvičení. 

Rovněž i v doktorském studijním programu „Chemické a procesní inženýrství“ v obou akredi-

tovaných studijních oborech „Chemické inženýrství“ a „Environmentální inženýrství“ jsou 

vyučovány dva předměty „Tlakové membránové procesy“ a „Difuzní a elektro-difuzní 

membránové procesy“ a řada témat doktorských disertačních prací se bezprostředně týká 

membránových separačních procesů. 

 

 

Bakalářský studijní program: 

Název předmětu: Chemické inženýrství I 

Garant předmětu: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc. 

Obsah přednášky: 

Filtrace, filtrace při konstantním tlakovém rozdílu, filtrace konstantní rychlostí, promývání 

filtračního koláče. Typy filtrů a jejich funkce, filtrační přepážky. Membránové procesy, 

mikrofiltrace a ultrafiltrace. 

 

Název předmětu: Chemické inženýrství II 

Garant předmětu: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc. 

Obsah přednášky: 

Filtrace, diferenciální rovnice filtrace. Filtrace při dopravě suspenze odstředivým čerpadlem. 

Membránové separační procesy, základní výpočtové vztahy tlakových membránových 

procesů, procesní charakteristiky a metody intenzifikace membránových procesů. 
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Název předmětu: Moderní technologické procesy 

Garant předmětu: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. 

Sylabus předmětu: 

 Specifická problematika biotechnologií. 

 Rozdělení bioreaktorů, jejich nejběžnější typy a způsoby jejich provozování. Faktory 

určující volbu typu reaktoru.  

 Fermentory s pneumatickým promícháváním, fermentory bez nucené a s nucenou 

cirkulací kapaliny.  

 Fermentory s mechanickým mícháním.  

 Klasické separační metody v biotechnologiích, separace pomocí afinitní chromatografie, 

extrakce zkapalněnými a nadkritickými plyny.  

 Environmentální inženýrství, obecné základy biologických čistírenských procesů. 

 Technologie pro zpracování některých typů odpadních vod.  

 Klasifikace membránových procesů. 

 Tlakové membránové procesy. 

 Elektromembránové procesy. 

 Pervaporace, membránová separace plynů, membránová destilace. 

 Membránové kontaktory a bioreaktory.  

 Kombinace membránových a klasických procesů, vybrané průmyslové aplikace. 

 

Vybraná témata bakalářských prací: 

 Využití nanofiltrace v chemickém průmyslu. 

 Aplikace membránových bioreaktorů při čištění odpadních vod. 

 Separace uhlovodíků z vod pomocí tlakových membránových procesů. 

 Zpracování odpadních vod elektrodialýzou. 

 Čištění odpadních vod s využitím kombinovaných membránových procesů. 

 Čištění odpadních vod s využitím nanovlákenných  membrán. 

 Vliv předúpravy nástřiku na membránovou mikrofiltraci. 

 Separace kapalných směsí difúzní dialýzou. 

 Využití tlakových membránových procesů při úpravě procesní a pitné vody. 

 Odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků pomocí nanofiltrace. 

 

 

Navazující magisterské studium: 

Název předmětu:  Membránové procesy 

Garanti předmětu: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., Ing. Dr. Hana Jiránková, doc. Ing. Zdeněk  

Palatý, CSc. 

Sylabus předmětu: 

Principy, fyzikální a fyzikálně-chemické teoretické základy a modely, výroba a vlastnosti 

membrán, popis zařízení a jeho prvků, výpočty zařízení a aplikace níže uvedených 

membránových procesů v chemickém, potravinářském, farmaceutickém průmyslu, v biotech-
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nologiích a v technice ochrany životního prostředí. 

 Mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza. 

 Difuzní dialýza, elektrodialýza. 

 Pervaporace, membránová destilace. 

 Separace pomocí kapalných membrán. 

 Membránová separace plynů. 

 Membránové reaktory. 

 

 

Název předmětu:  Bioinženýrství 

Garant předmětu: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. 

Sylabus předmětu: 

 Specifická problematika biotechnologií a bioinženýrství.  

 Enzymová kinetika. Rovnice Michaelis-Mentenové, stanovení parametrů Michaelis-

Mentenové rovnice, inhibice reakčních rychlostí.  

 Mikrobiální (Monodova) kinetika. Inhibice, kinetické modely pro tvorbu produktu.  

 Výpočet konverze enzymaticky katalyzované reakce. Ideální mísič, reaktor s pístovým 

tokem, konverze enzymatické reakce v kaskádě ideálních mísičů.  

 Bioreaktory. Specifikace enzymových a mikrobiálních reakcí z hlediska návrhu 

reaktoru, způsoby provozování bioreaktorů. Faktory určující volbu typu reaktoru.  

 Rozdělení bioreaktorů, jejich nejběžnější typy.  

 Fermentory s pneumatickým promícháváním, Fermentory bez nucené a s nucenou 

cirkulací kapaliny.  

 Fermentory s mechanickým mícháním. Základní hydrodynamické režimy při dispergaci 

plynu ve fermentorech, návrhové parametry fermentorů.  

 Reaktory s imobilizovanými enzymy nebo buňkami.  

 Membránové bioreaktory. Enzymové reaktory a membránové fermentory.  

 Klasické a netradiční separační metody v biotechnologiích. Membránové separace, 

separace pomocí afinitní chromatografie, extrakce zkapalněnými a nadkritickými plyny.  

 Speciální problematika bioreaktorů. Cenové relace, tvar reaktorů a zvláštnosti 

fermentačního procesu, odpěňování a sterilizace.  

 Environmentální inženýrství. Technologie pro zpracování některých typů odpadních 

vod. 

 

 

Vybraná témata diplomových prací: 

 Intenzifikace membránové mikrofiltrace pomocí předúpravy nástřiku. 

 Metody odstraňování organických látek z odpadních vod, využití membránových 

technologií. 

 Mikrofiltrace povrchové vody na zařízení s dutými vlákny. 

 Odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků pomocí nanofiltrace.  
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 Využití hybridních membránových procesů při zpracování odpadních vod. 

 Výroba nízkoalkoholických nápojů s využitím membránových separací. 

 Odstraňování těžkých kovů z odpadních vod pomocí kombinovaného membránového 

procesu. 

 Zpracování průsakových vod ze skládek tuhých odpadů. 

 Úprava průsakové vody na mikrofiltračním zařízení s dutými vlákny. 

 Odstraňování reziduí léčiv z vodných roztoků pomocí nanofiltrace. 

 Čištění odpadních vod pomocí nanovlákenných membrán.  

 

 

Doktorské studijní programy: 

Školitelé: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., doc. Ing. Jiří Cakl, CSc., doc. Ing. Petr Doleček, 

CSc., doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc. 

 

Název předmětu:  Tlakové membránové procesy 

Přednášející: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. 

Sylabus předmětu: 

Historický vývoj tlakových membránových procesů (mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, 

reverzní osmóza), membránové materiály, moduly a zařízení, charakterizace membrán, teorie 

transportu látek membránami, faktory ovlivňující výkonnost procesů, teoretický popis 

(modelování) toku při separaci, metody intenzifikace, diafiltrace, návrh membránových 

jednotek, významné průmyslové aplikace MF, UF, NF a RO v chemickém, potravinářském, 

farmaceutickém průmyslu, v biotechnologiích a v technice ochrany životního prostředí, 

vybrané hybridní (kombinované) a integrované membránové procesy. 

 

 

Název předmětu:  Difuzní a elektro-difuzní membránové procesy 

Přednášející: doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc. 

Sylabus předmětu: 

Fyzikální jevy v iontově výměnných membránách. Příprava iontově výměnných membrán. 

Vlastnosti a charakterizace iontově výměnných membrán. Modifikace transportních vlastností 

iontově výměnných membrán. Aplikace iontově výměnných membrán, difuzní dialýza, 

pervaporace, elektrodialýza, membránová elektrolýza. Aktivní transport v membránách. 

Membránová destilace. 

 

Vybraná témata disertačních prací: 

 Odstraňování nízkomolekulárních látek z vody pomocí nanofiltrace. 

 Diafiltrace roztoků organických barviv. 

 Studium tlakových membránových procesů při separaci pšeničného hydrolyzátu. 

 Studium vlivu elektrokinetických vlastností disperzí na mikrofiltraci. 

 Numerická analýza dialýzy s chemickou reakcí. 

 Studium intenzifikace tlakových membránových procesů pomocí předúpravy nástřiku. 
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 Studium elektrodialýzy s bipolárními membránami. 

 Mikrofiltrace na dutých vláknech kombinovaná s iontovou výměnou na zeolitech. 

 Využití membránových separačních procesů při zpracování průsaků ze skládek odpadů.   

 Separation of specific pollutants from wastewater by nanofiltration. 

 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství podle § 81b odst. 1 zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách) udělila institucionální akreditaci Univerzitě Pardubice pro: 

a) oblast vzdělávání Doprava a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ 

studijních programů, 

b) oblast vzdělávání Ekonomické obory a v jejím rámci bakalářský, magisterský 

a doktorský typ studijních programů, 

c) oblast vzdělávání Historické vědy a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský 

typ studijních programů, 

d) oblast vzdělávání Chemie a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ 

studijních programů, 

e) oblast vzdělávání Informatika a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ 

studijních programů, 

f) oblast vzdělávání Zdravotnické obory a v jejím rámci bakalářský a magisterský typ 

studijních programů. 

Národní akreditační úřad pro vysoké školství potvrdil špičkovou kvalitu Univerzity 

Pardubice, když jí v pořadí jako teprve čtvrté vysoké škole v České republice přiznal známku 

nejvyšší kvality a udělil jí na deset let tzv. institucionální akreditaci.  

S účinností od 7. září 2018 může následujících 10 let Univerzita Pardubice poskytovat 

vysokoškolské vzdělání v šesti oblastech, a to tak že nabízené studijní programy v baka-

lářských, magisterských a ve vybraných případech i doktorských studijních programech 

projdou pouze tzv. interní akreditací v rámci samotné univerzity. Univerzita je nemusí již ke 

schvalování posílat Národnímu akreditačnímu úřadu. Uvedenou vnitřní akreditaci provede 

speciálně k tomu zřízený nový univerzitní orgán – Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity 

Pardubice. Ta dohlíží na kvalitu všech vzdělávacích procesů, i jejich přípravu, a schvaluje 

studijní programy a jejich zaměření. 

Na základě získané institucionální akreditace Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity 

Pardubice rozhodla udělit vnitřní akreditaci bakalářskému studijnímu programu „Chemie 

a technologie ochrany životního prostředí“ se standardní dobou studia 3 roky formou studia 

prezenční, zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů, do oblasti vzdělávání „Chemie“, uskutečňovaného Fakultou chemicko-

technologickou Univerzity Pardubice, a to na dobu 10 let, tedy do 9. září 2028. 

V rámci udělené institucionální akreditace v oblasti vzdělávání „Chemie“ připravuje Ústav 

environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické Univerzity 
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Pardubice k akreditaci v roce 2019 tyto nové studijní programy: 

Navazující magisterský SP:  „Udržitelný rozvoj v chemii a technologii“  

„Chemické a procesní inženýrství“ se specializací „Chemické 

inženýrství“ a „Ochrana životního prostředí“ 

Doktorský SP: „Chemické a procesní inženýrství“ se specializací „Chemické 

inženýrství“ a „Environmentální inženýrství“ 
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3.2 Výuka na VŠCHT Praha 

Membránové procesy představují v současnosti „state-of-the-art“ při úpravě vody, separaci 

plynů, v energetice, lakování či těžbě nerostných surovin. Kurz magisterského povinně 

volitelného předmětu pana Ing. Jaromíra Marka, Ph.D. je zaměřen především na konkrétní 

technické aplikace a dává studentům praktickou znalostní databázi, která je zvýhodní při 

nástupu do zaměstnání. Kurz předpokládá základní znalosti anorganické, organické 

a fyzikální chemie. V  kurzu budou probírány chemické a fyzikální principy jak metod překo-

naných, s kterými se však ještě dosud lze v praxi setkat, tak metod současných. Větší část 

kurzu se bude zabývat úpravou vod a to jednoduchými i kombinovanými metodami. V kurzu 

budou zmíněny výhody a nevýhody či slabá místa jednotlivých technologií a na cvičení 

budou řešeny příklady návrhů adekvátních technologií pro konkrétní případy. Kurz má za cíl 

přiblížit studentům reálnou situaci, s kterou se setkají v praxi. 

Sylabus předmětu: 

 Transport látek, srážení a cementace. 

 Elektrochemické procesy, kapalinová extrakce, destilace. 

 Sorpce a adsorpční izotermy. 

 Iontová výměna, zeolity. 

 Příprava a základní typy ionexů. 

 Zapojení ionexů, pracovní cykly. 

 Přirozené a nucené principy transportu přes membránu. 

 Tlakové membránové procesy. 

 Elektromembránové procesy. 

 Úprava vod v energetice a průmyslových roztocích. 

 Technologie pitných a odpadních vod, úprava roztoků v potravinářství. 

 Projektový návrh vhodného procesu, porovnání aspektů technických a ekonomických. 

 Slabá místa jednotlivých technologií. 

 Současné trendy, vývoj nových materiálů a metod. 

Další předmět na VŠCHT zabývající se membránovými procesy je na FCHT od prof. Dr. 

Ing. Karla Bouzka a Dr. Ing. Vlastimila Fíly. Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače 

s progresivními membránovými technologiemi, které získávají v průběhu posledních několika 

desetiletí na praktickém významu. Náplní předmětu jsou po stručné informaci o typických 

materiálech, způsobech výroby membrán a metodách jejich charakterizace zejména membrá-

nové separační procesy. Uvažovány jsou technologie využívající jako hnací sílu jak gradient 

tlaku a koncentrace, tak elektrické pole. Získané teoretické poznatky jsou diskutovány na 

příkladu významných průmyslových technologií. V závěru kurzu je detailněji diskutována 

rovněž problematika membránových procesů v energetice. 

Sylabus předmětu: 

 Základní typy membrán a jejich příprava. 

 Charakteristické vlastnosti membrán, metody testování. 

 Membránové separační procesy - rozdělení podle hnací síly. 

 Membránové separační procesy na základě koncentračního gradientu - osmóza, dialýza. 
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 Tlakové membránové procesy - reverzní osmóza, utrafiltrace, mikrofiltrace, 

nanofiltrace. 

 Elektromembránové procesy - elektrodialýza, elektrodeionizace, elektroforéza. 

 Iontově selektivní membrány jako pevný elektrolyt - „zero gap“ membránová 

elektrolýza. 

 Využití iontově selektivních membrán v energetice. 

 Mikroporézní a mezoporézní membrány pro separace plynů a kapalin. 

 Mechanismy přenosu hmoty v membránách. 

 Využití membrán v separačních technologiích, příklady průmyslových aplikací. 

 Membránové reaktory pro homogenní reakce. 

 Membránové reaktory pro heterogenní katalytické reakce. 

 Membránové technologie v chemickém průmyslu, směry dalšího vývoje. 

 

Nejnovější trendy v membránových separačních procesech jsou předmětem magisterského 

a doktorandského kurzu na FCHI s názvem Fyzikálně chemické principy membránových 

procesů. Garanty předmětu jsou doc. Ing. Karel Friess, Ph.D. a Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. 

Cílem předmětu je seznámit studenty s fyzikálně-chemickým popisem dějů a jevů vyskytu-

jících se na fázových rozhraních při membránových separačních procesech. Nejprve budou 

seznámeni s obecným popisem procesů (základy lineární nevratné termodynamiky a termo-

dynamiky otevřených systémů) a odvozené vztahy budou následně aplikovány na transportní 

děje a příslušné jevy. Obsahem přednášek budou vedle transportních dějů v roztocích 

elektrolytů zejména transportní děje v různých typech membrán. Část přednášek proto bude 

věnována fyzikálně chemickému popisu dějů při jejich aplikaci pro různé typy separačních 

procesů, tzn. I) tlakové procesy, II) dělení směsí plynů a par a pervaporace a III) membránové 

destilace a elektromembránové procesy. 

Sylabus předmětu: 

 Termodynamika otevřených, uzavřených a izolovaných systémů. 

 Základy nerovnovážné termodynamiky (Saxenovy relace). 

 Bilanční rovnice, rovnice kontinuity složky. 

 Difúze ve vícesložkových systémech. 

 Transportní děje v roztocích elektrolytů (difúze, migrace a konvekce). 

 Membránové materiály (rozdělení, příprava, charakterizace, modifikace, aktuální 

vývoj). 

 Teoretické modely popisu transportu v membránách 

 Permeační a sorpční vlastnosti polymerních membrán. 

 Povrchové a adsorpční děje při membránových procesech. 

 Membránové rovnováhy (osmotická rovnováha, Donnanova rovnováha). 

 Transport v porézních materiálech (mikro-, ultra- a nanofiltrace). 

 Transport v neporézních membránách (separace plynů, separace par, pervaporace). 

 Transportní děje při elektromembránových procesech. 

 Transportní děje v ostatních membránových procesech (aplikace). 
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3.3 Výuka na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem   

V rámci spolupráce ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) 

s Ústavem chemických procesů AV ČR, v.v.i. (ÚCHP) probíhá nejen výuka vysokoškolských 

studentů, ale i společný vědecký výzkum. Výuka je realizována na katedře chemie. Vědecká 

spolupráce probíhá v rámci společného projektu pro studium biologických membrán. Dále je 

v rámci spolupráce na UJEP studován zeta potenciál membrán. 

Studenti bakalářského a magisterského studia mají nově možnost vypracovat závěrečnou 

práci v oboru membránových separací ve spolupráci s řešenou problematikou zkoumanou 

Membránovou skupinou ÚCHP. První bakalářská práce byla obhájena v červnu roku 2016 na 

téma Separace binární směsi oxidu uhličitého a metanu membránou obsahující iontovou 

kapalinu. Druhá bakalářská práce byla obhájena v květnu roku 2017 na téma Sorpce 

organických látek v membránách obsahujících Poly(ether-b-amid). Předpokládá se, že další 

bakalářské práce budou vypracovány v následujících letech. 

Od zimního semestru akademického roku 2014/15 je na Katedře chemie UJEP vyučován voli-

telný předmět Membránové separace pro bakalářské studium oborů Toxikologie a Učitelství 

chemie. Předmět je vyučován i v anglickém jazyce pro zájemce z řad zahraničních studentů 

přijíždějících v rámci programu ERASMUS. Studenti mohou v rámci kurzu také navštívit 

pracoviště ÚCHP zabývající se membránovými separacemi plynných i kapalných směsí. 

Předmět je přednášen Ing. Zuzanou Petrusovou, Ph.D. a je zaměřen i na diskusi ekologického 

a ekonomického hlediska membránových technologií.  

Sylabus předmětu: 

 Historie membránových separací a transport látek membránami. 

 Druhy membrán a jejich charakterizace. 

 Membrány a membránové moduly. 

 Tlakové a elektromembránové procesy. 

 Mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza; Dialýza. 

 Separace vodíku, helia a oxidu uhličitého. 

 Separace vzduchu. 

 Separace organických par. 

 Separace vodních par. 

 Pervaporace. 

 Membránové reaktory. 

 Průmyslové využití membránových separací. 

Předmět by měl být v budoucnu vyučován nejen pro výše uvedené studijní bakalářské 

programy, ale je plánován i pro navazující magisterské studium Aplikované technologie. Pro 

magisterský program by měl být předmět vyučován v rozšířené podobě s důrazem především 

na porozumění studovaných veličin při membránových procesech, metody příprava membrán 

a jejich charakterizace, základní druhy membránových separací a transport látek membrá-

nami, simulační modely separovaných molekul a membrán, separace vybraných plynných 

směsí (např. vodíku, helia, oxidu uhličitého, vzduchu), separace par (vodní páry i organických 

par) a proces pervaporace.   
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3.4 Podpora výuky o membránových procesech 

3.4.1 VŠB-Technická univerzita Ostrava  

V rámci výuky membránových procesů, je na Hornicko-geologické fakultě VŠB-Technické 

univerzity Ostrava (HGF) vyučován předmět Membránové separační procesy na Katedře 

environmentálního inženýrství pro obor Technologie a hospodaření s vodou. Předmět je 

vyučován v prezenční a kombinované formě v češtině. Předmět je povinný. Předmět je zakon-

čen zkouškou. Rozsah výuky pro prezenční formu studia je 2+2 (2 hodiny přednášek 

a 2 hodiny cvičení týdně, celkem má semestr 14 týdnů), pro kombinovanou formu studia je 

rozsah výuky 6+6 (jedná se o dva vyučované bloky po 6 hodinách).  

Studenti katedry mají možnost pracovat v oblasti membránových procesů i na svých závě-

rečných bakalářských, diplomových i doktorských pracích i v rámci Studentské grantové 

soutěže. 

 

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi  

Studium základních kompetencí studentů je doplněno o aplikační sféru v podobě užití 

moderních membránových procesů v oblastech potravinářského a chemického průmyslu, 

v biotechnologiích, čištění odpadních vod a technice ochrany životního prostředí. Prohlubo-

vání vědomostí studentů, osvojení si základních dovedností v přípravě projektů a analýzy 

výstupních proudů separace s jejich prezentováním umožní studentům orientaci v daném 

oboru s aktivním přístupem k řešení řady environmentálních problému. 

Dosažení znalostí v rámci problematiky fyzikálně chemické úpravy vod s akcentem na tla-

kové a elektrochemické membránové procesy. Znalost volby metod předúpravy vod, apliko-

vatelnost procesů a vyhodnocení výsledků. Určit, vyhodnotit a diskutovat parametry 

ovlivňující průběh úpravy zájmových roztoků, současně také vybrat vhodnou metodiku 

úpravy v praxi doplní základní dovednosti studentů oboru. 

 

Vyučovací metody  

 Přednášky  

 Cvičení  

 Experimentální práce v laboratoři  

 

Anotace  

Cílem předmětu je seznámení s fyzikálně-chemickými základy a teoretickými přístupy 

k membránovým procesům. Nedílnou součástí studia předmětu je provádění základních 

bilančních výpočtů z oblasti membránové separace, a to s přispěním modelů, základních 

vztahů a vazeb. Při experimentálních pracích v laboratoři mají studenti možnost pracovat na 

2 elektrodializačních jednotkách ED-R MINI (MEGA, a.s., ČR) a na mikrofiltračním zařízení 

MFK (GREEN-TECH H+H, s.r.o, ČR). Vedle solných testů demineralizují i reálné roztoky – 

důlní vody, podzemní vody, kalové vody z čištění odpadních vod, atd. 
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Osnova předmětu  

1. Bilancování systémů 

2. Předúprava vody filtrací 

3. Předúprava vody pro separaci částic 

4. Iontová výměna na membránách 

5. Selektivní odstraňování látek 

6. Membránové moduly 

7. Membránové procesy 

8. Elektrochemické procesy v úpravě vody 

9. Tlakové membránové procesy 

10. Elektromembránové separační procesy 

11. Kombinované procesy 

12. Pervaporace 

13. Průmyslové aplikace tlakových membránových procesů 

14. Průmyslové aplikace elektrochemických membránových procesů 

 

 

 

3.4.2 MemBrain s.r.o. 

V oblasti vzdělávání a popularizace vědy a výzkumu Membránové inovační centrum 

MemBrain s.r.o. podporuje zkvalitnění výuky na VŠ podporou zvyšování kvalifikace pedago-

gických pracovníků včetně možností dodávek laboratorního zařízení, podporou mobility 

výzkumných pracovníků, pořádáním národních i mezinárodních vědeckých konferencí 

a workshopů, podporou studentů, školením, přednáškami a vzděláváním pracovníků jiných 

oborů v oblasti membránových separací. Společnost MemBrain s.r.o. má strategický a dlouho-

dobý zájem aktivně podporovat studenty, doktorandy i absolventy VŠ a zapojovat je do řešení 

vlastních programových aktivit a projektových činností. Podporuje také spolupráci zahra-

ničních studentů prostřednictvím zahraničních kontaktů v rámci zapojení do programů 

mobility vědeckých kádrů. Specifická pozice je připravena pro mladé vědce a skupinu 

pracovníků tzv. „post-doc“. Společnost dále spolupracuje při studijní činnosti formou nabídky 

vhodných témat diplomových i disertačních prací, jejich odborným vedením i materiální 

podporou. Nejlepší práce podporuje a oceňuje i finančně. Tato aktivita je organizována 

ve spolupráci s některými studijními odděleními a sekretariáty partnerských vysokých škol či 

přímo s vedoucími jednotlivých univerzitních ústavů, kateder a fakult. V rámci mezinárodních 

studentských programů je v projektech typu Erasmus Mundus, účastní se akce Marie 

Skłodowska-Curie Actions a MSCA (z programu HORIZONT 2020). Účast pracovníků 

z jiných pracovišť přednáškovou činností se rozvíjí v rámci kurzů. Příkladem je kurz 

„Chemické a biochemické membránové technologie“, který je veden doc. Ing. Martinem 

Pajdarem, Ph.D. z Ústav anorganické technologie, VŠCHT Praha.   

V současné době je trendem v separačních technologiích používat membrány „šité na míru“ 

dané aplikaci. Tento trend vytváří tlak na přípravu nových membránových materiálů se speci-

fickými vlastnostmi. Výzkum a také výroba těchto materiálů není jednoduchá, vyžaduje 
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dlouhodobý výzkum a tomu odpovídající přístrojové vybavení. V tomto případě je nutná 

spolupráce s průmyslem, který bude ochoten financovat nejdříve poloprovozní ověření 

a odladění podmínek pro finální provoz. Zde musí probíhat spolupráce výzkumných pracov-

níků a odborníků z různých oblastí (chemie, strojírenství, elektro, ekonomie). Všechny tyto 

kroky vyžadují nemalé finanční prostředky a bohužel, ne všechny průmyslové podniky jsou 

ochotny toto riziko podstoupit. V rámci reorganizace vědeckých ústavů odešla velká část 

mladých vědeckých pracovníků do jiných oborů soukromého sektoru nebo se začlenili do 

zahraničních vědeckých kolektivů a v současné době jsou velice úspěšní vedoucí významných 

zahraničních vědeckých skupin. Velká část mladých talentovaných vědců přechází na 

prestižní zahraniční pracoviště, kde mají k dispozici lepší pracovní i finanční podmínky a kde 

je jim umožněn lepší karierní růst. Dalším faktorem je nepřiměřená administrativa vědeckých 

pracovníků, v současné době tvoří 30 až 50 % pracovní doby. 
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www.czemp.cz 
 

Hlavní činností České membránové platformy, z.s. je propagace a popularizace 
membránových procesů, vzdělávání laické i odborné veřejnosti, vydávání odborných 
publikací a studií. Důležitou činností je organizace seminářů, workshopů a národních i 
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MEMPUR – Membránové procesy pro udržitelný rozvoj 
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Workshop studentských prací, který se koná každoročně. 
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