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ANOTACE 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou tlakových membránových procesů, jejich 

historickým vývojem a možnostmi aplikací. Dále se zaměřuje na skupinu anorganických 

keramických membrán a porézních nosičů, na jejich výrobu, materiály a základní  

fyzikálně - mechanické vlastnosti. Druhá část práce se zabývá vyhodnocením kvality 

materiálu na bázi vedlejších energetických produktů ze spalování energetického uhlí – 

popílků, který byl použit pro výrobu porézního trubkového nosiče. Byly provedeny série 

testů, určující jednotlivé charakteristiky daného materiálu jako je porozita, permeabilita a 

termogravimetrická analýza a následné zhodnocení naměřených výsledků. 

Klíčová slova: keramické mikrofiltrační membrány; trubkové porézní nosiče; fyzikálně – 

mechanické vlastnosti; popílky 

SUMMARY 

This thesis deals with the problems of pressure driven membrane processes, their historical 

development and possibilities of applications. It also focuses on a group of inorganic 

ceramic membranes and porous supports, on their production, materials and basic  

physical - mechanical properties. The second part deals with the evaluation of quality 

material based on by-products from combustion thermal coal - fly ashes, which was used 

for the production of porous tubular support. They were carried a series of tests out 

determining the individual characteristics of the material such as porosity, permeability and 

thermogravimetric properties and followed evaluation of the measured results. 

Keywords: ceramic microfiltration membranes; tubular porous supports; physical and 

mechanical properties; coal fly ashes 
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1. Úvod 

Membránové procesy nejsou ve své podstatě pro člověka ničím novým. V přírodě a 

také v lidském těle probíhá většina separačních procesů přes buněčnou membránu, která 

zadržuje, nebo propouští pouze požadované složky. Zvládnutí těchto procesů a jejich 

využití v průmyslu je ovšem spojeno s mnoha překážkami. V současné době představuje 

vývoj membránových technologií prioritu v inovacích a je považován za strategickou 

výzkumnou aktivitu ve všech vyspělých zemích světa. Membránové procesy můžeme 

považovat za čistou, energeticky úspornou a efektivní alternativu k tradičním 

technologiím, jelikož jejich použitím nedochází k vývoji či spotřebě tepla, fázovým 

přeměnám a odpadá také nutnost použití chemických přísad. Obecně mají membrány 

oproti ostatním separačním procesům velmi mnoho výhod a jen málo nevýhod. Mohou tak 

být klíčem k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. Průmyslové využití těchto procesů je 

však záležitostí posledních několika desítek let. Na používané membrány jsou totiž 

kladeny vysoké nároky. Musí mít co největší selektivitu, permeabilitu, musí být chemicky 

odolné vůči separovaným látkám a v neposlední řadě musí být cenově dostupné. 

Mezi tlakové membránové procesy, jejichž hnací silou je gradient tlaku se řadí 

mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofitrace a reverzní osmóza. Tyto separační techniky 

představují obrovský potenciál v dalším průmyslovém využití. Nacházejí široké uplatnění 

od čištění odpadních vod, přes aplikace v chemickém průmyslu, farmaceutickém 

průmyslu, potravinářství, až po odsolování mořské vody při výrobě pitné vody. Právě při 

tlakových membránových procesech se čím dál více uplatňují keramické membrány. Jejich 

mechanické, chemické a tepelné vlastnosti jim poskytují výhodu oproti membránám 

z polymerních materiálů. K hlavním materiálům, používaným k výrobě komerčních 

keramických membrán patří především oxidy hliníku, zirkonu, titanu a křemíku. Jejich 

výroba je však velmi nákladná, a proto se hledají cesty k novým, levnějším keramickým 

surovinám. 

V současnosti probíhají výzkumy výroby a ověřování vlastností keramických 

membrán a keramických porézních nosičů, připravených z levných alternativních 

materiálů. Se vzrůstajícími požadavky na ochranu životního prostředí a ekonomickými 

zájmy se nabízí možnost využití vedlejších energetických produktů ze spalování 
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energetického uhlí – popílků, jako druhotné suroviny. Poptávka po energiích ve světě 

neustále roste, a tak se zvětšuje i množství těchto produktů. I přes poměrně širokou škálu 

druhotného užití popílků je stále velké množství této suroviny skládkováno bez využití. 

Uplatněním těchto vedlejších energetických produktů se šetří přírodní zdroje a značně 

snižují výrobní náklady. 

Cílem této diplomové práce je shrnutí současných poznatků v oblasti tlakových 

membránových procesů a charakterizace materiálu na bázi vedlejších energetických 

produktů, určeného k výrobě mikrofiltračních membrán a trubkových porézních nosičů. 

Předmětem charakterizace je popis a zmapování materiálu jako takového a ověření jeho 

fyzikálně – mechanických vlastností. První část práce se zabývá obecným rozdělením a 

popisem tlakových membránových procesů, jejich historickým vývojem a příklady jejich 

aplikací. Dále se práce zaměřuje na skupinu anorganických membrán a porézních nosičů, 

na jejich výrobu, materiály a základní fyzikální, mechanické i chemické vlastnosti. Druhá 

část práce se zabývá vyhodnocením kvality daného materiálu pomocí série provedených 

testů, zhodnocením naměřených výsledků a porovnáním s dostupnou literaturou. 
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2. Charakteristika tlakových membránových procesů 

Specifickým prvkem membránových separačních procesů je využití selektivní, 

polopropustné (semipermeabilní) membrány jako základního separačního prvku. 

Zpracovávaná surovina ve formě proudu tzv. nástřik je přiváděna tak, aby byla v kontaktu 

s aktivní vrstvou membrány. Přitom je nástřik dělen na dva výstupní proudy s tím, že 

některé komponenty membránou procházejí (permeát) a jiné jsou membránou zadržovány 

(retentát). Výstupní proudy se u některých membránových procesů označují také podle 

koncentrace. Ochuzený proud jako tzv. diluát (např. u elektrodialýzy) a koncentrovaný 

proud jako koncentrát (např. u reverzní osmózy). Membránové procesy jsou 

charakteristické tím, že podle typu požadované operace může být produktem jak permeát 

tak retentát. Míra selektivity daných komponent z nástřiku však závisí na mnoha faktorech 

[1, 2]. 

 

Obr. č.1: Schématické znázornění membránového procesu [3] 

Membránové procesy lze rozdělit do několika skupin podle různých kriterií. 

Nejčastěji jsou však klasifikovány podle fyzikálního charakteru hnací síly vlastní separace. 

Z tohoto úhlu pohledu rozeznáváme membránové procesy, jejichž hnací silou je gradient 

tlaku, chemického potenciálu, elektrochemického potenciálu nebo teploty [1, 4]. 

Tlakové membránové procesy dnes představují procesy nejznámější a nejrozšířenější 

v řadě průmyslových odvětví. Termínem „tlakové membránové procesy“ se většinou 

označují čtyři typy separačních technik: mikrofiltrace (MF), ultrafiltrace (UF), 

nanofiltrace (NF) a reverzní osmóza (RO). Reverzní osmóza je někdy zařazována rovněž 

mezi procesy řízené chemickou afinitou. Shodným prvkem všech technik je uplatnění 

polopropustné membrány jako separačního elementu. Vzájemně se odlišují velikostí 

oddělovaných částic a s tímto parametrem související hodnotou používaného gradientu 
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tlaku, rozměry pórů v membráně a dalšími jejími vlastnostmi [1]. Přehled membránových 

procesů dle separačních schopností je znázorněn na obr. č.2: 

 

Obr. č.2: Rozdělení membránových procesů dle separační schopnosti membrány [5] 

Tlakové membránové procesy mají širokou škálu použití v oblastech úpravy vody, 

čištění odpadních vod, potravinářství, farmacii, chemickém průmyslu, zemědělství, či při 

výrobě elektroniky. Nejčastěji se používají ke koncentrování nebo čištění zředění roztoků a 

disperzí [6]. Velikost separovaných částic nebo molekul a chemické vlastnosti 

rozpouštědla jsou určujícími faktory pro výběr vhodného typu membrány. Působením 

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

rozpouštědla, resp. nízkomolekulární látky, zatímco větší molekuly nebo částice jsou 

membránou zachyceny. Různá rychlost transportu různých složek směsi závisí na velikosti 

jejich molekul a někdy také na jejich interakci s materiálem membrány. Postupujeme-li od 

MF přes UF a NF k RO, velikost separovaných částic (nebo molekul) klesá a tedy i 

velikost pórů odpovídajících membrán musí být menší. To rovněž znamená, že se zvyšuje 

odpor membrány vůči přenosu hmoty a pro dosažení stejné intenzity toku permeátu je 

nutné aplikovat stále vyšší tlak [2]. Ovšem přítomnost hnací síly ještě nemusí znamenat 

úspěšnou separaci. Proti ní působí celá řada dějů např. koncentrační změny v blízkosti 

membrány (koncentrační polarizace) nebo usazování nečistot na povrchu membrán 
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(fouling). Tyto jevy je možné omezit uspořádáním procesu, např. volbou proudění roztoků. 

Pro úspěšný průběh separace je nutné, aby hnací síla překonávala součet všech těchto sil, 

působících v opačném směru [5]. 

Vzhledem k rozmanitosti hnacích sil a principů separace, které se uplatňují při 

membránových separačních procesech, není překvapující ani velká různorodost 

používaných membrán, zejména z pohledu chemického složení a fyzikálně mechanických 

vlastností (struktura, velikost pórů, porozita, atd.) [5]. 

2.1 Typy používaných membrán 

Klíčovým prvkem všech membránových procesů je membrána samotná. Membránu 

lze definovat podle autorů Bouzkové a Blehy jako: „Selektivní bariéru mezi dvěma 

prostředími umožňující transport vybraných částic, které membrána teplotně, biologicky 

ani chemicky nezmění (nevznikají žádné nebezpečné látky).“ (Bouzková, Bleha, 2009). 

Cílem je co nejdokonalejší separace produktu při co nejmenší spotřebě energie [7]. 

 

Obr. č.3:Schématické uspořádání Dead-end a Cross-flow [8] 

Membránovou separaci lze uskutečnit se statickým nebo dynamickým uspořádáním 

toku. Statické uspořádání s úplným přechodem nástřiku membránou je obdoba klasické 

filtrace, kdy směs proudí kolmo k ploše membrány do tzv. mrtvého bodu (metoda  

Dead-end), a je protlačena přes vrstvu částic a membránu. Tato metoda je smysluplná, jen 

když je koncentrace částic v původní směsi nízká. Vrstvu usazených částic lze odstranit 

krátkodobým obrácením toku proudění kapaliny. V současnosti se však uplatňuje mnohem 
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účinnější metoda filtrace s příčným tokem (Cross-flow). Směs proudí rovnoběžně 

s povrchem membrány a permeát odchází v kolmém směru na vstupní proud. U této 

metody nedochází díky tangenciálnímu toku k zadržování silné vrstvy částic (tzv. filtrační 

koláč). Filtrovaný materiál cirkuluje v systému poměrně velkou rychlostí a postupně se 

získává větší množství permeátu. V důsledku zvýšení rychlosti v bezprostřední blízkosti 

stěny membrány nedochází (nebo je značně omezeno) usazování nečistot, proto je možné 

proces prodloužit, použít směsi větších koncentrací a získat větší množství permeátu. Je 

potřebné, aby se v membráně dosáhlo turbulentního režimu proudění a tedy hodnota 

Reynoldsova čísla [5, 8, 9]. 

2320Re 


dv
 

K vytvoření těchto hydrodynamických podmínek se nejčastěji používají cirkulační 

čerpadla. Výjimečně se k vytvoření relativního pohybu nástřiku a membrány využívají 

systémy s rotující membránou nebo s diskem, rotujícím v těsné blízkosti membrány  

[5, 8, 9]. 

Dále můžeme jednotlivé typy membrán charakterizovat dle jejich výkonu, respektive 

efektivity rozdělení transportovaných částic, tj. selektivitou, a  množstvím převedené látky, 

tzn. propustností (permeabilitou). Selektivita membrány je určena charakterem použitého 

materiálu a dokonalostí její výroby. Tento parametr je rozhodující z hlediska kvality 

vlastní separace složek směsi. Propustnost pak charakterizuje společně s velikostí hnací 

síly výkonnost celého procesu, který by měl pracovat za minimálního hydraulického 

odporu vůči toku permeátu. Přitom musí být zajištěna i dostatečná mechanická pevnost 

membrány [7]. 

Membrány lze rozdělovat a třídit podle mnoha různých kriterií. Podle morfologie 

dělíme membrány na homogenní a heterogenní, respektive podle vnitřní struktury na 

symetrické (isotropní), asymetrické (anisotropní) a kompozitní.  [5, 9, 10]. 
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Obr. č.4:  Rozdělení membrán dle vnitřní struktury [5] 

Původně byly používány pouze homogenní symetrické membrány, které jsou 

vyrobeny z jednoho materiálu se stejnou strukturou po celé své délce. Tyto membrány 

musí zajišťovat také mechanickou pevnost a tomu musí odpovídat jejich tloušťka. 

Průtočnost membrány závisí na její tloušťce, a proto je prakticky nemožné dosáhnout u 

tohoto typu membrány aktivní vrstvy menší než 1 µm. Vývoj směřoval dál k membránám 

nehomogenním asymetrickým, u nichž je velmi tenká aktivní vrstva spojena s tlustší 

porézní nosnou vrstvou téhož materiálu. Tyto membrány mohou dosahovat aktivní vrstvy 

řádu až 0,1 µm, což snižuje hydraulický odpor. Nejnovější typy membrán se řadí mezi 

kompozitní vícevrstvé materiály, které mají často jednu nebo i více mezivrstev. Výroba 

probíhá v několika fázích  s tím, že materiály aktivní vrstvy a podpůrného nosiče jsou 

rozdílné [11]. Vývoj v tomto směru ještě není ukončen, zlepšuje se homogenita a 

průtočnost aktivních vrstev za daného tlaku a teploty. Tím dochází ke snižování 

pracovních tlaků a zlepšování kvality permeátu při stejné velikosti modulů. Například před 

20 lety byly pracovní tlaky reverzně osmotických membrán pro danou aplikaci vyšší, než 

2,5 MPa, zatímco dnes pro stejnou aplikaci, při srovnatelné velikosti membrány je 

dosaženo stejného průtoku při tlaku mezi 1,0 a 1,5 MPa [11]. 

 Membrány lze dále dělit podle původu na: - biologické 

- syntetické 

Podle skupenství na:     - pevné 

- kapalné 
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Podle materiálu na:     - organické (polymery) 

- anorganické (keramika, kovy, sklo) 

Podle struktury na:     - porézní 

- neporézní [5, 9]. 

Rovněž podstatná je afinita membrány, zda je iontově aktivní (tzn. nese kladný nebo 

záporný náboj) nebo je neutrální. Můžeme také mluvit o odlišných tvarech membrán a 

jejich uspořádání v membránovém modulu. Membrány se vyrábějí ve dvou základních 

tvarech, ploché a tubulární. Rozeznáváme symetrické nebo asymetrické membrány ve 

tvaru listů, uspořádaných do spirálově vinutých modulů nebo modulů plochých. 

Dalším typem jsou membrány trubicové nebo kapilární různého průměru v 

modulech trubkových. Každé z těchto uspořádání má své výhody i nevýhody, které 

jsou klíčem k jejich volbě pro uvažovaný proces [12].  

2.1.1 Zanášení membrán a jejich regenerace 

Jak již bylo řečeno, při provozování membránových procesů nastávají některé 

negativní jevy, díky kterým dochází k zanášení membrány (fouling efektu) částicemi 

separované suspenze a k několikanásobnému snížení hodnoty intenzity toku permeátu. 

Zanášení je možné rozdělit na [5]: 

• zanášení průnikem částic do vnitřní struktury membrány, tento jev je nevratný a 

projevuje se až po delší době provozu;  

• vytvoření mezní vrstvy na povrchu membrány (koncentrační nebo gelová polarizace, 

tvorba koláčové vrstvy), tento jev je vratný a projevuje se okamžitě.  

Riziko vzniku tzv. sekundární membrány (vrstva gelu, sraženiny) klesá se vzrůstající 

rychlostí proudění okolo membrány a se zvyšující se mírou turbulence. Takových 

podmínek lze relativně snadno dosáhnout u trubkových membránových modulů, naopak 

málo odolné vůči zanášení jsou moduly vinuté a moduly s dutými vlákny. Pokud jsou 

separovány částice, které mají zvýšené sklony k zanášení membrány, je nutné zařadit do 

procesu systém zpětného proplachu a to i s využitím roztoku detergentů nebo enzymů. 
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Zanášení vnitřní struktury membrány lze omezit pouze jejím vhodným výběrem, vzhledem 

ke zpracovávané směsi. Metod pro zvýšení výkonu tlakových membránových procesů 

narušením nebo odstraněním vznikajících vrstev je však více. Lze je rozdělit na metody, 

vyžadující přerušení provozu a metody, nevyžadující přerušené provozu [5, 13]. 

Metody vyžadující přerušení provozu:  - chemické čištění 

- mechanické čištění 

- zpětné promývání 

Metody nevyžadující přerušení provozu:  - předúprava nástřiku 

- ovlivnění interakčních jevů mezi 

částicemi a membránou 

- hydrodynamické metody 

- zvýšení teploty nástřiku [5, 13]. 

Chemické čistění se provádí nejčastěji pomocí kyselin (např. H2SO4), hydroxidů 

(NaOH), detergentů, enzymů, komplexotvorných činidel (např. EDTA), či dezinfekčních 

činidel (např. H2O2). V případě aplikace membránových procesů v potravinářském 

průmyslu a biotechnologiích je nutné kromě běžného čištění také membrány a zařízení 

minimálně jedenkrát denně sterilizovat. Sterilizace se většinou provádí dezinfekčními 

přípravky, případně parou v případě teplotně odolných membrán [5, 13]. 

Mechanické čištění se prování typicky u deskových a trubkových modulů, které mají 

dostatek prostoru mezi jednotlivými membránami a lze je snadno rozebrat. Spočívá 

v čištění např. kartáči nebo houbami. Hrozí zde však riziko mechanického poškození 

membrány a je náročné na obsluhu a čas [5, 13].  

Zpětné promývání membrány permeátem nebo chemikáliemi trvá řádově několik 

sekund a provádí se každých 1-10 minut. To umožní udržet vysokou intenzitu toku 

permeátu. Je snaha o co nejplynulejší proces pokud možno „bez přerušování“. Zpětné 

promývání je vhodnější pro keramické membrány, které lépe odolávají tlakovým změnám. 
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Metoda zpětného šoku (backshock) se používá u vůči disperzi otevřených 

membrán s velmi porézním nosičem s tím, že zpětné proudění permeátu trvá méně než  

0,1 s [5, 13]. 

Většina tlakových membránových procesů se neobejde bez předúpravy nástřiku např. 

provzdušněním, přídavkem koagulantů, flokulantů, kyselin nebo zásad, sedimentací, 

filtrací (pískovou nebo přes aktivní uhlí), sterilizací UV záření atd. Interakční jevy mezi 

částicemi a membránou lze ovlivnit např. vhodným výběrem materiálu, úpravou povrchu 

membrány, změnou iontového pole (změnou ζ-potenciálu), použitím elektrického či 

magnetického pole nebo ultrazvuku. Hydrodynamické podmínky lze ovlivnit zvýšením 

tlakového rozdílu nad a pod membránou, zvýšením turbulence nástřiku, zvýšením jeho 

rychlosti, pulsací toku, úpravou povrchu membrány, vyvoláním sekundárního proudění 

(např. vkládanými turbulizátory nebo rotačním pohybem membrány), atd. Zvýšení teploty 

nástřiku je energeticky náročné a pro některé typy membrán nevhodné, avšak účinně 

snižuje viskozitu kapaliny a tím zvyšuje intenzitu toku permeátu. Životnost membrán, při 

dodržování technologických postupů dosahuje i několika let. Extrémní životností disponují 

anorganické membrány, to je však stále ještě vyváženo vysokou cenou [5, 13]. 

2.2 Mikrofiltrace (MF) 

Mikrofiltrace je proces, který se nejvíce přibližuje klasické filtraci, kdy využívá 

k separaci porézní membrány s velikostí pórů od 0,05 μm do 10 μm. Takové mikrofiltrační 

membrány spadají mezi ultrafiltrační membrány a konvenční filtry např. tkaniny. 

K separaci dochází sítovým efektem. Hnací silou je rozdíl tlaků (ΔP) < 0,2 MPa. Tento 

proces se uplatňuje pro dělení suspenzí a koloidních disperzí, což odpovídá separaci např. 

bakterií, barevných pigmentů, prachových mikročástic, olejových emulzí apod. Membrány 

pro mikrofiltraci se vyrábějí, jak z organických látek (polymery), tak z anorganických 

materiálů (keramika, kov, sklo). Jde o symetrické, asymetrické případně kompozitní, 

porézní membrány. Používají se dva typy mikrofiltračních membrán viz obr. č.5. Na levé 

části obrázku je zobrazen tzv. screen filter (sítový filtr), který má na svém povrchu menší 

póry. Částice se tak zachycují na povrchu membrány. Na pravé části obrázku je zobrazen 

depth filer (hloubkový filtr), který má póry větší a částice se tak mohou zachytávat a 



Bc. Michal Kubík: Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností porézních nosičů na bázi 

vedlejších energetických produktů 

2014  11 

sorbovat v samotných pórech v těle membrány. Tento typ má mnohem větší filtrační 

plochu [14].  

 

Obr. č.5: Sítový a hloubkový filtr [14] 

2.2.1 Historický vývoj 

Výzkum a vývoj mikrofiltrace spadá již na počátek dvacátého století. Bechold 

vyrobil první kompozitní membrány metodou lití roztoků a dokázal tak měnit velikost pórů 

jednotlivých vrstev. Pomocí šetření bublin pak dokázal stanovit maximální velikost pórů, 

jeho metody se využívají dodnes. V roce 1918 Zsigmondy a Bachmann zavedli pojem 

„membránový filtr“, vyvinuli metodu pro přípravu membrán z nitrátu celulosy a membrány 

se tak postupně mohly stát komerčně využitelné. Membrány se staly velmi významné také 

v období po druhé světové válce, kdy byly aplikovány k bakteriologickému šetření 

v systémech vodních zásobáren. To nastartovalo rozsáhlý výzkum. V roce 1954 firma 

Millipore Co. začala produkovat nové Goetzovi membrány o vyšším výkonu 

v průmyslovém měřítku. První komerčně aplikované mikrofiltrační membrány byly 

využívány v biologické a farmaceutické výrobě v šedesátých letech. Následující dvě 

desetiletí se mikrofiltrační membrány využívaly pro odstraňování mikroorganismů ve 

farmaceutickém průmyslu a jako koncová filtrace pro oplachové vody v elektroprůmyslu. 

Dále se membrány uplatnily v potravinářském průmyslu při výrobě piva a vína, čiření 

ovocných šťáv a v mlékárenství. Vysoké ekonomické náklady nedovolovaly uplatnění 

membrán při úpravě pitné vody, což je dnes již minulostí. V šedesátých letech byly 

membrány vyráběny převážně z nitrocelulosy a esterů celulosy, další rozvoj mikrofiltrace 

přinesly membrány na bázi polypropylenu, polyamidu a polysulfonu.  [8]. 
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2.2.2 Aplikace mikrofiltrace 

Mikrofiltrace se dnes používá při nutnosti odstranění částic větších než 0,1 μm. 

Většinou se zařazuje jako předřazený stupeň ultrafiltrace a reverzní osmózy při výrobě 

velmi čisté vody pro farmaceutický, kosmetický, elektrochemický a energetický průmysl. 

Dále se používá při výrobě pitné vody, alkoholu, atd. Stále více se uplatňuje 

v potravinářském průmyslu a ještě širší uplatnění bude nacházet v oblasti čištění 

průmyslových odpadních vod, kde umožňuje rychlou a snadnou recyklaci cenných látek 

jejich zakoncentrováním. Vyčištěnou odpadní vodu, lze vracet do technologického procesu 

a minimalizovat tak množství odpadních produktů [13]. 

2.3 Ultrafiltrace (UF) 

Ultrafiltace je proces velmi podobný mikrofiltraci, jedná se o jakýsi předěl mezi 

mikrofiltrací a nanofiltací. Obecně hranice mezi jednotlivými tlakovými procesy není 

pevně stanovena a často se prolínají. K separaci částic dochází také pomocí sítového 

mechanismu na porézní membráně, ultrafiltrace však využívá asymetrické membrány 

k docílení „jemnější“ filtrace. Velikost pórů se pohybuje mezi 0,003 μm – 0,05 μm. 

Ultrafiltrační membrána zachycuje makromolekuly o molárních hmotnostech 2 - 200 kDa 

(velikost částice cca 100-3 nm), což odpovídá např. virům, bílkovinám, polysacharidům či 

koloidním částicím. Pracovní tlaky jsou o něco vyšší než u mikrofiltrace cca 0,1 – 0,5 MPa 

[14, 15]. Rejekce membrány je dána jak velikostí, tak tvarem zachycované molekuly 

v závislosti na velikosti pórů a působícího tlaku nad membránou viz obr. č.6 [14].: 

 

Obr. č.6: Rejekce UF membrány [14] 

Ultrafiltrační membrány jsou obvykle anisotropní. Mají jemně porézní povrch tzv. 

separační aktivní vrstvu, která je obvykle menší než 1 μm a mikroporézní nosnou vrstvu 
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poskytující mechanickou pevnost tzv. nosič. Používané membrány jsou buď z  

hydrofobních materiálů (polytetrafluorethylen, polyvinylidenfluorid, polypropylen) nebo 

hydrofilních (estery celulózy, polysulfon, polyethersulfon, anorganické typy). Volba 

membrány závisí na charakteru nástřikové směsi a jejích možných interakcí s materiálem 

membrány[1]. 

2.3.1 Historický vývoj 

Ultrafiltrace, stejně jako mikrofiltrace, je spojena již se začátkem dvacátého století a 

prvním pojmem „ultrafiltr“. Až do šedesátých let šlo ale pouze o laboratorní výzkumy. 

První komerční UF membrány na bázi acetátu celulosy přinesly firmy Millipore a Amicon 

jako součást vývoje RO membrán. V roce 1967 následovaly dutá vlákna Romicon, 

trubkové jednotky a spirálně vinuté moduly firmy Abcor a posléze první komerční aplikace 

keramických UF membrán [8, 14].  

Další vývoj MF a UF membrán směřuje k získávání vyšší selektivity, snížení 

energetické náročnosti procesu a  případné prodloužení časových period mezi čištěním 

systému. Zvyšování celkové plochy membrán by mělo vést ke snížení jejich ceny a 

prodloužení životnosti. Cílem současného materiálového vývoje je příprava membrán se 

zvýšenou chemickou, tepelnou a povrchovou stabilitou, zavádění keramických membrán 

do  technologií úpravy a čištění vody a v budoucnu zavádění nových modifikací membrán 

s enzymy a nanočásticemi [1, 8]. 

2.3.2 Aplikace ultrafiltrace 

Ultrafiltrace nachází uplatnění v aplikacích, kde je potřeba separovat makromolekuly 

z roztoků resp. látky s vysokou molekulovou hmotností. Zavádí se zde tzv. hodnocení 

MWCO (Molecular Weight Cut-off). Hodnota Cut-off je uváděna zejména u UF a RO 

membrán a vyjadřuje relativní molekulovou hmotnost částice, která je danou membránou z 

95 % zadržována. Jednotkou je Dalton (Da). Aplikace ultrafiltrace může být např. v 

potravinářském průmyslu, koncentrování mléka při výrobě sýra, získávání bílkovin ze 

syrovátky či škrobu z brambor, čištění ovocných šťáv a alkoholických nápojů a další 

aplikace v chemickém a farmaceutickém průmyslu, při zpracování odpadních vod z 



Bc. Michal Kubík: Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností porézních nosičů na bázi 

vedlejších energetických produktů 

2014  14 

textilního a papírenského průmyslu, při zahušťování bílkovin při hemodialýze a jako 

proces předřazený reverzní osmóze [1, 13]. 

2.4 Nanofiltrace (NF) 

Nanofiltrace je tlakový proces, typický pro separaci vícevalentních iontů a molekul 

s molekulární hmotností okolo 200 - 2000 Da, což odpovídá např. molekulám cukrů, 

barviv, pesticidů, herbicidů, patogenních látek aj. Pracovní tlaky jsou o dost vyšší, než u 

ultrafiltrace, pohybují se od 0,5 – 3,5 MPa a začíná se zde projevovat osmotický tlak, který 

je nutné překonávat. NF membrány jsou kompozitní porézní membrány s velikostí pórů na 

hranici rozeznatelnosti cca 0,001 – 0,003 μm. Požadavkem na MF membrány je co 

nejmenší mocnost aktivní vrstvy pod <1 μm, vrstva nosiče má obvykle mocnost  

50 - 150 μm. Kromě sítového efektu se zde totiž projevuje také rozpouštění molekul 

v samotném těle membrány, difúze látek polymerem a následná desorpce za membránou. 

Na separační vlastnosti NF membrán má také velký vliv náboj samotné membrány, a také 

pH prostředí. Nanofiltrací se dají téměř kompletně odstranit většina přirozených i 

syntetických nízkomolekulárních organických látek, rozpuštěné částice velikosti >1 nm 

nebo např. ionty vápníku a hořčíku. Retence NF membrán je totiž výrazně vyšší u 

vícemocných iontů <90% (např. Ca2+, CO3
2-) než u jednomocných iontů <50% (např. Na+, 

Cl-) [13, 14]. 

2.4.1 Historický vývoj 

Nanofiltrace byla poprvé představena firmou FilmTec v druhé polovině osmdesátých 

let. Již dříve se pro nanofiltrační membrány objevovaly pojmy jako otevřené, volné nebo 

nízkotlaké reverzně osmotické membrány, které umožňovaly selektivní prostup tělem 

membrány některým iontům ve vodném roztoku.  Od roku 1990 nachází NF membrány své 

jasné uplatnění v odsolování mořské vody, v potravinářském, textilním a těžebním 

průmyslu [8]. 

2.4.2 Aplikace nanofiltrace 

Nanofiltrace se průmyslově využívá především k odsolování mořské nebo brakické 

vody při úpravě na vodu pitnou, k odstraňování pesticidů, patogenních látek, či 

dusičnanových iontů z pitné vody. Dále k odstraňování sloučeniny chlorovaných derivátů 
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přítomných organických látek, vznikajících při hygienickém zabezpečení vody. Také se 

využívá při aplikacích v chemickému, farmaceutickém, nebo elektrotechnickém průmyslu, 

k výrobě velmi čisté (ultračisté) vody, k odstraňování vápenatých a hořečnatých iontů, 

k odsolování barviv a jiných produktů a meziproduktů a také k čištění průmyslových 

odpadních vod např. z textilního a papírenského průmyslu [15]. 

2.5 Reverzní osmóza (RO) 

Reverzní osmóza je pravděpodobně nejznámějším a nejpoužívanějším 

membránovým procesem. Molekuly rozpouštědla jsou při reverzní osmóze protlačovány 

homogenní neporézní membránou tlakem, kterým je třeba překonat osmotický tlak 

vstupního roztoku viz obr. č.7 [8, 14]. 

 

Obr. č.7: Princip osmózy a reverzní osmózy [8] 

Osmóza je děj, při kterém existují dva různě koncentrované roztoky oddělené 

semipermeabilní membránou. Rozpouštědlo (voda) začne proudit z prostředí zředěnějšího 

do prostředí koncentrovanějšího. Po určité době dojde k přirozené rovnováze a ustálení 

hladin. Rozdíl hladin potom odpovídá osmotickému tlaku, který je dán rozdílem 

koncentrací [6, 8]. 

Reverzní osmózou lze odstranit veškeré suspendované částice, a také naprostou 

většinu rozpuštěných látek. Ideální RO membrána by měla propouštět pouze vodu a 

nízkomolekulární látky a jednovalentní ionty zachytit. Aplikované tlakové rozdíly se 

pohybují od 1,5 – 15 MPa, v nižší oblasti tlaků se pracuje při aplikacích na méně 

zasolených brakických vodách, vyšší tlaky se aplikují na vodu mořskou. Použitý tlak tedy 
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závisí na koncentraci roztoku. Asymetrické nebo kompozitní, většinou neporézní RO 

membrány jsou vyráběny z několika vrstev různých polymerů. Nejčastěji jde o materiály 

skupiny esterů celulosy, především diacetát a triacetát celulosy. Prakticky vždy je reverzní 

osmóze předřazen proces předúpravy např. sedimentace, koagulace, adsorpce nebo 

mikrofiltrace [6, 8, 14]. 

2.5.1 Historický vývoj 

Princip přirozených osmotických jevů je vědcům znám již několik staletí a na 

keramických membránách byly studovány již na přelomu 19. století. Průlom nastal v roce 

1959, kdy byly vyrobeny první membránové filmy z acetátu celulózy a prokázalo se, že 

reverzní osmóza lze smysluplně využít k oddělování solí z roztoků. Výroba syntetických 

polymerů pokročila a postupně se začaly vyvíjet asymetrické struktury, spirálně vinuté 

moduly (firma General Atomic Co.), dále kompozitní RO membrány s tenkou aktivní 

vrstvou a polyamidové RO membrány ve formě dutých vláken. V posledních letech byly 

představovány RO membrány se sníženou energetickou náročností provozu, s nízkým 

vlivem k zanášení, postupně se zvětšuje plocha a snižují provozní tlaky [14]. 

2.5.2 Aplikace reverzní osmózy 

Hlavní oblastí pro využití reverzní osmózy je, stejně jako u nanofiltrace odsolování 

mořských a brakických vod pro výrobu pitné vody. Další významnou oblastí je výroba 

demineralizované velmi čisté vody pro elektrotechnický a farmaceutický průmysl, úprava 

napájecích kotelních vod pro energetiku, zakoncentrovávání produktů např. 

v potravinářství, čištění některých odpadních vod atd. Do budoucna je ve vývoji cíleno 

na snižování nákladů při instalaci a  provozu reverzně osmotických membránových 

zařízení. Výzkumná činnost se zaměřuje na přípravu vysoce selektivních membrán pro 

práce při nižších pracovních tlacích a optimalizaci hydrodynamiky membránových 

modulů. Nové membrány by měly být výrazně chemicky, mechanicky a tepelně odolné  

[1, 6]. Autorka Bouzková uvádí, že: „Z hlediska energetiky je a  bude pozornost věnována 

tepelným technologiím vedoucím k hybridním odsolovacím systémům a výzkum bude 

rovněž soustředěn na využití gradientu koncentrace solí (SPG - salinity power gradient) 

k získávání mechanické nebo elektrické energie metodami tlakové zpětné osmózy (pressure 

retarded osmosis) a obrácené elektrodialýzy (reverse electrodialysis).“ (Bouzková, 2009). 
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2.6 Souhrn 

 MF UF NF RO 

Struktura 

membrány 

Symetrické, 

asymetrické 

porézní 

Asymetrické 

porézní 
Kompozitní 

Asymetrické, 

kompozitní 

neporézní 

Tloušťka 

separující 

vrstvy 

Symetrické  

10-150 μm, 

asymetrické 

cca 1 μm 

50 - 150 μm, 

aktivní vrstva 

< 1 μm 

150 μm, 

aktivní vrstva 

0,1 - 1 μm 

150 μm, 

aktivní vrstva 

0,1 - 1 μm 

Velikost pórů 

(μm) 
0,05-10 0,003 - 0,05 0,001 - 0,003 - 

Cut-off (Da) - 2000 - 200 000 200 - 2000 < 200 

Velikost 

separovaných 

částic (μm) 

0,05 - 10 0,05 - 0,1 0,001 - 0,01  0,0001 - 0,01 

Pracovní tlak 

(MPa) 
< 0,2 0,1 - 0,5 0,5 - 3,5 1,5 - 15 

Princip 

separace 
Sítový efekt Sítový efekt 

Sítový efekt, 

rozpouštění - 

difúze 

Rozpouštění - 

difúze 

Materiál 
Polymery, 

keramika 

Polymery, 

keramika 
Polyamidy 

Acetáty 

celulosy, 

polyamidy 

Tab. č.1: Souhrn tlakových membránových procesů [13] 

2.7 Typy membránových modulů 

Úspěšné použití membránového procesu vyžaduje umístění membrány do vhodného 

zařízení, tzv. membránového modulu. Základním kritériem hodnocení membránových 

modulů je poměr plochy instalovaných membrán k objemu celého zařízení. Snahou 

výrobců je, aby membránové moduly měly co největší specifickou plochu membrány, 

malou náchylnost k zanášení, aby pracovaly při takových hydrodynamických podmínkách, 

při kterých se nezvyšuje koncentrace zadržované složky u povrchu membrány, aby se 

snadno čistily, byly levné a jednoduše se prováděla údržba. Ploché membrány se umisťují 

do deskových nebo spirálně vinutých modulů, tubulární membrány se umisťují  do 



Bc. Michal Kubík: Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností porézních nosičů na bázi 

vedlejších energetických produktů 

2014  18 

trubkových a kapilárních modulů a modulů s dutými vlákny. Konkrétní uspořádání modulů 

se liší podle ekonomických a technických požadavků dané aplikace, moduly lze vzájemně 

řadit do série, paralelně nebo kombinovaně. [9, 16, 17]. 

U deskových modulů jsou membrány obvykle „sendvičově“ uspořádány 

v opakujících se sekcích, oddělené rozdělovacími mřížkami tzv. spacery, podobně jako 

plachetky u kalolisů. Tento typ zařízení je nejstarší koncepce, je poměrně investičně 

nákladné, výhodou při údržbě je možnost výměny pouze poškozené části modulu. Hustota 

uložení respektive poměr membránové plochy připadající na jednotku objemu zařízení je u 

tohoto typu modulů 100 - 400 m2m-3 [17, 18]. 

Spirálně vinuté moduly představují další způsob uspořádání plochých membrán, kdy 

dvojice membrán spojených permeátovou stranou k sobě tvoří kapsu. Tyto kapsy vzájemně 

oddělené rozdělovací síťkou jsou navinuty na centrální perforovanou sběrnou trubici. 

Moduly jsou většinou uspořádány sériově. Nástřik je veden do modulu z čela axiálně, 

permeát proudí vrstvami membrány radiálně a odchází středovou trubicí. Výhodou spirálně 

vinutých modulů je dosažení lepší hustoty uložení (300 - 1000 m2m-3), nevýhodou může 

být obtížnější sanitace [9, 17, 18]. 

Dále rozeznáváme skládáné moduly, rotační moduly, využívající rotaci membrány 

nebo disku u jejího povrchu, pro tubulární membrány pak kapilární moduly a moduly 

s dutými vlákny, lišící se vzájemně pouze rozměrem kapilár. U posledních dvou 

zmíněných modulů se uplatňuje uspořádání podle způsobu přívodu nástřiku tj. inside-out 

nebo outside-in. Hustota uložení se pohybuje v rozmezí 600 – 1200 m2m-3 respektive  

20000 – 30000 m2m-3 [17, 18]. 

Předmětem této práce jsou však moduly trubkové, nesoucí tubulární membrány. 

V trubkových modulech jsou jednotlivé membrány obvykle paralelně uspořádány do 

svazků. Počet trubek v modulu je z pravidla 4 – 18 případně více. Hustota uložení modulu 

je pak přímo úměrná průměru trubice. Běžné trubicové membrány mívají průměr 4 – 20 

mm. Hustota uložení je tedy obvykle menší než 300 m2m-3. Tuto hodnotu lze zvýšit 

použitím speciálních typů vícekanálkových trubic nebo membrán voštinového typu. 

„Zvýšení hustoty uložení však nemusí nutně znamenat stejně úměrné zvýšení průtoku 
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permeátu, který je ovlivněn jednak hydrodynamickým odporem nosiče a aktivní vrstvy a 

jednak délkou cesty kterou musí permeát urazit přes nosič, než opustí monolit.“ (Palatý, 

2012). Tubulární moduly jsou většinou uloženy v kovovém nebo plastovém pouzdře 

(housing). Nástřik je veden do středu trubic a permeát odváděn porézním nosičem z boku 

modulu. Nevýhodou trubkových modulů je energetická náročnost provozu, výhodou je 

naopak nízká tendence k zanášení, snadnější čištění a samonosnost [17, 18]. 

 

Obr. č.8: Tabulární  moduly uložené v ocelovém housingu (Zdroj: ikts.fraunhofer.de) 
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3. Anorganické membránové materiály 

Membránu lze vyrobit v podstatě z jakéhokoliv materiálu, ze kterého můžeme 

připravit tenkou multifunkční bariéru se schopnostmi zadržovat určité látky a propouštět 

látky jiné. Dříve se membrány připravovaly především z organických materiálů, nyní se 

stále více uplatňují membrány anorganické. Volbu materiálu předně ovlivňují požadavky 

na nejrůznější vlastnosti jako zvýšená selektivita, mechanická stabilita, zvýšená odolnost 

vůči rozpouštědlům, čistícím chemikáliím, pH, teplotám, hydorfobicita, oleofobicita atd. 

[2, 19]. 

Nejčastěji používané organické membrány se v minulosti vyráběly především na bázi 

modifikovaných přírodních polymerů (celulosa a její deriváty, chitosan). Předností 

organických membrán je různorodý způsob přípravy, umožňující vytvářet potřebné 

fyzikální struktury, jak v pevné fázi, tak z roztoku. V současnosti jsou trendem polymery 

syntetické (např. polyamid (PA), polyethylen (PE), polysulfon (PSF), polykarbonát (PC), 

polypropylen (PP), polytetrafluorethylen (PTFE, teflon) atd.), které jsou chemicky a také 

fyzikálně stabilnější. Disponují větší odolností např. vůči organickým rozpouštědlům, pH 

či teplotě Mezi základní techniky výroby organických membrán patří inverze fází (phase 

inversion), ozáření-leptání (track-etching), tváření tahem (stretching), aj. [2, 20]. 

Dynamickým vývojem v současnosti prochází také anorganické membrány, které se 

vyrábějí nejčastěji na bázi keramiky z oxidů hliníku, zirkonu, titanu, křemíku, karbidů, 

zeolitů atd. Možným materiálem jsou také sintrovaná porézní skla, mikroporézní uhlík 

nebo sintrované kovy (paladium, wolfram, stříbro, titan, platina aj.) [3]. Anorganické 

membrány jsou obecně považovány za alternativu k organickým materiálům, díky jejich 

extrémní teplotní, chemické a mechanické stabilitě uplatňující se v nepříznivých 

podmínkách některých aplikací. Anorganické materiály se také používají pro výrobu 

porézních nosičů aktivních separačních vrstev [4]. Právě porézní nosiče budou dále 

tématem této práce. 

V mnoha  případech je tedy vhodné, nepřipravovat membránu pouze z jednoho 

materiálu, ale kombinovat jich více a využívat tak jejich rozdílných vlastností. Takovéto 

kompozitní membrány se připravují nanášením tenké separační vrstvičky na další 
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mezivrstvy a velmi porézní tělo nosiče. Techniky nanášení aktivních vrstev jsou např. 

metoda nanášení ponořením (dip coating), metoda nanášení sítotiskem, nanášení 

nástřikem, technikou rotujícího povrchu, a další druhy polymerace [2, 3]. 

3.1 Architektura anorganických membrán 

Architektura membrány definuje její prostorové uspořádání, tedy její tvar a také 

tvary jejich jednotlivých vrstev. Základním tvarem anorganické membrány je deska nebo 

trubka. Snaha o zvýšení poměru plochy membrány k objemu modulu (S/VM) přinesla další 

tvary, jako svazky planárních membrán, trubkové monolity s více kanály nebo voštinami 

nebo svazky dutých vláken. Zvolený tvar je vždy kompromisem mezi poměrem (S/VM) a 

výrobními náklady. Ty jsou spojeny s energetickou náročností a  množstvím operací při 

výrobě, především u membrán se složitou architekturou. Výrobní náklady anorganických 

membrán tady omezují jejich aplikaci pouze na případy, kdy se uplatní jejich chemické, 

fyzikální či mechanické přednosti [18]. 

 

a) deska (disk); b) trubka; c) vícekanálový monolit; d) svazek planárních membrán; e) 

svazek dutých vláken; (černé plochy označují separační vrstvy, bílé plochy v těchto 

případech označují makroporézní nosiče) 

Obr. č.9: Tvary anorganických membrán [21] 

Textura membránových vrstev potom definuje prostorové uspořádání pevných fází v 

jednotlivých vrstvách. Prostor membrány, který není vyplněn pevnou fází se označuje jako 

tzv. porézní systém membrány. Jak již bylo uvedeno, dle výskytu pórů rozlišujeme 

membrány porézní a husté (neporézní). Husté membrány nemají žádnou separační porézní 
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vrstvu, tyto však bývají součástí vícevrstvých porézních membránových nosičů. Existují 

také membrány pouze s jednou samonosnou separační vrstvou [22]. 

Pokud charakterizujeme tvar membrány, její texturu a porézní systém je potřeba 

rozlišit také adsorpční a texturní charakteristiky a transportně strukturní parametry. 

Adsorpční charakteristiky jsou údaje o rovnováze adsorpce separovaných částic na 

vnitřním povrchu materiálu membrány nebo v jeho objemu. V případě mikroporézního 

nebo neporézního materiálu mluvíme o sorpci. Například při separaci jednosložkového 

permeantu za konstantní teploty se adsorpční charakteristikou rozumí preferenční 

adsorpční izoterma. V případě některých tlakových membránových procesů (RO, NF) se 

posuzuje také afinita materiálu vůči separovaným složkám. Texturní charakteristiky 

popisují geometrické vlastnosti pevné fáze a porézního systému. Pro získání těchto dat se 

využívají statická sorpční měření, pyknometrická měření, techniky vtlačovaní nebo 

vytlačování tekutin do a z porézního systému, mikroskopie či tomografie. Transportně 

strukturní parametry jsou dány texturou materiálu, získávají se při průtokových a difúzních 

měřeních a následně se využívají v bilančních rovnicích transportu daných látek porézním 

materiálem [22]. 

3.2 Porézní nosiče 

Pokud hovoříme o nosičích selektivních separačních vrstev, jedná se o porézní tělesa 

většinou s jednou nebo více porézními mezivrstvami. Těleso nosiče tzv. monolit je 

makroporézní těleso s průměrnou velikostí pórů cca 1- 10 μm z důvodů minimálního 

odporu vůči přenosu permeátu a s tloušťkou cca 1 - 3 mm z důvodů zajištění mechanické 

stability.  Materiálem pro přípravu membránových nosičů jsou nejčastěji kovy a keramika, 

výjimečně potom uhlík případně porézní sklo [4, 21]. 

U kovových membrán a kovových membránových nosičů jsou výchozím materiálem 

pro přípravu základních porézních těles kovové prášky. Nejčastěji se jedná o legovanou 

ocel typu 316L, bronz, a slitiny niklu (Monel, Inconel). Tvarování práškového kovu je 

možné axiálním lisováním, válcováním do deskových tvarovek nebo formováním pomocí 

isostatického lisování do těles, kde jeden rozměr převládá nad druhým (např. trubky). 

Následně se výrobek sintruje po určitou dobu v určité atmosféře do určité teploty.  
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U kovových membrán vyvstává mnoho problémů jak s jejich výrobou, tak s křehkostí a 

únavou materiálu [19, 21]. 

3.2.1 Keramika 

Keramika představuje v lidské historii vedle dřeva a kamene nejstarší uměle 

vyrobený konstrukční materiál. Keramikou se obecně rozumí průmyslově zhotovené 

výrobky pálením keramických surovin, mezi které patří zejména jíly, hlíny, kaolíny, 

spraše, jílovité břidlice, lupky atd., tedy jde o využívání anorganických nerudných surovin, 

jejichž zpracování má i u nás velkou tradici. V určitých obdobích historie jsou keramické 

výrobky často jediným hmotným dokladem o lidské činnosti a existenci [23, 24]. 

Existuje mnoho definic, kterými lze charakterizovat keramiku. Podle autora Adámka 

lze keramiku definovat jako: „Soudržnou polykrystalickou látku, získanou převážně 

z přírodních anorganických nekovových surovin s určitým podílem skelné fáze, získanou 

zpracováním do tvaru a vypálením výrobku v žáru, při kterém dojde slinováním ke 

zpevnění a dosažení požadovaných fyzikálně mechanických vlastností.“ (Adámek, 1997). 

Jiná obecnější definice zní: „Keramika je polykrystalický pevný materiál, složený 

především z anorganických sloučenin nekovového charakteru, vyrobených z přírodních 

materiálů nebo z chemicky připravených prášků s definovanou zrnitostí.“ (Šangalík, 2008). 

Tato definice zahrnuje, jak keramiku tradiční (cihlářské výrobky, kamenina, porcelán), tak 

pokročilejší  speciální technickou keramiku, kterou se bude tato práce dále zabývat. 

Pro keramiku je typickým technologickým postupem výroby těžba, úprava a 

zpracování suroviny, tváření směsi do požadovaného tvaru litím, tažením, nebo lisováním, 

sušením (do obsahu vody pod 2%) a výpal při teplotách cca 900 – 1400 °C. Následně 

získané charakteristické vlastnosti keramických výrobků se hodnotí podle keramického 

střepu, což je označení pro určitý fragment výrobku nebo celý keramický výrobek. Podle 

vlastností keramického střepu lze keramiku dělit např. [23, 26].: 

dle obsahu pórů podle nasákavosti: 

• pórovitá keramika  - s hmotnostní nasákavostí střepu nm nad 10 %, 

• polohutná keramika - s hmotnostní nasákavostí střepu nm = 6 – 10 %, 
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• hutná keramika - s hmotnostní nasákavostí střepu nm = 3 – 6 %, 

• poloslinutá keramika - s hmotnostní nasákavostí střepu nm = 1,5 – 3 %, 

• slinutá keramika - s hmotnostní nasákavostí střepu nm pod 1,5 %. 

dle barvy střepu: 

• bílý střep, 

• barevný střep. 

dle struktury: 

• jemná keramika - vyznačuje se tenkým a jemnozrnným střepem (porcelán a bílá 

kamenina, obkládačky, laboratorní, zdravotnická a technická keramika), 

• hrubá keramika - keramika se silnostěnným a hrubozrnným střepem (cihlářské zboží, 

kamenina, žáruvzdorné výrobky). 

dle použití: 

• stavební keramika (cihlářské výrobky, kamenina, atd.), 

• zdravotnická keramika, 

• žáruvzdorná keramika, 

• konstrukční keramika, 

• speciální technická keramika (biokeramika, elektrotechnická keramika, aj.). 

Dále můžeme keramický materiál hodnotit podle druhu vstupních surovin, podle 

chemického a mineralogického složení, atd. Základní suroviny dále rozdělujeme na 

suroviny plastické a suroviny neplastické (ostřiva, taviva, lehčiva)  Je zřejmé, že po fázi 

výpalu obsahuje keramický střep také určité, námi požadované množství pórů. Lze také 

konstatovat, že mineralogické složení vznikajícího produktu se může vlivem 

vysokoteplotních reakcí zcela lišit od vstupní výrobní směsi [24].   
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Keramické materiály se obecně vyznačují vysokou pevností v tlaku, chemickou 

odolností a stálostí za zvýšených teplot. Dalšími obecnými vlastnostmi keramiky jsou 

[27].: 

• vysoká odolnost vůči opotřebení (tvrdost, otěruvzdornost), 

• žáruvzdornost, 

• stálost – prakticky nestárne, 

• tepelný a často i elektrický izolátor, 

• malá odolnost vůči rázům (křehkost), 

• minimální trvalá deformace, obtížné opracování po výpalu. 

 

Zaměříme-li se na oblast jemné keramiky, kam materiály pro výrobu membrán a 

porézních nosičů spadají, můžeme říct, že se jedná se o keramiku s jemně zrnitou 

strukturou. Na rozdíl od hrubé keramiky jsou zde zpracovávány plastické suroviny spolu 

s tavivy a ostřivy. Vypálený střep jemné keramiky bývá většinou glazován. To ovšem není 

případ výroby porézních nosičů. Mezi jemnou keramiku patří typicky kamenina, porcelán 

nebo např. pórovina [28]. 

Pórovinou jsou souhrnně označovány skupiny pórovitých keramických výrobků, 

jejichž střep se vyznačuje bílou barvou a středně, až jemně zrnitou strukturou. Barvu střepu 

však ve velké míře ovlivňuje obsah oxidů železa v základní surovině. Může tak být 

žlutavý, až cihlově hnědý. Hmotnostní nasákavost střepu se pohybuje mezi 5 – 20%. 

Základní surovinou pro výrobu jsou pórovinové jíly (mají bílou barvu a dobrou plasticitu), 

v menší míře kaoliny, jako ostřivo křemenný písek a jako tavivo vápenec nebo živec. 

Složením jsou póroviny podobné porcelánu, obsahují však menší množství kaolinu a taviv 

(živců) a vypalují se při nižších teplotách. Tím nedojde k úplnému uzavření pórů. Složení 

směsi může být velmi rozdílné. Ve srovnání s porcelánem má pórovina nižší pevnost (< 30 

MPa v ohybu). Proto se pórovinové výrobky používají tam, kde se na pevnost nekladou tak 

vysoké požadavky. Vypalovací teplota se pohybuje cca mezi 1100 - 1250 °C. Pro některé 

výrobky (porézní nosiče) však může však být i nižší cca 950 – 1100 °C. Pórovina se požívá 

např. pro výrobu izolačních materiálů ve stavebnictví, v elektrotechnickém průmyslu jako 
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teplotní izolant a neglazovaná díky svým porézním vlastnostem také k výrobě keramických 

membrán a porézních nosičů [24, 28]. 

surovina 
pórovinová směs (hmot. %) 

vápenatá tvrdá směsná 

  pórovinové jíly 50 - 55 50 - 55 50 - 55 

  křemen 35 - 45 35 - 45 35 - 45 

  živce - 6 - 12 6 - 12 

  vápenec 5 - 10 - 2 - 6 

Tab. č.2: Rozpětí surovinového složení pórovinových směsí [26] 

Keramické materiály, používané k výrobě membrán a porézních nosičů lze tedy 

podle výše zmíněných kategorií zařadit mezi jemné, pórovité keramiky respektive 

póroviny. A dle použití poté do kategorie speciální technické keramiky, což je skupina 

relativně nových progresivních materiálů, mající vysoce specifické jak své složení, tak 

postup výroby a následnou aplikaci. 

3.2.1.1 Speciální technická keramika 

Pro přesné rozdělení a definici keramických materiálů v současnosti neexistuje žádná 

specifická norma. Je však zřejmé, že kategorie speciální technické keramiky se vyznačuje 

výrobou z čistých, práškových, uměle připravených sloučenin (oxidy, karbidy a nitridy) a 

právě tím se vyznačuje také výroba keramických membrán, kdy umíme materiál přesně 

definovat a připravit tak, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností. Konečné vlastnosti 

výrobku totiž vyžadují dodržení přesného a neměnného složení surovin. Speciální 

technické keramiky zvané taky jako „nové“ a „progresivní“ se využívají v řadě 

technických aplikací. Využívají se hlavně jako konstrukční materiály v automobilovém 

průmyslu, v elektrotechnickém průmyslu, ve strojírenství, ve zdravotnictví – biokeramika 

aj. Do značné míry je alternativou k oceli. Využívají se její vlastnosti jako žáruvzdornost, 

otěruvzdornost, tvrdost, pro výrobu řezných, brusných a izolačních prvků atd. Musí také 

trvale odolávat kolísajícím teplotám a zatížení. V neposlední řadě se tyto materiály 

využívají jako speciální filtrační prvky – membrány. Budoucím vývojem v oblasti 

keramických materiálů a separačních membrán jsou potom nanotechnogie [29]. 
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Speciální technickou keramiku dále dělíme na keramiku oxidickou, neoxidickou a 

směsnou. Nejvýznamnější pro přípravu separačních vrstev membrán je keramika oxidická, 

která je tvořena v zásadě jedním oxidem a zahrnuje zejména keramiku na bázi Al2O3 tzv. 

korundovou keramiku. Základní látkou, kterou je tvořena, je tedy práškový oxid hlinitý, 

neboli slinutý korund Al2O3 a ZrO2 modifikovaný dalšími oxidy. Díky oxidu zirkonu je 

dosaženo lepších mechanických vlastností. Zvyšováním Al2O3 roste mechanická pevnost a 

tvrdost, zvyšuje se také koeficient teplotní roztažnosti a roste teplená vodivost. Např. 

pevnosti korundové keramiky (99,7% Al2O3) jsou 3000 MPa v tlaku, 400 MPa v ohybu a 

150 MPa v tahu. Youngův modul pružnosti je cca 360 GPa. Takových hodnot však směsi 

pro přípravu porézních nosičů nedosahují  [29]. 

3.2.1.2 Keramické membrány a porézní nosiče 

Perspektivní keramické membrány a keramické porézní nosiče se nejčastěji 

připravují z oxidů Al2O3, ZrO2, TiO2, SiO2 nebo karbidu křemíku s otevřenými póry. Často 

jsou používány také směsi těchto kovových oxidů. Podmínkou zavedení membrán do praxe 

je zvládnutí jejich výroby. Přípravu lze obecně popsat následujícími kroky [30].: 

• příprava keramického prášku (mletí na požadovanou zrnitost, homogenizace, čištění 

směsi), 

• tváření výrobku, 

• sušení (snižování obsahu kapalného pojiva), 

• vysokoteplotní zpracování (slinování), 

• konečné úpravy výrobku (např. řezání na požadované rozměry). 

Z hlediska technologie výroby, texturních i filtračních charakteristik není 

principielního rozdílu mezi nosiči separačních vrstev pro separaci plynů, par, rozpuštěných 

látek, či iontů na jedné straně a mikrofiltračními na straně druhé [21]. 

Výchozím materiály pro přípravu základních těles porézních nosičů jsou takřka 

výlučně keramické prášky na bázi -A2O3 a TiO2. Zřídka se objevují také nosiče na bázi 

ZrO2 a uhlíku. Mezivrstvy se nejčastěji vyrábí z Al2O3 v γ-Al2O3 fázi, TiO2, ZrO2 a jejich 



Bc. Michal Kubík: Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností porézních nosičů na bázi 

vedlejších energetických produktů 

2014  28 

směsi a vrchní separační vrstvy nejčastěji z Al2O2 v boehmitové fázi, TiO2, ZrO2 nebo 

SiO2. Pro výrobu trubkových vícekanálových monolitů se však používá výhradně -A2O3. 

Surovinou pro korundovou keramiku je Al2O3 kalcinovaný na teplou vyšší než 1100°C. 

Velmi čisté oxidy hliníku pro keramiku se získávají chemicky např. tepelným rozkladem 

síranu amonno-hlinitého. Tepelným opracováním tedy lze získat velmi čistý korund. 

Surovinou pro TiO2 keramiku jsouTiO2 prášky stabilizované kalcinací na 900°C, kdy 

přecházejí na rutilovou modifikaci [21]. 

Technik tvarování výrobku existuje v keramické technologii celá řada. 

Požadovaného tvaru základních porézních těles z keramických prášků lze dosáhnou 

pomocí suchého formování axiálním nebo izostatickým lisováním. Pro výrobu ve větším 

měřítku jsou vhodné metody pásového lití (tape casting) a extruze (vytlačování). 

Mezivrstvy a vrchní separační vrstvy keramické membrány se poté připravují koloidní 

nebo polymerní cestou techniky sol-gel a nanášejí se na nosiče štětcem, sítotiskem, 

ponorem (dip coating) apod. Právě porozita nosiče vede ke gelaci nanášených solů  

[18, 30, 31]. 

Axiální lisování je nejjednodušší způsob formování těles např. ve formě disku. Při 

izostatickém lisování působí na prášek hydrostatický tlak ve všech směrech pomocí 

kapalného média. Tento proces může probíhat za tepla i za studena. Izostatickým 

lisováním je možné zhotovit tvarově složitější prvky [18, 31]. 

Mokré tvarování pásovým litím se používá pro přípravu těles ve tvaru desky o 

mocnosti vrstvy několik milimetrů. Licí suspenze se vylévá ze zásobníků na posunující se 

pás štěrbinou vymezenou přesným břitem (doktor blade). Licí suspenze se připravuje 

z anorganického prášku, z rozpouštědla (voda, organické kapaliny), které poté ovlivňuje 

rychlost sušení a deflokulantu, který zabraňuje shlukování a napomáhá rozptylu zrn. Poté 

se tyto složky melou a míchají. V další fázi se přidávají plastifikátory a pojiva. 

Rozlišujeme také metodu slip casting, kdy se suspenze vlévá do porézní formy a voda ze 

suspenze se extrahuje do těchto pórů. Nevýhoda tohoto procesu je dlouhý čas přípravy  

[18, 31]. 
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Principem plastického tváření je extruze (vytlačování) hmoty pomocí tlaku ze 

šnekového lisu. Na výstupu tohoto zařízení je vytlačovací hlava, která udává výrobku 

požadovaný profil. Tato metoda je vhodná pro přípravu dutých dílů stejného průřezu 

typicky tabulárních nosičů. Pro dostatečnou plasticitu je potřeba dodávat organická aditiva, 

plastifikátory, pojiva aj. slučitelné s vodnou fází. Také se přidávají lubrikanty pro snadný 

průchod keramické pasty přes vytlačovací zařízení. Další přísady mohou být smáčedla, 

činidla potlačující tvorbu pěny atd. Extruze je velmi produktivní a relativně levná metoda 

[18, 31]. 

Při procesu sušení (je možné sušit výrobky i za zvýšené teploty) je účelem nezávadné 

snížení obsahu vody před výpalem bez poškození výrobku a změny jeho chemického 

složení. Při sušení dochází zpravidla ke smrštění, tzn. ke snížení objemu materiálu. Bez 

fáze sušení by výrobek při výpalu popraskal v důsledku tenze plynů v pórech. Následuje 

výpal organických aditiv a proces sintrování [31].  

Pojmem slinování (nebo sintrování) se označuje proces, kterým se zpevňují disperzní 

systémy působením tepla. Obvykle je doprovázen objemovou kontrakcí a zhutňováním, 

tzn. snížením pórovitosti. Při přípravě porézních nosičů je však spečení jen částečné, kdy 

požadovanou velikost pórů v konečném výrobku ovlivňuje počáteční tvar a velikostí částic, 

teplota, doba výpalu a chladnutí případně tlak a atmosféra uvnitř pece. Optimální 

vypalovací teplotu je nutné určit experimentálně. Pro porézní α-Al2O3 se uvádí optimální 

teplota slinutí mezi 1200 – 1300 °C. Sintrováním tedy vzniká polykrystalická hmota, v níž 

jsou původní částice pevně spojeny. Právě při procesu výpalu získává výrobek své konečné 

charakteristické vlastnosti jako pórovitost, strukturu, stálost tvaru, pevnost, vzhled, barvu, 

chemickou odolnost atd. Na jednoduchém schématu viz obr. č.10 lze vidět proces 

sintrování. Výchozí kulovitá zrna se za působení vysokých teplot natáčejí a dochází k 

tvorbu krčků, těleso se smršťuje a některé póry se postupně uzavírají pomocí difúze po 

hranicích jednotlivých zrn. Čím vyšší je teplota slinování tím více pórů se uzavře [3, 26]. 
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Obr. č.10: Schéma procesu sintrování  (obr. autora) 

Oproti membránám z jiných materiálů mají keramické několik výhod: 

• chemická, mechanická a teplotní stabilita, 

• odolnost vůči sterilizací párou a zpětnému proplachu, 

• možnost regenerace výpalem, 

• vysoká odolnost vůči abrazi, 

• vysoké hodnoty intenzity toku, 

• vysoká životnost, 

• odolnost vůči bakteriím, 

• ekologicky šetrné. 

Nevýhodou může být jejich hmotnost, křehkost, u trubkových modulů nízké hodnoty 

hustoty uložení, obtížné dosažení vysoké selektivity ve velkých měřítcích a značné výrobní 

náklady. To ale do jisté míry kompenzuje jejích dlouhá životnost [4]. 

 

Obr. č.11: Příčný řez keramickou membránou [21]   
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4. Základní fyzikálně mechanické vlastnosti porézních struktur 

Jak již bylo uvedeno, základní vlastností membrány je její výkon, respektive 

efektivita určená dvěma parametry, selektivitou a intenzitou toku permeátu. Intenzitou toku 

permeátu (flux) se rozumí objem tekutiny, který projde tělesem membrány za jednotku 

času přes jednotkovou plochu [14, 22].: 

d

dV

A
J

p1
  

Kde J - intenzita toku; A – plocha membrány; Vp – objem permeátu; τ – čas. 

Rozlišujeme limitní a kritickou hodnotu intenzity toku, kdy se zvyšujícím se tlakem 

zvyšuje odpor mezní vrstvy až do hodnoty, kdy dochází k nevratnému zanášení membrány.  

 

Obr. č.12: Závislost intenzity toku permeátu na Δp [22]   

Hodnota intenzity toku permeátu může být funkcí gradientu tlaku, teploty, charakteru 

toku a vlastností separovaných složek. Lze pak vyjádřit pomocí upraveného Darcyho 

zákona např. ve tvaru [22].: 

)( MVm RR

p
J







 

Rm představuje součet odporů souvisejících s membránou, se kterými se můžeme 

setkat, tzn. hydrodynamický odpor vlastní membrány RM (převrácená hodnota 

permeability), odpor zablokovaných pórů membrány Rp a odpor částečně zablokovaných 
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pórů vlivem adsorpce uvnitř pórů Ra. Hodnota RMV poté vyjadřuje odpor mezní vrstvy, 

daný odporem gelové nebo koláčové vrstvy na povrchu membrány Rg a odpor, způsobený 

koncentrační polarizací částic v mezní vrstvě u povrchu membrány Rcp. Permeabilitu 

(propustnost) membrány potom lze vyjádřit např. [22].: 

pA

V
P

p





 

 Propustnost je ovlivněna především počtem a velikostí pórů. Selektivitu membrány 

vůči separovaným částicím, lze vyjádřit součinitelem retence (rejekce), který udává podíl 

zadržených látek na membráně [14, 22].: 

F

P

F

PF

c

c
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 1  

Kde cF – koncentrace separované složky v nástřiku; cP – koncentrace látky 

v permeátu. Součinitel retence R je bezrozměrná veličina, nabývá hodnot 0 – 1 nebo se 

vyjádří v procentech. Rejekce může být skutečná nebo zdánlivá. 

Zásadním sledovaným fyzikálním parametrem membrán a porézních nosičů 

podstatným mimo jiné, také pro následné mechanické vlastnosti nosiče je porozita. Sleduje 

se, jak celková porozita, tak střední velikost pórů, distribuce velikosti pórů v materiálu, 

jejich objem, geometrie, typ (otevřené, uzavřené, slepé), atd. Póry jsou buď primárně 

přítomny v některé komponentě výchozího materiálu (jílové minerály, zolity aj.) nebo se 

vytváří agregací a následnou konsolidací částic daného materiálu z jeho původně práškové 

podoby, připravených technikou sol-gel. Takto vznikají např. keramické porézní vrstvy.  

U těchto je důležité, nejenom látkové složení výchozí směsi, ale také distribuce částic 

výchozích materiálů podle velikost. Je potřeba sledovat granulometrické parametry i ve 

fázích výroby, jako je míchání a mletí. U systémů typu sol-gel je potřeba sledovat 

rozdělení částic podle dynamického rozptylu světla (DLS). Další možností vzniku pórů je 

selektivním odstraněním některých prekurzorů z membrány. Jedná se například o 

vyhořívání uhlíkové fáze při výrobě uhlíkových membrán, při výrobě keramických 

membrán o vyhořívání organických částic přidávaných záměrně k tvorbě pórů, nebo o 

odstraňování rozpuštěných disperzních fází při výrobě membrán na bázi boritého skla. 

[22]. 
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Jestliže je struktura pórů membrány podobná systému přímých kapilár, lze ke 

stanovení jejich velikosti použít Hagen-Poiseuillovu rovnici [4, 22].: 

x
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Kde rp - poloměr pórů; Δx - tloušťka membrány; ε – povrchová mezerovitost;  

q - faktor tortuozity (kroutivosti) (v případě válcových pórů =1). Pro porézní strukturu, 

která se více blíží představě soustavy kulových částic, je výhodnější použít  

Kozeny-Carmanovu rovnici [4, 22]: 
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Kde K - bezrozměrná konstanta, která závisí na geometrii pórů; S - plocha kulových 

částic na jednotku objemu. Tyto modely jsou však limitní příklady, ve skutečnosti se takto 

pravidelné póry nevyskytují. 

Z hlediska velikosti pórů lze keramické membrány a nosiče kategorizovat podle 

doporučení IUPAC viz tabulka č.3. Z tohoto pohledu lze veškeré porézní nosiče označit 

jako makroporézní tělesa [31].: 

Typ membrány Velikost pórů (nm) Mechanismus Aplikace 

Makroporézní > 50 Sítový efekt MF, UF 

Mezoporézní 2-50 Knudsenova difúze 
UF, NF, separace 

plynů 

Mikroporézní < 2 Mikroporézní difúze Separace plynů 

Neporézní - Difúze 
Separace plynů, 

pervaporace 

 

Tab. č.3: Klasifikace keramických membrán dle velikosti pórů [31] 

Pro zajištění správné funkce musí membrána a nosič vykazovat nejen požadované 

separační vlastnosti, ale rovněž dobrou mechanickou a chemickou stabilitu. Mechanická 

stabilita není v membránových technologiích parametrem s nejvyšší prioritou, nicméně pro 

aplikace tlakových membránových procesů a právě pro porézní nosiče aktivních vrstev je 
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tato stabilita velmi důležitá. Z mechanických vlastností se sledují u keramických 

trubkových nosičů především pevnosti v tlaku, tahu a ohybu. Požadavky na rozměry 

zkušebních těles, na jejich uchycení, na teplotu, jednotlivé metody testování atd. upravuje 

soubor norem ČSN EN 843 (727541) pro speciální technickou keramiku, které lze pro 

účely tohoto testování využit [32]. 

Obecně můžeme u keramických materiálů, používaných k výrobě porézních nosičů 

říct, že pevnost v tlaku je několikanásobně vyšší než pevnost v tahu, pevnost prakticky 

stejných vzorků značně kolísá v řádech procent, porušení materiálu vychází většinou 

z povrchu a pevnosti klesají spolu s rostoucí velikostí zatěžovaného tělesa. Obecně se tyto 

materiály vyznačují vysokými hodnotami Youngova modulu pružnosti, ale nízkými 

hodnotami pevností v tahu. V ohybu dosahují např. oxidové keramiky využívané 

k přípravě separačních vrstev pevnosti 100 – 400 MPa. Ve srovnání s jejich hutnými 

protějšky má porézní  keramika relativně vysokou lomovou houževnatost a dochází k 

postupnému poškození, namísto okamžitého lomu [33]. 

Pokud hovoříme o chemické stabilitě, většina keramických membrán vykazuje 

extrémní odolnost vůči pH v rozmezí až 0 - 14 a mohou tak být využity prakticky pro 

jakékoliv aplikace spojené se přítomností silných kyselin a zásad. Tato odolnost je 

výhodná také pro snadnost čištění v aplikacích, kde dochází k vysokému zanášení 

membrány. Pro stanovení chemické odolnosti porézních nosičů lze využít normu ČSN EN 

ISO 10545 – 13, která popisuje testování chemické odolnosti na keramickém střepu 

obkladových prvků. V zásadě existují dvě možnosti, jak hodnotit působení korozivních 

chemikálií na keramické membrány. První možností je vystavení tělesa kontaktu 

s korozivní kapalinou a následné měření úbytku hmotnosti membrány nebo změny 

v samotné kapalině. Druhou možností je filtrace korozivní kapaliny přímo přes těleso 

membrány v systému dead-end. K nečekanému porušení membrány může dojít při 

kombinací působení korozivní kapaliny a teplotního šoku. Také odolnost vůči vysokým 

teplotám je typická pro tyto keramické materiály. Jsou tak atraktivní např. pro aplikace, 

kdy se separují plyny za vysokých teplot, nebo pro možnost regenerace, kdy ji lze provádět 

opětovným výpalem. Bod tání Al2O3 je 2050 °C, ZrO2 2770 °C, TiO2 1605 °C a SiC  

2500 °C. Obecně lze říct, že teplotní stabilitu ovlivňuje velikost pórů, distribuce pórů, 
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zrnitost a krystalografická fáze. Transformace fází je také důležitým faktorem. Zvýšení 

teplotní stability lze dosáhnout doplněním materiálu o jiné oxidy. Hydrotermální stabilitu 

materiálu lze vyjádřit v následujícím pořadí ZrO2 > Al2O3 > TiO2 > SiO2. [2, 30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Michal Kubík: Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností porézních nosičů na bázi 

vedlejších energetických produktů 

2014  36 

5. Vliv složení surovin na konečné vlastnosti porézních nosičů 

Jak již bylo řečeno na konečné vlastnosti výrobku na bázi keramiky, v našem případě 

porézního nosiče, má vliv nejen teplota výpalu a čas zahřívaní a chladnutí výrobku, ale 

také složení vstupních surovin. Základní surovinou výrobní směsi jsou plastické suroviny, 

které po rozdělání s vodou poskytují plastické těsto schopné tvarování a po výpalu 

dodávají výrobku charakteristické vlastnosti. Plastickými surovinami se rozumí u tradiční 

keramiky především přírodní suroviny, jako keramické jíly, kaoliny atd. (obsahující 

minimálně 50 % částic menších než 0,002 mm), u speciální technické keramiky se 

nahrazují syntetickými surovinami. Plastické suroviny (Kaolin, Lupek (Jílovec) aj.) jsou 

tvořeny převážně jílovými minerály skupiny kaolinitu (zásaditý křemičitan hlinitý 

Al2(OH)4Si2O5), montmorillionitu a doprovázeny jsou křemenem, vápencem a slídovými 

nerosty (zásadité alumosilikáty hořčíku, draslíku, železa, sodíku). Plastické suroviny podle 

svého chemického složení, poté dodávají konečnému výrobku jedinečné vlastnosti  

[27, 28]. 

U výrobků, tvořených pouze velmi plastickými surovinami dochází při jejich sušení 

a vypalování ke vzniku trhlin, popřípadě k jejich praskání. Proto se k těmto surovinám 

přidávají ještě neplastické suroviny, tzv. ostřiva. Ostřiva jsou látky, které se při sušení a 

vypalování nesmršťují, snižují adhezi vůči formám a konečnému výrobku poskytují 

žáruvzdornost. Tyto látky však současně zhoršují plasticitu keramických hmot a zvyšují 

teplotu výpalu. Ostřiva mají hrubší ostrohranná zrna, jde např. o písky (křemen SiO2), 

popílky, strusky, škváry, korund Al2O3, karbid křemíku SiC aj. [27, 28].  

Taviva se používají ke snížení teploty výpalu keramických směsi a usnadnění 

sintrování. Napomáhají k tvorbě taveniny, která stmeluje obtížně tavitelné složky směsi 

(ostřivo). Po výpalu tvoří zchladlé tavivo podstatnou část nekrystalické skelné fáze. 

Přírodním tavivem jsou typicky živce a slídy, obsahující tavící oxidy CaO, MgO, FeO, 

syntetickým tavivem je např. sklo [27, 28]. 

Lehčiva zmenšují objemovou hmotnost střepu a tím napomáhají k tvorbě pórů. Jako 

lehčiva se používají např. uhelný prach, piliny, rašeliny aj., které po výpalu vyhoří a 
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vytvoří se tak póry. Jako lehčiva se používají také porézní kameniva jako křemelina, 

keramzit, perlit apod. [23]. 

5.1 Chemické složení a vliv jednotlivých oxidů 

• SiO2 - vyskytuje se ve formě křemene nebo křemičitanů. Ve fázi výroby způsobuje 

menší citlivost směsi k sušení a pálení, tzn. její malé smrštění, ale u konečného 

výrobku snižuje mechanické pevnosti. Výhodou je zvýšení chemické odolnosti vůči 

kyselinám;  

• Al2O3 - zvyšuje plastičnost, ale i citlivost k sušení a pálení, zvyšuje smrštění a teplotu 

tavení. U konečného výrobku zvyšuje pevnost v ohybu a zásadně také pevnost v lomu. 

Podstatná je také odolnost vůči změnám teplot; 

• ZrO2 - zvyšuje, pevnost, tvrdost a chemickou odolnost výrobku; 

• TiO2 - bývá přítomen jako minerál rutil. Působí jako tavivo, případně při větším 

obsahu i jako barevná složka; 

• Fe2O3 - vyskytuje se v podobě krevele, hnědele nebo limonitu, případně magnezitu, 

pyritu a markazitu. Má tavicí účinek. Naopak vysoký obsah Fe2O3 mívá nepříznivé 

následky. Při redukční atmosféře unikající kyslík nadouvá a deformuje střep; 

• CaO - vyvolává náhlé tavení směsi (může dojít k porušení výrobku). Příznivě působí 

na lpění glazury na střepu. Snižuje odolnost proti účinkům kyselin; 

• MgO - nad 1000°C působí jako tavivo. Větší obsah MgO způsobuje větší smrštění. 

Surovin s obsahem MgO se používá tam, kde je potřebná hutnost střepu a pevnost 

tvarů; 

• Alkálie - K2O a Na2O jsou velmi účinná taviva, která zvětšují pevnost střepu [23]. 

5.2 Vedlejší energetické produkty 

Hlavními energetickými produkty uhelných elektráren jsou vyrobená elektřina 

a teplo, vedlejšími energetickými produkty jsou pak odpady z jejich výroby. Tyto produkty 

vznikají při spalování tuhých paliv nebo během procesu čištění spalin. Jedná se o popílek 

(z klasických nebo fluidních kotlů), strusku, škváru, ložový popel a energosádrovec.  Uhlí, 

které se spaluje v uhelných elektrárnách, po sobě zanechává nespalitelný podíl v hodnotě 
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25–30 % původního objemu paliva. Ten je třeba z elektrárny odstranit. Nikoli však jako 

klasické odpady, ale jako tzv. vedlejší energetické produkty. Ty našly v souvislosti 

s odsířením kouřových spalin v 90. letech minulého století velké uplatnění jako cenné 

druhotné energetické suroviny. Suchý popílek se po částečné úpravě – a za předpokladu 

splnění technických a zákonných podmínek – může použít při výrobě betonu, pórobetonu, 

cihlářských výrobků, suchých omítkových směsí, keramiky nebo umělého kameniva, zčásti 

se používá na vyplňování prázdných prostor ve vytěžených dolech. Největší uplatnění však 

nachází při výrobě tzv. stabilizátu a aglomerátu. Stabilizát je směs produktů spalování 

energetického uhlí a odsíření s vodou v různém poměru. Je vhodný pro sanaci důlních 

výsypek a k revitalizaci krajiny. Je chemicky velmi stálý a nemá žádné negativní vlivy na 

životní prostředí. Některé popílky se používají jako účinné náplně filtrů pro čistění 

odpadních vod (životnost náplní je 10–20 let). Čištění je vysoce účinné při likvidaci 

patogenních bakterií, těžkých kovů a PCB. Produkt odsíření – energosádrovec – je 

vhodnou surovinou pro výrobu sádrokartonových desek, které se uplatňují ve stavebnictví. 

Popílek ze spalovacích procesů uhelných elektráren je vhodný též k využití při úpravách 

terénu po těžbě uhlí, ke tvarování reliéfu krajiny, i k rekultivaci odkališť. Změny 

v nakládání s odpady z provozu uhelných elektráren, resp. získání statutu vedlejších 

energetických produktů, jsou pro společnost a její akcionáře i ekonomicky výhodné. 

Promítají se totiž do úspor za nerealizované poplatky, za ukládání odpadů [34]. 

Např. největší tepelná elektrárna Moravskoslezského kraje Dětmarovice vyprodukuje 

ročně cca 250 000 tun vedlejších energetických produktů. Z tohoto množství je 80 % 

jemného popele, který je certifikován a ze 70 % využíván ve stavebnictví, jako přísada do 

cementu nebo betonu. Zbytek je ukládán na úložiště jako odpad. Struska, jíž je z celkové 

produkce popelovin okolo 10 %, je využívána k výrobě cihel a přebytky jsou rovněž 

ukládány, stejně jako energosádrovec. Na rekultivace úložišť Zimný důl a Kašpárkovice 

elektrárna vynaložila do roku 2011 více než 20 mil. Kč [34]. 

5.2.1 Popílky 

Popílek je nejjemnější frakce zbytku ze spalování uhlí o zrnitosti 0-1 mm, který je 

zachytáván v odlučovačích. Je to heterogenní materiál, jehož chemické, fyzikální, 
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mineralogické, morfologické a technologické vlastnosti jsou tedy značně rozdílné v 

závislosti na [35]: 

• kvalitě spalovaného uhlí dle obsahu hořlaviny, popelovin a vody. Výhřevnost uhlí 

závisí na intenzitě a délce trvání karbonifikace a tím na množství obsaženého uhlíku. 

Nejstarší uhlí je antracit (90-95% C), mladší je černé uhlí (80-90% C) a nejmladší jsou 

hnědé uhlí (70%C). lignit (60% C) a rašelina (50% C);  

• technologii spalovacího procesu dle typu spalovacího zařízení, kam patří výtavný, 

granulační nebo fluidní kotel, lišících se zejména teplotou spalování. 

Zdrojem elektrické energie bude ještě řadu let spalování uhlí, proto je nutné věnovat 

pozornost nejen exhalacím, ale i tuhým zbytkům po spalování. Většina tepelných 

elektráren nyní pracuje s fluidní technologií spalování tuhých paliv, kdy se mleté uhlí 

(lignit) spaluje s přídavkem vápence jako sorbentu při relativně nízké teplotě 800 - 850°C, 

která je optimální pro absorpci oxidu siřičitého vznikajícím vápnem. Tuhé zbytky fluidního 

spalování jsou tedy směsí minerálního podílu paliva s produktem odsíření a přebytku 

sorbentu vypáleného na volné vápno. Používá-li se jako sorbentu dolomitický vápenec, 

obsahují tuhé zbytky vyšší obsah oxidu hořečnatého, což je pro použití ve stavitelství 

nepříznivé. Nízká teplota fluidního spalování také potlačuje tvorbu oxidů dusíku- NOx a 

řadí se tak do tzv. technologie čistého uhlí [35]. 

5.2.1.1 Mineralogické složení  

Fluidní popílky jsou charakteristické vyšším obsahem Ca, který je přidáván do 

spalovacího procesu nejčastěji ve formě vápence kvůli odsíření. Krystalickou fázi tvoří 

především následující mineralogické novotvary: anhydrit CaSO
4
, portlandit Ca(OH)

2
, 

sádrovec CaSO
4
.2H

2
O, kalcit CaCO

3
, křemen SiO

2
, hematit Fe

2
O

3
, magnetit Fe

3
O

4
 [35]. 

Popílky můžeme dělit podle hydraulicity na aktivní a neaktivní [36]:  

Aktivní složky:  

•  hydraulické amorfní (amorfní bazické strusky s vysokým obsahem Al
2
O

3
, část sklovité 

fáze, aktivní SiO
2
), 
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• hydraulické krystalické (metakaolinit, hlinitany),  

• nehydraulické (CaO, MgO, anhydrid),  

• budiče (sulfidy, alkalické soli).  

Neaktivní složky:  

• nespálené uhlí,  

• struska s vysokým podílem SiO
2
,  

• krystalické složky (křemen, mullit).  

5.2.1.2 Chemické složení  

Popílek je heterogenní materiál z částic s rozdílným chemickým složením a je v 

přímém vztahu ke složení původního uhlí, z něhož spálením vznikl. Charakteristické 

chemické složení popílků, vzniklých spalováním černého a hnědého uhlí je uvedeno 

v následující tabulce č.4 [36].: 

 

Tab. č.4: Klasické chemické složení popílků [36] 

V tabulce č.5 je uvedeno porovnání průměrných chemických složení popílků 

spalovaných klasickým a fluidním způsobem [36].: 

 

Tab. č.5: Průměrné chemické složení popílků z klasického a fluidního spalování [36] 

5.3 Kaoliny 

Kaolin je bílá nebo světle zbarvená měkká sedimentační hornina, která obsahuje 

především množství jílovitých minerálů ze skupiny kaolinitu. Obsahuje také křemen, slídy, 

jíly a další jílovité minerály dle povahy mateční horniny. Zásadní surovinou pro výrobu 
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keramiky je minerál kaolinit, zásaditý křemičitan hlinitý Al2O3.SiO2.2H2O, vznikající 

zvětráním živcových hornin (tzv. kaolinizací). Kaolín je také výchozí surovinou pro 

výrobu umělých zeolitů. Pro další použití se kaolin upravuje zpravidla plavením. Hrubé 

součásti se plavením odstraní, avšak jemný křemen, písek, živec a slída zůstávají, a proto 

s nimi počítáme při sestavování hmoty. Kaolin je s vodou dobře mísitelný, mírně plastický, 

žáruvzdorný a po výpalu barevně stálý. Ložiska kaolinu jsou soustředěna do oblastí 

výskytu živcových hornin ve kterých proběhla kaolinizace, v ČR např. v okolí Karlových 

Varů [24]. 

5.4 Lupky 

Lupek je sedimentační hornina, vzniklá vrstevnatěním a zpevněním jílovce. Jílovec 

je pak hornina, jehož podstatnou část tvoří stejně jako u kaolinu jílové minerály kaolinit, 

montmorillionit aj. Z ostatních minerálů se v jílovcích mohou vyskytovat křemen, 

muskovit, vápenec a organické zbytky. Chemicky jsou jílovce hlinitokřemičitany 

s obsahem Al2O3 až 43 %, obsahem SiO2 kolem 55 %, s obsahem Fe2O3 v rozmezí  

1 – 3,5 % s různým stupněm znečištění dalšími oxidy barvících kovů a organických látek.   

Lupek je tedy na rozdíl od jílovce pevný a tvoří vrstvy a lupeny, které lze snadno 

oddělovat v pravidelných útvarech. Jednotlivé druhy lupku se využívají jako keramické 

ostřivo. Jsou typické žáruvzdorností (díky vysokému obsahu Al2O3 a zároveň nízkému 

obsahu tavících příměsí) a mechanickou odolností střepu. Nejčastěji se využívají k výrobě 

žáruvzdorných produktů např. šamotu [24, 26]. 
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6. Ověření odolnosti trubkových nosičů při jejich namáhání 

Pro ověření odolnosti trubkových nosičů při jejich namáhání, ale i další 

charakteristiky, je možné využít mnoha různých technik. V následující části práce budou 

teoreticky popsány metody elektronové mikroskopie, bublinkového testu a rtuťové 

porozimetre, stanovující morfologické parametry a měření propustnosti, kdy se zároveň 

bude ověřovat odolnost a pevnost materiálu při axiální namáhání. 

6.1 Elektronová mikroskopie 

Elektronová mikroskopie je jednou ze základních metod charakterizace porézních 

struktur. Rozlišujeme skenovací (rastrovací) elektronovou mikroskopii (SEM) a transmisní 

elektronovou mikroskopii (TEM). SEM představuje velmi výhodnou a jednoduchou 

metodu pro zkoumání porézní struktury mikrofiltračních membrán, kterou je možné 

studovat i substrukturu asymetrických membrán. Zobrazení povrchu vzorku je realizováno 

nejčastěji pomocí sekundárních elektronů (SE), nebo pomocí zpětně odražených elektronů 

(BSED). Jednoduchý elektronový mikroskop má rozlišovací schopnost 0,01 µm (10 nm), u 

přesnějších přístrojů 5 nm. Urychlovací napětí elektronů je nejčastěji 0,1 - 30 kV. Jak již 

bylo uvedeno, velikost pórů mikrofiltračních membrán a porézních nosičů se pohybuje 

v rozmezí cca 0,1 – 10 µm. Skenovací elektronová mikroskopie tedy umožňuje zobrazení 

celkové struktury membrány, jejího povrchu, příčného řezu tělesem membrány i strukturu 

spodního nosiče. Je možné zaznamenat také strukturní asymetrie. Příprava vzorku je při 

této metodě velmi důležitá. Za určitých okolností může dojít ke spálení a poškození vzorku 

paprskem elektronů, tomu lze zabránit nanesením vodivé vrstvy na povrch vzorku (např. 

tenká vrstvička zlata) [18]. 

6.2 Metoda bublinkového testu 

Nejstarší a nejjednodušší metodou pro charakterizaci membrány představuje metoda 

bublinkového testu. Principem je měření tlaku potřebného k dosažení průtoku filtračního 

média (vzduch nebo inertní plyn) přes membránu, jejíž póry jsou zaplněny kapalinou. 

Zvyšováním tlaku plynu dochází k vytlačování kapaliny z pórů a k průniku bublinek plynu 

tělem membrány. Vztah mezi velikostí tlaku plynu a velikostí pórů určuje Laplaceova 

rovnice [18].: 
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Kde rp- poloměr kapilárního póru; γ- povrchové napětí na rozhraní kapalina – plyn; 

θ- úhel smáčení. Bublinky plynu procházejí nejdříve největšími póry, v případě malých 

pórů je potřeba použít vysoké tlaky. Poloměr pórů lze dopočítat pomocí Laplaceovy 

rovnice. Touto metodou lze stanovit největší aktivní póry membrány. Na podobném 

principu jsou založeny také permeační metody a rtuťová porozimetrie. Faktorem 

ovlivňujícím průběh měření může být použitá smáčecí kapalina. Záleží totiž na 

mezipovrchovém napětí. Jako standardní kapalinu je vhodné použít např. alkoholy. Další 

faktory, ovlivňující měření jsou rychlost zvyšování tlaku, délka pórů a afinita membrány 

vůči smáčedlu. Pro vylepšení metody bublinkové testu byla stanovena metoda 

kombinovaná, kdy je měřena také intenzita průtoku plynu suchými póry. Ze závislosti 

průběhu měření suché a smáčené membrány, se poté vyjádří distribuce velikosti pórů [22]. 

6.3 Rtuťová porozimetrie 

Rtuťová porozimetrie je metoda založená na jevu kapilární deprese. Rtuť nesmáčí 

porézní těleso, které je do ní ponořeno, do jeho pórů se může dostat pouze účinkem 

vnějšího tlaku. Tento tlak musí být tím větší, čím užší jsou jeho póry. Rtuť je vtlačována 

do pórů suché membrány za postupného zvyšování tlaku s tím, že je zaznamenáván objem 

vtlačené rtuti. Vztah mezi použitým tlakem a velikostí pórů je opět určen Laplaceovou 

rovnicí, do vztahu se však zavádí konstanta tortuozity. Kontaktní úhel rtuti s materiálem 

mebrány je obvykle 141,3 °C, mezifázové napětí rtuť-vzduch je 0,48 Nm-1. Tato metoda je 

poměrně přesná, stanovuje velikost i distribci pórů, zahrnuje však i neprůchozí póry a při 

vysokých tlacích měření hrozí poškození struktury membrány [18]. 

6.4 Permeační metody 

Podstatou permeačních metod je měření průtoku tekutiny materiálem při zvyšování 

gradientu tlaku. Mírou permeability je koeficient propustnosti - Ka, který vyjadřuje 

fyzikální vlastnost pórovitého prostředí propouštět vodu nebo plyn, bez ohledu na jejich 

vlastnosti. Přestože koeficient propustnosti vyjadřuje materiálovou vlastnost, nelze jej 

považovat za konstantní pro daný materiál. Vždy záleží na přípravě vzorku, podmínkách 

testování a druhu použité kapaliny. Jako inertní plyn je možné použít helium, dusík, kyslík, 
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vodík, argon aj. Za předpokladu cylindrického tvaru pórů lze velikost pórů v materiálu 

stanovit pomocí Hagenovy – Poiseuillovy rovnice, což ovšem obecně a ani v našem 

případě neplatí. Pro póry, představující mezery ve vrstvě kulových částic, je vhodnější 

použít Kozenyho-Carmanovu rovnici. Distribuce velikosti pórů, může být určena z 

naměřených hodnot průtoků, odpovídajících různým tlakovým rozdílům. Při minimálním 

tlaku se největší póry stávají propustné, zatímco velké póry zůstávají nepropustné. Při 

aplikování vysokých tlaků jsou zaplněny všechny póry a membrána je zcela permeabilní. 

Od tohoto okamžiku roste intenzita toku přímo úměrně s rostoucím gradientem tlaku. Pro 

vyjádření závislosti gradientu tlaku na objemovém průtoku Qv se používá Darcyho zákon  

[22].: 

Ka
L

Ap
Qv







 

Kde A- plocha membrány; Ka- koeficient propustnosti (permeabilita). Důležitým 

faktorem, ovlivňujícím permeabilitu je spojitost pórů. Obecně se předpokládá, že tekutina 

prochází všemi póry, podíl neprůchozích pórů však může být významný a výsledek je tak 

zatížen větší chybou [22]. 

6.5 Termogravimetrie 

Termogravimetrická analýza TGA je jednou z metod termické analýzy, sledující 

změny hmotnosti vzorku v závislosti na působící teplotě. Atmosféra, ve které měření 

probíhá, je tvořena inertním plynem (např. dusík nebo argon) nebo je oxidační (vzduch). 

TGA je tedy kvantitativní i kvalitativní termická analýza, stanovující tepelnou nebo 

tepelně-oxidační stabilitu vzorku. Podle degradace materiálu, je pak možno posoudit jeho 

složení či kvalitativní zastoupení ve vzorku, obsah vlhkosti, obsah organické a anorganické 

hmoty atd. [39]. 
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7. Vyhodnocení výsledků 

Na následujících fotografiích (obrázek č.13 a č.14) je představena konečná podoba 

keramických trubkových porézních nosičů na bázi vedlejších energetických produktů. Tyto 

nosiče byly využity pro experimentální část práce, jejímž obsahem bylo provedení 

následující série testů (rtuťová porozimetrie, měření propustnosti, termogravimetrie a 

elektronová mikroskopie) pro ověření vlastností daného materiálu a vyhodnocení výsledků. 

Značnou pórovitost těchto nosičů demonstruje obrázek č.13 na kterém je zobrazena trubice 

v suchém stavu ve srovnání s trubicí po kontaktu s vodou, kdy po velice krátké době je 

voda póry pohlcována a trubice usychá. Určité pokroucení trubic je způsobeno vytláčením 

z extrudéru. Rozpouštědlo (voda) má tendenci příliš ředit hmotu, a proto nebyla dokonale 

homogenní. Z tohoto důvodu je vhodnější použít pro tváření výrobku např. vakuovou 

extruzi. 

 

Obr. č.13: Suchá a mokrá trubice (foto autora) 

Následující obrázek č.14 zobrazuje konečnou úpravu výrobku řezem pomocí 

vodního paprsku ve srovnání s lomem. 

 

Obr. č.14: Srovnání lomu a řezu keramických trubic (foto autora) 
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Na obrázku č.15 je zachycena mikrofiltrační jednotka sestavena pro použití těchto 

keramických trubic. Příkon jednotky je 0,9 kW. 

 

Obr. č.15: Mikrofiltrační jednotka (foto autora)  

7.1 Pórovitost 

Stanovení pórovitosti daného materiálu bylo provedeno metodou rtuťové 

porozimetre na zařízení Micrometric Instrumental Corporation: AutoPore IV 9500 V1.06. 

Měření probíhalo na dvou vzorcích, trubice č.1 a trubice č.2. Na grafech č.1 a č.2 jsou 

zaznamenány nejpodstatnější části průběhu testů, kdy byla sledována naměřená velikost 

pórů v závislosti na objemu vtlačené rtuti a kumulativně v procentech celkový objem 

vtlačené rtuti během celého testu. Střední velikost pórů byla naměřena 1,823 μm, 

respektive 1,775 μm a celková porozita 31,2 %, respektive 30,2 %. Veškeré výsledky testů 

jsou shrnuty v tabulce č.6. Pro srovnání lze uvést např. studii autora Bissetta, která 

pojednává o přípravě a charakterizaci keramických porézních trubkových nosičů. V 

prezentovaných výsledcích jsou uváděny optimální hodnoty porozity keramického 

materiálu na bázi  α-Al2O3 při teplotě sintrování 1200 °C mezi 36 - 37 %  [4]. 
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Graf. č.1: Průběh testu porozity pro trubici č.1 

Průběh testu porozity trubice č.2
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Graf. č.2: Průběh testu porozity pro trubici č.2 
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Test/vzorek Trubice č.1 Trubice č. 2 

Celkový povrch pórů 4,604 m2.g-1 2,810 m2.g-1 

Střední velikost pórů (objemově) 1,823 μm 1,775 μm 

Střední velikost pórů (povrchově) 0,009 μm 0,014 μm 

Celková porozita 31,2 % 30,2 % 

Tab. č.6: Souhrn výsledků rtuťové porozimetre 

7.2 Měření propustnosti 

Propustnost materiálu byla stanovena pomocí  přístroje BPR 350 Vinci 

Technologies. Měření probíhalo na dvou vzorcích tvaru válečku, připravených z námi 

zkoumané směsi. Tyto válečky byly uchyceny do speciální manžety, která obklopovala 

celý vzorek tak, aby se zabránilo úniku filtračního média. Během zkoušky byly vyvíjeny 

určité tlaky na boční stěny válečků a přes horní plochu se protlačovalo filtrační médium 

(voda nebo plyn). Při této zkoušce byl jako filtrační médium zvolen inertní plyn dusík. 

Následující grafy č.3 a č.4 prezentují průběhy obou testů. Výsledné hodnoty propustnosti 

(koeficient propustnosti– Ka) byly naměřeny v Darcyho jednotkách mD, které se doposud 

používají v oboru ložiskového inženýrství,  Hodnota 1mD odpovídá 0,9869.10-15 m2. Tato 

konverze je většinou aproximována na 1mD = 1.10-15 m2. Boční axiální tlaky byly 

aplikovány v tlakových jednotkách psi. Převodový faktor 1psi = 6.8947 kPa. 
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Graf. č.3: Průběh měření propustnosti vzorku č.1 

Stanovení propustnosti vzorku č.2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

30 32 34 36 38 40 42

propustnost [10-15m2]

p
rů

to
k 

N
2 

[l
.h

-1
]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

tl
ak

o
vý

 s
p

ád
 [

kP
a]

průtok pro Cp 160 psi průtok pro Cp 280 psi průtok pro Cp 360 psi
spád pro Cp 160 psi spád pro Cp 280 psi spád pro Cp 360 psi

 

Graf. č.4: Průběh měření propustnosti vzorku č.2 

Z naměřených hodnot je patrné, že při nejnižších radiálních tlacích (Cp) disponuje 

materiál nejvyšší propustností a zároveň při vysokých radiálních tlacích propustnost klesá. 

Tyto výsledky korespondují s teorií Darcyho filtračního koeficientu a faktem, že vyvíjíme-
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li tlak na daný profil, ztráta v něm se projeví snížením tlaku. Póry daného materiálu se tedy 

v určitých mezích chovají pružně a můžeme tak vlivem bočního axiálního tlaku výslednou 

pórovitost materiálu ještě ovlivnit. Je tedy vhodné vyhodnocovat, nejen data o 

propustnostech, ale také data o pevnostech daného materiálu. Lze také konstatovat, že 

chování samotného nosiče může být v praxi poněkud rozdílné, než chování testovacích 

válečků, stěna trubice je totiž daleko tenčí než tloušťka válečku. 

7.3 Termogravimetrická analýza 

Provedená termogravimetrická analýza proběhla na zařízení TA Instruments: TGA 

termogravimetrie v časovém intervalu cca 1,5 h. Teplota byla během testu postupně 

zvyšována až na 900 °C, při které už vzorky vykazovaly stabilní parametry. Byly 

sledovány následující parametry: popelnatost, množství těkavých látek, vlhkost, fixovaný 

uhlík a průběh hmotnostního úbytku v procentech v závislosti na čase a teplotě, který byl 

zaznamenán do grafu. Veškeré výsledky termogravimetrické analýzy jsou prezentovány 

v příloze č.1 této práce, v přehledných grafech č.1 - č.5. Analýze byly podrobeny suroviny, 

určené k přípravě porézních nosičů. Jedná se o popílek, práškovou směs vstupní suroviny 

pro přípravu nosičů, upravený trubkový materiál před výpalem a upravený trubkový 

materiál po výpalu. V příloze č.1 v grafu č.1 je vykreslen průběh termogravimetrické 

křivky pro popílek, kdy úbytek hmotnosti popílku byl cca 0,8 %. V grafu č.2 TGA křivka 

práškové směsi vstupní suroviny prokázala vyšší hmotnostní úbytek 3,25 %, vyšší 

množství těkavých látek a uhlíku. Graf č.3 znázorňuje TGA materiálu před výpalem, kdy 

hmotnostní úbytek byl velmi vysoký 8,5 % díky vysoké vlhkosti. A graf č.4 znázorňuje 

TGA křivku materiálu po výpalu, kdy úbytek hmotnosti byl pouze 0,75 % a obsah vlhkosti 

byl minimální. Bylo prokázáno, že materiál po výpalu je velmi stabilní, což může mít při 

aplikacích porézních nosičů výhodu např. při možnosti regenerace výpalem. 

7.4 Elektronová mikroskopie 

Povrch materiálu porézního nosiče byl zkoumán pomocí skenovacího elektronového 

mikroskopu (SEM) Quanta 650 FEG, metodou detektce zpětně odražených elektronu 

(BSED). Urychlovací napětí elektronů bylo stanoveno 14,98 kV. Vzorky trubic (jejich 

vnitřní stěna) byly snímkovány s jednotlivým efektivním zvětšením, nejprve v sušeném 

stavu před výpalem, viz obrázky č.16 – č.18 a následně po výpalu při 1000 °C viz obrázky 
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č.19 a č.20. Na snímcích sušených trubic lze pozorovat charakteristiku původního 

vstupního materiálu, který byl použit pro přípravu porézních nosičů. Povrch trubic se jeví 

relativně homogenní v celém objemu, nejsou rozpoznatelné žádné praskliny ani velké 

póry. Materiál si zachovává svoji původní podobu, popílky své kulovité částice, kaoliny a 

lupky odpovídají svému krystalochemickému původu. Vzniklým gelem je materiál 

soudržný. Trubice po výpalu poté vykazují značnou pórovitost, lze rozpoznat vzniklé 

vzduchové kapsy, a slinuté plochy. Povrch materiálu po slinutí je vizuálně velmi podobný 

snímkům v pracích autora Fanga et. al. a Jedidi et. al. viz obrázky č.21 a č.22 [37, 38]. 

 

Obr. č.16: Sušená trubice; měřítko 400 μm 
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Obr. č.17: Sušená trubice; měřítko 100 μm 

 

Obr. č.18: Sušená trubice; měřítko 50 μm 

 



Bc. Michal Kubík: Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností porézních nosičů na bázi 

vedlejších energetických produktů 

2014  53 

 

Obr. č.19: Vypálená trubice; měřítko 300 μm 

 

Obr. č.20: Vypálená trubice; měřítko 40 μm 

Pro srovnání a doplnění lze uvést snímky z práce autora Fanga et. al. Na levé straně 

obrázku č.21 je zachycen nosič s aktivní vrstvou, připravený z popílků s kulovitými 



Bc. Michal Kubík: Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností porézních nosičů na bázi 

vedlejších energetických produktů 

2014  54 

částicemi ve fázi po výpalu a na pravé straně je zachycen zanesený po filtraci koloidní 

suspenze. V jiné práci autora Jedidi et. al., která se také zabývá výrobou a charakterizací 

keramických nosičů připravených z popílků, je možné vidět snímky povrchu nosiče při 

různých teplotách sintrování viz obrázek č.22 [37, 38]. 

 

Obr. č.21: Připravená membrána po výpalu a membrána zanesená; měřítko 30 μm [37]   

 

Obr. č.22: Závislost teploty sintrování na velikosti pórů [38]   
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8. Závěr 

Membránové procesy představují prioritu v inovacích. Intenzivní výzkum v této 

oblasti je v současnosti realizován ve všech vyspělých zemích světa. Jsou to čisté a velmi 

efektivní technologie, mající mnoho výhod oproti konvenčním separačním procesům. 

Principy membránové separace jsou známé již velmi dlouho, průmyslové aplikace jsou 

však záležitostí posledních několika desítek let. Omezené zdroje surovin, úspora energie či 

ochrana životního prostředí jsou motorem pro další výzkum nových, ekonomicky 

zajímavých materiálů na bázi keramiky, určených k přípravě membrán a porézních nosičů. 

Obrovský potenciál širšího uplatnění v průmyslu, představují především tlakové 

membránové procesy, nacházející uplatnění v oblasti čištění průmyslových odpadních vod 

až po přípravu velmi čisté vody pro elektrotechnický průmysl. 

Cílem této diplomové práce bylo shrnutí aktuálních poznatků v oblasti tlakových 

membránových procesů, keramických membrán a keramických porézních nosičů. 

Keramika disponuje oproti polymerním materiálům velmi dobrými mechanickými 

chemickými i fyzikálními vlastnostmi. Jejich výroba je však značně nákladná, a proto se 

hledají cesty k novým, levnějším keramickým surovinám. Předmětem praktické části této 

práce bylo ověření a vyhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností porézních 

trubkových nosičů na bázi popílků. Vyhodnocení jednotlivých charakteristik probíhalo 

v rámci série vhodných testů a následného zhodnocení naměřených dat. Bylo provedeno 

měření propustnosti, pórovitosti pomocí metody rtuťové porozimetrie, termogravimetrické 

analýzy daného materiálu a elektronové mikroskopie. 

Na keramické membrány a nosiče jsou kladeny vysoké nároky, musí mít vysokou 

permeabilitu, musí být chemicky a mechanicky odolné vůči separovaným látkám a musí 

být také cenově dostupné. Na základě naměřených dat i teoretických poznatků je možné 

říci, že lze z těchto alternativních materiálů připravit mikrofiltrační trubicový nosič o 

kvalitě, odpovídající komerčním výrobkům. Separační vlastnosti těchto nosičů při 

konkrétních aplikacích, je nutné ověřit dalšími pracemi. 
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