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ANOTACE  

 Předloţená práce se zabývá vlivem změny zeta potenciálu koloidních roztoků  

na membránové procesy. V první části se pojednává o obecné charakteristice membránových 

procesů a jejich vyuţití v praxi. V následující části je popisován nejdůleţitější prvek 

membránových procesů, tedy membrána samotná. Zaměřuje se na typy, materiály, výhody  

a nevýhody jednotlivých membrán a membránových modulů. V další části je charakterizován 

zeta potenciál a různé metody jeho měření. Poslední teoretická část pojednává o vlivu zeta 

potenciálu na membránové procesy a jeho vyuţití. V experimentální části jsou popsány 

laboratorní testy elektrodialýzy s třemi vzorky koloidních roztoků a rovněţ měření zeta 

potenciálu daných vzorků. Závěrečná část se zabývá vyhodnocením výsledků měření  

a diskuzí nad danou problematikou.  

Klíčová slova: zeta potenciál, koloidní roztok, membránové procesy, elektrodialýza 

SUMMARY 

 This thesis deals with the change of zeta potentials of collodial solutions focused  

on diaphragm processes. In the first part concern about common characterization  

of diaphragm processes and their use in practice. In the next part is desrcibed the most 

important element of diaphragm processes, the diaphragm itself. It focuses on types, 

materials, advantages and disadvantages of variuous diaphragm and diaphragm models.  

In the next part is characterized zeta potential and various types of its measurement. The last 

practical part describes laboratory testing of electrodialysis with three samples  

of collodial solutions and also measurement of zeta potential of used samples. The final part 

deals with results evaluation of measurement and discussion about the used problems.  

Keywords: zeta potential, colloidal solution, diaphragm processes, electrodialysis 
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1. ÚVOD 

V posledních desetiletích se stále více diskutuje o problému, který nabývá stále větších 

rozměrů a tím je nedostatek vody. Odhaduje se, ţe k nezávadné pitné vodě nemá přístup  

přes 1,1 miliardy lidí. Dostupné pitné vody přitom stále ubývá. Ve srovnání  

s rokem 1950 poklesly její stavy na méně neţ polovinu. Není se tedy čemu divit, ţe tato 

problematika je povaţována za hrozbu 21. století. Hlavní příčinou ubývajících vodních zdrojů 

jsou neustále se zvyšující nároky lidstva na spotřebu vody. Rapidní ekonomický vývoj  

v podobě rychle se rozvíjejících průmyslových odvětví i zemědělské činnosti má nejen 

neblahý dopad na zásobu vodních zdrojů, ale také na ţivotní prostředí. 

Pro většinu Evropanů je tato myšlenka nepředstavitelná, jelikoţ vyuţívání vody  

ať uţ k pití či osobní hygieně je kaţdodenní samozřejmostí. Průměrná denní spotřeba vody 

v našich podmínkách je cca 120 litrů na osobu. Bohuţel existují také oblasti (např. Etiopie), 

kde si musí lidé vystačit s pouhými 25 litry i méně. V současnosti ,,bojuje“ s tímto 

problémem většina méně vyspělých, rozvojových zemí. Jedná se především o některé africké 

státy (Demokratická republika Kongo, Rwanda, Sierra Leone atd.) a Blízký Východ. Dle 

odhadů OSN ţije na světě přes 2 miliardy lidí, kteří nemají přístup k dostatečnému mnoţství 

vody pro základní hygienu. Důsledkem pak je, ţe dva miliony lidí ročně umírají na infekční 

onemocnění spojené s nedostatečnou hygienou. 

Odborníci se většinou shodují, ţe problém není jen  v nedostatku vody jako takové,  

ale především ve špatném hospodaření. Je tedy patrné, ţe i kdyţ je voda obnovitelným 

zdrojem, nelze ji neomezeně čerpat. Neustále totiţ ubývá objem pitné vody a naopak zásoby 

odpadní a průmyslově či zemědělsky znečištěné vody rapidně přibývají. Je tedy nutné 

vyuţívat moderní úsporné technologie, jejímţ produktem je čistá, nekontaminovaná voda. 

Dnes se jiţ hojně k tomuto účelu vyuţívá membránových procesů. 

První zkušenosti s membránami v souvislosti s čištěním odpadních vod se datují  

jiţ od šedesátých let minulého století. Jako první pokusy se uvádí zkoušky Door Olivel 

s deskovými membránami v roce 1960. Od této doby vývoj membránových technologií 

značně pokročil. Velký ,,boom“ představují tlakové membránové procesy, mezi něţ se řadí 

mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza. Tyto procesy se vyuţívají nejen  

při úpravě vody, ale nalézají také široké uplatnění v mnoha různých odvětvích. Například 

mikrofiltrační proces je moţné vyuţít ke zpracování syrovátky, odstranění bakterií  

a kvasinek z piva a vína. Dále ultrafiltrace se hojně vyuţívá k separaci ropných látek 

z odpadní vody. Nanofiltrací je dokonce moţné odstranit z vody patogenní látky, které jsou 

pro lidský organismum velmi nebezpečné. Proces reverzní osmózy a také elektrodialýzy je 

znám a vyuţíván téměř po celém světě. Jelikoţ hlavní aplikace spočívá v odsolování 

mořských a brakických vod. V současnosti se Alţírsko můţe pochlubit prvním 

velkokapacitním odsolovacím zařízením v severní Africe, zaloţeném na principu reverzní 

osmózy. Za jeden den dokáţe toto zařízení vyčistit aţ 200 000 krychlových metrů mořské 

vody, a tak je schopno zajistit pravidelný přísun čerstvé pitné vody aţ pro 2 miliony obyvatel 

Alţíru. Odsolovací jednotku na principu elektrodialýzy je moţné spatřit v Centrální Austrálii, 

kde se vyuţívá k odstranění anorganických kontaminantů z brakických vod.  



Je zřejmé, ţe membránové procesy mají nespočetně výhod a podílí se významně  

na hospodaření s vodními zdroji. Snad jedinou velmi podstatnou nevýhodou těchto procesů je 

ucpávání pórů membrány (tzv. fouling), které negativně ovlivňuje tok permeátu. Dochází tedy 

k výraznému zpomalení, v některých případech aţ k zastavení odsolovacího procesu. Poté je 

nutné provést regeneraci a čištění membrány, coţ můţe proces odstavit  

aţ na několik hodin, u velkokapacitních zařízení i několik dní. 

Nutností je tedy zjistit, co a proč membrány ucpává a najít řešení jak tento nechtěný 

efekt redukovat popřípadě úplně zamezit. Bylo prokázáno, ţe významnou roli zde hrají 

koloidní částice a jejich hodnota povrchového náboje. Zeta potenciál má bezprostřední vliv  

na stabilitu těchto koloidních částic. Tyto částice mají za určitých podmínek tendenci  

se shlukovat a tvořit tak větší agregáty, které zapříčiňují jiţ zmíněné zanášení membrány.  

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit chování koloidních částic v závislosti na změně 

jejich zeta potenciálu a posoudit moţné způsoby ovlivnění velikosti zeta potenciálu, s cílem 

výrazně omezit zanášení membrány a tím pozitivně ovlivnit průběh elektrodialýzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CHARAKTERISTIKA MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ 

Vedle klasických separačních metod, jako je např. destilace, filtrace a krystalizace 

představují membránové separační metody poměrně nové odvětví. Membránovým procesem 

rozumíme proces, kdy dochází k selektivnímu transportu jedné sloţky přes membránu vlivem 

rozdílných vlastností dělených látek. [1] Existují tři základní mechanismy oddělení látek  

ze směsi membránou. Prvním je rozdílná velikost částic ve směsi (sítový efekt). Projevuje  

se tak, ţe membrána zadrţuje částice větší, neţ jsou její póry. Druhý mechanismus je zaloţen 

na rozdílném náboji sloţek směsi a třetí na rozdílné rozpustnosti sloţek ze směsi v membráně 

(např. olejové membrány). [2] 

Aby k transportu látek přes membránu docházelo, je nutná přítomnost hnací síly. Tou 

můţe být rozdíl koncentrací, tlaku, teploty nebo elektrického potenciálu. Dělení 

membránových procesů podle hnací síly je jedním z nejčastějších způsobů kategorizace 

jednotlivých metod. [1]  

Do první generace nyní jiţ běţně pouţívaných membránových procesů patří 

mikrofiltrace (MF), ultrafiltrace (UF), nanofiltrace (NF), reverzní osmóza (RO), 

elektrodialýza (ED) a dialýza (D). Do druhé generace řadíme dělení plynů (GS), pervaporaci 

(PV), membránovou destilaci a separaci kapalnými membránami (LM). Dnes zahrnuje  

tato skupina asi 15 technologických postupů. [3] 

2.1 OBECNÉ SCHÉMA PROCESU  

Vstupující proud (nástřik) je na membráně dělen na proud prošlý membránou - permeát 

a proud, který membránou neprošel retentát. Vstupní proudy lze rovněţ dělit  

podle koncentrace na ochuzený proud – diluát a koncentrovaný proud – koncentrát.  

Podle typu poţadované operace můţe být jak ochuzený proud např. příprava pitné vody,  

tak koncentrovaný proud např. zpracování oplachových lázní v galvanickém průmyslu. [1] 

 
(Obr. 1) Schéma membránového procesu [1] 

 

 

 

 



2.2 TYPY HNACÍ SÍLY 

a) Rozdíl koncentrací – Rozdílná koncentrace látky před a za membránou vede 

k transportu látky membránou, přičemţ různé látky se pohybují membránou různou 

rychlostí (mají různý difúzní koeficient). 

b) Rozdíl tlaku – Podobně i rozdílný tlak látky před a za membránou vede 

k transportu látky přes membránu. Různá rychlost transportu různých sloţek směsi 

vyplývá z rozdílné velikosti jejich molekul a v některých případech z jejich různé 

interakce s materiálem membrány (tj. transportované látky se někdy v materiálu 

membrány rozpouštějí a potom na druhé straně membrány desorbují). 

c) Teplotní gradient – Rozdíl teplot mezi dvěma fázemi oddělenými membránou 

můţe způsobit vedle transportu tepla rovněţ transport materiálu membránou. [1] 

d) Rozdíl elektrického potenciálu – Zaloţeno na schopnosti iontů nebo molekul 

nesoucích náboj převádět elektrický proud. Dělí se záporně nabité částice od částic 

nabitých kladně podle jejich migrace k příslušným elektrodám. [3] 

Tabulka č. 1 Dělění membránových procesů podle hnací síly [3] 

Rozdíl tlaku 
Rozdíl 

koncentrace 
Rozdíl teploty 

Rozdíl elektrického 

potenciálu 

Mikrofiltrace Pervaporace Termoosmóza Elektrodialýza 

Ultrafiltrace Separace plynů 
Membránová 

destilace 
Elektroosmóza 

Nanofiltrace Kapalné membrány   

Reverzní osmóza    

Samotná přítomnost hnací síly nemusí nutně vést k zahájení separace z důvodu malé 

intenzity této síly. Během separace se projevuje celá řada dějů, jeţ působí proti vloţené hnací 

síle. Například zkoncentrování separované látky (obdoba filtračního koláče při hrubé filtraci) 

na membráně vede ke vzniku koncentračního gradientu a vzniku osmotického toku  

proti směru separace. Aby mohl poţadovaný separační proces probíhat, musí intenzita 

vloţené hnací síly překonat součet všech sil působících v opačném směru. To v praxi 

znamená, ţe k dosaţení vyššího stupně vyčištění je nutné pouţít větší mnoţství energie. [1] 

 

 

 



2.3 TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY 

Jedná se o procesy, jejichţ hnací silou je diference tlaku na protilehlých stranách 

membrány. Jednotlivé procesy mohou být pouţity jednak pro zakoncentrování  

nebo naopak k ředění (čištění) roztoků.  

Druh membrány, tj. velikost pórů a rezistence pouţitého materiálu, se určuje  

na základě velikosti oddělovaných částic a chemických vlastností roztoku. Princip 

jednotlivých procesů je shodný a jednotlivé metody se liší pouţitým pracovním tlakem  

a typem membrány [3]. 

2.3.1 MIKROFILTRACE (MF) 

MF má z hlediska membránových procesů nejblíţe ke klasické filtraci. K separaci 

dochází na základě velikosti částic zachytávaných na membráně. Ze všech tlakových procesů 

je u MF potřeba nejniţší tlak < 0,2 MPa. Membrána zadrţí částice o velikosti: 0,1μm – 10 

μm. Typ membrány: pórovitá 0,05 - 10 μm. Mikrofiltrační membránové moduly jsou obvykle 

ploché nebo s dutými vlákny vyrobené z polymerů a trubkové či kapilární, pokud je výrobním 

materiálem keramika či slinutý kov. Produktem je uţitková voda bakteriálně zabezpečená. 

Využití mikrofiltrace 

Pomocí MF jsou nejčastěji zpracovány emulze a suspenze. Dále se pouţívá  

jako předúprava vody pro následné zpracování reverzní osmózou nebo elektrodialýzou.  

Ve farmaceutickém průmyslu se vyuţívá ke sterilizaci. V potravinářství ke zpracování 

syrovátky, odstraňování bakterií a kvasinek z piva, vína, při čištění a sterilizaci ovocných 

šťáv. Dále k odstranění zákalu a koloidních částic. [1], [4] 

Mikrofiltrace na keramických membránách – technologie budoucnosti 

Na posledním veletrhu WAT-ENVI byla představena novinka vývojového oddělení 

společnosti ENVI-PUR, s.r.o., úpravna vody AMAYA, využívající v separačním stupni 

vlastnosti keramických mikrofiltračních membrán. AMAYA slouží především pro úpravu 

povrchových a podzemních vod. Úpravna vody poskytuje produkt v excelentní kvalitě  

bez ohledu na změnu kvality zdroje, a to v průběhu celého filtračního procesu. Mezi další 

přednosti patří: nízká vlastní spotřeba vody pro praní – regeneraci membrány, vysoká 

chemická odolnost a mechanická robustnost keramických membrán a plná automatizace 

systému. Ve srovnání s klasickými technologiemi, rekonstrukce nebo nová technologická 

dodávka nízkotlaké membránové mikrofiltrace podstatně redukuje nároky na obestavěný 

prostor.  

Tyto skutečnosti jsou prokazovány denně na provozovaných úpravnách v Japonsku. 

V současné době je v činnosti 68 úpraven a 9 úpraven je ve výstavbě. Největší z nich má výkon 

38 900 m3/den (450 l/s).  

Prozatím největší připravovaná úpravna vody pro město Yokohama bude mít kapacitu 

172 800 m3/den (1920 l/s).  



Na žádné z úpraven nebylo v průběhu celého období provozu zaznamenáno 

 jakékoliv porušení integrity filtračního systému. Všechny úpravny vody pracují s původně 

dodanými keramickými mikrofiltračními elementy, z nichž nejstarší jsou instalovány od roku 

1998 na úpravně vody v Kyotu. Praktické aplikace této moderní technologie vyústily  

ve významné zjednodušení a zkvalitnění celého úpravárenského procesu. [5] 

Mikrofiltrace pro výrobu ESL (Extended Shelf Life)-mléka 

Řadu let se mikrofiltrace (MF) používá k odstranění zárodků z odtučněného mléka 

hlavně ve Skandinávii (sýry bez dusičnanů). Tetra Pak tento proces k výrobě konzumního 

mléka s prodlouženou trvanlivostí (ESL) dále rozvinul a uvedl na trh jako Tetra Therm ESL. 

Byla instalována řada těchto zařízení v Severní i Jižní Americe, ve Velké Británii, Francii  

a Itálii. 

Mléko se předehřeje a v odstředivce se oddělí odtučněné mléko od smetany. Následuje 

mikrofiltrace odtučněného mléka s koncentračním faktorem 20 (nebo ve dvoustupňovém 

provedení s faktorem 200). Znamená to, že 5, resp. 0,5 % mléka zůstane v retentátu (společně 

s mikroorganismy).  

Zatímco při výrobě sýrů se retentát směšuje se smetanou a podrobuje se tepelnému 

ošetření, při výrobě konzumního mléka je jeho využití jiné. Podstatou je minimalizovat 

denaturaci bílkovinného podílu teplem. Smetana se po tepelném ošetření smísí jen s částí 

mikrofiltrovaného mléka a provede se homogenizace s přívodem části permeátu. Takto 

standardizované a homogenizované konzumní  mléko se poté pasteruje, chladí  

a uzavřeným systémem přivede k plnicímu zařízení. Minimalizace tepelného zatížení vede  

k tomu, že mléko vypadá z hlediska důkazu enzymů jako pasterované, ale i při prodloužené 

trvanlivosti (asi 18 dní) chutná jako čerstvé. Zlepšené vlastnosti umožňují stanovit vyšší cenu. 

Poněkud zvýšené náklady na uvedenou technologii lze vyrovnat zjednodušením výrobního 

plánování a logistiky. [6] 

2.3.2 ULTRAFILTRACE (UF) 

Ultrafiltraci je moţné v oblasti úpravy vody označovat jako čířící a desinfekční 

membránovou operaci. UF se pouţívá k čištění nebo zahušťování (pravých) roztoků 

vysokomolekulárních látek (např. bílkovin nebo polysacharidů) ve vodě. Pracovní tlak je 0,1 

– 0,5 MPa. Membrána zadrţí částice o velikosti < 1 μm. Typ membrány: pórovitá 2-50 nm. 

Ultrafiltrační moduly jsou podobné mikrofiltračním, navíc se pouţívají také spirálně vinuté 

membránové moduly. Produktem je pitná nebo uţitková voda. 

Využití ultrafiltrace 

V potravinářském průmyslu při zpracování syrovátky, dále jako předúprava vody  

pro následné zpracování reverzní osmózou, pro separaci ropných látek z odpadních vod. 

K odstranění virů, proteinů a bílkovin. [1], [4] 

 



Nejstarší UF úpravna z roku 1988 o kapacitě 290 m
3
/den se nachází v Amoncourtu  

(ve Francii). Tato úpravna dosud funguje s původními moduly. Vzhledem k tomu,  

že na základě laboratorních experimentů se předpokládalo, že životnost membránových 

modulů se bude pohybovat kolem pěti let, bylo prokázáno, že v praxi může být významně delší. 

[7] 

2.3.3 NANOFILTRACE (NF) 

Nanofiltrace je relativně nový proces, který pracuje na podobném principu  

jako reverzní osmóza, ale pouţívá porézní membrány. Tyto membrány rovněţ umoţňují 

separovat disociované formy sloučenin od nedisociovaných. Například organické kyseliny 

jako mléčná, citrónová a octová prochází snadněji při nízkém pH, ale jsou zadrţeny  

při vyšším pH ve formě svých solí.  Dominantním mechanismem zachycování  

při nanofiltraci není sítový efekt, zaloţený na velikosti molekul a otvorů v membráně,  

ale většinou jiné síly (např. elektrický náboj). Pracovní tlak je 0,5 – 3,5 MPa. Membrána 

zadrţí částice o velikosti: 1 – 10 nm. Typ membrány: pórovitá 1 – 2 nm. Moduly  

se pouţívají téměř výhradně spirálně vinuté, výjimečně dutá vlákna, vţdy však vyrobené  

z polymerního materiálu. Produktem je pitná voda částečně odsolená. 

Využití nanofiltrace 

Nanofiltrační membrány mají schopnost zachytit ionty s vyšším nábojem,  

coţ se uplatňuje při ,,změkčování“ vody. Dále se pouţívá k odstranění patogenních látek, 

prekurzorů, chlorovaných derivátů přítomných organických látek vznikajících  

při dezinfekci vody. Také k odstranění cukrů, huminových kyselin a organických sloučenin 

(molekulová hmotnost > 200). [1], [2], [4] 

Úprava vody s nadlimitními koncentracemi anorganických iontů 

V důsledku průmyslové nebo zemědělské činnosti může povrchový zdroj obsahovat 

nadlimitní koncentrace např. amoniakálního dusíku, dusičnanů, chloridů... Případně také 

může docházet ke kontaminaci organickými polutanty. Optimálním řešením pro úpravu této 

vody je nanofiltrační proces. Nanofiltrační membrány produkují sterilní vodu prostou živých 

 i mrtvých mikroorganismů a jejich produktů – vysokomolekulárních toxinů nebo jiných 

metabolitů, vysoká zadržovací schopnost i pro organické látky a relativně malou molekulu 

předurčuje použití metody pro eliminaci skupin látek jako THM, AOX, pesticidů  

nebo huminových kyselin. Na nanofiltračních membránách dochází díky negativnímu náboji 

na jejich povrchu k selektivní zádrži rozpuštěných anorganických solí. Tento jev vede  

u některých typů nanofiltračních membrán ke kvantitativní zádrži vápenatých a hořečnatých 

iontů nad membránou a tedy k nepřijatelnému úplnému ,,změkčení“ vyrobeného permeátu. 

Taková voda je pro pitné účely označována jako nevhodná. Vzniklý deficit je možné řešit 

smícháním vyrobeného permeátu s předupravenou zdrojovou vodou v takovém poměru, 

 aby vyhovoval požadavkům norem. Další možností je použití speciální nanofiltrační 

membrány FILMTEC NF200, která byla použita pro projekt v Méry sur Oise (Francie).  



Speciální membrána vyvinuta firmou DOW vykazuje excelentní zádrž organických látek 

(např. pesticid antrazin 97%) a zároveň relativně vysokou propustnost pro rozpuštěné 

vápenaté soli (za standartních podmínek membrána propouští až 65% CaCl2). Zprovoznění 

technologie nanofiltrace s nominálním hodinovým výkonem 5 830 m
3
 zvýšilo celkovou denní 

kapacitu na 340 000 m
3 

vody zbavené pesticidů a mikroorganismů, s výrazně lepšími 

organoleptickými vlastnostmi a vyhovujícím obsahem anorganických solí včetně tvrdosti. [9] 

2.3.4 REVERZNÍ OSMÓZA (RO) 

Reverzní osmóza je tlakově hnaný proces, který dovoluje transport rozpouštědla (vody) 

membránou, zatímco rozpuštěné soli a nízkomolekulární sloţky zachycuje. Reverzní osmóza, 

jak jiţ z názvu vyplývá, je obrácená osmóza. Pokud máme dva roztoky  

o různých koncentracích oddělené semipermeabilní membránou, dochází při osmóze k toku 

vody membránou ve směru do koncentrovanějšího roztoku, aby došlo k vyrovnání 

koncentrací na obou stranách membrány. Osmotický tlak v tomto případě odpovídá rozdílu 

hladin na obou stranách membrány. Pokud budeme aplikovat tlak ze strany 

koncentrovanějšího roztoku, bude se tok vody ze zředěnějšího do koncentrovanějšího 

zpomalovat. Jakmile dojde k vyrovnání osmotického tlaku s aplikovaným tlakem dojde 

k zastavení toku membránou. Pakliţe bude aplikovaný tlak větší neţ osmotický, dojde 

k obrácení toku (reverzní osmóza) a voda začne protékat ze strany koncentrovanějšího 

roztoku. Pracovní tlak je 1,5 – 15 MPa. Membrána zadrţí částice o velikosti: 0,1 – 1 nm. Typ 

membrány: pórovitá < 1 nm nebo neporézní polymerní. Kompozitní membrány jsou vyrobeny 

z několika vrstev různých polymerů. Moduly se pouţívají téměř výhradně spirálně vinuté, 

výjimečně dutá vlákna. Produktem je odsolená (demineralizovaná) voda. 

Využití reverzní osmózy 

RO se vyuţívá k odsolování mořské a brakické vody při výrobě pitné vody,  

při výrobě velmi čisté vody pro elektrotechnický a farmaceutický průmysl, při čištění 

odpadních vod z galvanizoven, textilního, papírenského průmyslu, úprava vody pro výrobu 

nápojů (příprava varní vody v pivovarech). Také k demineralizaci vody. [1] 

Využití reverzní osmózy k přípravě akvarijní vody 

V mořském akváriu je velice důležitá kvalita vstupní vody, ze které se připravuje  

mořská voda do nádrží. Ve většině případů je běžná pitná voda z vodovodního řádu 

nepoužitelná z důvodu jejího znečištění, přesto že je zdravotně nezávadná. Například norma 

pro pitnou vodu udává povolenou hodnotu dusičnanů 50 mg na litr, což je pro akvárium, 

 kde by se měla hodnota dusičnanů pohybovat okolo 2 mg/l u akvárií s SPS korálnatci a do 10 

mg/l u měkkých korálů zcela nepřijatelná a spousta dalších důležitých hodnot se u vodovodní 

vody ani nesleduje například stopová množství těžkých kovů atd. Většina mořských akvaristů 

je postavena před otázku, kde získat kvalitní vstupní vodu. Asi nejjednodušší možností je 

pořízení reverzní osmózy. Velmi vhodný i cenově dostupný je typ RO 75 GPD Pepinův útes. 

  



Nejprve dochází k zachycení mechanických částic větších než 1 mikron   

na  mechanickém filtru, vyrobeném ze spékaných polypropylénových vláken. Výhodou tohoto 

filtru je vysoká odolnost proti náhlým průtokovým a tlakovým změnám vody. Další stupeň 

čištění zajišťuje filtr se spékaným aktivním uhlím, kde se protékající voda zbaví chlóru  

a organických látek absorpčním způsobem. Hlavní jednotkou celého přístroje je 

polopropustná membrána pracující na principu reverzní osmózy. Mikrootvory v membráně 

projdou pod tlakem pouze molekuly vody, ostatní látky odtečou s odpadní vodou. Průměrné 

odsolení dosahuje 95 %. [11] 

 

(Obr. 2) Druhy filtrací [12] 

Odstranění léčiv z odpadních vod pomocí membránových metod  

Speciální podskupinou léčiv, které se vyskytují v odpadní vodě ve stopovém množství 

(pod 1mg/l), jsou tzv. EDC (endocrine disrupting compounds). Jedná se o xenobiotika,  

která mohou narušit činnost živého organismu, protože napadají žlázy, které produkují 

hormony nebo látky, jež napodobují účinky nejrůznějších hormonů. Mezi nejvýznamnější látky 

této skupiny patří např. estrogeny nebo sloučeniny s estrogenní aktivitou. Membránové 

procesy patří mezi progresivní technologie oblasti čištění odpadních vod. Poskytují velmi 

dobré výsledky v oblasti separace xenobiotik o nízkých koncentracích. Obzvláště vhodné jsou  

pro zachycení estrogenů díky jejich silné sorpci na membránový materiál. Pro odstranění 

léčiv je nejvhodnější nanofiltrace a reverzní osmóza. Tyto metody se však prozatím používají 

jen pro úpravu pitné vody, nicméně mohou být použity i pro vody odpadní. Jako vysoce účinné 

bylo označeno použití mikro nebo ultrafiltrace v kombinaci s reverzní osmózou. Nanofiltrace 

lze také v budoucnu s úspěchem využít např. při oddělování léčiv a jejich metabolitů z moči 

pacientů a může tak být využita při naplňování koncepce separace zdrojů. Cenově  

se technologie pohybuje mezi chemickou oxidací a sorpcí na aktivní uhlí.  

Provozní náklady byly spočítány na zhruba 0,2 Eur za 1m
3
 odpadní vody v závislosti  

na použitém tlaku a také na celkovém průtoku. Aktivní látky léčivých přípravků, produkty 

jejich degradace a metabolity byly nalezeny ve všech částech životního prostředí.  



Ačkoliv ještě nejsou u všech přesně známy jejich účinky na přírodu, je zřejmé,  

že představují vážný problém, a to nejen pro člověka, ale také pro všechny zasažené 

ekosystémy. Je proto nutné pokračovat ve výzkumu tohoto celosvětového problému 

 i nadále. [13] 

2.4 KONCENTRAČNÍ MEMBRÁNOVÉ PROCESY 

KMP jsou zaloţené na spontánní difuzi látky z místa vysokého chemického potenciálu 

do místa, kde je jeho hodnota niţší. Podle struktury a funkčních skupin membrány 

rozlišujeme procesy na membránách tuhých (polymerních) a kapalných. [3] 

2.5 MEMBRÁNOVÉ PROCESY, JEJICHŢ HNACÍ SILOU JE 

ROZDÍL ELEKTRICKÉHO POTENCIÁLU 

2.5.1 ELEKTRODIALÝZA (ED) 

ED je separační proces vyuţívající rozdíly v pohyblivosti elektricky nabitých částic  

a neelektrolytů ve stejnosměrném elektrickém poli, kde mezi anodu a katodu je vloţen svazek 

ionově aktivních membrán, které umoţňující transport vţdy pouze jednoho typu ionů 

katexová membrána kationů nebo anexová membrána anionů. Iony opačného náboje danou 

membránou procházet nemohou. Iony z nástřikového proudu pohybující se k elektrodě 

opačného náboje procházejí membránou odpovídající selektivity a hromadí se ve vedlejších 

celách, před membránou opačné selektivity, která jejich průchod neumoţňuje. Odtud jsou 

odváděny jako ve formě koncentrátu, pro původní vyředěný roztok je pouţíváno označení 

diluát.[14] 

 
(Obr. 3) Schématické znázornění procesu [1] - CM - katexová membrána, D - diluátová 

komora, e1,e2 - elektrodové komory, AM - anexová membrána, K - koncentrátová komora  



2.5.2 ELEKTRODIALYZÉR 

Konstrukce elektrodialyzéru je velmi podobná konstrukci rámového kalolisu. 

Elektrodialyzér je tvořen řadou komor, ohraničených z jedné strany katexovou a z druhé 

strany anexovou membránou. Tloušťka komor se pohybuje v rozmezí 0,5 - 1mm. Katexové 

membrány propouštějí pouze kladně nabité ionty, tudíţ se na jejich povrchu koncentrují 

záporně nabité ionty. Analogicky se pak na povrchu anexové membrány koncentrují záporně 

nabité ionty. Komora, kde je roztok ochuzován transportem iontů membránou do sousedních 

komor se nazývá diluátová komora. Sousední komory, kde se ionty koncentrují se nazývají 

koncentrátové komory. Průmyslové elektrodialyzéry běţně obsahují několik set komor 

umístěných mezi elektrodami. Pokles napětí na jedné komoře činí cca 1 – 2 V, takţe celkové 

vkládané napětí na celý svazek se pohybuje ve stovkách voltů. Krajní prostory u elektrod jsou 

zpravidla proplachovány samostatnými roztoky, které odvádějí produkty elektrodových 

rekací. Aby nedocházelo k překročení limitní proudové hustoty pracují elektrodialyzéry 

s proudovým zatíţením kolem 80% limitní proudové hustoty. [1] 

2.5.3 ROZDĚLOVAČE (SPACERY) 

Pro správnou funkci elektrodialyzéru je nutné zajistit rovnoměrný tok v komoře. 

Rovněţ je nutné zamezit dotyku membrán. K tomuto účelu jsou pouţívány rozdělovače 

(spacery). Rozdělovače slouţí k rovnoměrnému rozvodu roztoků po celé ploše membrán, 

zpevňují membrány a zároveň svou konstrukcí zajišťují promíchávání roztoku uvnitř komor. 

Podle konstrukce mohou být plošné síťové, meandrové (obsahuje úzké kanály,  

které několikrát mění směr proudění o 180°) nebo speciálního typu (navrţeny pro práci 

s koncentrovanými roztoky). Plošný rozdělovač je tvořen rámem s turbulizační sítí uvnitř. 

Tok roztoku uvnitř komory je zpravidla přímočarý mezi nátokovými a odtokovými otvory. 

Kaţdé jednotlivé oko sítě rozdělovače funguje jako míchaný reaktor, čímţ dochází  

ke sníţení difúzní vrstvy na povrchu membrány a zlepšení provozních podmínek 

elektrodialyzéru. Rychlost proudění roztoku v komoře s plošným rozdělovačem dosahuje 

hodnot 4 – 15 cm.s
-1

, zatím co v komoře s meandrovým rozdělovačem je rychlost proudění 

roztoku 30 – 100 cm. s
-1

. [1] 

2.5.4 PROVOZNÍ REŢIMY ELEKTRODIALYZÉRU 

Elektrodialyzér je moţné provozovat v několika reţimech: ve vsádkovém reţimu, 

polokontinuálním reţimu a čistě kontinuálním reţimu. 

Vsádkový režim (tzv. ,,Batch system“) – celý objem roztoku po průchodu 

elektrodialyzérem je vracen zpět do zásobníku, dokud není dosaţeno poţadovaného stupně 

odsolení. Pro svou jednoduchost a malé nároky na velikost vlastního elektrodialyzéru je tento 

reţim vhodný pro malé provozy. 

Polokontinuální režim (tzv. ,,Feed and bleed“) – pracuje obdobně jako vsádkový reţim 

se zásobníkem, ale průběţně je část roztoku odváděna k dalšímu zpracování stejné mnoţství 

nezpracovaného roztoku je dávkováno do zásobníku. Toto uspořádání je vhodné z hlediska 

nároků na velikost zásobníků a vysoké odsolovací účinnosti. 



Kontinuální režim (tzv. ,,One-pass system“) - zpracovávaný roztok protéká 

elektrodialyzérem pouze jednou. Pro dosaţení poţadovaného stupně odsolení jsou  

pak podle potřeby řazeny elektrodialyzéry za sebou. Z hlediska mnoţství zpracovaného 

roztoku je tento systém výhodný pro velké průmyslové aplikace. [1] 

Využití elektrodialýzy 

 výroba pitné vody (odsolování mořské nebo brakické vody) – produktem je diluát 

 výroba kuchyňské soli, karlovarské vřídelní soli – koncentrát 

 demineralizace syrovátky, cukerných roztoků, sojové omáčky, ovocných šťáv  

a dţusů 

 izolace a zakoncentrování solí organických kyselin z fermentačních médií  

  (kyselina mléčná, citrónová, vinná) 

 regenerace iontovýměnných pryskyřic (ionexu) – bipolární membrány 

 zakoncentrování odpadních vod z řady výrobních procesů – oplachové lázně  

  z metalurgicného, elektronického, koţedělného průmyslu  

Vyuţití ED v průmyslových aplikacích přináší řadu výhod, počínaje vysokou účinností 

a efektivitou separace, přes energetické úspory aţ po šetrnost k ţivotnímu prostředí. [14] 

 

(Obr. 4) Schéma elektrodialyzátoru [15] 

 

Odstranění anorganického stopového znečištění pomocí elektrodialýzy v odlehlé 

Australské komunitě 

Zásadním problémem v rozvojových zemích je nedostatek pitné vody. V důsledku 

nedostatečného přístupu k nezávadné pitné vodě přijde ročně o život obrovské množství lidí. 

Přítomnost a množství stopových anorganických kontaminantů je zvláště znepokojující. 

Stopové anorganické kontaminanty byly nalezeny ve zvýšené koncentraci v pitné vodě 

dodávané přímo z brakických podzemních vod v rozvojových zemích. 



 Pomocí elektrodialýzy byla zkoumána kontaminovaná voda z odlehlé komunity 

v Centrální Austrálii. Cílem bylo nejen odstranění anorganických znečisťujících látek,  

ale rovněž odsolování brakické vody. Byl zkoumán vliv napětí na odstranění stopových 

kontaminantů. Nejúčinnější odstranění kontaminantů bylo naměřeno při hodnotě 12 V. 

Výsledky také ukázaly, že elektrodialýza byla účinná ve snížení koncentrace znečisťujících 

látek jako jsou chloridy, fluoridy a sírany. Nicméně docházelo k zanášení iontoměničové 

membrány, což byl zásadní problém. Během procesu docházelo k ukládání velkého množství 

stopového znečištění na membrány, což negativně ovlivnilo ED proces ve vztahu k iontovému 

toku a účinnosti odstranění kontaminantů. To má vliv na praktickou použitelnost 

elektrodialýzy k ošetření vody ze vzdálených komunit v rozvojových oblastech a další práce 

potřebné pro kontrolu zanášení. [16] 

Získávání NaCl z mořské vody 

 Při koncentračních procesech elektrodialýzy je hlavním produktem koncentrovaný 

roztok soli. Hlavní uplatnění nalézá elektrodialýza opět při zpracování mořské vody.  

V tomto případě však není cílem snížení koncentrace solí ve zpracované vodě na úroveň pitné 

vody, ale produkce koncentrovaných roztoků NaCl. Tento proces byl zaveden  

v Japonsku, kde jsou omezené nerostné zdroje. Pomocí elektrodialýzy je produkován 20% 

roztok NaCl, který je následně dale zpracováván. Zavedení nových typů speciálních membrán 

zamezuje zanášení membrán vysráženými solemi dvojmocných iontů (Mg
2+

 a Ca
2+

). Získaná 

sůl je využívána jednak v potravinářství a rovněž jako surovina průmyslových technologií 

především výroby Cl2 a NaOH. Roční výroba takto získané soli převyšuje 10
6
 tun ročně. [1] 

 

 
(Obr. 5) Schéma procesu získávání NaCl z mořské vody [1] 

2.6 TEPLOTNÍ MEMBRÁNOVÉ PROCESY 

Podstatou těchto procesů je membrána oddělující dvě fáze o rozdílné teplotě,  

v důsledku čehoţ přechází teplo z místa vyšší teploty do místa, kde je teplota niţší. Tento 

přechod je doprovázen i převodem hmoty, nedochází však k fázovému přechodu  

(př. termodifuze, termoosmóza). 

 



2.7 VÝHODY A NEVÝHODY MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ 

Oproti ostatním separačním procesům mají membránové procesy řadu výhod: 

 membránové techniky jsou šetrné vůči separovaným látkám bez významných změn 

teploty a prostředí 

 nízká energetická náročnost => nízké provozní náklady 

 v porovnání s jinými separačními metodami (destilací, adsorpcí,…) jsou 

membránové procesy rychlejší levnější a účinnější 

 separace můţe být prováděna kontinuálně 

 vlastnosti membrán jsou variabilní a mohou být nastaveny 

 nepouţívají se přídavné látky (chemikálie) 

 snadná kombinovatelnost membránových procesů s jinými separačními technikami 

 výborná dělící schopnost v oblasti malých rozměrů částic  

(koloidy, makromolekulární látky atd.)  

K nevýhodám naopak patří: 

 omezená ţivotnost membrán 

 často vysoké pořizovací náklady (např. u ionexových technologií) 

 poměrně nízká selektivita v některých případech 

 pokles výkonu vlivem zanášení membrány 

 náročnost na předúpravu vody 

  [1], [3], [17], [18]  

2.8 POUŢITÍ MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ 

Membránové procesy mají široké uplatnění. Uplatňují se v průmyslu chemickém, 

potravinářském, farmaceutickém, v biologii, energetice a elektrotechnickém průmyslu. Lze 

jich vyuţít při úpravě vody pro pitné, technologické a jiné účely, pro čištění odpadních  

a oplachových vod, získávání druhotných surovin z odpadních vod k opětovnému vyuţití 

apod.  

Dále se vyuţívají při čištění průmyslových odpadních vod, při dočišťování vod 

obsahujících biologicky neodbouratelné látky a také pro regenerace lázní. Jednou 

z nejatraktivnějších výhod těchto procesů je prakticky stoprocentní odstranění patogenních 

organismů odolných dezinfekci chlórem, jakými jsou např. Cryptosporidium a Giardia, jejich 

odstranění běţnými postupy je velice obtíţné. [19] V některých případech membránové 

techniky představují nejrychlejší a nejúčinnější způsob separace. Z těchto důvodů se počet 

membránových aplikací neustále zvyšuje a vývoji membrán je věnována značná pozornost. 

[17],[20]  



Tabulka č. 2 Látky odstraňované z vody membránovými procesy [7] 

 
C – kompletní odstranění, D – v závislosti na chemické formě, P – částečné odstranění 

Odsolování mořské vody: Naléhavé opatření pro zabezpečení vody v Egyptě 

Odsolování mořské vody začalo v Egyptě více než před 100 lety, v podobě destilace 

velkého rybníka v oblasti Helwan. Hlavním cílem v té době byla výroba pitné vody  

pro domácí použití v oblastech, které byly daleko od veřejné vodovodní sítě. Nicméně Egypt 

začal uplatňovat pokročilé technologie pro odsolování mořské vody v polovině sedmdesátých 

let v důsledku neustálého růstu populace a rozšiřování měst podél pobřežní zóny  

a v odlehlých oblastech, které zvýšily tlak na stávající vodní zdroje. Během období 1975-1982 

byly v Egyptě instalovány tři různé modely elektrodialýzy. Modely se liší v kapacitě (50  

až 1000 m
3
/den) a různou úrovní slanosti (od 2000 až 10000 ppm) napájecí vody (tj. voda je 

vložena do odsolovacího zařízení). V současnosti Egypt podporuje používání moderních 

odsolovacích zařízení nejen ve veřejném sektoru, ale také v soukromém sektoru. Historicky, 

používání moderních odsolovacích zařízení v Egyptě začalo destilací, poté následovala 

elektrodialýza a končí používáním reverzní osmózy. 

Za poslední čtyři desetiletí počet a kapacita odsolovacích jednotek dramaticky vzrostla 

(45% vícestupňové mžikové destilace (MSF) a 42% reverzní osmózy světových kapacit), 

zejména v zemích Perského zálivu. 

Odsolování mořské vody získává stále větší pozornost vědců, vodohospodářů  

i politiků. Hlavní hybnou silou tohoto obnoveného zájmu o odsolování mořské vody,  

je pozoruhodný technologický pokrok v procesu odsolování, který nedávno vedl k mnohem 

nižším nákladům na odsolování vody, než bylo dříve dosažitelné. V průběhu posledních 50 let 

náklady na jednotku MSF destilační technologie pro odsolování mořské vody poklesly 

v průměru o 44% na desetiletí. Průměrné náklady na odsolování 1 m
3
 mořské vody  

se pohybují mezi 0,7- 0,9 $. 

Nejnovějším trendem při odsolování mořské vody je využívání obnovitelných zdrojů 

energie (geotermální, solární a větrná), což přislibuje zvýšení zásob vody v oblastech,  

kde jí je nedostatek. V současnosti se nejvíce uplatňuje systém reverzní osmózy (74%), z toho 

51% jednotek RO získává energii z obnovitelných zdrojů (větrná energie 19%  

a solární energie 32%). Dále se využívá systém elektrodialýzy (10%), z nichž 6% jednotek ED 

využívá solární energii. 



 Vícestupňová mžiková destilace je zastoupena devíti procenty, z nichž 6% jednotek 

MSF j poháněno solární energií. Posledních 7% náleží multi-efektivní destilaci, z nichž 5 % 

jednotek MED opět využívá solární energii. [21] 

Náklady na provoz membránových procesů při úpravě vody 

Odhaduje se, že na celém světě se dnes získává nízkotlakými membránovými procesy 

více než 1 mil. m
3
/den pitné vody [22]. Zhruba polovině z nich slouží jako zdroj surové vody 

voda povrchová. Na začátku devadesátých let nemohly UF technologie konkurovat výši 

nákladů klasickým metodám úpravy vody, srovnatelná byla výše celkových nákladů pouze  

pro provozy s kapacitou nižší než 20 tis. m
3
/den. 

Vzhledem k rozvoji těchto technologií se dnes srovnatelnost nákladů přiblížila  

až ke kapacitě vyšší než 100 tis. m
3
/den. Od roku 1989 do roku 1994, tedy za 5 let,  

se potřebné investiční náklady snížily 2,5krát. [23] 

Lze předpokládat, že s konstrukcí a výrobou větších jednotkových modulů a celkovým 

vývojem se náklady na UF budou dále snižovat, tak jako se např. snížily náklady  

na reverzní osmózu během třech posledních desetiletí. Např. náklady na odsolování mořské 

vody se za 15 let snížily o 40 %. Náklady na RO a elektrodialýzu brakických vod jsou dnes  

už v mnoha případech srovnatelné s náklady při klasické úpravě vody z běžných vodních 

zdrojů. [7]   

2.9 MEMBRÁNY 

Klíčovým prvkem všech membránových procesů je membrána samotná. Membránu  

lze definovat jako záměrně dokonalou bariéru, kdy jedna sloţka čištěné směsi (např. voda) 

prochází membránou do produktu rychleji neţ další sloţky (např. soli nebo organické 

nečistoty) nebo v ideálním případě jedna sloţka membránou prochází a další sloţka 

membránou neprochází.  

Membrány zpravidla rozdělujeme podle chemického sloţení na homogenní  

a heterogenní nebo podle vnitřní struktury na symetrické a asymetrické. Rovněţ je podstatné 

zda je membrána iontově aktivní (tj. nese kladný nebo záporný náboj) nebo je neutrální. 

Homogenní membrány jsou tvořeny jedním druhem látky nejčastěji polymerem,  

takţe chemické sloţení membrány je všude stejné. Heterogenní membrána je tvořena více 

látkami, coţ můţe být například pevný porézní nosič s nanesenou tenkou separační vrstvou 

z jiného méně pevného materiálu.  

Asymetrická membrána má na povrchu tenkou separační vrstvu tzv. skin a pod ní  

se póry dále rozšiřují, takţe nedochází k zachytávání částic uvnitř filmu membrány. 

Symetrická membrána s póry rovnoměrně strukturovanými proto snadněji podléhá zanesení 

pórů tzv. foulingu. [1] 

 



2.9.1 POŢADAVKY KLADENÉ NA MEMBRÁNY 

Membrány, které jsou společným prvkem všech membránových procesů, však musí 

splňovat následující poţadavky:  

 vysoká rozdělovací schopnost (selektivita) 

 vysoký měrný výkon (permeabilita) 

 chemická stálost proti vlivům zpracovávaných látek 

 neměnnost charakteristik během provozu 

 dostatečná mechanická pevnost 

 odolnost proti mechanickému poškození při montáţi, dopravě a skladování nízká 

cena [20] 

2.9.2 MATERIÁLY A USPOŘÁDÁNÍ MEMBRÁN 

Materiály pouţívané pro výrobu membrán musí splňovat poţadavky na ně kladené, 

především mechanickou odolnost a pevnost, chemickou stálost a v neposlední řadě také 

příznivou cenu. Pouţívané materiály můţeme rozdělit do tří skupin [3], [17], [19]: 

1. Polymery  

 acetát celulózy, estery celulózy, deriváty celulózy 

 polypropylen PP 

 poly (tetrafluorethylen), (teflon) PTFE 

 poly (vinylidenfluorid) PVDF 

 polykarbonát PC 

 polysulfon PSf, poly (ethersulfon) PESf, 

 polyimidy, poly (etherimidy) PI, PEI 

 polyamidy (alifatické) PA 

2. Keramika 

 Al2O3, ZrO2, TiO2, SiO2 

3. Kovy  

 paladium, wolfram, stříbro 

Membrána se obvykle skládá z ultratenké husté vrstvy polymeru (membránová bariéra) 

uloţené na porézní vrstvě jiného polymeru. [17] 

 

 



Vlastní membránová zařízení pro tlakové membránové procesy se skládají  

z několika částí: 

 membránových modulů 

 čerpadel – odstředivých, pístových, membránových 

 nádrţí na nástřik a permeát, výměník tepla pro chlazení nebo ohřev nástřiku 

 potrubí a armatur 

 měřicích zařízení – tlakoměrů, teploměrů, měření průtoku permeátu a nástřiku. [3] 

2.9.3 MEMBRÁNOVÉ MODULY 

Z hlediska intenzifikace membránových procesů je třeba pracovat s co největším 

povrchem membrány. Proto jsou membrány tvarovány do nejrůznějších tvarů – modulů, 

s cílem dosáhnout co největšího povrchu membrány vzhledem k objemu zařízení.  

Pro dlouhodobý provoz membrány není příliš výhodné pouţívat uspořádání podobné filtraci, 

kdy na povrchu filtru narůstá filtrační koláč (tzv. dead-end uspořádání).  

Pro zajištění dobré hydrodynamiky na povrchu membrány se častěji vyuţívá tangenciální 

nátok (tzv. cross-flow), kdy zpracovávaný roztok protéká podél membrány. Při tomto 

uspořádání nedochází na povrchu membrán k akumulaci látek a nedochází tak k nárůstu 

tlakových ztrát. [1] 

 
(Obr. 6) Membránové moduly [8] 

1. Deskový modul  

 nejjednodušší konstrukce 

 membrány jsou uchycené v rámech obdobně jako v kalolisu 

 vyuţití u elektromembránových procesů 

 

 



2. Spirálový modul  

 vzniká svinutím spojených membrán do spirály 

 mezi dvě svařené membrány (obálku) vloţen spacer - slouţí k odvodu permeátu 

 na aktivní straně membrány mezi vrstvami obálek je umístěn tzv. turbulizér - 

podporuje míchání na povrchu membrány 

 obálky membrán s vloţenými sítěmi (turbulizéry) - spirálově navinuty  

okolo plastové perforované trubky (slouţí pro odvod permeátu) 

 vyuţití u tlakových procesů 

 
(Obr. 7) Spirálový modul [8] 

3. Trubkový modul 

 tvar trubice můţe být uvnitř dál členěna na kanály o průměru 4-20 mm 

 membrána je zpravidla nanesena na vnitřní straně kanálů a permeát odtéká z vnější 

strany modulu 

 vysoká odolnost vůči zanášení membrán díky vhodné hydrodynamice toku 

 

(Obr. 8) Trubkový modul [8] 

4. Modul s dutými vlákny  

 nejvýhodnější poměr povrchu membrány k objemu reaktoru 

 dutá vlákna mají vnitřní průměr do 1,5mm 



 vlákna - uspořádána ve svazcích (konce vláken jsou fixovány v epoxidovém loţi) 

 nástřik se zpravidla přivádí na vnější stranu (v opačném případě hrozí zanášení = 

fouling) 

 

(Obr. 9) Modul s dutými vlákny [8] 

 

5. Kapilární (,,špagetový “) modul 

 obdoba svazkového výměníku 

 vnitřní průměr kapilár se pouţívá 1,5 aţ 4mm 

 nástřik je prováděn dovnitř kapilár [1] 

 

Tabulka č. 3 Volba typu modulu [10] 

 

Průmyslové využití membránové filtrace – technologie FMX 

Technologie FMX je revoluční filtrační zařízení určené pro membránové aplikace, 

 které nemohou být řešeny pomocí běžných membránových procesů. FMX je nejprogresivnější 

(nejpokrokovější) technologií na světě zabraňující ucpávání membrán. Tato technologie byla 

vyvinuta pro separaci s následnou možností znovuvyužití látek obsažených v různých médiích 

(například odpadní vody, odpadní oleje, meziprodukty potravinářského a farmaceutického 

průmyslu a mnoho dalších), což má za následek rychlou návratnost. 



Patentovaná technologie FMX je založena na tzv. Kármánově víru, který je tvořen 

pomocí lopatky nacházející se mezi dvěma membránami. Rotací lopatky osazené na hřídeli 

vzniká turbulentní proudění, které strhává přichycené nečistoty na povrchu membrán  

a zabraňuje tím ucpávání a to při minimální spotřebě energie. Materiál, z něhož jsou lopatky 

vyrobeny, je speciální odlehčený plast, který je odolný vůči chemikáliím a korozi. Hřídel je 

 s hnacím motorem spojena pásem. 

 

(Obr. 10) Jednotka FMX (membránový modul, hnací motor, rámová konstrukce) [24] 

Odlišnost technologie FMX 

Ačkoliv se membránové technologie rozmáhají, je zde opakující se problém s jejich 

ucpáváním. Ve chvíli, kdy se začne tvořit mezní vrstva nečistot na membránovém povrchu 

během separačního procesu, začne zároveň rapidně klesat průtok permeátu. Z důvodu 

zamezení dalšího sníţení průtoku je aplikován oplach nebo chemické čištění, nicméně ucpání 

se můţe kdykoliv opět objevit. Tato neschopnost často limituje běţné membránové filtrační 

systémy na zařízení zvládající pouze nízké průtoku nerozpuštěných látek v přitékajícím médiu 

a vyţaduje předřazené nezřídka komplikované předčištění. [24] 

 

(Obr. 11) Běžný membránový systém [24] 

 



V běžných membránových filtračních systémech, jako například točitá spirála, 

tubulární nebo deskové rámy je přitékající médium rychle pumpováno přes povrch 

membrán, aby se vytvořil křížový tok, který by odstranil usazené nečistoty. Nicméně tato 

metoda je často neefektivní, protože smykové síly jsou často nejslabší poblíž povrchu 

membrán. A jak se membrána ucpává, tok permeátu se snižuje a je třeba oplach  

nebo chemické čištění. Právě proto potřebují běžné membránové filtrační systémy 

přitékající médium s nízkou koncentrací nerozpuštěných látek a důkladné předčištění.  

 

(Obr. 12) Vír tvořící membránový filtrační systém [24] 

Technologie FMX tvoří víry mezi povrchy membrán a udržuje mezi nimi turbulentní 

proudění, čímž jsou nečistoty z membránového povrchu strženy a odnášeny spolu 

 s médiem. 

Technologie FMX má řadu výhod: 

 návratnost investice v řádu několika měsíců  

 provozní spolehlivost a stabilita  

 vysoká odolnost vůči ucpávání membrán projevující se nižší spotřebou čistících 

roztoků, nižší četností čištění a delší životností membrán a tím podstatně nižšími 

provozními náklady ve srovnání s běžnými membránovými aplikacemi  

 vysoký stupeň separace izolovaného podílu  

 možnost využití pro média s velkou hustotou a viskozitou s pH od 1 do 14 a teplotou 

maximálně 50 °C  

 vysoká průtočná rychlost permeátu, což značí vyšší výkon na investované náklady  

 vyšší provozní odolnost značící malé prostoje a snadnou údržbu a výměnu filtrační 

náplně  

Technologie FMX má široké uplatnění při čistění odpadních vod (z anaerobních 

reaktorů, komunálních, jatečních, ze skládek…). Dále se využívá při odstranění tvrdosti vody, 

čištění hnojiv, výrobě celulózy a papíru, separace biomasy pro výrobu bioplynu, čistění olejů, 

filtrace vína, zakoncentrovávání džusů atd. [24] 



3. CHARAKTERISTIKA ZETA POTENCIÁLU A JEHO VLIVU 

NA MEMBRÁNOVÉ PROCESY 

3.1. CHARAKTERISTIKA ZETA POTENCIÁLU 

Zeta potenciál je parametr charakteristický pro popis chemie povrchu pevných 

materiálů. Generuje se na rozhraní mezi povrchem pevné látky a okolní kapalinou. Jedná  

se o potenciál na tzv. pohybovém rozhraní, tj. na rozhraní mezi přilínající vrstvou a ostatní 

kapalinou. Zeta potenciál reprezentuje povrchový náboj, který vzniká za přítomnosti vodného 

roztoku, kde dochází k disociaci funkčních skupin hydrofilních povrchů  

a nebo k adsorpci aniontů na hydrofobní povrch. Změna pH kapaliny ovlivňuje rovnováhu  

mezi procesy disociace a adsorpce a umoţňuje zkoumat chemické vlastnosti povrchu. Zeta 

potenciál je parametr běţně uţívaný v koloidní chemii a v případě suspenzí je rozhodujícím 

parametrem pro stabilitu nebo koagulaci. U koloidních disperzí se zeta potenciál stanovuje 

pomocí elektroforetických nebo elektroakustických metod, které měří pohyb nabitých částic  

v elektrickém poli. [25] 

Znaménko zeta-potenciálu je opačné neţ znaménko iontů vnější vrstvy elektrické 

dvojvrstvy. Nebývá vyšší neţ 0,1 V. Značně je ovlivňován přídavkem elektrolytů a to  

i v malých koncentracích. [26] 

3.1.1. ELEKTRICKÁ DVOJVRSTVA 

Útvar sloţený ze dvou opačně nabitých vrstev, který se vytváří při styku nabitého 

povrchu tuhé látky s roztokem elektrolytu. Nabitý povrch tuhé látky tvoří tzv. vnitřní vrstvu,  

k níţ jsou elektrostatickými a adsorpčními silami přitahovány ionty převáţně opačného 

znaménka (protiionty), jejichţ náboj neutralizuje náboj povrchu – tzv. vnější vrstva. Pro popis 

tohoto uspořádání byly vytvořeny různé modely elektrické dvojvrstvy (Helmholtzův, Gouyův-

Chapmanův, Sternův). [26] 

 
(Obr. 13) Schématické zobrazení zeta potenciálu [36] 
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3.1.2. VLIV ZETA POTENCIÁLU NA STABILITU KOLOIDNÍ DISPERZE  

Význam zeta potenciál spočívá v tom, ţe jeho hodnota úzce souvisí se stabilitou 

koloidní disperze (např. multivitamín sirup). Zeta potenciál indikuje stupeň odporu  

mezi přilehlými, shodně nabitými částicemi (vitamíny) v disperzi. Pro molekuly a částice, 

které jsou dostatečně malé, vysoká hodnota zeta potenciálu bude zachovávat stabilitu,  

tj. roztok nebo disperze se bude bránit agregaci. 

Pokud potenciál nabývá nízkých hodnot, přitaţlivost přesahuje odpor a rozptyl  

se poruší, a dochází k flokulaci (vyvločkování). Takţe, koloidy s vysokým zeta potenciálem 

(kladným nebo záporným) jsou elektricky stabilizovány, dokud koloidy s nízkým zeta 

potenciálem mají tendenci se sráţet nebo vyvločkovat.  

Tabulka č. 4 Stabilita chování koloidů [27] 

Zeta potenciál [mV] Stabilita chování koloidů 

od 0 do ± 5 Rychlá koagulace a flokulace 

od ± 10 aţ ± 30 Počínající nestabilita 

od ± 30 aţ ± 40 Střední stabilita 

od ± 40 aţ ± 60 Dobrá stabilita 

více neţ ± 61 Vynikající stabilita 

Hodnota 30 mV (pozitivní nebo negativní) můţe být brána jako libovolná hodnota, 

která odděluje nízko-nabité povrchy od vysoce-nabitých povrchů. [27] 

Dělící čárou mezi stabilitou a nestabilitou vodné disperze se obvykle uvádí  

buď +30 mV nebo -30 mV. 

Částice, jejichţ hodnota zeta potenciálu je více pozitivní neţ +30 mV jsou obvykle 

povaţovány za stabilní. 

Částice, jejichţ hodnota zeta potenciálu je více negativní neţ -30 mV jsou rovněţ 

povaţovány za stabilní.  [28] 

 

 

 



3.2. EXPERIMENTÁLNÍ METODY PRO STANOVENÍ ZETA 

POTENCIÁLU  

Zeta potenciál není měřitelný přímo, ale lze jej vypočítat pomocí teoretických modelů 

nebo experimentálně pomocí elektroforetických a elektroakustických metod. 

Elektrokinetické jevy a elektroakustické jevy jsou obvyklé zdroje dat pro výpočet zeta

 potenciálu. [27] 

3.2.1. ELEKTROKINETICKÉ JEVY 

Jevy, k nimţ dochází při pohybu fáze s elektrickou dvojvrstvou vůči roztoku v důsledku 

rozdělení elektrické dvojvrstvy (viz pohybové rozhraní) a vzniku elektrokinetického 

potenciálu.  

Patří zde: 

 elektroforéza a elektroosmóza - při nichţ je mechanický pohyb vyvolán 

elektrickým polem  

 sedimentační potenciál a proudový potenciál – elektrické potenciály, které vznikají 

v důsledku mechanického pohybu 

Elektroforéza  

Jedná se o pohyb disperzních částic s elektrickou dvojvrstvou pod vlivem vnějšího 

elektrického pole. Rozdělením elektrické dvojvrstvy obklopující částici (viz pohybové 

rozhraní) získává částice s přilínající vrstvou náboj a v elektrickém poli se pohybuje 

k příslušné elektrodě; zbytek difuzní vrstvy se pohybuje k  elektrodě opačného znaménka. 

Elektroforetickými metodami je moţno nanášet různé povlaky na povrch elektrod.  

Tato metoda je ekonomicky výhodnější neţ elektrolýza a umoţňuje nanášet povlaky 

sloţitějších směsí i vylučování v nevodných prostředích (např. tam, kde je elektrolýza 

neproveditelná v důsledku nasycení materiálu elektrody při elektrolýze vylučovaným 

vodíkem). Elektroforéza je často vyuţívána v lékařství i ve výzkumu (analýza a dělení směsí 

bílkovin, charakterizace povrchů organizmů jako bakterie, viry apod.).  

 

(Obr. 14) Princip metody pohyblivého rozhraní [29] 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/elektricka_dvojvrstva.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/pohybove_rozhrani.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/elektrokineticky_potencial.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/elektrokineticky_potencial.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/elektroforeza.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/elektroosmoza.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/sedimentacni_potencial.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/proudovy_potencial.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/pohybove_rozhrani.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/pohybove_rozhrani.html


Elektroosmóza 

Pohyb kapaliny v kapilárách (porézních hmotách), jejichţ stěny jsou pokryty 

elektrickou dvojvrstvou, vyvolaný rozdílem elektrických potenciálů mezi oběma konci 

kapilár.  

Pomocí změřené proudové rychlosti a proudu procházejícího mezi elektrodami  

lze vypočítat zeta potenciál. 

Elektroosmóza se vyuţívá nejen ke studiu elektrických vlastností fázového rozhraní,  

ale i v technickém měřítku k odvodňování různých porézních a práškovitých hmot  

(např. kaolinu) a k vysušování vlhkého zdiva. [29] 

 

(Obr. 15) Měření elektroosmózy [29] 

Sedimentační potenciál (Dornův potenciál) 

Elektrický potenciál, který vzniká při jednosměrném pohybu částic s  elektrickou 

dvojvrstvou v  disperzním prostředí, vyvolaném mechanickou silou, (např. při sedimentaci 

nabitých částic v gravitačním nebo odstředivém poli) – jev inverzní k  elektroforéze. 

Velikost sedimentačního potenciálu můţe být zjištěna jako rozdíl potenciálů dvou 

elektrod, umístěných v různých výškách v sedimentující disperzi. 

 

(Obr. 16) Schéma měření sedimentačního potenciálu disperze 

[29] 
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Proudový potenciál 

Potenciální rozdíl, který se ustaví mezi konci porézní přepáţky (kapiláry  

nebo soustavy kapilár), jestliţe přepáţkou protéká působením tlaku zředěný roztok 

elektrolytu. Vznik proudového potenciálu je jev inverzní k  elektroosmóze. Velikost 

proudového potenciálu můţe být změřena v podobném uspořádání jako elektroosmóza. 

Proudový potenciál vzniká např. při protékání přírodních vod zemskou kůrou  

nebo u větších vodopádů. Jeho měření slouţí geofyzikům při průzkumu surovinových zdrojů.  

V medicíně se s ním setkáváme při proudění krve v kapilárách organizmů; podmiňuje 

vznik jednoho z píků elektrokardiogramu. Proudový potenciál vzniká také v průběhu 

transportu kapalin (při plnění zásobníků, cisteren apod.). Vzhledem k malé konduktivitě 

uhlovodíků mohou být hodnoty proudového potenciálu v těchto případech značné; čerpací 

zařízení je proto nutno uzemnit. [29] 

 

(Obr. 17) Schéma uspořádání při měření proudového potenciálu [29] 

3.2.2. ELEKTROAKUSTICKÉ JEVY 

Existují dva elektroakustické účinky, které jsou široce pouţívány pro charakterizaci zeta 

potenciálu: koloidní vibrační proud (jev, ke kterému který dochází při šíření ultrazvuku 

tekutinou, která obsahuje ionty a to buď pevných částic nebo kapiček emulze)  

a elektrická akustická amplituda (jev, který je opakem koloidního vibračního proudu. Vzniká 

v koloidech, emluzích a dalších různorodých kapalinách pod vlivem kmitání elektrického 

pole. Toto pole pohybuje částicemi ve srovnání s kapalinou, která generuje ultrazvuk.) 

Existují komerčně dostupné nástroje, které vyuţívají tyto účinky pro měření dynamické 

elektroforetické mobility, která závisí na zeta potenciálu. 

Elektroakustické techniky mají tu výhodu, ţe jsou schopny provádět měření  

 neporušených vzorků, bez ředění. Publikované a dobře ověřené teorie dovolují měření frakcí 

v objemu aţ o 50%. V praxi však tyto teorie vyţadují značné znalosti o vzorku, včetně 

velikosti částic a velikosti rozšíření spolu s mechanickými vlastnostmi obou částic zájmu  

a ředidla. Často jsou tyto vlastnosti neznámé nebo málo známé. [27] 
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3.3. VLIV ZETA POTENCIÁLU NA TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ 

PROCESY 

Závaţným problémem tlakových membránových separací, je časový pokles intenzity 

toku permeátu, který je, vedle celé řady parametrů (např. rychlost proudění nástřiku,  

tlakový rozdíl nad a pod membránou, koncentrace částic disperzního systému), závislý  

na velikosti částic disperzního systému a elektrochemických vlastnostech separované disperze 

i membrány. 

Elektrochemické vlastnosti, včetně z-potenciálu zpracovávané disperze i pouţité 

membrány, se mění se změnou iontového prostředí a se změnou pH (změna iontového 

prostředí můţe být způsobena přídavkem některých solí, např. NaCl, KCl nebo CaCl2).  

Se změnou pH a iontového prostředí disperzního systému se také výrazně mění velikost 

a charakter separovaných částic, coţ má v některých případech velmi významný vliv  

na mikrofiltrační proces. [30] 

3.3.1. VLIV Ζ-POTENCIÁLU DISPERZNÍHO SYSTÉMU A MEMBRÁNY 
NA PRŮBĚH MIKROFILTRACE 

Bylo prokázáno, ţe ustálená hodnota intenzity toku permeátu souvisí jak s velikostí,  

tak i se znaménkem ζ-potenciálu, a ţe se změnou z-potenciálu mění i hodnota intenzity toku 

permeátu. 

ζ-potenciál závisí především na pH a iontové síle prostředí; současně ho však ovlivňuje 

i relativní rychlost pohybu částic vůči prostředí, teplota soustavy, koncentrace  

a druh kapaliny, z čehoţ vyplývá, ţe zeta potenciál je veličina nerovnováţná. [31] 

Kovové oxidy, jako např. Al2O3, ZrO2 a TiO2, ve vodném prostředí hydrolyzují  

a vytváří tak na svém povrchu hydroxidovou vrstvu MOH.  

Tyto –OH skupiny reagují s H+ případně OH- ionty podle rovnice (1), příp. (2).  

V kyselém prostředí dochází k adsorpci iontů H+, zatímco v zásaditém prostředí dochází  

k adsorpci iontů OH-. Náboj povrchu částic je pak funkcí pH. 

MOH + H+ → MOH+2 ↔ M+ + H2O (1) 

MOH + H- → M(OH)-2 ↔ M- + H2O (2) 

V kyselé oblasti pH je tedy povrch nabit kladně, zatímco v zásaditém prostředí nese 

povrch náboj negativní.  

Při pH, které odpovídá izoelektrickému bodu (IEP, ζ-potenciál je roven nule),  

na sebe částice nepůsobí ţádnými silami. Při tomto pH dochází ke koagulaci a disperze 

obsahuje největší mnoţství vločkovitého agregátu Při změně pH povrchový náboj částic 

vzroste, částice jsou vzájemně dispergovány elektrostatickou repulsí a mnoţství agregátů  

se sníţí. 

Je nutné zdůraznit, ţe se nenabíjí jen dispergovaná částice, ale ţe náboj má i samotná 

membrána.  



Při změně pH dochází k protonaci funkčních skupin a mění se tak povrchový náboj 

membrány. V blízkosti nulového náboje membrány by měla být propustnost membrány 

maximální. [30] 

Gustafsson aj. zkoumali vliv pH a NaCl na z-potenciál anatasu. V rozmezí pH 2–10 

stanovili závislosti ζ-potenciálu částic na pH pro koncentrace 0–1M NaCl. Výsledky autorů 

[4] byly následující: s rostoucí koncentrací NaCl se IEP posouvá k vyšším hodnotám pH; 

 s rostoucí koncentrací NaCl klesá absolutní hodnota ζ-potenciálu, a to v celém rozsahu pH; 

koncentrace 1M NaCl je tzv. kritickou koncentrací a při této koncentraci je tedy z-potenciál  

v celém rozsahu kladný. 

Kosmulski aj. zkoumali vlastnosti rutilové disperze v přítomnosti solí. Jako indiferentní 

elektrolyt byl pouţit NaNO3. Pro koncentrace 0 a 10-4M NaNO3 byl IEP rutilu stejný. 

Průběh závislosti ζ-potenciálu na pH se však lišil. V přítomnosti NaNO3 o iontové síle 10-4M 

byla maximální hodnota ζ-potenciálu, ve srovnání s 0M NaNO3, niţší. Autoři dále studovali 

vliv přídavků iontů Mg2+, <Ca2+ a Ba2+ na ζ-potenciál rutilu. Pouţitými solemi byly  

v případě všech tří kationtů dusičnany. S rostoucí iontovou silou disperze rutilu, způsobenou 

přídavkem solí, docházelo v případě všech uvedených solí k posunu IEP k vyšším hodnotám 

pH a zároveň ke zmenšení maximální hodnoty negativního ζ-potenciálu. Jednotlivé soli  

však způsobovaly různý posun IEP a různé zmenšení maxima absolutní hodnoty velikosti  

z-potenciálu. Kationty by se podle vlivu na ζ-potenciál daly od nejslabšího po nejsilnější 

seřadit do následující posloupnosti: Mg2+ <Ca2+ <Ba2+. Autoři dokonce nalezli tzv. kritické 

koncentrace solí, coţ je taková koncentrace, při které je ζ-potenciál v celém rozsahu pH 

kladný. 

Nyström aj. zkoumali vliv iontů Na+, Ca2+, Ba2+ a La3+ na ζ-potenciál disperzí 

CaCO3. V rozsahu pH 7,5–10 nebyl IEP CaCO3 nalezen a ζ-potenciál byl tedy v celém 

rozsahu kladný. Ze závislosti ζ-potenciálu na koncentraci iontu Na+ (ze soli NaCl) bylo 

zřejmé, 

 že s rostoucí iontovou silou se hodnota velikosti ζ-potenciálu zmenšuje. [32] 

Huisman aj. Ve své práci uvádí, že negativně nabité částice zanášejí negativně nabitou 

membránu méně než pozitivně nabité částice. Z toho je zřejmé, že znaménko 

 ζ-potenciálu je často daleko důležitější než jeho absolutní hodnota. [33] 

3.3.2. VLIV pH A KONCENTRACE NaCl NA MIKROFILTRACI DISPERZE 

TiO2 

Experimenty provedené s modelovou disperzí TiO2 na anorganické trubkové 

membráně, za účelem zvýšení intenzity toku permeátu pomocí úpravy pH a iontové síly, 

prokázaly vhodnost této intenzifikační metody pro daný systém. 

Z výsledků měření vyplývá, ţe pH a iontová síla výrazně ovlivňují ζ-potenciál 

membrány a ζ-potenciál disperze, a tím i intenzitu toku permeátu. Se sniţující se hodnotou 

pH, aţ do hodnoty blízké izoelektrickému bodu částic disperze, ustálená hodnota intenzity 

toku permeátu roste. Dále se podařilo prokázat, ţe s rostoucí koncentrací NaCl se posunuje 

izoelektrický bod částic disperze i membrány do vyšších hodnot pH. [30] 



Využití zeta potenciálu k postihnutí jevů na fázovém rozhraní 

Příspěvek se zabývá využitím zeta potenciálu jako veličiny, která má své místo  

při studiu jevů na fázovém rozhraní, v tomto případě především adsorpce z vodných roztoků 

na uhlíkatých materiálech. Změny zeta potenciálu byly sledovány ve dvou základních 

systémech. A to adsorpce iontů těžkých kovů na uhlíkatých materiálech  

a na jílových minerálech. Dále pak při studiu adsorpce tenzidů na různých typech uhlí.  

V obou případech naměřené hodnoty zeta potenciálu (resp. jeho změn) korespondují  

s naadsorbovaným množstvím těžkého kovu či povrchově aktivní látky. 

Je patrné, že naadsorbované množství SDS při dané rovnovážné koncentraci je přímo 

úměrné změně zeta potenciálu. Tento fakt je možné využít při hodnocení mechanismu 

adsorpce tenzidů. Výsledky lze dále aplikovat při odstraňování tenzidů  

z odpadních vod (adsorpcí na vhodných sorbentech) nebo při studiu flotačního procesu,  

ve kterém se tenzidy uplatňují jako tzv. sběrače. V případě adsorpce iontů těžkých kovů byl, 

mimo jiné, kladen důraz na vliv pH na adsorpční proces. A také zde je možné nalézt souvislost 

mezi adsorpční kapacitou a zeta potenciálem. Mezi další studované případy využití měření 

zeta potenciálu lze jmenovat hodnocení oxidických katalyzátorů či anorganických pigmentů. 

[34] 

3.4. VYUŢITÍ ZETA POTENCIÁLU 

Měření zeta potenciálu je často klíčem k pochopení disperze a agregačních procesů  

v různých aplikacích jako je čištění vody, odlévání keramiky a sloţení barev, inkoustů  

a kosmetiky. [35] 

Mnoho průmyslových odvětví vyuţívá velké mnoţství vody, které se kontaminuje 

během výrobního procesu.  

Odvodnění je nyní velmi důleţité, protoţe náklady na jeho odstranění se zvyšují. 

Měření zeta potenciálu můţeme pouţít k optimalizaci vyuţívání drahých vločkovačů  

a urychlení procesu flokulace. [36] 

Zeta potenciál můţe být také kontrolní parametr v procesech, jako adheze, povrchové 

nátěry, filtrace, mazání a koroze. V důsledku toho, ţe přítomnost či nepřítomnost nabitých 

skupin na povrchu makroskopických materiálů, jako jsou vlasy, skelná vlákna, buničina  

a plastové fólie, bylo odhaleno, ţe jejich zeta potenciál můţe přímo ovlivnit jejich výkon  

a procesní charakteristiky. [35] 

 

 

 

 

 



4. LABORATORNÍ TESTY ELEKTRODIALÝZY SE VZORKY 

KOLOIDNÍCH ROZTOKŮ 

Náplní praktické části bylo změřit elektrokinetický potenciál vzorků koloidních roztoků 

a na základě změřených hodnot určit chování koloidů. Dále byl sledován průběh 

elektrodialýzy daných vzorků a porovnány vstupní hodnoty některých ukazatelů jakosti 

s hodnotami po elektrodialýze.  

K dispozici byly 3 vzorky důlní vody, které byly odebrané z lokality VJ Jeremenko 

v různých časových intervalech. Dále byl k dispozici vzorek nerozpuštěných látek z téţe důlní 

vody. Tento vzorek byl získán při filtraci důlní vody přes membránový filtr s póry 4 μm. 

Poslední vzorek byl splach z membrán. Tento vzorek byl odebrán z membrán  

po elektrodialýze důlní vody Jeremenko. 

Tabulka č. 5 Označení vzorků 

2 I důlní voda z lokality Jeremenko 14.8. 2009 

4 II důlní voda z lokality Jeremenko 12.10. 2009 

5 III důlní voda z lokality Jeremenko 24.11. 2009 

 

 

                        

(Obr. 18) DV z lokality Jeremenko                              (Obr. 19) Splach z membrán a NL 

 

 

 



4.1. VSTUPNÍ ROZBOR VODY 

Tabulka č. 6 Vstupní rozbor důlní vody 

Ukazatelé jakosti Jednotka Stanovené hodnoty 

Číslo vzorku 2 4 5 

pH  7,12 7,84 7,48 

CHSKMn mg.l
-1

  14,4 7,44 

BSK5 mg.l
-1

  3,37 1,64 

Ca+Mg  mmol.l
-1

 9,38 9,11 8,82 

Ca
2+

 mmol.l
-1

 3,92 3,67 3,72 

Ca
2+

       mg.l
-1

 157,11 147,09 149,1 

Mg
2+

      mmol.l
-1

 5,46 5,44 5,1 

Mg
2+

      mg.l
-1

 132,79 132,3 124,03 

Fe celk.vešk. mg.l
-1

 2,04 1,38 1,22 

Mn mg.l
-1

 >0,3 0,3 0,4 

NH4
+           

 mg.l
-1

  0,046 0,235 

N-NH4   mg.l
-1

 0,00 0,04 0,18 

SO4
2-

 Hach mg.l
-1

 760  588 

SO4
2-

 spektro. mg.l
-1

 760 715 528 

SO4
2-

 gravim. mg.l
-1

 700   

SiO2 mg.l
-1

  3,3 9,7 

Cl
-
          mg.l

-1
 4 270 4 222 4 672 

Zákal ZF 12  12,2 

Vodivost mS.m
-1

 1 602 1 596 1 659 

Veškeré látky  mg.l
-1

 10 300 10064 9824 

Nerozp. látky  mg.l
-1

  11 11 

Rozp. látky mg.l
-1

  10053 9813 

Volný oxid uhličitý mg.l
-1

 115 224 34 

Hydrogenuhličitany mg.l
-1

 2 120 2 130 1 980 

Celkový CO2 mg.l
-1

  1 762 1 466 

Uhličitany mg.l
-1

 0 0 0 



4.2. APLIKACE ELEKTRODIALÝZY 

ED testy všech tří vzorků důlní vody z lokality VJ Jeremenko byly provedeny  

na elektrodialyzéru typu P ED(R)-Z/10-1.0. Součástí elektrodialyzéru je svazek,  

který se skládá z 11 kusů kationvýměnných a 10 kusů anionvýměnných membrán oddělených 

rozdělovači šířce 0,8 mm, které zajišťují rovnoměrný tok v komoře. Na obou okrajích jsou 

kationvýměnné membrány, elektrody jsou pokryté platinou, takţe lze provádět změnu polarity 

na svazku. 

4.2.1. METODIKA MĚŘENÍ 

Pracovní napětí bylo 12 V. Průtok čerpadel se pohyboval okolo 58 l/h. Pracovní teplota 

se pohybovala v rozmezí 20-25°C. Teplota je velmi důleţitým parametrem, jelikoţ vodivost 

se s teplotou výrazně mění.  

Pro měření všech tří vzorků důlní vody byl zvolen vsádkový reţim  

(tzv. ,,Batch system“) elektrodialyzéru. Z 2 litrových nádrţí se čerpá roztok do svazku  

a pro průchodu svazkem přepadává zpět do zásobníku. Při vsádkovém zapojení postupně 

klesají koncentrace solí v diluátu, tím se zvyšuje odpor a klesá procházející proud, jedná  

se tedy o neustálený děj. Měření obvykle končí při dosaţení vodivosti 1 mS.cm-1,  

ale lze samozřejmě odsolovat dál a pokračovat do niţších hodnot vodivosti. V průběhu 

procesu se sleduje pH, teplota, vodivost, napětí a proud. 

 

(Obr. 20) Elektrodialyzér v laboratoři 

 

 



4.2.2 PRŮBĚH ELEKTRODIALÝZY 

Tabulka č. 7 Naměřené hodnoty vzorku č. 2 

čas 

(min) 
pH 

vodivost 

(mS.cm
-1

) 

teplota 

(°C) 

napětí 

(V) 

proud 

(A) 

0 7,85 14,74 21,6 15,0 1,34 

10 8,28 8,31 22,7 15,0 1,27 

20 8,46 3,36 23,7 15,1 0,71 

30 8,00 0,88 24,4 15,1 0,25 

40 7,55 0,23 24,8 15,1 0,10 

Z naměřených hodnot vyplývá, ţe hodnoty vodivosti a proudu v závislosti na čase 

klesají. Teplota, pH a napětí během procesu elektrodialýzy stoupá. Tyto skutečnosti jsou 

patrné v následujícím grafu č. 1 a dále. (viz příloha 1, 2, 3, 4). 

 

(Graf č. 1) Změna vodivosti v závislosti na čase I 



Tabulka č. 8 Naměřené hodnoty vzorku č. 4 

čas 

(min) 

vodivost 

(mS.cm
-1

) 
pH 

teplota 

(°C) 

proud 

(A) 

ORP 

(mV) 

0 15,84 7,60 21,7 1,58 -41,4 

5 12,13 7,95 23,0 1,47 -63,2 

10 8,75 8,13 23,5 1,26 -73,8 

15 5,72 8,25 23,9 0,99 -79,2 

20 3,52 8,28 24,1 0,71 -81,5 

25 1,88 8,24 24,3 0,46 -79,2 

Z naměřených hodnot vyplývá, ţe teplota a pH během procesu elektrodialýzy stoupá. 

Naopak hodnoty vodivosti a proudu v závislosti na čase klesají. Oxidačně-redukční 

potenciál nabývá rostoucích záporných hodnot. Tyto skutečnosti jsou patrné v následujícím 

grafu č. 2 a dále (viz příloha 5, 6, 7, 8). 

 

(Graf č. 2) Změna vodivosti v závislosti na čase II 
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Tabulka č. 9 Naměřené hodnoty vzorku č. 5 v diluátu 

čas 

(min) 

vodivost 

(mS.cm
-1

) 
pH 

teplota 

(°C) 

proud 

(A) 

ORP 

(mV) 

0 16,59 7,48 22,2 1,48 -26,1 

5 12,09 8,12 23,9 1,42 -68,2 

10 8,94 8,32 24,4 1,24 -80,6 

15 5,87 8,43 24,7 1,00 -87,6 

20 3,62 8,50 24,9 0,73 -92,4 

25 2,08 8,51 25,1 0,49 -93,7 

30 1,08 8,48 25,2 0,39 -91,9 

Tabulka č. 10 Naměřené hodnoty vzorku č. 5 v koncentrátu 

čas 

(min) 

vodivost 

mS.cm
-1

 
pH 

teplota 

(°C) 

proud 

(A) 

ORP 

(mV) 

30 28,8 8 24,9 0,39 -59,6 

V koncentrátu oproti diluátu byla naměřena velmi vysoká vodivost, coţ způsobilo 

nárůst napětí v celém vzorku. V důsledku tohoto jevu nelze koncentrát správně proměřit. 

 

(Graf č. 3) Změna vodivosti v závislosti na čase III 
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4.3. MĚŘENÍ ZETA POTENCIÁLU 

Pro měření zeta potenciálu daných vzorků byl pouţit přístroj Zetasizer Nano ZS  

od společnosti Malvern. Tento přístroj měří částice o velikosti 5nm -10μm. Zeta potenciál je 

měřen vyvoláním elektrického pole v roztoku. Částice migrují k elektrodě s opačným 

nábojem rychlostí v poměru k velikosti zeta potenciálu. Tato Rychlost se měří za pouţití 

techniky LDP (laserové dopplerovské anemometrie). Frekvenční nebo fázový posun 

z dopadajícího laserového paprsku způsobený migrujícími částicemi se měří jako mobilita 

částice a ta je přeměněna na zeta potenciál zadáním viskozity a aplikací Smoluchowského 

teorie. 

4.3.1 METODIKA MĚŘENÍ 

Pro měření byla pouţita plastová zeta cela (kyveta) s elektrodami a kapilárou  

ve tvaru U (Obr. 22). Všechny 3 vzorky důlní vody z lokality VJ Jeremenko byly proměřeny 

3 krát. Tuhé vzorky (splach z membrán a NL z důlní vody) byly proměřeny 2 krát. Teplota 

během měření byla konstantní (25°C). Viskozita byla 0,8872 mPa.s. 

Nejprve se kapilární zeta cela naplní vzorkem pomocí injekční stříkačky. Pokud je 

vzorek v tuhém stavu (splach z mebrán a NL z důlní vody) je nutné pro měření odebrat 1 hm. 

% vzorku a rozpustit jej v 10 ml demineralizované vody. Poté se otvory zeta cely utěsní 

pomocí zátek. Celu je nutné osušit a zbavit ji moţných nečistot (otisky, mastnota), 

způsobených při drţení a aplikaci vzorku. Poté se zeta cela vloţí do Zeta metru a nastaví  

se všechny potřebné údaje do programu (název vzorku, typ cely, typ měřeného vzorku, počet 

měření atd.). Nakonec se spustí proces měření a přístroj vyhodnotí všechny potřebné údaje. 

 

                                          

   (obr. 21) Zetasizer Nano ZS                                             (obr. 22) zeta cela 

 



5. VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ  

5.1 VÝSLEDKY PO ELEKTRODIALÝZE 

5.1.1. VZOREK Č. 2 (DV Z LOKALITY VJ JEREMENKO 14.8. 2009) 

 

Tabulka č. 11 Koncentrace ukazatelů jakosti v diluátu a koncentrátu I 

Ukazatelé jakosti Jednotka Diluát Koncentrát 

nerozpuštěné látky mg.l
-1

 0 90 

rozpuštěné látky mg.l
-1

 156 17 810 

sírany mg.l
-1

 9 1 544 

chloridy mg.l
-1

 28 7 840 

hydrogenuhličitany mg.l
-1

 68 2 940 

Grafy koncentrace chloridů a síranů jsou uvedeny v příloze 13 a 14. 

 

(Graf č. 4) Koncentrace veškerých látek ve vstupu, diluátu a koncentrátu I 
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5.1.2 VZOREK Č. 4 (DV Z LOKALITY VJ JEREMENKO 12.10. 2009) 

Tabulka č. 12 Koncentrace ukazatelů jakosti v diluátu a koncentrátu II 

Ukazatelé jakosti Jednotka Diluát Koncentrát 

nerozpuštěné látky mg.l
-1

 0,0 114 

rozpuštěné látky mg.l
-1

 1140,0 17366 

sírany mg.l
-1

 71,6 1435 

chloridy mg.l
-1

 333,0 8118 

hydrogenuhličitany mg.l
-1

 542,0 2652 

uhličitany mg.l
-1

 0,0 0 

celkový CO2 mg.l
-1

 435,0 2006 

volný CO2 mg.l-1 44,0 93 

vázaný CO2 mg.l-1 391,0 1913 

Grafy koncentrace síranů, chloridů, HCO3
-
, RL, vol.CO2 a celk. CO2 viz příloha 

 

(Graf č. 5) Koncentrace nerozpuštěných látek ve vstupu, diluátu a koncentrátu II 

 



5.1.3 VZOREK Č. 5 (DV Z LOKALITY VJ JEREMENKO 24.11. 2009) 

Tabulka č. 13 Koncentrace ukazatelů jakosti v diluátu a koncentrátu III 

Ukazatelé jakosti Jednotka Diluát Koncentrát 

nerozpuštěné látky mg.l
-1

 0,0 180 

rozpuštěné látky mg.l
-1

 728,0 18324 

sírany mg.l
-1

 26,3 1125 

chloridy mg.l
-1

 205,0 8645 

hydrogenuhličitany mg.l
-1

 300,0 2222 

uhličitany mg.l
-1

 35,0 234 

celkový CO2 mg.l
-1

 268,0 1946 

Volný CO2 mg.l
-1

 0,0 0 

Vázaný CO2 mg.l
-1

 268,0 1946 

 

(Graf č. 6)Koncentrace rozpuštěných látek ve vstupu, diluátu a koncentrátu III 

 

 

 

 



 

 

(Graf č. 7)Koncentrace nerozpuštěných látek ve vstupu, diluátu a koncentrátu III 

Z výsledků vyplývá, ţe koncentrace NL, RL, síranů, chloridů, hydrogenuhličitanů  

i celk. CO2 na vstupu všech tří vzorků důlní vody je podstatně niţší neţ koncentrace všech 

těchto látek v koncentrátu po elektrodialýze. Pouze koncentrace volného CO2 byla  

oproti vstupní hodnotě výrazně niţší. Pro přehledné srovnání koncentrace látek ve vstupu, 

diluátu a koncentrátu byly zvoleny sloupcové grafy (viz výše a v příloze). 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZETA POTENCIÁLU 

Tabulka č. 14 Naměřené hodnoty zeta potenciálu 

Vzorky 
Konduktivita 

(mS.cm
-1

) 

Zeta potenciál 

(mV) 
Teplota (°C) 

Jeremenko vz. 2_1 16,6 -16,3 25 

Jeremenko vz. 2_2 16,7 -15,8 25 

Jeremenko vz. 2_3 17,5 -17,0 25 

Jeremenko vz. 4_1 17,3 -15,0 25 

Jeremenko vz. 4_2 17,9 -17,7 25 

Jeremenko vz. 4_3 18,3 -15,7 25 

Jeremenko vz. 5_1 17,2 -16,1 25 

Jeremenko vz. 5_2 18,2 -14,1 25 

Jeremenko vz. 5_3 18,7 -15,0 25 

Splach z membrán 1 0,0487 -19,4 25 

Splach z membrán 2 0,0489 -18,6 25 

NL z důlní vody 1 0,0934 -31,0 25 

NL z důlní vody 2 0,0934 -31,0 25 

U všech vzorků důlní vody z lokality VJ Jeremenko byla naměřena velmi vysoká 

konduktivita, jeţ způsobila komplikace při měření. Ačkoli byly vzorky různého stáří nemělo 

to vliv na hodnotu zeta potenciálu, která se pohybovala v rozmezí -15 aţ -17,7 mV (kategorie 

počínající nestability). Teplota byla během měření konstantní.  

U vzorků s NL z důlní vody se hodnota zeta potenciálu pohybovala okolo -31 mV,  

coţ je povaţováno za oblast, kdy jsou koloidní částice velmi stabilní a nemůţe docházet  

ke koagulaci. 

U vzorků se splachem z membrán byla naměřená hodnota zeta potenciálu  

okolo -19 mV, coţ můţeme zařadit do kategorie počínající nestability. 

 

 

 

 

 

 



6. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení vlivu změny zeta potenciálu koloidních 

roztoků na membránové procesy. K objasnění této problematiky poslouţily laboratorní testy 

měření zeta potenciálu důlní vody z lokality VJ Jeremenko.  

U všech tří vzorků důlní vody byla naměřena velmi vysoká konduktivita, jeţ způsobila 

komplikace při měření. Ačkoli byly vzorky různého stáří nemělo to vliv na hodnotu zeta 

potenciálu, která se pohybovala v rozmezí -15 aţ -17,7 mV, tedy kategorie počínající 

nestability. Důsledkem je neţádoucí proces flokulace těchto částic. 

Dále byla měřena hodnota zeta potenciálu nerozpuštěných látek, které byly získány  

ze vzorku pomocí filtrace důlní vody na membránových filtrech. Hodnota zeta potenciálu 

těchto nerozpuštěných látek byla výrazně vyšší okolo -31 mV. Koloidní částice jsou  

jiţ stabilní a nemají tendenci se shlukovat a tvořit agregáty větších rozměrů, které by ucpávaly 

póry membrány  

Po procesu elektrodialýzy byl z membrán odebrán další vzorek, který byl k dispozici 

pro měření. Hodnota elektrokinetického náboje ze splachu z membrán se pohybovala  

okolo -19 mV, coţ opět odpovídá kategorii počínající nestability. 

Během procesu elektrodialýzy byly sledovány také změny koncentrace nerozpuštěných 

a rozpuštěných látek, síranů, chloridů, hydrogenuhličitanů i celk. CO2 ve vstupu, diluátu  

a koncentrátu. Z výsledků vyplývá, ţe koncentrace v jednotlivých ukazatelích jakosti  

na vstupu je výrazně niţší neţ koncentrace těchto látek v  koncentrátu po procesu. Příčinou 

tohoto jevu je průchod koloidních částic membránou při odsolovacím procesu. Pouze 

koncentrace volného CO2 byla oproti vstupní hodnotě výrazně niţší. 

Z dosaţených výsledků vyplývá, ţe hlavní odpovědnost za stabilitu koloidních částic 

nese jiţ zmíněný elektrokinetický potenciál. Zvyšováním toho povrchového náboje dochází 

k zvyšování agregátní stability koloidních disperzí. Mechanismů, jeţ ovlivňují zvyšování zeta 

potenciálu je celá řada. Velmi důleţitý faktor je pH disperze, protoţe vlivem sniţování pH 

(změna iontového prostředí můţe být způsobena přídavkem některých solí, např. NaCl, KCl 

nebo CaCl2) aţ k IEP dochází ke zvýšení toku permeátu. Další moţností jak ovlivnit zeta 

potenciál je pomocí povrchově aktivních látek ionického charakteru (SDS, Tween).  

Při výběru vhodného tenzidu je, ale třeba nejprve znát znaménko zeta potenciálu,  

protoţe pouţití opačně nabitého povrchu aktivního iontu vede k neutralizaci tohoto náboje. 

[37] 

V současnosti se vyuţívá také princip tzv. stérické stabilizace. Při tomto procesu  

se přidávají do disperze látky, které specificky adsorbují na povrch částice, kde vytvářejí 

povrchovou vrstvu, aniţ ovlivňují povrchový náboj částice. V praxi se vyuţívají neionické 

tenzidy a polymerní látky (PEG, PVP). Všechny tyto chemické způsoby změny zeta 

potenciálu jsou poměrně ekonomicky náročné. Tudíţ stále nejvýhodnější je vyuţití 

mechanické předúpravy před samotným odsolovacím procesem elektrodialýzy.  

 



Měření zeta potenciálu koloidních částic na vstupu ukázalo, ţe mají tendenci  

se shlukovat. Vhodným zařazením je tedy mikrofiltrační či nanofiltrační proces (dle velikosti 

agregatů), kterým se odstraní většina částic a tím při elektrodialýze nedochází k zanášení  

a následnému ucpaní membrány, coţ bylo hlavní prioritou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM LITERATURY 

[1] JELÍNEK, Luděk.: Desalinační a separační metody v úpravě vody. 1.vyd. Praha: 

VŠCHT, 2008. 171 s. ISBN 978-80-7080-705-7. 

[2] PODHOLA, Martin.: Membránové čištění kontaminované vody. Praha: VŠCHT, 2009. 

[cit. 2010-04-13] Dostupné z WWW:  

<http://www.vscht.cz/uchop/udalosti/skripta/l5r/membr_cist_kont_vody.htm>. 

[3] Separační a analytické metody v ochraně ţivotního prostředí, Sborník přednášek, Ústav 

makromolekulární chemie AV ČR 1996, Praha. 

[4] Membrain.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-13]. Tlakové membránové procesy. Dostupné 

z WWW: <http://www.membrain.cz/obory-cinnosti/pouzivane-

technologie/tlakove membranove-procesy.htm>. 

[5] DRDA, M; SVOBODA, M. Membránové úpravny vody AMAYA. Vodní hospodářství. 

2009, 59, 8, s. 293-294. 

[6] SUKOVÁ, I.: Pouţití membránové techniky v mlékárenství. 

Dtsch. Milchwirtschaft, 2004, 55, 18, s. 710-712. 

[7] DOLEJŠ P., KALOUSKOVÁ N., NOGOVÁ Z.: Vyuţití membránových procesů  

při úpravě pitné vody. Brno. VUT [cit. 2010-04-13]. Dostupné z WWW:  

< http://www.smv.cz/res/data/014/001646.pdf>. 

[8] JAHODA, Milan. Vscht.cz [online]. 2003 [cit. 2010-04-13]. Membránové procesy. 

Dostupné z WWW: <http://www.vscht.cz/uchi/ped/bc05/09.membranove.procesy.pdf>. 

[9] KUTAL T., CEBEJŠEK L.: Praktické zkušenosti s vyuţitím membránových 

separačních metod pro úpravu pitné vody. SOVAK, 2007, 3, s. 12-13. 

[10] MIKA, Daniel.: Vscht.cz [online]. 2006 [cit. 2010-04-13]. Membránové procesy. 

Dostupný ze WWW: <www.chi.ii.text.k27.membranove.procesy.html>. 

[11] Pepinuvutes.estranky.cz [online]. 2009 [cit. 2010-04-13]. Vyuţití reverzní osmózy 

k přípravě akvarijní vody. Dostupné z WWW: 

<http://www.pepinuvutes.estranky.cz/stranka/Reverzni-osmoza>. 

[12] Puresystem.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-13]. Druhy filtrací. Dostupné z WWW: 

<www.puresystem.cz/.../fyzikalni/mikrofitrace.html>. 

[13] KOTYZA J., SOUDEK P.: Léčiva- ,,Nový” enviromentální polutant. Chemické listy, 

2009, 103, s. 540-547. 

[14] Separace v biotechnologiích. Praha: VŠCHT, 2004 [cit. 2010-04-13]. Dostupné  

z WWW: < http://www.vscht.cz/kch/kestazeni/sylaby/separ.pdf >. 

http://www.smv.cz/res/data/014/001646.pdf
http://www.chi.ii.text.k27.membranove.procesy.html/


[15] Vydavatelstvi.vscht.cz [online]. 2009 [cit. 2010-04-13]. Schéma elektrodialyzátoru. 

Dostupné z WWW: <www.vydavatelstvi.vscht.cz/.../elektrodialyza.html>. 

[16] BANASIAK L. J, SCHÄFER A.I.: Removal of inorganic trace contaminants  

by electrodialysis in a remote Australian community. Desalination,2009, 248, s. 48–57. 

[17] POHLOVÁ, I; ŠAFAŘÍKOVÁ, M.: Membránové procesy. Praha: VTEI, 1998  

[cit. 2010-04-14]. Dostupné z WWW: <www.mzp.cz>.  

[18] BARTOVSKÁ, L; ŠIŠKOVÁ, M. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. 5. 

vyd. Praha: VŠCHT, 2005. 244 s. 

[19] TUHOVČÁK, L.; ADLER, P.; RACLAVSKÝ, J.: Vodárenství a úprava vody. Brno: 

VUT, FAST, 2006 [cit. 2010-04-14]. 

[20] MIKULÁŠEK, P.: Aplikace tlakových membránových procesů při zpracování 

odpadních vod, EKO–Ekol. 1995, 6, 2. 

[21] EL-SADEK Alaa, Water desalination: An imperative measure for water security  

in Egypt. Desalination, 2010, 250, s. 876–884. 

[22] LAINE J.-M., DURAND-BOURLIER L., VIAL D.: Ultrafiltration membrane full-

scale experience: status after 10 years of operation and large-scale plant capacity 100,000 

m
3
/day. Water Sci.Technol.:Water Supply, 2001, 1, s. 265-270. 

[23] BAUDIN I., CAMPOS C., LAINE J.-M.: Removal of organic matter by the PAC-UF 

process: first two years of a full-scale application. Water Sci.Technol.:Water Supply, 2001, 

4, s. 253-263. 

[24] Asio.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-13]. Průmyslové vyuţití membránové filtrace - 

technologie FMX. Dostupné z WWW: <http://www.asio.cz/>. 

[25] VILIMOVSKÁ, Martina.: Zeta potenciál jako indikátor povrchových vlastností. 
CHEMagazín, 2008, 18, 2. 

[26] Vydavatelstvi.vscht.cz [online]. 2009 [cit. 2010-04-13]. Elektrokinetický potenciál. 

Dostupné z WWW:  

<http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/elektrokineticky_potencial.html>. 

[27] Wikipedia.org [online]. 2010 [cit. 2010-04-13]. Zeta potential. Dostupné z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Zeta_potential>. 

 

 



[28] Silver-colloids.com [online]. 2004 [cit. 2010-04-13]. Zeta potential. Dostupné 

z WWW: <http://www.silver-colloids.com/Tutorials/Intro/pcs12.html>. 

[29] Vydavatelstvi.vscht.cz [online]. 2009 [cit. 2010-04-13]. Elektrokinetické jevy. 

Dostupné z  WWW:  

<http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/elektrokineticke_jevy.html>. 

[30] VELIKOVSKÁ P., MIKULÁŠEK P.: Vliv pH a koncentrace NaCl na mikrofiltraci 

disperze TiO
2
. CHEMagazín,2005, 15, 4. 

[31] KOMERS, K.: Základy koloidní chemie. 1. vyd., Univerzita Pardubice, 1996. ISBN 

80-7194-045-3. 

[32] NYSTRÖM, R.; LINDÉN, M.; ROSENHOLM, J.B.: The influence of Na
+
, Ca

2+
, Ba

2+
 

and La
3+

 on the ζ-potential and the yield stress of calcite dispersions. Colloid and Inter.Sci, 

2001, 242, s. 259–263. 

[33] HUISMAN, I.; TRÄGÅRDH, G.; TRÄGÅRDH, CH.; PIHLA JAMÄKI, A.: 

Determining the zeta-potential of ceramic microfiltration membranes using the 

electroviscous effect. Membr.Sci., 1998, 147, s.187–194. 

[34] MARŠÁLEK R.: Vyuţití zeta potenciálu k postihnutí jevů na fázovém rozhraní. 

Chemické listy, 2008, 8, s. 654-655. 

[35] Bic.com [online]. 2009 [cit. 2010-04-13]. When zeta potential is important. Dostupné 

z WWW: <http://www.bic.com/Zeta_Potential_overview.html>. 

[36] Malvern.com [online]. 2010 [cit. 2010-04-13]. I want measure zeta potential. 

Dostupný ze WWW: 

<http://www.malvern.com/LabEng/products/iwtm/zeta_potential.html>. 

[37] KVÍTEK, Libor: Studium přípravy a aplikačních moţností nanočástic stříbra. 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2008 [cit. 2010-04-13]. Dostupné z WWW: 

<http://www.upol.cz/.../HP_Kvitek.pdf>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bic.com/Zeta_Potential_overview.html

