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Studie  je  určena  pro  členy  České  membránové  platformy o. s.  a  další  zájemce  o  informace
týkající se membránových separačních procesů a jejich rozvoj v ČR. 

Může  být  využita  i  státními  orgány  –  MPO ČR,  CzechInvest  -  při  strategickém  plánování
podpory  směrů  výzkumu,  vývoje  a  mezinárodní  spolupráce  s  cílem  zvyšování
konkurenceschopnosti výrobní sféry i zlepšování životního prostředí.

1



Úvod

Membránové procesy jsou vyvíjeny v průběhu posledních pěti desetiletí jako moderní vysoce
energeticky  účinné  separační  metody  založené  na  molekulárních  vlastnostech  oddělovaných
látek. Základní snahou tohoto vývoje je dosažení dokonalého oddělení produktu od příměsí při
co  nejnižší  spotřebě  energie.  Z termodynamického hlediska  je  minimální  nezbytné  množství
potřebné energie  rovno změně  entalpie  spojené se  smísením příslušných čistých složek.  Pro
většinu separačních procesů lze tedy teoreticky předpokládat relativně nízké energetické nároky.
Výjimku  představují  separace  spojené  s fázovou  přeměnou,  popř.  separace  složek  vzájemně
vázaných silnými asociačními interakcemi. Přes tuto skutečnost je však řada dnes využívaných
separačních  procesů  energeticky  poměrně  značně  náročných.  V mnoha  případech  lze  tento
nedostatek vyřešit právě vhodným použitím membránových procesů.

Za  srdce  každého  membránového  postupu  je  považována  membrána.  Tu  lze  definovat  jako
selektivní bariéru mezi dvěma prostředími umožňující transport vybraných částic. Membrána je
charakterizována  účinností  rozdělení  transportovaných  částic  (tj.  selektivitou)  a  dále  pak
množstvím  převedené  látky  (tj.  propustností).  Selektivita  membrány  je  určena  charakterem
použitého  materiálu  a  dokonalostí  výroby.  Je  rozhodující  z hlediska  kvality  vlastní  separace
složek směsi.  Propustnost pak charakterizuje společně  s velikostí hnací síly výkonnost celého
procesu.

V současnosti  membránové  separace  zahrnují  následující  hlavní  procesy:  mikrofiltrace,
ultrafiltrace, reversní osmóza (někdy též hyperfiltrace), iontová výměna (někdy též nanofiltrace),
elektrodialýza,  elektroforéza,  membránová  destilace,  membránová  krystalizace,  membránová
separace plynů a dialýza. Membránové procesy jsou obvykle klasifikovány podle fyzikálního
charakteru hnací síly vlastní separace. Z tohoto úhlu pohledu rozeznáváme membránové procesy
hnané  gradientem  tlaku,  chemického  a  elektrického  potenciálu.  Detailnější  specifikace  typu
membránové  separace  pak  vyžaduje  hlubší  studium  a  pochopení  mechanismu  vlastního
separačního děje. 

Tlakové  membránové  procesy  (hnací  silou  je  gradient  tlaku)  dnes  představují  procesy
nejznámější a nejrozšířenější v řadě průmyslových odvětví. Jedná se konkrétně o  mikrofiltraci,
ultrafiltraci a zejména pak reverzní osmózu. Posledně jmenovaný proces řízený gradientem tlaku
je někdy zařazován rovněž mezi procesy řízené chemickou afinitou. Prakticky jsou tyto procesy
uplatňovány zejména v oblasti úpravy vody.

Mezi  prakticky  nejrozšířenější  procesy  řízené  gradientem  chemického  potenciálu  (obvykle
představovaného gradientem koncentrací) patří  dialýza a membránová separace plynů. Dialýza
nachází v současnosti největší rozšíření především ve zdravotnictví. Separace plynů pak prochází
rychlým  rozvojem  v  celosvětovém  měřítku  a  nachází  dosud  uplatnění  zejména
v nízkokapacitních jednotkách. Intenzivně studováno je rovněž použití kapalných membrán. To
představuje perspektivní alternativu pro budoucnost, především pak vzhledem ke své variabilitě.
Mezi  další  vývojové  membránové  operace  tohoto  typu  pak  patří  pervaporace  umožňující
separaci látek jinými cestami nedostupnou. Jako příklad lze uvést zakoncentrování etanolu nad
azeotropickou  hranici  nebo  odstraňování  stopových  množství  organických  látek  z vody.
Významné  energetické  úspory  pak  motivují  intenzivní  výzkum  a  vývoj  i  dosud  aplikačně
nevyužívaných operací jako je membránová destilace nebo membránová krystalizace. 

Poslední uvedená skupina procesů  využívá jako hnací  síly gradientu elektrického potenciálu.
Jedná se o tzv. elektromembránové procesy, mezi které řadíme elekrodialýzu, elektrodeionizaci a
elektroforézu.  Membránová  elektrolýza  jako  v jistém  smyslu  modifikace  elektrodialýzy
představuje jeden z nejrozšířenějších průmyslových chemických procesů  umožňujících jednak
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zvýšení efektivity stávajících technologií, popř. náhradu technologií představujících potenciální
riziko pro životní prostředí nebo zdraví populace.

Vedle  zavedených  membránových  technologií,  či  technologií,  které  si  již  získávají  své
nezastupitelné místo v různých aplikačních sférách, probíhá intenzivní výzkum celé řady dalších
procesů. Sem spadá například uplatnění membrán v chemických, biologických a energetických
reaktorech, kde membrány hrají často nejen roli separační přepážky, ale mohou zároveň působit
jako nosič  katalyzátoru.  Vedle  biologických membránových reaktorů  v současnosti  intenzivní
výzkum probíhá  rovněž  na  poli  membránových palivových článků.  Zde  se  jedná  zejména o
celkovou filozofii budoucího zásobování lidstva elektrickou energií. Další  perspektivní oblast
představuje  modifikace  elektrodialýzy  využívající  tzv.  bipolárních  membrán.  Takto
zkonstruované elektrodialyzéry lze považovat za chemické reaktory umožňující přípravu kyselin
či alkálií a tím zajišťovat provozování bezodpadových uzavřených technologií. V současné době
jsou  právě  membránové  reaktory  jednou  z nejrychleji  se  rozvíjejících  oblastí  membránové
problematiky.

Membránové  procesy  představují  typickou  mezioborovou  disciplínu  zahrnující  celou  řadu
specializací sahajících od materiálového a procesního inženýrství až po automatizované systémy
řízení. Některé její směry již dosáhly širokého praktického uplatnění. Sem patří zejména příprava
pitné vody z celého spektra zdrojů,  včetně  vody odpadní.  Do povědomí české výrobní  sféry
postupně pronikají základní informace o přednostech a výhodách membránových procesů. Jedná
se však o proces pomalý a obtížný. To je dáno několika aspekty. Prvním z nich je novost těchto
technologií  a  tedy absence zkušeností  s jejich dlouhodobou spolehlivostí  a  účinností  v rámci
dotčených  průmyslových  odvětví.  Druhým faktorem jsou  poměrně  vysoké  investiční  nároky
spojené s instalací tohoto typu technologií. Návratnost investic je sice rychlá vzhledem k jejich
dlouhodobě  nízkým  provozním  nákladům,  rovněž  zde  však  hraje  negativní  roli  nedostatek
přímých  zkušeností  rozhodující  úrovně  managementu.  Rolí  České  membránové  platformy
(CZEMP)  v této  oblasti  je  shromáždění  co  nejširšího  spektra  informací,  které  umožní  jak
orgánům státní správy, tak strategickému managementu v průmyslovém sektoru vytvořit prostor
tomuto perspektivnímu modernímu typu technologií a katalyzovat jeho další rozšíření v praxi. 

Přehled stavu řešení membránové problematiky v     ČR  

Jedním z výstupů  činnosti  CZEMP vedoucí  k vytčenému cíli  je  vytvoření  databáze subjektů,
jejichž činnost je spojena s membránovou problematikou nebo membránovými technologiemi.
Přehled  zahrnuje  oblast  vědy,  výzkumu  a  vzdělávání,  instituce  zabývající  se  vývojem  a
transferem  technologií,  výrobce  a  distributory  membránových  technologií  a  v konečném
důsledku i uživatele těchto technologií.

První  uvedenou skupinou představují  akademická pracoviště,  vysoké školy a ústavy AV ČR,
která se zabývají převážně základním výzkumem přípravy a charakterizace membrán, fyzikálně-
chemickými aspekty membránových procesů  a  jejich aplikačními možnostmi jako základním
podkladem k budoucímu rozvoji oboru. 

Do  druhé  skupiny  je  možné  zařadit  vývojová  aplikační  pracoviště  řešící  komplexně  vlastní
technologickou  realizaci  membránového  procesu  včetně  návrhu  zařízení,  tj.  membrán,
membránových  modulů,  technické  a  regulační  výbavy  a  případně  i  výroby  nebo  dodání
komplexní technologie. 

Třetí skupinou jsou pracoviště membránové procesy již ve vlastních provozech používající nebo
jejich zavedení připravující. 
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Informace  obsažené  v databázi  představují  odrazový  můstek  pro  získání  odpovídajících
referenčních  bodů  pro  plánování  potenciálních  nových  technologií  na  bázi  membránových
procesů,  získání  informací  o  jejich  národních  dodavatelích  a  o  výzkumném  potenciálu
dosažitelném rovněž na národní úrovni.

Skupina 1: Výzkum v     oblasti membrán a membránových procesů  

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Předmětem hlavní činnosti Ústavu chemických procesů AV ČR je vědecký výzkum a vývoj v
oblasti teorie chemických procesů, zejména v oborech chemického inženýrství, fyzikální chemie
a  bioinženýrství,  zaměřený  zvláště  na  chemickou  a  statistickou  termodynamiku,  separační
procesy,  katalýzu,  reaktorové  inženýrství,  aplikovanou  organokovovou  chemii,  vícefázové
chemické reaktory a bioreaktory, biotechnologie a technologie procesů pro životní prostředí, dále
pak na chemické reakce iniciované, resp. urychlované laserovým, resp. mikrovlnným zářením, a
na procesy tvorby a přeměn aerosolů.

Ústav chemických procesů AV ČR má dlouhou tradici a mnoho kontaktů s českými univerzitami,
vědeckými  ústavy  AV ČR,  českým  průmyslem  i  ministerstvem  životního  prostředí.  Kromě
výměny vědeckých poznatků mezi různými institucemi proto může českému průmyslu nabídnout
i praktické využití dosažených výsledků.

ÚCHP je rozdělen do devíti oddělení:
• Oddělení separačních procesů 
• Termodynamická laboratoř E. Hály
• Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství
• Oddělení vícefázových reaktorů 
• Oddělení nových procesů v chemii a biotechnologii 
• Laboratoř procesů ochrany prostředí 
• Laboratoř chemie a fyziky aerosolů 
• Laboratoř laserové chemie
• Oddělení analytické chemie

Pracuje v nich 132 vědeckých pracovníků,  což rovněž garantuje dostatečně  stabilní  a  široké
vědecké zázemí. Membránovou problematikou se v současnosti zabývají Oddělení separačních
procesů a Laboratoř procesů ochrany prostředí.  

Řešená témata týkající se membránové problematiky:

1.   Pervaporace a permeace přes zakotvené iontové membrány:
             Separace benzínových par ze vzduchu
             Separace racemických směsí
             Konverze bioplynu na zemní plyn
(Ing. Pavel Izák, PhD.) 

2.  Studium  transportu  v polymerních  a  anorganických  membránách,  separace  par,
kondenzujících plynů, pervaporace
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(Ing. Petr Uchytil, CSc.)

3.   Využití elektromembránové separace kyseliny tereftalové z recyklovaného PET
(Ing. Václav Veselý, CSc.) 

Kontakt:
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 2/135
165 02 Praha 6 - Suchdol
www.icpf.cas.cz

Ústav makromolekulární chemie AV ČR v. v. i.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR je pracovištěm Akademie věd České republiky s 50-
letou  tradicí.  Vědecká  oddělení  ústavu  při  řešení  projektů  navazují  na  dosavadní  výsledky
badatelského výzkumu a  jejich  převedení  do aplikačních výstupů  v několika  směrech lidské
činnosti. Výzkumné skupiny řeší projekty v rámci vědeckého záměru pracoviště a jsou zapojeny
do široké grantové spolupráce tuzemské i mezinárodní. Ústav, resp. jeho pracovníci jsou řešiteli
a  spoluřešiteli  řady  projektů  podporovaných  tuzemskými  grantovými  agenturami  i  projektů
evropského formátu v rámci evropských FP6 a FP7, projektů NATO a dvoustranných dohod na
vládní  úrovni.  Nedílnou  součástí  odborných  aktivit  je  výchova  mladých  specialistů  v rámci
kooperace s vysokými školami formou přednášek a seminářů pro posluchače základního studia a
především zajištěním postgraduálního doktorského studia.

Ústav makromolekulární  chemie AV ČR se zabývá základním,  orientovaným a aplikovaným
výzkumem v chemii a fyzice polymerů. Tento výzkum zahrnuje tři hlavní oblasti:

• biomakromolekulární systémy 
• dynamika a samoorganizace molekulárních a nadmolekulárních polymerních útvarů 
• příprava, charakterizace a využití nových polymerních systémů s řízenou strukturou a

vlastnostmi 

Problematika membrán má v ústavu již cca 30-letou historii a oddělení polymerních membrán,
spadající  do  třetí  výše  zmiňované  oblasti,  má  tuzemské  i  mezinárodní  zkušenosti  v řešení
výzkumných projektů  i  zavádění  výsledků  do aplikační  praxe.  Výzkumné programy se  nyní
soustřeďují  na  membrány pro  energetické  účely  a  membránové  procesy  v ochraně  životního
prostředí a technologiích obnovitelných zdrojů. 

Základním směrem technologického výzkumu je studium vztahů mezi strukturou a fyzikálními
vlastnostmi  připravených materiálů  se  zaměřením na  řešení  úkolů  úzce  vázaných na  kvalitu
separační  charakteristiky  membrány  a  zároveň  vyžadujících  znalost  technologie  zvolené
membránové separace i dělené soustavy. Pozornost je soustředěna zejména na elektrodialýzu,
elektrodeionizaci,  membránovou  elektrolýzu  vody,  separaci  plynů,  na  návrhy  a  vývoj
membránových  modulů  pro  separaci  plynů  a  základní  procesní  výpočty  technologie  jejich
separace.

Řešená témata týkající se membránové problematiky:
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1.  Výzkum a příprava membrán pro plynovou separaci s vysokým separačním faktorem (na bázi
polyimidů,  PPO,  nanostrukturovaných  polymerních  materiálů  a  membrány  s  usnadněným
transportem plynů).

2.  Výzkum a vývoj nových typů vysoce odolných anion-selektivních membrán pro alkalickou
elektrolýzu vody.

3.  Výzkum a vývoj nových typů vodivých polymerů pro palivové články zajišťujících transport
protonů za zvýšené teploty.

4.  Výzkum a vývoj nových typů membrán pro pervaporaci.

5.  Výzkum porézních (mikro-, nano-) struktur a jejich modifikace pro specifické separace plynů,
případně par.

6. Charakterizace porézních materiálů z hlediska permeace a sorpce plynů a separačního faktoru,
charakterizace  polymerních  pěn  z  hlediska  otevřené  či  uzavřené  pórovitosti,  velikosti  a
distribuce pórů.

7.  Optimalizace elektrochemických vlastností  heterogenních systémů  na základě  optimalizace
základních složek (pojivo, ionex) a morfologie membrán.

(RNDr. Z. Pientka, CSc.)

Kontakt:
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Oddělení polymerních membrán 
Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6 - Břevnov 
www.imc.cas.cz
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Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v. v. i.   

Badatelská činnost Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR je zaměřena na výzkum v
oblasti fyzikální chemie a chemické fyziky, konkrétně na vztahy mezi strukturou a reaktivitou
látek. Soustřeďuje se zejména na teoretický a experimentální výzkum chemických a fyzikálně-
chemických dějů na atomární a molekulární úrovni v plynné, kapalné a pevné fázi a na jejich
rozhraních,  a  to  především  v  systémech  významných  pro  chemickou  katalýzu  a  sorpční,
elektrochemické a biologické procesy. 

Iniciativa  pro  vznik  membránové  problematiky  vznikla  na  ÚFCH JH v někdejším Oddělení
katalýzy  jako  logické  vyústění  dlouhodobého  studia  adsorpce  a  transportu  látek
v mikroporézních  materiálech,  zejména  zeolitech.  Toto  studium  bylo  rozvíjeno  v  ústavu  od
začátku 70.  let.  Koncept  zeolitických membrán  vznikl  v  polovině  90.  let  a  to  nejprve  jako
prostředek  fundamentálního  studia  transportu  v zeolitech.  Tento  koncept  se  však  záhy
transformoval v úsilí o přípravu  zeolitických filmů a kompositních membrán typu (i) zeolit –
polymer  a (ii)  zeolit  –  keramický nosič,  zeolit  –  kovový nosič.  Od samého začátku byl  tak
artikulován zájem nejen o studium podstaty separační funkce membrán obsahujících zeolitickou
fázi na základě příslušných fyzikálně chemických měření, ale zejména o principy vytváření této
separační  funkce  v  součinnosti  s  vývojem procedur  přípravy  odpovídajících  membránových
materiálů. 

Z hlediska zakotvení membránové laboratoře v Oddělení struktury a dynamiky v katalýze ÚFCH
JH  je důležitá orientace výzkumu na membránové materiály s vysokou tepelnou, mechanickou a
chemickou odolností.  To dává naději  na aplikaci těchto materiálů v systémech s integrovanou
reaktorovou  (zejména  katalytickou)  a  separační  funkcí,  především  v tzv.  membránových
reaktorech. 

Řešená témata týkající se membránové problematiky:

1.  Příprava  a  studium  separačních  vlastností  kompositních  membrán  na  bázi  polymer  -
mikropórovité inkluze.

2.  Příprava a studium separačních vlastností  kompositních membrán na bázi silikalit-1 – α-
alumina a silikalit-1 – korozivzdorná ocel.

3.   Studium růstu zeolitické fáze z hlediska morfologie a orientace zeolitů ve vrstvách. Studium
topochemických reakcí při  teplotním opracování zeolitických materiálů.  Studium propustnosti
hranic  zrn  ve  vrstvách  a  domén  v individuálních  krystalech  pro  sorbující  se  látky.  Studium
mechanických vlastností zeolitické fáze. 

4.   Příprava  nosičů  membrán  na  bázi  keramiky.  Příprava  základních  těles  nosičů.  Aplikace
elektroforetické deposice a dalších metod k tvorbě mezivrstev a ukládání krystalických oček na
základních tělesech. Vyšetřování použitelnosti vícevrstvých nosičů pro mikrofiltrační aplikace. 

5.  Teoretické a experimentální studium transportu látek a separační funkce membrán a jejich
nosičů  a  jejich  souvislost  s texturou.  Podmínky  spřažení  toků  látek  v mikropórovitých
materiálech (týká se membrán typu zeolit-keramika, zeolit – kovový nosič, zeolit polymer). 

6.   Vývoj  membránových  technologií  pro  odstraňování  CO2 z plynných  směsí  při  jejich
chemické  přeměně  např.  při  konverzi  oxidu  uhelnatého  vodní  parou.  Aplikace  na  reaktory
s pevným ložem či s fluidní vrstvou katalyzátoru. 
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7.  Pokus  o  přípravu  zeolitických  materiálů  s přístupovými  okny  tvořenými  osmičlennými
kyslíkovými kruhy (zeolit AFX). 

Cíle, vize:

(i) Vedle aplikace vhodně funkcionalizovaných zeolitů k separaci plynných směsí obsahujících
CO2 v membránových  reaktorech  se  předpokládá  pro  tyto  účely  využití  alternativních
membránových  materiálů.  Jedná  se  zejména  o  uhlíkové  membrány,  dále  o  iontové  kapaliny
zakotvené  v tenkých  pórovitých  vrstvách  a  o  materiály  na  bázi  MOF  (metal  organic
frameworks).

(ii)  Z hlediska  aplikace  v membránových  reaktorech  se  jeví  důležité  sledovat  též  hydrofilní
membrány k odstraňování vodní páry z plynných směsí.

(RNDr. M. Kočiřík, CSc.)

Kontakt:
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 2155/3, 
182 23 Praha 8
www.jh-inst.cas.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Ústav anorganické technologie, VŠCHT Praha

ÚAT představuje vysokoškolské pracoviště s širokým spektrem řešených výzkumných témat, ať
již  v přímém  vztahu  s membránovými  technologiemi,  nebo  i  mimo  tuto  oblast.  Ve  všech
uvedených  oblastech je  realizováno vzdělávání  ve  všech  třech  stupních  studia  definovaných
Boloňskou dohodou. Tento výzkum je realizován jak ve spolupráci s průmyslovými partnery, tak
v rámci  výzkumných  projektů  financovaných  z veřejných  prostředků.  Poskytovatelem dotace
z veřejných prostředků je vedle národních grantových agentur u řady projektů rovněž evropská
komise  v rámci  evropských  rámcových  programů.  Jako  nejvýznamnější  z hlediska
membránových  procesů  lze  bezesporu  označit  právě  ukončený  projekt  sítě  excelence
NanoMemPro,  jehož přímým pokračovatelem je  nadnárodní  organizace European Membrane
House,  která  sdružuje  nejvýznamnější  pracoviště  aktivní  v oblasti  vývoje  membrán  a
membránových procesů v rámci Evropská unie.

Výzkumná  témata  ve  vztahu  k membránovým  procesům  jsou  v současnosti  řešena  v rámci
skupiny  Technická  elektrochemie  I,  Technická  elektrochemie  II  a  ve  skupině  Katalytické
procesy.

Řešená témata týkající se membránové problematiky:

1.   Membránové elektroseparační procesy:

•  elektrodialýza  -  odsolování  technologických  a  odpadních  průmyslových  roztoků,
zpracování  oplachových  vod  z galvanického  zinkování,  čištění  technické
karboxymethylcelulózy na úroveň  potravinářské čistoty podle normy WHO, problematika
zanášení  a  otrav  membrán  při  zpracování  odkalištních  vod,  popis  chování  procesu
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elektrodialýzy  při  podmínkách  koncentrační  polarizace  v oblasti  limitních  proudových
hustot,

•  elektrodeionizace - příprava velmi čisté vody a hluboké odsolení odpadního glycerolu
z výroby bionafty

 (doc. Ing. V. Mejta, CSc.)

2.  Vývoj polymerního elektrolytu pro nové energetické procesy (nízkoteplotní i vysokoteplotní),

3.  Vývoj plynově difúzních elektrod pro procesy využívající polymerní elektrolyt,

4.  Matematické  modelování  hydrodynamiky  toku  a  přenosu  hmoty  v proudově  zatížených
systémech s iontově selektivní membránou.

 (prof. Dr. Ing. K. Bouzek)

5.   Syntéza a charakterizace makroporézních nosičů zejména na bázi Al2O3.

6.  Syntéza a charakterizace (strukturní i permeační) mikroporézních a kompozitních vrstev na
uhlíkatých, keramických a kovových nosičích.

7.   Modelování transportu plynů a par pomocí fenomenologického přístupu.

8.   Navrhování a optimalizace chemických procesů.

 (doc. Ing. B. Bernauer, CSc.)

Kontakt:
VŠCHT Praha
Ústav anorganické technologie
Technická 5
166 28 Praha 6
www.vscht.cz/kat
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Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha

Hlavní  náplní  výzkumné  činnosti  Ústavu  fyzikální  chemie  VŠCHT  je  aplikovaná
termodynamika,  kinetika,  membránové procesy a  teoretická  fyzikální  chemie. Problematikou
membránových separačních procesů se skupina pracovníků zabývá již od roku 1978. Předmětem
výzkumu  je  stanovení  transportních  parametrů  plynů  a  par  a  jejich  směsí  v polymerních
membránách, t. j. stanovení koeficientů propustnosti, difuze a sorpce (rozpustnosti).

Řešená témata týkající se membránové problematiky:

1.  Transportní  charakteristiky  plynů  a  par  a  jejich  směsí  v polymerních  membránách  -
koeficienty propustnosti, difuze a sorpce,

2.   Separace plynů, vodních par a par organických látek

(doc. Ing. Milan Šípek, CSc.)

Kontakt:
VŠCHT Praha
Ústav fyzikální chemie
Technická 5
166 28 Praha 6
www.vscht.cz/fch

Ústav polymerů, VŠCHT Praha

Ústav polymerů VŠCHT se kromě výuky věnuje i výzkumné činnosti, která zahrnuje mimo jiné
přípravu a studium vlastností  polymerních látek, analytiku polymerních materiálů,  hodnocení
přísad  do  polymerů,  modifikaci  polymerů  (fyzikální  i  chemickou  vč.  radiační),  degradaci  a
stabilizaci plastů, apod.

Řešená témata týkající se membránové problematiky:

1.  Studium  přípravy  a  charakterizace  (modifikovaných)  polyimidů  a  polyimidů  plněných
zeolitem,  sledování  relace  mezi  strukturou  připravených  polymerních  materiálů  (chemickou,
morfologií) a jejich vlastnostmi.

    2. Charakteristika transportních vlastností polyimidů pro plyny a organické a vodní páry.

(doc. Ing. Petr Sysel, CSc.)

Kontakt:
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6
www.vscht.cz/pol

Ústav chemického inženýrství, VŠCHT Praha
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Vědecko-výzkumná činnost Ústavu chemického inženýrství VŠCHT je zaměřena na základní i
aplikovaný  výzkum,  zaměření  mj.  na  modelování  proudění  tekutin,   mikroreaktory  a
membránové bioreaktory řízené elektrickým polem a jejich uplatnění ve farmacii, modelování
DNA čipů  řízených  elektrickým polem jako  efektivního nástroje  genomiky,  snižování  emisí
škodlivých  plynů  pomocí  řízeného  katalytického  spalování,  polymerizační  reaktorové
inženýrství  a  morfogeneze  nano-strukturovaných  materiálů.  Na  ústavu  jsou  vytvořeny
následující výzkumné skupiny: 

• Míchání a proudění tekutin
• Reaktorové inženýrství 
• Sdílení hmoty
• Systémové a procesní inženýrství 

Řešená témata týkající se membránové problematiky:

1.  Multifunkčni chemické a biochemické systémy a mikrosystémy,

2.  Mikrochemické a mikroelektrochemické inženýrství: Návrh a výroba zařízení

3.  Mikrochemické a mikroelektrochemické inženýrství: Aplikace a optimalizace

4.  Morfologie a morfogeneze nano-meso-mikro struturovaných látek

(doc. Ing. Dalimil Šnita, CSc.)

Kontakt:
VŠCHT Praha
Ústav chemického inženýrství
Technická 5
166 28 Praha 6
www.vscht.cz/uchi

Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, VŠCHT Praha

Výzkumné aktivity Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství  VŠCHT vycházejí z dlouholetých
tradic  pracoviště  zaměřeného na  studium tradičních a  moderních  biochemických  technologií
využívajících  činnosti  jednobuněčných  organismů  a  jejich  dopadu  na  kvalitu  výrobků
potravinářského a farmaceutického průmyslu. Po celou dobu své existence se ústav podílí na
vývoji nových technologií směřujících k produkci kvalitních a zdravotně nezávadných potravin
v oblasti nápojového průmyslu (pivovarství, lihovarství, vinařství), výroby organických kyselin
(ocet, kyselina mléčná, citrónová, vinná), droždí, mikrobiální biomasy, organických rozpouštědel
a celé řady biologicky aktivních látek (antibiotika, aminokyseliny, enzymy).

Současný  výzkum je  soustředěn  na  studium biotechnologických  procesů  v celé  jejich  šíři  –
počínaje chováním biologického činitele (studium genotypu a fenotypového projevu buněčných
populací za různých podmínek, fyziologie buněk, buněčných konzorcií – imobilizované buňky,
biofirmy, chování směsných populací, produkce heterologních proteinů), studium jednotkových
operací  uplatňujících  se  v moderních  biotechnologiích,  včetně  down-stream  processingu,
bioinženýrských aspektů  (modelování a simulace bioprocesů,  znalostní řízení) až po aplikace
biotechnologických  procesů  v potravinářském,  farmaceutickém,  biotechnologickém  či
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chemickém průmyslu, při ochraně životního prostředí (bioremediace - odstraňování polutantů,
xenobiotik, těžkých kovů, likvidace a využití odpadů z potravinářských výrob a zemědělství).

Ústav kvasné chemie a bioinženýrství se podílí  na výzkumu a koordinuje řadu výzkumných
projektů zaměřených na oblast biotechnologií, jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.

Řešená témata týkající se membránové problematiky:

1.  Tlakové  membránové  procesy  v  zpracování  a  likvidaci  odpadů  z potravinářských,
biotechnologických, zemědělských a dalších výrob

2.  Elektromembránové  procesy  (elektrodialýza)  v  separaci,  izolaci  a  purifikaci  produktů
(organické kyseliny - tzv. downstream processing) 

(prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.) 

Kontakt:
VŠCHT Praha
Ústav kvasné chemie a bioinženýrství
Technická 5
166 28 Praha 6
www.vscht.cz/kch

Ústav chemie a technologie sacharidů, VŠCHT Praha

Ústav  chemie  a  technologie  sacharidů  v  celé  své  historii  rozsáhle  spolupracoval  -  i  nyní
spolupracuje  -  s  výzkumnými  pracovišti  a  podniky  v  oblasti  průmyslu  cukrovarnického
pekárenského,  mlýnského,  cukrovinkářského,  trvanlivého  pečiva,  těstovin,  škrobárenského  a
výroby  krmiv.  Spolupracuje  i  na  problémech  kvality  surovin  rostlinného  původu  v  oblasti
pěstitelské a v oblasti dodavatelských podniků. 

Řešená témata týkající se membránové problematiky:

Testování  a  ověřování  aplikačních  možností  membránových  procesů  pro  čištění  a  separaci
nejrůznějších materiálů a surovin z potravinářského průmyslu a zemědělství:

• testování parametrů nanofiltračních membrán,

• testy v poloprovozním měřítku, 

• rozbory  pro  zjištění  separačního  účinku  membrán,  měření  výkonu,  navržení
technologických postupů.

(prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.)
Kontakt:
VŠCHT Praha
Ústav chemie a technologie sacharidů
Technická 5
166 28 Praha 6
www.vscht.cz/sch
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Ústav technologie mléka a tuků, VŠCHT Praha

Ústav technologie  mléka  a  tuků,  VŠCHT Praha působí  v oblastech mikrobiologie,  chemie  a
technologie mléka, tuků, detergentů a kosmetiky. Vědeckovýzkumná činnost pracovníků ústavu
je  zaměřena  na  studium vlastností  mléka  jako  suroviny  pro  mlékárenský  průmysl,  studium
hlavních zdrojů mikroorganismů v mlékárenských a tukových výrobcích a jejich vlivu na jakost
a hygienickou bezpečnost, studium základních dějů při získávání a rafinaci tukových surovin,
zdokonalování  technologických  pochodů  při  výrobě  tukových  potravin  a  výrobků  z  oblasti
technických tuků, studium fyzikálně chemických vlastností tenzidů a jejich využití při výrobě
detergentů  a  výrobků  průmyslové  a  bytové  chemie,  studium  reologických  vlastností
mlékárenských, tukových a kosmetických výrobků.  

Pracovní  skupina  chemie  a  technologie  mléka  v rámci  Ústavu  technologie  mléka  a  tuků  se
zabývá  obecně  využitím  syrovátky,  dále  je  zaměřeno  na  sledování  reologických  vlastností
mléčných a dalších potravinářských výrobků. 

Řešená témata týkající se membránové problematiky:

Tlakové  membránové  procesy  (UF,  MF,  výhledově  NF)  a  elektrodialýza  v mlékárenském
průmyslu:

• demineralizace syrovátky

• hydrolýza, příprava a vlastnosti galaktooligosacharidů

(doc. ing. Ladislav Čurda, CSc.)

Kontakt:
VŠCHT Praha
Ústav technologie mléka a tuků
Technická 5
166 28 Praha 6
www.vscht.cz/tmt
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Univerz  ita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická  

Ústav environmentálního a chemického inženýrství, 
Oddělení chemického inženýrství

Vědecko-výzkumné  zaměření  katedry  se  v průběhu  vývoje  měnilo  v  závislosti  na  jejím
personálním obsazení i na způsobu řízení vědecko-výzkumné činnosti. Studiu membránových
procesů se pracoviště oddělení chemického inženýrství (dříve Katedra chemického inženýrství,
Univerzita Pardubice), jenž v současnosti reprezentuje jeden z nejucelenějších týmů zabývajících
se problematikou membránových procesů v České republice, věnuje od roku 1983.  

V rozmezí let 1988-1990 byl katedrami chemického inženýrství a fyzikální chemie řešen v rámci
vyhledávacího základního a aplikovaného výzkumu fakultní úkol F881 „Membránové procesy“,
jehož cílem bylo testování fyzikálně-chemických a chemicko-inženýrských vlastností membrán
pro mikro- a ultrafiltraci, reverzní osmózu a dialýzu a popis mechanismů ultrafiltrace a dialýzy.
V současné  době  je  výzkum  realizován  v rámci  výzkumného  záměru  Fakulty  chemicko-
technologické Univerzity Pardubice „Pokročilé analytické a separační metody a jejich aplikace
v diagnostice a technologii živých a neživých materiálů“ 

Řešená témata týkající se membránové problematiky:

1.  Charakterizace separačních membrán pro tlakové procesy (distribuce velikosti pórů, integrity,
nástřikové testy, průtokové charakteristiky tekutin, retence membrán),

2.  Mikro- a ultrafiltrace - stanovení a studium procesních charakteristik, intenzifikační metody,
studium vlivu  odstraňovaných  částic  a  mikroorganismů  na  zanášení  membrán,  matematické
modelování  procesu  zejména  se  zaměřením  na  separaci  ve  vícekanálových  keramických
membránách, úprava odpadní a povrchové vody,

3.  Nanofiltrace a reverzní osmóza - stanovení a studium základních procesních charakteristik,
diafiltrace roztoků organických barviv, příprava velmi čisté vody, začlenění těchto procesů do
složitějších technologických celků,

4. Difúzní dialýza a elektrodialýza - stanovení některých základních transportních charakteristik
ternárních  roztoků  nutných  k matematickému  modelování  a  následnému  vyhodnocení
transportních  charakteristik  systémů  roztok/iontově-výměnná  membrána,  experimentální
sledování dialýzy vodných roztoků obsahujících anorganické kyseliny a jejich soli, matematické
modelování  vsádkové  a  kontinuální  dialýzy,  studium  transportu  hmoty  v systémech
elektrolyt/iontově-výměnná membrána za průchodu elektrického proudu. 

(prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.)

Kontakt:
Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická, Ústav environmentálního a chemického inženýrství
Studentská 573
532 10 Pardubice
www.upce.cz/fcht/uechi/ochi.html

VŠB – TU Ostrava, Hornicko–geologická fakulta    

Institut environmentálního inženýrství,
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oddělení „Technologie a hospodaření s     vodou“  

Výzkumná  a  odborná  činnost  Institutu  enviromentálního  inženýrství  je  zaměřena  do
následujících oblastí: prosazování čistší produkce do všech oblastí průmyslu, posuzování vlivů
na  životní  prostředí  podle  procedury  EIA  (Environmental  Impact  Assessment,  vyplývá  ze
zákona), posuzování vlivů antropogenních polutantů v zemědělství, posuzování ukládání odpadů
na skládkách, výzkum vlastností odpadových produktů hornictví a energetiky z hlediska jejich
ukládání v karbonských podmínkách OKR, výzkum technologií ukládání pastovitých hmot do
podzemí, výzkum biotechnologických metod odstraňování anorganických polutantů, posuzování
kritických  zátěží  v  povrchových  vodách,  provádění  garančních  zkoušek  jednotlivých
úpravnických zařízení a technologických celků, technologické zkoušky upravitelnosti nerostných
a druhotných surovin, technologie úpravy a čištění vody – čiření,  flokulace, filtrace,  flotace,
flotoflokulace,  komplexní  výzkum  jemnozrnných  hutních  odpadů,  ve  spolupráci  s  ústavem
neželezných  kovů  FMMI,  elementární  analýza  uhlí  a  stanovení  výhřevnosti,  optimalizace
technologických  procesů  úpravy  primárních  a  sekundárních  surovin,  využití  metalurgických
odpadů ve stavebnictví, výzkum v oblasti minerálních pigmentů. 

Řešená témata týkající se membránové problematiky:

Výzkumnou činností v oblasti membránových procesů se pracoviště doposud nezabývá,  výuka
membránových procesů  je zahrnuta do předmětů  „Technologie vody I“ a „Technologie vody
III“, je plánován výzkum v oblasti využití membránových technologií při demineralizace důlních
vod, návrh technologie jako technologie bezodpadové, výzkum a vývoj keramických membrán.

(doc. Dr. Ing. Kučerová Radmila)

Kontakt:
VŠB-TU Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
http://hgf10.vsb.cz/546/VODA/index.html

Skupina 2:  Výzkum, vývoj a výroba technologie membránových procesů

MEGA a.s.

Společnost MEGA a.s. byla založena v roce 1992, ale její profil a tradice se vyvíjejí od roku
1975,  kdy zahájil  činnost  samostatný výzkumný ústav v rámci  Československého uranového
průmyslu (ČSUP) zaměřený na problematiku související s řešením dopadů uranového průmyslu
na životní prostředí a dále zde vznikly laboratoře, které se soustředily především na analýzy vod,
vzduchu,  zemin  a  odpadů.  Již  od  počátku  zde  byl  soustředěn  značný  potenciál  zkušených
pracovníků,  který se významně  zapojil do vědeckých a výzkumných prací, které přesahovaly
potřeby uranového průmyslu a výrazně  ovlivnil rozvoj nových technologií, speciálně  v oboru
čištění  vod  a  průmyslových  roztoků  s  použitím  membránových  procesů.  Tato  tradice  je
zachována dodnes.  

V roce 1991 se ústav stal samostatným státním podnikem a o rok později se formou kupónové
privatizace transformoval na akciovou společnost.  Společnost využívala dřívějších zkušeností
pro vlastní produkci a začala vyrábět kompletní technologické celky odpovídajícím potřebám a
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přáním  zákazníků.  Přestože  již  od  počátku  vzniku  byl  hlavní  strategický  směr  rozvoje
společnosti  orientovaný na  problematiku  membránových procesů  (speciálně  čištění  a  úpravy
vod),  hledala  společnost  další  blízké  činnosti  zasahující  do  všech  oblastí  ochrany  životního
prostředí. V rámci těchto aktivit byl rozsah nabízených služeb rozšířen o nové obory. Jedná se o
ekologický program a oblast povrchových úprav.

V současné  době  je  MEGA a.s.  flexibilním privátním subjektem s  pevným místem na  trhu.
Nabídku jejích komerčních služeb lze rozdělit do tří oborů zahrnující:

• komplexní membránový program, 
• obor povrchových úprav materiálů a technologií s vazbou na americkou firmu PPG,
• samostatný ekologický program. 

V oboru membránových technologií nabízí MEGA a.s. komplexní program zahrnující:
• výzkum, vývoj a výrobu membrán značky RALEX - hlavní komponenty

elektromembránových procesů, 
• výrobu membránových zařízení, 
• dodávku kompletních technologických celků včetně zprovoznění, garancí a servisu. 

Jako hlavní současné tržní segmenty lze označit:
• mlékárenský průmysl (zpracování mléčné syrovátky), 
• potravinářský průmysl (dodávky technologií přípravy vstupních nebo odpadních vod), 
• automobilový průmysl (elektroforéza a její komponenty),
• segment voda, který zasahuje do všech průmyslových oblastí - možnosti řešení pitných,

demineralizovaných a ultra-čistých vod i problematika vod průmyslových a odpadních. 

Nabídka  řešení  problémů  jednotlivých  klientů  je  komplexním souborem  veškerých  nutných
kroků  a  opatření.  Jedná  se  o  analýzu  podnětů  a  požadavků  zákazníků,  přípravu  a  nabídku
optimálního řešení,  dodání finální technologie, dozorování procesu, záruky a odpovědnost za
navržené řešení.  Zákazníky jsou velké průmyslové tuzemské i  zahraniční  společnosti,  malí  i
střední podnikatelé, ale i města a obce. 

Výzkumnou,  vývojovou  a  inovační  činnost  pro  MEGA a.s.  zajišťuje  její  dceřiná  společnost
MemBrain s.r.o.

Kontakt – sídlo firmy: Kontakt - provozovna:
MEGA a.s. MEGA a.s.
Drahobejlova 1452/54 Pod Vinicí 87
190 00 Praha 9 – Vysočany 471 27 Stráž pod Ralskem
www.mega.cz

MemBrain s.r.o.

Společnost  MemBrain  s.r.o. byla  založena  v r.  2008,  její  profil  a  reference  však  mají
dlouhodobější  historii,  která  vychází  z  inovačních  aktivit  managementu  a  membránových
specialistů společnosti MEGA a.s., která cca před deseti lety zahájila systematickou činnost na
poli  aplikovaného  průmyslového  výzkumu  prostřednictvím  své  Divize  výzkumu  a  vývoje.
Rozvoj  této  činnosti  a  stále  narůstající  rozsah  řešených  témat  oboru  logicky  vyústil  v
transformaci do samostatné dceřiné společnosti.
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Cílem založení společnosti MemBrain s.r.o. s virtuální sítí kooperujících národních a evropských
pracovišť  je  dosáhnout  spojením  vybraných  vědecko-výzkumných  kapacit  průmyslových
partnerů a dalších subjektů zejména akademické sféry (např. VVŠ, AV ČR, TC AV ČR, atd.)
efektivního zajištění základního a aplikovaného výzkumu v oboru membránových separačních
procesů.  Tento cíl  zahrnuje realizaci  nových technologií  a konkurenčních výrobků  s vysokou
přidanou hodnotou a klade důraz zejména na transfer výsledků  a  membránových technologií
v různých technologických procesech do průmyslové praxe.

Rozsah  výzkumných a  inovačních  činností  vychází  z inovační  strategie  společnosti,  která  je
aktualizována každoročně  na základě  plánu výzkumu a vývoje. V obecném pohledu zahrnuje
základní  a  aplikovaný  výzkum membrán  a  membránových  procesů,  spoluúčast  při  realizaci
inovačních investičních projektů a procesní součinnost s ostatními útvary MEGA a.s. v oblasti
technologického poradenství a dozoru výroby, stanovení mezioperačních a výstupních kontrol
polotovarů a produktů, laboratorních a pilotních prací v souvislosti s řešením zakázkové činnosti
a  v neposlední  řadě  odbornou  podporu  prodeje  nových  a  inovovaných  produktů.  Rovněž
zajišťuje centrální evidenci získaných experimentálních dat (báze znalostí), odborné školení a
vzdělávání  v problematice komplexního membránového programu a  začlenění  společnosti  do
tuzemských a evropských membránových struktur.

Řešená témata postihují jak oblast funkcionálních materiálů a heterogenních iontově selektivních
membrán, tak oblast elektromembránových i tlakových technologií. V neposlední řadě lze zmínit
samostatnou  oblast  alternativních  zdrojů  energie  -  membránových  palivových  článků.  O
kladných  výsledcích  výzkumných  projektů  svědčí  řada  úspěšných  průmyslových  realizací
doplněná aktivní publikační a prezentační činností jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.
Některé z projektů jsou také prezentovány na webových stránkách společnosti.

Společnost nabízí realizaci inovační myšlenky a následné převedení výsledků do komerční sféry
v těchto základních oblastech:

1. Materiály a membrány (iontově selektivní materiály a membrány, funkcionální polymery,
membrány  a  materiály  pro  separaci  plynů,  membrány  a  materiály  pro  palivové  články,
kompozitní materiály a vysoce plněné polymerní směsi, nanomateriály).

2.   Výroba membrán a funkcionálních nebo vysoce  plněných polymerů  (speciální  mlecí
postupy a úpravy funkcionálních polymerů, termoplastické zpracování membránových směsí).

3.   Membránové  zařízení  (laboratorní,  pilotní,  speciální,  přenos  do  provozních  kapacit  a
realizace ve spolupráci s výrobcem a koncovým zákazníkem).

4.   Membránové procesy a technologie:

•Elektromembránové  procesy  a  technologie  (EMP)  -  elektrodialýza  (ED,  EDR),
elektroforéza (EF), membránová elektrolýza (ME), elektrodeionizace (EDI),

• Tlakové membránové procesy (TMP) - mikrofiltrace (MF), ultrafiltrace (UF), nanofiltrace
(NF), reverzní osmósa (RO),

• Hybridní membránové procesy - TMP v kombinaci s EMP

• Membránové reaktory
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• Separace plynů

• Nejnovější procesní trendy v oblasti membránových procesů a technologií

•Servis  aplikací  membránových  procesů  formou  komplexní  technologie  zahrnující
předčištění, dopravu produktů a řešení vzniklých odpadů

5.   Alternativní  zdroje  energie  –  membránové  palivové  články  (materiálový  výzkum
základních  komponent  membránových  palivových  článků,  charakterizace  membránových
palivových článků-speciální měřící aparatura, protonově vodivé membrány)

Kontakt:
MemBrain s.r.o.
Pod Vinicí 87
471 27 Stráž pod Ralskem
www.membrain.cz

MEGA-TEC s.r.o.

MEGA-TEC s.r.o. je dceřinou společností firmy MEGA a.s. Jako montážně-výrobní společnost
využívá bohatých zkušeností svých zakladatelů v oblasti povrchových úprav, čištění odpadních
vod, instalaci průmyslových rozvodů  médií  a opracování plastových a nerezových materiálů.
Mezi  hlavní  současné  aktivity  společnosti  patří  inženýrsko  -  dodavatelská  činnost  pro
technologie povrchových úprav (návrh,  výroba, montáž a servis zařízení kataforézních lakoven
pro  automobilový průmysl, výrobu bílé elektroniky, strojírenskou výrobu) a obchodní činnost
(plastové potrubní systémy, filtrační moduly, butylkaučukové pásky, emulze a lubrikanty).

Aplikované membránové technologie:

Ultra-, mikro- a nanofiltrace:

• dodávky a instalace filtračních modulů pro elektroforézní lakovací zařízení,

• servis, opravy, přestavby, repase ultrafiltračních zařízení,

• projektování a výroba ultrafiltračních jednotek pro elektroforézní lakovací zařízení. 

Kontakt:
MEGA-TEC s.r.o. 
Průmyslová 1415
593 01 Bystřice nad Pernštejnem                    
www.megatec.cz

Mikropur, s.r.o. 

Mikropur  s.r.o.  je  výrobcem laboratorních  a  zkušebních  zařízení  pro  membránové  separace.
Vyrábí komplexní zkušební jednotky na principu reverzní osmózy, ultra- a nanofiltrace na míru
podle požadavků zákazníka.
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Vyrábí  rovněž vakuová a tlaková filtrační  membránová zařízení  pro přípravu vzorků  vod za
účelem analýzy rozpuštěných a nerozpuštěných látek.

Ve firmě je prováděn základní a aplikovaný výzkum procesu membránových separací, tenkých
vrstev a nanovrstev přechodných kovů a fotokatalytické destrukce organických látek. 

Kontakt:
Mikropur s.r.o.
Wonkova 799
500 02 Hradec Králové 2
www.mikropur.cz

Eurowater spol s.r.o.

Eurowater spol. s r.o. je dceřinou společností mezinárodní sítě Silhorko-Eurowater A/S. Vyvíjí,
vyrábí a dodává zařízení pro úpravu a čištění vody. Nabízí komplexní řešení pro úpravu vody
pro průmyslové využití,  instituce i  pro privátní  sektor.  Charakteristické jsou standardizované
modulové  jednotky  s automatickým  provozem.  Výrobní  program  pokrývá  široké  spektrum
možností nasazení při úpravě např. kotelní,   chladicí  , pitné, technologické nebo oplachové vody,
popř. vody pro zvlhčování či  dálkové vytápění. Zařízení jsou nasazována ve velkém množství
průmyslových  odvětví  (pivovary,  potravinářský  a  nápojový  průmysl,  teplárny,  elektrárny,
vodárny,  elektronický průmysl,  strojírenský průmysl,  sklářský průmysl,  průmysl povrchových
úprav, zemědělství a zahradnictví, nemocnice a laboratoře apod.)

Aplikované membránové technologie:

1.  RO jednotky - demineralizace vody (odstraění 98-99 % minerálních solí a více než 90 %
organických látek).

2.  Nanofiltrační jednotky - snižování obsahu organických látek, zabarvení,  síranů,  chloridů,
fluoridů, bakterií a virů, částečné změkčování.

3.  EDI jednotky  -  dočištění  permeátu  z procesu  reverzní  osmózy,  příprava  demineralizované
vody nejvyšší kvality, o nízké vodivosti a s nízkým obsahem křemičitanů.

Kontakt:
EUROWATER, spol. s r.o. 
Ovčárecká 499
280 02 Kolín – Sendražice
www.eurowater.cz

 VWS Memsep s.r.o.

Společnost  VWS MEMSEP s.r.o. je součástí  mezinárodní skupiny  Veolia Water Solutions &
Technologies.  Její  činnost  je  zaměřena  na průmyslové  úpravny vod,  úpravny pitných vod a
čistírny  průmyslových  a  komunálních  odpadních  vod.  Odběrateli  jsou zejména energetický,
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chemický,  farmaceutický  a  potravinářský  průmysl,  mikroelektronika  a  další.  Nabídka  služeb
společnosti zahrnuje všechny činnosti od prvních konzultací až po realizaci a následný servis.

Technologická zařízení jsou vyráběna v několika výrobních závodech mateřské firmy, a to jak v
typových standardních řadách, tak na míru dle požadavků zákazníka, tedy pro potřeby konkrétní
aplikace.

Aplikované membránové technologie:

Membránové separační technologie (tlakové - MF/UF, NF/RO -  a EDI/CEDI) jsou nabízeny a
využívány jako jedinečné nebo komplementární technologie pro:

1. výrobu průmyslových procesních vod, energetiku, chemický, petrochemický průmysl,
potravinářství, lihovary, nápojářský průmysl (nealkoholické nápoje, pivo) atd.,

2. výrobu pitné vody ze standardních zdrojů, ze zdrojů různým způsobem kontaminovaných, či v
přírodním stavu nevyhovujících požadavkům na kvalitu; speciálním odvětvím je výroba pitné
vody z vody mořské,

3. v rámci technologií úpravy odpadních vod v komunálním i průmyslovém sektoru,

4. v poslední době jsou rozvíjeny projekty ZLD - koncept úplného zpětného využití
vody s odpady pouze v suchém stavu.            

Kontakt:
VWS MEMSEP s.r.o.
U Nikolajky 1070/13
150 00 Praha 5
www.memsep.cz

Watek, s. r. o.
Firma Watek, s.r.o. je předním výrobcem a dodavatelem zařízení pro přípravu ultračisté vody pro
laboratorní i technologické účely a technologických celků na přípravu vody pro průmysl, pitné
vody pro malé aglomerace a malé objekty. Poskytuje kompletní služby, od návrhu technologie
přes  výrobu až  po dodávku jednotlivých zařízení,  případně  technologické  sestavy zařízení  a
rovněž veškerý záruční i pozáruční servis. 

Aplikované membránové technologie:

1. RO jednotky - laboratorní přístroje pro přípravu velmi čisté a ultračisté vody z pitné vody,
průmyslová zařízení pro přípravu technologické demineralizované vody.

2. EDI jednotky - příprava ultračisté vody, ve spojení s RO.

Kontakt:
WATEK, s.r.o.
J. Wolkera 852
584 01 Ledeč nad Sázavou
www.watek.cz
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Skupina 3:  Uživatelé technologií  membránových procesů

Interlacto Group s.r.o. 

 Moravia Lacto a.s.

Společnost Moravia Lacto a.s. se na domácím trhu profiluje jako dodavatel základních čerstvých
mléčných výrobků,  polotvrdých a tvrdých sýrů. V oblasti zahraničního obchodu je společnost
zaměřena na výrobu a export  sušeného mléka,  sušené syrovátky,  sýrů,  zahuštěného mléka a
zahuštěné syrovátky. Roční objem 100 mil. litrů vykoupeného syrového mléka řadí mlékárnu
mezi šest největších zpracovatelů v České republice. 

Moravia Lacto a.s. se vzhledem k situaci na trhu s mléčnými výrobky a komoditami již delší
dobu  snaží  o  rozvoj  technologií,  které  by  zajistili  vyšší  zhodnocení  mléčné  suroviny.  Jako
výrobce  sýrů  řeší  společnost  i  lepší  zhodnocení  syrovátky,  která  po  usušení  jako  komodita
podléhá  značně  nejistému  pohybu  cen  na  světových  trzích.  Moravia  Lacto  a.s.  se  rozhodla
k zásadnímu kroku v řešení této otázky. V 1. pololetí r. 2009 zde byla realizována investice na
demineralizaci syrovátky.

Mlékárna Olešnice, RMD

Mlékárna  Olešnice,  rolnické  mlékařské  družstvo  -  je  ryze  českou  soukromou  firmou.  Jejím
majoritním  vlastníkem  je  česká  společnost  Interlacto,  s.r.o.,  podnikající  v  oboru  zpracování
mléka. V současné době patří společnost k významným výrobcům másla, specielních tvarohů,
sýrových specialit, čerstvého mléka a bílých sýrů akawi. Akawi tvoří také rozhodující podíl z
realizovaných exportů.  Pro  maloobchodní  trh  jsou určeny tradiční  výrobky -  čerstvé  mléko,
zakysané ochucené i neochucené nápoje, kořeněné varianty bílého sýru.

Mlékárna  Olešnice,  RMD  plánuje  rovněž  realizovat  investici  do  zařízení  na  demineralizaci
syrovátky.

Využívané (resp. plánované) membránové technologie:

Elektrodialýza - demineralizace syrovátky (90 %)

Takto upravená syrovátka má podstatně širší spektrum uplatnění na světových trzích, protože se
oblast jejího využití rozšiřuje i o farmaceutický průmysl a je možno ji také využít při výrobě
dětské a kojenecké výživy. Použití demineralizované syrovátky v mlékárenské technologii dává
možnost k rozšíření stávajícího sortimentu čerstvých mléčných výrobků. Tento trend může vést i
ke  zcela  novým  typům  mléčných  výrobků,  které  budou  svými  vlastnostmi  reagovat  na
požadavek spotřebitelů ohledně zdravé výživy.  

Kontakty:
INTERLACTO, spol. s r.o.
Koubkova 13/228
120 00 Praha 2
www.interlacto.cz
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Moravia Lacto a. s.
Jiráskova 94
586 51 Jihlava

MLÉKÁRNA OLEŠNICE, RMD
Tržní 376 
679 74 Olešnice na Moravě

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

DIAMO, státní podnik se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje vládou
vyhlášený útlum uranového, rudného a části uhelného hornictví v České republice a zajišťuje
produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku. 

Koncepce provádění likvidačních a sanačních prací vychází z usnesení vlády a pro jednotlivé
lokality je konkretizována technickými projekty likvidace a sanace. Zahlazování následků  po
průzkumu, těžbě a úpravě uvedených surovin je prováděno v souladu s přísnými požadavky na
ochranu a tvorbu životního prostředí.

Odštěpný závod GEAM Dolní  Rožínka zajišťuje  těžbu a úpravu uranové rudy z posledního
otevřeného ložiska Rožná, likvidační práce po těžbě uranu, ostatních rud a uhlí v oblasti Moravy
a Východních Čech. 

Využívané membránové technologie:

Elektrodialýza – odsolení technologických roztoků vznikajících při zpracování uranové rudy

Reversní osmóza – finální odsolení diluátu (na hodnoty vodivosti menší než 0,5 mS/cm)

Kontakt:
DIAMO, s. p., o. z. GEAM
592 51 Dolní Rožínka
www.diamo.cz

Plzeňský Prazdroj a.s.

Plzeňský Prazdroj je součástí nadnárodní společnosti SABMiller, jednoho z největších výrobců
piva  na  světě.  Plzeňský  Prazdroj  je  vedoucí  pivovarnickou  společností  ve  střední  Evropě  a
největším  českým  exportérem  piva  do  více  než  50  zemí  celého  světa.  Na  českém  trhu  je
Plzeňský Prazdroj se svými značkami Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast a Velkopopovický
Kozel na prvním místě v objemu prodeje piva.  Společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem v
Plzni tvoří tři pivovary – v Plzni, Velkých Popovicích a Nošovicích, a také třináct vlastních tzv.
obchodně-distribučních center, které svými obchodními a marketingovými aktivitami pokrývají
celé území České republiky.

Využívané membránové technologie:

V Plzeňském Prazdroji jsou membránové technologie používány ke dvěma účelům:
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• úprava vody pro výrobu piva - technologie reverzní osmózy

Pozitiva:  konstantní  kvalita  upravené  vody,  bezproblémový  provoz,  téměř  bezodpadová
technologie

• filtrace piva na bázi cross flow filtrace 

Aplikace v pivovaru v Plzni - zařízení je ve zkušebním provozu a nahradilo tzv. křemelinovou
filtraci.  
Pozitiva: zlepšení chuťové stability piva, snížení objemu odpadů při filtraci piva, odpadá potřeba
přírodního materiálu (křemeliny) při výrobním procesu.

Kontakt:
Plzeňský Prazdroj, a.s. 
U Prazdroje 7
304 97 Plzeň 
www.prazdroj.cz

Závěr

Tato  studie  je  souhrnem  základních  informací  o  stavu  výzkumu,  vývoje,  výroby  a  využití
membránových procesů na území ČR. Jedná se o stručný přehled (screening), který si klade za
cíl  identifikovat  klíčové  subjekty této  sféry  a  hlavní  oblasti  studia  či  využití  těchto
perspektivních technologií. 

Navazovat  bude  detailnější  odborná  studie,  která  předpokládá  kromě  zpracování  souhrnu
řešených výzkumných projektů  základního nebo aplikovaného výzkumu na specializovaných
akademických  a  průmyslových  pracovištích  rovněž  doplnění  popisu  odborné  a  publikační
činnosti,  přístrojového  vybavení,  spolupráce  na  národní  a  mezinárodní  úrovni,  či  základní
specifikaci jejich zkušeností nabízených pro spolupráci při řešení nových inovačních podnětů. 

Studie  poskytne  též  bližší  informace  jak  o  zkoumaných  technologiích,  tak  o  způsobu jejich
využívání,  základní  informaci  o  přínosu  oproti  klasickým  postupům  a  potenciálu  dalšího
rozšíření. 
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