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ANOTACE 

Předložená práce se zabývá separací koloidních roztoků pomocí keramických 

membránových procesů. V první části se pojednává o všeobecné charakteristice 

membránových procesů, o membránách samotných, výhodách a nevýhodách 

membránových procesů a o jejich využití v České republice. V další části jsou 

popisovány koloidní roztoky a keramické membrány. Zaměřuje se na přípravu 

keramických membrán a jejich použití. V experimentální části je popsán laboratorní 

proces mikrofiltrace se vzorkem důlní vody Jeremenko. Závěrečná část se zabývá 

vyhodnocením získaných výsledků měření. 

 

Klíčová slova: membránové procesy, mikrofiltrace, koloidní roztok, keramické 

membrány. 

 

SUMMARY 

This thesis deals with the separation of colloidal solutions using ceramic membrane 

processes. The first part discusses the general characteristics of membrane processes, 

the membranes themselves, advantages and disadvantages of membrane processes 

and their use in the Czech Republic. In another part of the colloidal solutions are 

described and ceramic membranes. It focuses on the preparation of ceramic 

membranes and their use. In the experimental part describes the laboratory 

microfiltration process to mine water sample Jeremenko. The final section deals with 

the evaluation of obtained results. 

 

Key words: membrane processes, microfiltration, colloidal solution, ceramic 

membrane. 
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1 ÚVOD 

V současné době hraje membránová věda vedoucí roli v inovativních procesech a je 

považována za jednu z hlavních výzkumných aktivit ve všech vyspělých zemích 

světa. Membránové procesy v sobě mají obrovský potenciál využití a jde jen o to 

tento potenciál odhalit a správně využít v naší vodárenské praxi.  

V dnešní době je kladen důraz především na nahrazení velkých, drahých                    

a energeticky náročných technologických zařízení a procesů menšími, méně 

nákladnými a účinnějšími, která minimalizují dopad na životní prostředí, jsou 

bezpečnější a zároveň umožňují či usnadňují řízení na dálku, automatizaci a zajišťují 

vyšší kvalitu produktů. Na všechny tyto požadavky jsou odpovědí právě 

membránové procesy. 

Výzkum je také zaměřován na materiál membrán. I když ne zcela nově, ale s novým 

potenciálem, se nabízí možnost využití keramických mikrofiltračních membrán. Přes 

jejich výborné vlastnosti byla jejich aplikace pro úpravu vody limitována zejména 

jejich cenou, dále také skutečností, že i ty největší moduly, ve kterých byly 

komponovány jednotlivé keramické elementy, dávaly poměrně malý výkon. Zejména 

z těchto dvou důvodů nemohly keramické membrány v minulosti úspěšně 

konkurovat masivnímu nasazení polymerních membrán v technologických procesech 

úpravy vody. Tyto nedostatky byly s časem téměř odstraněny a nyní keramické 

mikrofiltrační membrány předčí své polymerní konkurenty zejména v mechanické 

stabilitě a chemické odolnosti. 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit účinnost separace koloidních roztoků 

keramickými membránovými procesy. 
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2 CHARAKTERISTIKA MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ 

Membránové procesy  jsou procesy, při kterých dochází k selektivnímu transportu jedné 

složky přes membránu vlivem rozdílných vlastností dělených látek. Podmínkou tohoto 

transportu látek přes membránu je přítomnost hnací síly. Tou může být rozdíl 

koncentrací, tlaku, teploty nebo elektrického potenciálu.  [1]  

 

2.1 Obecné schéma membránových procesů 

Pro membránové procesy je charakteristické to, že vstupující proud (nástřik) je rozdělen 

na dva proudy, a to na retentát (proud, který membránou neprošel) a permeát (proud 

prošlý membránou), což znamená že produktem je buď retentát nebo permeát (což je 

také vyobrazeno níže na obr. č. 1). [1, 2] 

Vstupní proudy lze také dělit podle koncentrace na ochuzený proud (diluát)                     

a koncentrovaný proud (koncentrát).  [1] 

 

 

Obrázek 1 Obecné schéma membránového procesu [1] 

 

2.2 Typy hnací síly 

Jak již bylo uvedeno, pro uskutečnění separace na membráně je podmínkou 

přítomnost hnací síly, kterou může být: 

 

 - Rozdíl tlaku - Látka se přes membránu dostane pomocí rozdílného tlaku látky 

před a za membránou. Různé složky směsi se pohybují různě rychle z důvodu 

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

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

membrány rozpouštějí a potom na druhé straně membrány desorbují). 
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 - Rozdíl koncentrací - Látka se přes membránu dostane pomocí rozdílné 

koncentrace látky před a za membránou. Různé látky se pohybují různou rychlostí 

z důvodu různého difúzního koeficientu. 

 - Elektrické pole – Elektricky nabité částice migrují pomocí působení elektrického 

pole. Vložením iontově selektivní membrány dochází k separaci složek na základě 

jejich polarity a síly náboje. 

 - Teplotní gradient – Rozdíl teplot mezi dvěma fázemi oddělenými membránou 

může kromě transportu tepla způsobit také migraci materiálu membránou. 

 

Během separace se však projevují i děje, které působí proti námi vložené hnací síle 

(např. zkoncentrování separované látky – na membráně vede ke vzniku 

koncentračního gradientu a vzniku osmotického toku proti směru separace).             

V ideálním případě tedy musí být vložená hnací síla větší než součet všech sil 

působících v opačném směru.  [1] 

Membránové procesy jsou nejčastěji klasifikovány dle druhu hnací síly (Tab. č. 1) 

 

Tabulka 1 Rozdělení membránových procesů dle druhu hnací síly [10] 

Rozdíl tlaku Rozdíl koncentrace Rozdíl el. potenciálu Rozdíl teploty

Mikrofiltrace Separace plynů Elektrodialýza Mem. destilace

Ultrafiltrace Pervaporace

Nanofiltrace Dialýza

Reverzní osmóza Osmóza  

 

Membránové procesy lze dělit i podle typické velikosti pórů membrány, která 

koresponduje s jejími separačními vlastnostmi, viz obr. č. 2. [8] 
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Obrázek 2 Rozdělení membránových procesů dle velikosti separovaných částic [8] 

 

2.3 Uspořádání membránových procesů 

Membránové separace lze realizovat v následujícím uspořádání: 

  - statické (dead-end), viz obr. č. 3, 

  - dynamické: 

   - s rotující membránou 

   - s rotujícím diskem a membránou 

   - s tekutinou proudící podél membrány (cross-flow), viz obr. č. 3. 

Při statické membránové (dead-end) filtraci vytváří dispergovaná látka na povrchu 

membrány vrstvu (filtrační koláč, gelová vrstva), jejíž výška se v průběhu filtrace 

zvyšuje a tím dochází k růstu odporu vůči průtoku permeátu v důsledku velmi nízké 

propustnosti vrstvy tvořené např. vysokomolekulárními látkami, příp. jemnými 

disperzemi. Proto je tento způsob filtrace využíván převážně v laboratorním měřítku. 

Tvorbě vrstvy lze předejít tzv. dynamickým uspořádáním filtračního procesu, kdy 
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relativní pohyb mezi filtrační přepážkou a zpracovávánou disperzí omezuje 

nahromadění částic na povrchu membrány, čím je zachováván vyšší průtok tekutiny.  

Nejčastěji využívaným dynamickým uspořádáním filtrace je cross-flow filtrace, při 

které, na rozdíl od statické filtrace, kdy je směr přítoku filtrované kapaliny a toku 

filtrátu ve filtrační přepážce shodný, je obvykle tok kapaliny orientován podél 

povrchu membrány a vyčištěná kapalina odtéká v kolmém směru na vstupní proud. 

Při tomto způsobu provedení membránové filtrace zpravidla nevzniká kalový koláč. 

Dynamická membránová filtrace však vyžaduje, na rozdíl od statické, další dodávání 

energie do systému. Tato energie je při cross-flow uspořádání spotřebována na 

cirkulaci zpracovávané kapaliny kolem membrány. Cirkulací, při neustálém 

odvádění permeátu, roste koncentrace zachycované složky v retentátu, ale zároveň 

dochází k poklesu průtoku permeátu. [5, 6] 

 

 

Obrázek 3 Schéma uspořádání filtrace (dead end vs. cross-flow) [6] 

 

2.4 Tlakové membránové procesy 

Názvem tlakové membránové procesy se zpravidla označují čtyři druhy separačních 

technik, a to mikrofiltrace (MF), ultrafiltrace (UF), nanofiltrace (NF) a reverzní 
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osmóza (RO) (viz tab. č. 2). Jejich společným znakem je použití polopropustné 

membrány jako separačního elementu a tlakového rozdílu jako hnací síly transportu 

přes membránu. Vzájemná odlišnost spočívá ve velikostech používaných tlakových 

rozdílů, vlastnostech membrán a převažujícím transportním mechanismu. [5]  

Obecně lze říci, že čím menší molekuly mají být odstraněny, tím vyšší tlakový rozdíl 

je třeba použít. U těchto procesů probíhá separace podle velikosti separovaných 

látek, jež je označována jako sítový mechanismus. Vyjímku tvoří reverzní osmóza, 

kde se separované látky (voda a ionty solí, vyjímečně organické molekuly)                

v membráně nejdřívě rozpouštějí, poté membránou difundují a z membrány desorbují 

do permeátu. Z tohoto důvodu při reverzní osmóze mohou někdy přednostně 

procházet molekuly větší.  [1] 

 

Tabulka 2 Rozdělení tlakových membránových procesů [1, 5] 

Velikost pórů v membráně Velikost sep. částice Tlak Nejmenší zachycované látky

[μm] [μm] [MPa]

MF 0,05 - 10 0,05 - 10 <0,2 zákal, mikroorganismy, 

koloidní částice

UF 0,003 - 0,05 0,05 - 0,1 0,1 - 0,5 rozpustné makromolekuly, 

org. látky

NF 0,001 - 0,003 0,001 - 0,01 0,5 - 3,5 vícemocné soli

RO Neporézní nebo 0,0001 - 0,01 1,5 - 15 jednomocné soli

pórovitá s póry <0,001  

 

V případě, že je velikost pórů membrány srovnatelná s velikostí separovaných částic, 

což je častý případ při mikrofiltraci disperzních systémů, mohou být v průběhu 

procesu blokovány póry membrány těmito částicemi a tím dochází k časovému 

poklesu průtoku permeátu. Tento jev je nejzávažnějším problémem mikrofiltrace       

a významným způsobem ovlivňuje ekonomické využití tohoto procesu. [5] 
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U tlakových membránových procesů jsou sledovány zejména tyto parametry: 

 - permeabilita (propustnost) - objem permeátu, který při daném tlaku projde 

jednotkovou plochou membrány za jednotku času. 

L = Vp / (A.t.p) 

 

L… permeabilita [m.s
-1

.Pa
-1

] 

Vp …objem permeátu [m
3
] 

A… plocha membrány [m
2
] 

t…čas [s] 

p…tlak [Pa]  

 

 - retenční koeficient - podíl separované látky zadržený na membráně. 

R = (1 – (cP / cR)) .100 

 

R…retenční koeficient dané látky [%] 

cP …koncentrace separované látky v permeátu [mol.m
-3

] 

cR… koncentrace separované látky v retentátu [mol.m
-3

] [1] 

 

- výtěžnost vody – podíl mezi průtokem permeátu a původním průtokem 

WR = (QP / QF) * 100 

 

WR…výtěžnost vody [%] 

QP…průtok permeátu [m
3
.s

-1
] 

QF…původní průtok [m
3
.s

-1
] [25] 
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  2.4.1 Hydrodynamické podmínky tlakových membránových procesů 

Při realizaci tlakových membránových procesů je snahou docílit co nejvyššího 

hydrodynamického toku na povrchu membrány. Na nehybné hraniční vrstvě však 

dochází k nárůstu koncentrace, která je výrazně vyšší než vstupní koncentrace 

nástřiku. Tento jev je označován jako koncentrační polarizace. [1] 

V důsledku koncentrační polarizace a dalších dějů na membráně dochází v průběhu 

membránové separace k postupnému snižování toku permeátu, tento typický projev 

označujeme jako zanášení membrány (fouling efekt). Ten může být vratný nebo 

nevratný. V případě nevratného děje hovoříme o otravě membrány, ta bývá 

způsobena ionty těžkých kovů, látkami reagujícími s membránou – chlor, oxidovadla 

atd.. U vratných dějů se membrána regeneruje za pomoci chemických činidel nebo 

fyzikálními metodami.  

Pro chemické čištění a regeneraci u průmyslových aplikací jsou membránové 

jednotky vybaveny automatickými systémy CIP (cleaning in place), které využívají 

proplachy roztoky alkálií, kyselin, detergentů, apod. podle charakteru znečišťujících 

látek. 

Fyzikální metody regenerace jsou používány většinou již během separačního procesu 

k prodloužení pracovní periody jednotky. Pro tyto účely se využívá pulsace toku nad 

membránou, ultrazvuku, nebo zpětného toku permeátu, viz obr. č. 4. [8] 

 

Obrázek 4 Závislost toku membránou na čase u běžné membránové separace a v 

případě použití zpětného toku permeátu [8] 



Andrea Wetterová: Separace koloidních roztoků keramickými membránovými procesy 

2011 Stránka 9 

 

  2.4.2 Mikrofiltrace (MF) 

Mikrofiltrace je z hlediska velikosti separovaných částic nejvíce podobná klasické 

filtraci. K separaci dochází pomocí sítového efektu. Výsledný permeát prošlý 

membránou by měl být v ideálním případě bez suspendovaných částic. [1, 22] 

Schématické znázornění procesu mikrofiltrace lze vidět níže na obr. č. 5. 

 

 

Obrázek 5 Separace mikrofiltrační membránou [22] 

 

Velikost zachycených částic   - 0,05 - 10 μm. 

Velikost pórů membrány    - 0,05 - 10 μm. 

Pracovní tlak      - < 0,2 MPa. [1, 5]   

Separované částice   - prachové mikročástice, barevné pigmenty, olejové 

        emulze. [1]  

      - suspendované látky, zejména bakterie, řasy a  

        protozoa jako jsou Giardia a Cryptosporidium,  

        obecně jí však nelze odstranit látky rozpuštěné,  

        pouze ty, které jsou vázány na koloidy. [25] 

Membránové moduly    - ploché nebo s dutými vlákny vyrobené z polymerů, 

        trubkové či kapilární, pokud je výrobním   

        materiálem  keramika či slinutý kov.  [9] 

Používané membrány 

Mikrofiltrace používá dva hlavní typy filtrů, a to hloubkové (depth) a sítové (screen), 

jež jsou znázorněny na obr. č. 6. Sítové filtry mají v horní ploše malé póry, které 
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shromažďují částice větší než průměr pórů na povrchu membrány. Hloubkové filtry 

mají na povrchu poměrně velké póry, takže částice mohou procházet do nitra 

membrány. Částice jsou pak zachyceny v sevření v pórech membrány nebo 

adsporpcí na stěnách pórů. Hloubkové filtry mají tedy k dispozici mnohem větší 

plochu pro odběr částic. [4] 

 

 

Obrázek 6 Hloubkové (depth) a sítové (screen) filtry (řez) [4] 

 

Využití   

Mikrofiltrace je uplatňována především při odstraňování bakterií a kvasinek z piva, 

vína, surového mléka; při čištění a sterilizaci ovocných šťáv; při úpravě vody pro 

výrobu velmi čisté vody; při separaci velmi jemných krystalů ve farmaceutickém 

průmyslu; dále při zahušťování oleje z olejových emulzí a jako proces předřazený 

ultrafiltraci a reverzní osmóze. [5] 

             

  2.4.3 Ultrafiltrace (UF) 

Při ultrafiltraci dochází k separaci stejně jako při mikrofiltraci pomocí sítového 

efektu.  [1] 

Velikost zachycených částic   - 0,05 – 0,1 μm. 

Velikost pórů membrány    - 0,003 – 0,05 μm. 
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Pracovní tlak      - 0,1 – 0,5 MPa. [1, 5]   

Separované částice   - rozpustné makromolekuly, organické látky. [1]   

Membránové moduly    - podobné mikrofiltračním, navíc se používají také 

         spirálně vinuté. [9] 

Používané membrány 

Ultrafiltrační membrány jsou obvykle anisotropní struktury. Mají jemně porézní 

povrch, který separuje a mikroporézní podklad poskytující mechanickou pevnost. [4] 

Využití 

Ultrafiltrace nalézá uplatnění zejména při zpracovávání olejových emulzí; při 

získávání elektroforézních barev z oplachových vod; při zpracování odpadních vod   

z textilního a papírenského průmyslu; při zahušťování latexových emulzí; při 

zahušťování bílkovin a zpracování syrovátky; při hemodialýze a jako proces 

předřazený reverzní osmóze. [5] 

 

  2.4.4 Nanofiltrace (NF) 

Nanofiltrace pracuje na podobném principu jako reverzní osmóza, avšak používá 

porézní membrány a většinou nesoucí funkční skupiny se záporným nábojem (např. 

sulfoskupiny). U nanofiltrace se uplatňuje sítový efekt, částečně efekt rozpouštění 

molekul v membráně, následovaný difúzí molekul přes membránu a desorpcí na 

druhé straně membrány a efekty vyplývající z elektrického náboje na polymeru 

membrány.  [1] 

Velikost zachycených částic   - 0,001 – 0,01 μm. 

Velikost pórů membrány    - 0,001 – 0,003 μm. 

Pracovní tlak      - 0,5 – 3,5 MPa. [1, 5]   

Separované částice   - vícemocné soli. [1] 

Membránové moduly    - spirálně vinuté, vyjímečně dutá vlákna. Materiál  

        polymerní nebo keramický. [9] 
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Využití      

Nanofiltrace se využívá především při odsolování mořské a brakické vody při výrobě 

pitné vody; při odsolování produktů a meziproduktů v chemickém průmyslu; při 

výrobě velmi čisté vody pro elektrotechnický a farmaceutický průmysl a také při 

čištění odpadních vod z galvanizoven, textilního a papírenského průmyslu. [5] 

Nanofiltrační membrány mají schopnost selektivně zachycovat ionty s vyšším 

nábojem, což se uplatňuje při tzv. změkčování vody (snižování obsahu vápenatých   

a hořečnatých iontů), jelikož u nanofiltrace dochází k výraznému zachycení 

dvoumocných iontů (98%) oproti jednomocným iontům (60%). Další oblast využití 

nanofiltrace je při odstraňování patogenních látek, prekurzorů chlorovaných derivátů 

přítomných organických látek vznikajících při dezinfekci vody, organických látek    

o molekulové hmotnosti nad 200 D, pesticidů atd.  [1] 

 

  2.4.5 Reverzní osmóza (RO) 

Reverzní osmóza je taktéž tlakově hnaný proces, který dovoluje transport 

rozpouštědla (vody) membránou, zatímco rozpuštěné soli a nízkomolekulární látky 

jsou zachycovány. Reverzní osmóza, jak již z názvu vyplývá, je obrácená osmóza. 

V případě, že máme dva roztoky o různých koncentracích oddělené semipermeabilní 

membránou, dochází při osmóze k toku vody membránou směrem ke 

koncentrovanějšímu roztoku. 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 obrácení toku (reverzní osmóza) a voda začne protékat ze strany 

koncentrovanějšího roztoku. Při toku semipermeabilní membránou budou určité 

složky surové vody membránou procházet a určité složky (nízkomolekulární látky) 

se budou zakoncentrovávat před membránou. Tím pádem dojde k rozdělení 

vstupního proudu (surové vody) na permeát a retentát (koncentrát). 

 

Velikost zachycených částic   - 0,0001 – 0,01 μm. 
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Velikost pórů membrány    - neporézní nebo pórovitá s póry < 0,001 μm. [1]  

         

Pozn. Neporézní membrány jsou membrány, kterými mohou procházet pouze složky 

nízkomolekulární. Rychlost permeace těchto složek je dána rychlostí jejich difúze 

v materiálu, ze kterého je membrána vyrobena. Rychlost difúze různých složek je 

rozdílná a tím dochází k jejich dělení. Vliv na dělení složek mají i jejich odlišné 

rozpustnosti v materiálu membrány, protože dělené složky se nejdříve musejí 

v materiálu membrány (na jejím vstupním povrchu) rozpustit a pak teprve mohou 

membránou permeovat. [10] 

Pracovní tlak      - 1,5 - 15 MPa. [1, 5]   

        U reverzní osmózy se volí pracovní tlaky pro úpravu 

        mořské vody okolo 5 – 7 MPa. Pokud se desalinují 

        vody brakické, které mají solnost okolo 10 g.l
-1

,  

        pracovní tlak bývá okolo 3 – 5 MPa. Při použití  

        reverzní osmózy pro vody povrchové se pracovní 

        tlaky pohybují v rozmezí 1,5 – 1,8 MPa. Pokud  

        bychom provozovali RO se vstupní vodou  

        odpovídající kvalitě pitné vody, v tom případě  

        lze pracovat při tlaku okolo 0,7 MPa.  

Separované částice   - jednomocné soli.  [1] 

Membránové moduly    - spirálně vinuté, vyjímečně dutá vlákna. [9] 

Membrány    - Používají se kompozitní membrány, jejichž spodní 

        vrstva je tvořena asymetrickou mikroporézní          

        (v podstatě ultrafiltrační) membránou z polysulfonu, 

        která nese velmi tenkou (0,2 – 0,5 m) neporézní 

        vrstvu a aromatického polyamidu. Celková   

        tloušťka membrány je asi 100 – 200 m).   

        Membrána bývá navíc armována vyztužující textilií. 

        [1] 
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Využití 

Využití reverzní osmózy je stejné jako u nanofiltrace, a to především při odsolování 

mořské a brakické vody při výrobě pitné vody; při odsolování produktů                     

a meziproduktů v chemickém průmyslu; při výrobě velmi čisté vody pro 

elektrotechnický a farmaceutický průmysl a také při čištění odpadních vod                

z galvanizoven, textilního a papírenského průmyslu. [5] 

 

Pozn. 

Přírodní membrány jsou vědcům známy již po staletí. Příkladem přírodních membrán 

jsou např. stěny žaludku, střev nebo močového měchýře. Právě díky 

semipermeabilitě těchto membrán se voda, kterou přijímáme do těla, dostává až do 

krevního oběhu. Prostupuje polopropustnou stěnou žaludku do krve, protože ta má 

vyšší obsah rozpuštěných látek a systém má tendenci vyrovnat jejich koncentraci na 

obou stranách membrány – probíhá proces osmózy. Teprve v šedesátých letech 

minulého století rozvoj chemie syntetických polymerů umožnil připravovat výkonné 

a laciné membrány pro reverzní osmózu a další průmyslové aplikace.  [1] 

 

2.5 Koncentrační membránové procesy 

Koncentrační membránové procesy jsou založené na spontánní difúzi látky z místa 

vysokého chemického potenciálu do místa, ve kterém je jeho hodnota nižší. Podle 

struktury a funkčních skupin membrány jsou procesy rozdělovány na membránách 

tuhých (polymerních) a kapalných. Jednotlivé procesy se odlišují v řadě aspektů        

a podobnost není tak velká, jako je tomu u procesů tlakových. Permeabilita 

membrány pro transportovanou látku závisí na afinitě penetrantu a membrány, která 

určuje koncentraci látky v membráně, a tím i mobilitu polymerních segmentů nebo 

celých řetězců. Při separaci plynů je většinou tato interakce malá, při pervaporaci 

nebo dialýze může naopak bobtnání polymeru způsobit změnu difuzního koeficientu 

až o 10 řádů. [3] 
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  2.5.1 Separace plynů 

Směsi plynných složek lze dělit pomocí neporézních membrán (keramických, 

kovových nebo syntetických polymerních), ve kterých se složky rozpouštějí              

a difundují materiálem membrány k výstupnímu povrchu. [10] 

 

  2.5.2 Pervaporace 

Pervaporací se dělí směsi kapalných složek takovým způsobem, že směs zahřátá na 

vyšší teplotu (ale pod teplotou varu při daném tlaku) je přivedena na vstupní 

(retentátovou) stranu membrány, kde se složky směsi rozpouštějí, difundují 

membránou a na permeátové straně membrány je podpořeno snížením celkového 

tlaku (např. ochlazením par a jejich následnou kondenzací) nebo prouděním inertního 

plynu podél permeátového povrchu membrány. Pervaporace je využívána např. pro 

dělení směsí s velmi malým obsahem jedné složky nebo pro dělení azeotropických 

směsí. [10] 

Pozn. 

Azeotropická směs: Jedná se o směs dvou nebo více kapalin takového složení, že ji 

není možné destilačně rozdělit. Složení parní fáze, která je v rovnováze s kapalnou 

směsí, je shodné se složením kapaliny. [11] 

 

  2.5.3 Dialýza 

Při dialýze neporézní membránou, která je propustná pro nízkomolekulární 

rozpuštěné složky (např. soli) odděleny dva roztoky s odlišnou koncentrací nebo 

roztok a čisté rozpouštědlo. Rozpuštěné nízkomolekulární látky difundují 

membránou ve směru koncentračního spádu, tj. do roztoku s nižší koncentrací. Tak 

lze např. zbavit roztok látek s vysokou molární hmotností (např. bílkovin), 

nežádoucích nízkomolekulárních složek (např. solí).  

Dialýzu lze uskutečnit vsádkovým nebo kontinuálním způsobem. [10] 
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  2.5.4 Osmóza 

Osmóza je děj, který nastává při vyrovnávání různých koncentrací  v roztoku, 

stýkající se přes polopropustnou (semipermeabilní) membránu. Přes tuto membránu 

pronikají jen molekuly rozpouštědla, protože částice větších rozměrů neprojdou 

jejími póry. V nejjednodušším případě při osmóze dochází k vyrovnávání 

koncentrací mezi roztokem a čistým rozpouštědlem, což vede k toku rozpouštědla 

směrem do roztoku (tedy směrem opačným, než probíhá normálně difúze rozpuštěné 

látky). Hnací silou tohoto pohybu molekul je osmotický tlak. Tento tlak lze změřit 

stanovením protitlaku, jímž právě zabráníme pronikání molekul rozpouštědla do 

roztoku a tím zřeďování roztoku. [11] 

 

2.6 Elektromembránové separační procesy 

Elektromembránové procesy jsou procesy, které využívají pohybu částic 

v elektrickém poli, kdy kladně nabité částice migrují směrem k záporně nabité 

elektrodě (katodě) a záporně nabité částice migrují směrem ke kladně nabité 

elektrodě (anodě). Do cesty migrujících částic jsou vkládány neporézní polymerní 

membrány s funkčními skupinami s elektrickým nábojem, které podle polarity 

funkčních skupin umožňují transport pouze vybraných částic.  [1] 

 

  2.6.1 Elektrodialýza 

Elektrodialýza je membránový proces, kde působením stejnosměrného proudu 

dochází k pohybu disociovaných iontů. Separace je dosaženo pomocí 

iontovýměnných membrán, které selektivně propouštějí pouze ionty dané polarity. 

[1, 4, 7, 9, 20]   

Iontovýměnné membrány jsou katexové nebo anexové. Katexové membrány 

propouštějí pouze kladně nabité ionty (kationty) a na jejich povrchu se tudíž 

koncentrují záporně nabité ionty (anionty). Analogicky anexové membrány 

propouštějí pouze záporně nabité ionty (anionty) a na jejich povrchu se koncentrují 

kladně nabité ionty (kationty). [1, 4, 7, 20]   
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Zvláštním typem iontovýměnných membrán jsou tzv. bipolární membrány, ty se 

skládají z anionaktivních a kationaktivních membrán laminovaných společně. Při 

umístění mezi dvě elektrody neumožňují průchod žádných nabitých částic, ale 

dochází zde k rozkladu vody na ionty H
+ 

, které se stěhují ke katodě a na ionty OH
- 

stěhující se k anodě. [4] 

Elektrodialyzér je tvořen řadou komor, ohraničených z jedné strany katexovou          

a z druhé strany anexovou membránou. Tloušťka komor se pohybuje v rozmezí 0,5 – 

1 mm. 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 běžně 

obsahují několik set komor umístěných mezi elektrodami. Pokles napětí na jedné 

komoře činí cca 1 – 2 V, takže celkové vkládané napětí na celý svazek se pohybuje 

ve stovkách voltů. Krajní prostory u elektrod jsou zpravidla proplachovány 

samostatnými roztoky, které odvádějí produkty elektrodových reakcí. Aby 

nedocházelo k překročení limitní proudové hustoty, pracují elektrodialyzéry 

s proudovým zatížením kolem 80% limitní proudové hustoty. [1] Fouling se              

u elektrodialýzy odstraňuje reversací, tj. krátkodobou změnou polarity elektrického 

uspořádání a vzájemnou záměnou roztoků koncentrátu a diluátu. [20] Schématické 

znázornění procesu elektrodialýzy je patrné z obr. č. 7.   
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Obrázek 7 Schématické znázornění elektrodialýzy [7] 

CM – katexová membrána, D – diluátová komora, e1, e2 – elektrodové komory,    

AM – anexová membrána, K – koncentrátová komora 

 

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

Také je nutné zamezit dotyku membrán. K tomuto účelu jsou používány rozdělovače, 

tzv. spacery. Rozdělovače slouží k rovnoměřnému rozvodu roztoků po celé ploše 

membrán, zpevňují membrány a zárověň svou konstrukcí zajišťují promíchávání 

roztoků uvnitř komor. Podle konstrukce mohou být plošné síťové, meandrové nebo 

speciálního typu.  

 

Elektrodialyzér je možné provozovat v několika režimech:  

     - ve vsádkovém, 

     -  polokontinuálním a  

     - čistě kontinuálním režimu. 

Při kontinuálním režimu (One-pass system)  protéká zpracovávaný roztok 

elektrodialyzérem pouze jednou. Pro dosažení požadovaného stupně odsolení jsou 
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pak podle potřeby řazeny elektrodialyzéry za sebou. Z hlediska množství 

zpracovaného roztoku je tento systém vhodný pro velké průmyslové aplikace. 

Při vsádkovém režimu (Batch system)  je celý objem roztoku po průchodu 

elektrodialyzérem vracen zpět do zásobníku, dokud není dosaženo požadovaného 

stupně odsolení. Pro svou jednoduchost a malé nároky na velikost vlastního 

elektrodialyzéru je tento režim vhodný pro malé provozy. 

Polokontinuální režim (Feed and bleed) pracuje obdobně jako vsádkový režim se 

zásobníkem, ale průběžně je část roztoku odváděna k dalšímu zpracování a stejné 

množství nezpracovaného roztoku je dávkováno do zásobníku. Toto uspořádání je 

výhodné z hlediska nároků na velikost zásobníků a vysoké odsolovací účinnosti. 

 

Aplikace elektrodialýzy 

Elektrodialyzační procesy lze podle žádaného produktu rozdělit na: 

     - koncentrační a 

     - desalinační procesy.  [1] 

Cílem koncentračních procesů je zisk co nejvyšších koncentrací daných solí, zatímco 

při desalinaci je hlavním produktem diluát. Mezi desalinační procesy patří především 

výroba pitné vody z vod brakických. Z ekonomického hlediska nejvýhodnější, 

nicméně z provozního hlediska nejnáročnější, jsou procesy, kde jsou žádanými 

produkty koncentrátový i diluátový roztok. [1, 9]  Jedná se o procesy, kde diluát je 

dále využíván např. jako technologická voda a koncentrát obsahuje žádané soli         

v dostatečně koncentrované formě, využitelné v technologii výroby. U odsolovacích 

procesů dominuje především výroba pitné vody z brakických vod. V této oblasti 

představuje elektrodialýza konkurenční proces vůči reverzní osmóze. Která               

z uvedených metod je ekonomicky výhodnější, je nutné posuzovat individuálně, 

nicméně obecně platí, že pro zpracování vod s nižší solností je výhodnější proces 

elektrodialýzy a pro procesy s rostoucí vstupní koncentrací NaCl (nad 2000 mg.l
-1

) je 

výhodnější použít reverzní osmózu. [1] 
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Z hlediska stupně zasolení zpracovávaného roztoku narůstají energetické nároky 

elektrodialýzy přímo úměrně. Pokud na odsolení 1 m
3
 roztoku NaCl o vstupní 

koncentraci 1000 mg.l
-1

 je zapotřebí 0,88 kWh, tak v případě vstupní koncentrace 

5000 mg.l
-1

 je již zapotřebí až 3,3 kWh.  

V potravinářství se elektrodialýza využívá především k odsolování syrovátky, která 

vzniká ve velké míře při výrobě sýrů. Další využití nalézá při odstraňování kyseliny 

vinné z vína, odsolování ovocných šťáv aj. .  [1, 4] 

 

Při koncentračních procesech je hlavním produktem koncentrovaný roztok soli. 

Hlavní uplatnění nalézá elektrodialýza opět při zpracovávání mořské vody. V tomto 

případě však není cílem snížení koncentrace soli ve zpracovávané vodě na úrověň 

pitné vody, ale produkce koncentrovaných roztoků NaCl. Získaná sůl je vužívána 

jednak v potravinářství, jednak jako surovina průmyslových technologií, především 

výroby Cl2 a NaOH.  

 

Vedle procesů, ve kterých je žádaným produktem pouze koncentrát případně diluát, 

jsou aplikace, kde jsou využívány oba výstupní roztoky. Příkladem takového roztoku 

může být zpracování oplachových vod galvanických lázní. 

Výhodou proti reverzní osmóze je vyšší odolnost membrán a je tak možné 

zpracovávat i alkalické, popřípadě kyselé roztoky za zvýšené teploty. Při zpracování 

oplachových vod je koncentrát po úpravě navracen do galvanizační lázně, zatímco 

diluát je opětovně využíván k oplachu. Dalším využitím je zpracování vyčerpaných 

galvanických lázní. Během provozu dochází v galvanických lázních k degradaci 

komplexačních a smáčecích přísad obsažených v lázni za vzniku látek snižujících 

kvalitu lázně (mravenčany, Na2SO4). Odstraněním těchto látek je možné opětovné 

využití cenných komplexačních a smáčecích přísad. 

 

Elektrodialýza je využívána v řadě dalších aplikací: ke koncentraci chemických látek 

případně k separaci anorganických a organických kyselin. Dále je využívána 

k čištění farmaceutických a potravinářských produktů apod..  [1] 
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2.7 Teplotní membránové procesy 

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

v důsledku čehož přechází teplo z místa vyšší teploty do místa s teplotou nižší. Tento 

přechod je doprovázen i převodem hmoty (termodifuze, termoosmóza), nedochází 

však k fázovému přechodu. [3] 

 

  2.7.1 Membránová destilace 

Membránová destilace je proces, při kterém se z kapaliny na teplejší straně 

membrány odpařují páry, jež přecházejí na chladnější stranu membrány. Hnací silou 

procesu je gradient teploty mezi nástřikovou a permeátovou stranou mikroporézní 

hydrofóbní membrány. K odpařování látek dochází při teplotě pod jejich bodem varu 

a teplotní rozdíl bývá 20 až 50 ºC. S rostoucím teplotním rozdílem stoupá selektivita 

membrány i její propustnost. Při membránové destilaci je důležité, aby nedošlo ke 

smočení pórů membrány, tzn. aby do nich nevnikla kapalina z horké strany 

membrány. Při zaplnění pórů kapalinou se membrána stává nefunkční, proto je tato 

separační metoda vhodná pouze pro nesmáčivé roztoky (roztoky anorganických solí) 

a zředěné vodné roztoky organických rozpouštědel. [8] 

 

2.8 Membrány 

Za srdce každého membránového procesu je považována membrána. Tu lze 

definovat jako selektivní bariéru mezi dvěma prostředími umožňující transport 

vybraných částic. Membrána je charakterizována účinností rozdělení 

transportovaných částic (tj. selektivitou) a dále pak množstvím převedené látky (tj. 

propustností). Selektivita membrány je určena charakterem použitého materiálu        

a dokonalostí výroby. Je rozhodující z hlediska kvality vlastní separace složek směsi. 

Propustnost pak charakterizuje společně s velikostí hnací síly výkonnost celého 

procesu. [23] 
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Membrány se obvykle dělí: 

- dle původu:    - biologické a 

     - syntetické. 

 

- dle skupenství:  - kapalné a 

     - pevné. 

 

- dle chemického složení:  - organické (polymerní) a 

     - anorganické (keramické). 

 

- dle struktury:   - porézní a 

     - neporézní. 

 

- dle morfologie:  - isotropní (symetrické), 

     - anisotropní (asymetrické) a 

     - kompozitní.  

 

- dle afinity:   - iontově aktivní a 

     - neutrální. [8, 10] 

 

Membrány biologické představují jedny z nejdůležitějších struktur buněk 

mikrobiálních, rostlinných i živočišných. Působí v buňkách jako selektivně propustné 

bariéry a řídí transport molekul mezi buňkou a jejím okolím. Biologické membrány 

by mohly být uplatňovány díky svým vlastnostem i při průmyslových separacích, ale 

jejich chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti a mechanické parametry 
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podmínkám průmyslovým až na vyjímky (např. dialyzační střeva biologického 

původu) nevyhovují.  

Membrány syntetické je možno vyrobit tak, aby plně vyhověly, jak chemickými tak   

i fyzikálně-chemickými a mechanickými vlasnostmi, technologickým podmínkám 

procesu, ve kterém budou použity. 

Pro separační procesy se z hlediska skupenství nejvíce používají membrány pevné     

v podobě tenkých listů nebo tenkostěnných trubek či kapilár. V některých případech 

lze využít i kapalné membrány. Kapalná membrána je tvořena vrstvou kapaliny, 

vhodným způsobem umístěnou mezi fázemi, mezi nimiž dochází k transportu 

dělených složek. Kapalná membrána může být i zakotvena v pórech pevné přepážky 

(tzv. imobilizované membrány), nebo je lze připravit dvojitou emulgací, např. 

rozptýlením kapének vodné fáze do organické kapaliny a poté dispergací takto 

připravené emulze do jiné vodné fáze. Výsledná směs pak kapénky jedné vodné fáze 

uzavřené v kapkách organické fáze rozptýlených ve druhé vodné fázi (organická fáze 

tedy plní funkci membrány). [10] 

Organické polymerní membrány byly dříve vyráběny na bázi přírodních polymerů 

(celulóza a její deriváty), dnes jsou stále více využívány syntetické polymery jako 

polysulfon, polyamid, polyetherimid, polyethersulfon, polyvinylidenfluorid, 

polytetrafluorethylen (jsou chemicky i fyzikálně stabilnější, tzn. odolné vůči 

organickým rozpouštědlům, pH a teplotě). 

Anorganické (keramické) membrány jsou vyráběny z oxidů hliníku, zirkonu a titanu, 

silikátových materiálů, karbidů, zeolitů apod., které se vyznačují vysokou pevností   

a odolností. [1, 8]   

Membrány porézní obsahují ve své struktuře kanálky (póry) propojující oba povrchy 

membrány. Průměr pórů je tak velký, že umožňuje konvektivní tok tekutin 

membránou. Dělící schopnost porézní membrány je určena velikostí pórů. Vliv 

vlastností materiálu, ze kterého je membrána zhotovena, na dělící schopnost je 

obvykle zanedbatelný. 

Membránami neporézními jsou dělené složky transportovány difuzí, konvektivní tok 

tekutin neporézní strukturou membrány není možný. Dělení složek v neporézních 
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membránách je tedy dáno rozdílnými difuzivitami složek a jejich rozdílnou 

rozpustností v membráně. Z toho vyplývá, že dělení složek je vlastnostmi materiálu 

membrány výrazně ovlivněno. Neporézní membrány se téměř výhradně vyrábějí 

z polymerních organických materiálů, protože difuzivity a rozpustnosti složek 

v anorganických neporézních materiálech jsou pro praktické aplikace příliš nízké. 

[10] 

Isotropní (symetrické) membrány jsou na řezu homogenní, mohou být porézní           

i neporézní. 

Anisotropní (asymetrické) membrány jsou složeny z nosné porézní vrsty a husté 

velmi tenké aktivní vrstvy (skin), která membráně propůjčuje její separační 

vlastnosti. Aktivní i nosná vrtva je však vyrobena z jednoho materiálu. 

Kompozitní membrány jsou složeny z více vrstev různých materiálů, které mají 

rozdílnou funkci. Vrchní aktivní vrstva (skin) zajišťuje separační vlastnosti a je 

ukotvena na porézní vrstvě, plnící vrstva má zejména funkci drenáže (tzn. odvádí 

permeát) a vše je fixováno na nosné makroporézní podložce (většinou tzv. netkaná 

textilie), která membráně propůjčuje dobré mechanické vlastnosti (pevnost, 

manipulovatelnost apod.).  [1, 8]   

Isotropní, asymetrická a kompozitní membrána je znázorněna níže na obr. č. 8. 

 

 

Obrázek 8 Druhy membrán dle vnitřní struktury [8] 
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Pro správnou funkci procesu jsou na membrány kladeny následující požadavky: 

     - 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 montáži, 

       dopravě a skladování, 

     - nízká cena. [5, 22] 

   

  2.8.1 Materiál membrán 

Materiály používané pro výrobu membrán musí splňovat požadavky na ně kladené,   

a to především mechanickou odolnost a pevnost, chemickou stálost a v neposlední 

řadě také příznivou cenu. Používané materiály lze rozdělit do tří skupin: 

 

Polymery:   - acetát celulózy, estery celulózy, deriváty celulózy, 

     - polypropylen (PP), 

     - poly(tetrafluorethylen) (teflon) (PTFE), 

     - poly(vinylidenfluorid) (PVDF), 

     - polykarbonát (PC), 

     - polysulfon (PSF), poly(ethersulfon) (PESF),  

       sulfonovaný polysulfon, 

     - polyimidy (PI), poly(etherimidy) (PEI), 

     - polyamidy (alifatické) (PA), 

     - polyakrylonitril, blokové kopolymery   

       polyakrylonitrilu. 
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Keramika:   - oxid hlinitý (korund) Al2O3, 

     - oxid zirkoničitý ZrO2, 

     - oxid titaničitý TiO2, 

     - oxid křemičitý SiO2. 

 

Kovy:    - paladium Pd, 

     - wolfram W, 

     - stříbro Ag. [13] 

 

  2.8.2 Membránové moduly 

Při technologických aplikacích se využívají membrány uspořádané do tzv. 

membránových modulů. Moduly umožňují dosažení vysoké hodnoty aktivní dělící 

plochy membrán a současně zachování malého objemu modulu. Membrány jsou 

v modulech uzavřeny v pouzdrech opatřených potřebnými přívody a odvody proudů, 

které umožňují připojit modul do technologického zařízení nebo propojit více 

modulů. Membránové moduly lze řadit sériově, paralelně nebo kombinovaně. [10] 

Z hlediska konstrukce lze moduly dělit na: 

     - deskové, 

     - spirálové, 

     - trubkové, 

     - kapilární, 

     - moduly s dutými vlákny. [1, 21] 

Deskový modul má nejjednodušší konstrukci. Membrány jsou uchyceny v rámech. 

Toto uspořádání však neumožňuje dosahovat velkých měrných ploch vzhledem        

k objemu zařízení. [1] Využití nachází především pro ultrafiltraci a elektrodialýzu. 

[21] Deskový modul je schématicky vyobrazen na obr. č. 9.   
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Obrázek 9 Deskový modul [4] 

 

Spirálový modul vznikne svinutím membrán do spirály. Tento typ modulu je nejvíce 

používán u tlakových procesů. Jde o modul, ve kterém je mezi dvě svařené 

membrány (obálku) vložen spacer, jež slouží k odvodu permeátu. Na aktivní straně 

membrány mezi vrstvami obálek je umístěn turbulizér, který podporuje míchání na 

povrchu membrány. Obálky membrán s vloženými sítěmi (turbulizéry) jsou pak 

spirálově navinuty okolo plastové perforované trubky, která slouží pro odvod 

permeátu. [1] Tento typ modulu je využíván především pro reverzní osmózu, 

pervaporaci, separaci plynů a vyjímečně pro ultrafiltraci. [21] Spirálový modul je 

vyobrazen na obr. č. 10.   
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Obrázek 10 Spirálový modul [4] 

Trubkový (tubulární) modul má tvar trubice, která může být uvnitř členěna na kanály 

o průměru 4 – 20 mm, aby bylo dosaženo co největší plochy a pevnosti. Membrána 

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

modulu. Hlavní výhodou tohoto modulu je vysoká odolnost vůči zanášení membrán 

díky vhodné hydrodynamice toku. [1] Používán je pro mikrofiltraci, ultrafiltraci        

a vyjímečně pro reverzní osmózu. [21] Trubkový modul je vyobrazen na obr. č. 11.   

 

Obrázek 11 Trubkový modul [4] 
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Kapilární modul (špagetový) je obdobou svazkového výměníku. Vnitřní průměr 

kapilár bývá 1,4 – 4 mm. Nástřik je přiváděn dovnitř kapilár. Z hlediska poměru 

povrchu membrány k objemu reaktoru je nejlepší použít modul s dutými vlákny.  

Dutá vlákna mají vnitřní průměr do 1,5 mm. Vlákna jsou uspořádána ve svazcích, 

kde konce vláken jsou fixovány v epoxidovém loži. Nástřik se většinou přivádí na 

vnější stranu. V opačném případě hrozí zanášení (fouling). [1] Využíván je 

především pro reverzní osmózu, pervaporaci, separaci plynů a vyjímečně pro 

mikrofiltraci a ultrafiltraci. [21] Modul s dutými vlákny je vyobrazen na obr. č. 12.   

 

Obrázek 12 Modul s dutými vlákny  [1] 

Výběr nejvhodnějšího typu membránového modulu pro konkrétní membránovou 

separaci musí být v rovnováze v mnoha faktorech. Tyto faktory jsou shrnuty v tab.  

č. 3. 

Tabulka 3 Parametry pro výběr membránové modulu [4] 

Parametr 

Typ modulu 

Deskový  Spirálový Trubkový Kapilární 
S dutými 

vlákny 

Koncentrační polarizace           

Zanášení (fouling) dobrý průměrný 
velmi 
dobrý dobrý špatný 

Pokles tlaku na straně 
permeátu nízký průměrný nízký průměrný vysoký 

Vhodnost pro vysokotlaké 
procesy ano ano průměrná ne ano 

Omezení na konkrétní typy           
membránových materiálů ne ne ne ano ano 
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2.9 Výhody a nevýhody membránových procesů 

Výhody membránových procesů mohou být shrnuty následovně: 

- separaci lze provádět kontinuálně, 

- obecně velmi nízká spotřeba energie, 

- snadná kombinovatelnost membránových procesů s jinými separačními 

metodami, 

- separace probíhá za mírných podmínek, 

- snadné rozšiřování procesu, 

- vlastnosti membrán jsou variabilní a mohou být nastaveny, 

- nepoužívají se přídavné látky, 

- výborná dělicí schopnost v oblasti malých rozměrů částic (koloidy, 

makromolekulární látky atd.), 

- kontinuální charakter a snadná automatizace, 

- široký rozsah pracovních teplot v závislosti na charakteru separované směsi                                 

a materiálu  membrány, [3, 14, 15, 16] 

- výkon v podstatě nezávisí na obsahu solí v upravované vodě (u ionexových 

technologií velikost zařízení a spotřeba chemikálií stoupá přibližně úměrně              

s obsahem solí v upravované vodě). [17] 

- prakticky stoprocentní odstranění patogenních organismů odolných desinfekci        

chlórem, jakými jsou např. Cryptosporidium a Giardia, jejichž odstranění 

běžnými postupy je velmi obtížné. [25] 

Nevýhody: 

 - omezená životnost membrán, 

 - poměrně nízká selektivita v některých případech, 

 - snižování efektivity procesu vlivem povrchových jevů na membránách, [3] 

 - náročnost na předúpravu vody, 
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 - často vyšší investiční náklady než např. u ionexových technologií. [17] 

 

2.10 Aplikace membránových procesů v ČR 

Mezi pracoviště, která membránové procesy využívají nebo jejich zavedení 

připravují v České republice patří: 

- Moravia Lacto a.s. – elektrodialýza pro demineralizaci syrovátky, 

- Mlékárna Olešnice, RMD – elektrodialýza pro demineralizaci syrovátky (zatím 

plánovaná), 

- DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM – elektrodialýza pro odsolení 

technologických roztoků vznikajících při zpracování uranové rudy; reverzní 

osmóza pro finální odsolení diluátu (na hodnoty vodivosti menší než 0,5 

mS/cm), 

- Plzeňský Prazdroj – reverzní osmóza upravující vodu pro výrobu piva; filtrace 

piva na bázi cross flow filtrace (zatím ve zkušebním provozu; nahradilo tzv. 

křemelinovou filtraci). [23] 

 

3 STUDIUM SEPARACE ROZTOKŮ POMOCÍ KERAMICKÝCH MEMBRÁN 

3.1 Koloidní roztoky 

Koloidní roztoky jsou jedním ze tří základních případů tzv. disperzních soustav, 

proto je zde nutné, pro přiblížení problematiky, se s těmito soustavami seznámit. 

Disperzní soustavy zaujímají přechodné postavení mezi makroskopickými 

heterogenními soustavami a molekulárními roztoky neboli homogenními soustavami. 

To podmiňuje možnost vzniku disperzních soustav dvěma způsoby: dispergováním 

makroskopických fází nebo kondenzací pravých roztoků nebo jednosložkových 

homogenních soustav. [26] 

Disperzní soustava (disperze) je tvořena disperzním podílem, rozptýleném ve formě 

částic ve spojitém disperzním prostředí. Disperzní podíl může i nemusí představovat 
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samostatnou fázi a svým chemickým složením se může, ale nemusí vždy lišit od 

disperzního prostředí. Podle toho mluvíme o disperzní fázi nebo disperzní složce.  

Na základě porovnání charakteristických vlastností jsou disperze rozdělovány podle 

velikosti částic na tři typy, a to na analytické, koloidní a hrubé disperze (viz tab.       

č. 4). [18] 

Tabulka 4 Rozdělení disperzních systémů [12, 18] 

ANALYTICKÉ DISPERZE HRUBÉ DISPERZE

d < 10
-9

 m mikro 10
-6

 < d < 10
-5

 m

makro d > 10
-5

 m

KOLOIDNÍ DISPERZE

10
-9

 < d < 10
-6 

m

 

Charakteristickou vlastností koloidních systémů je schopnost tvořit gely – systémy 

tvořené trojrozměrnou sítí, která vytváří souvislou strukturu, prostupující celým 

disperzním prostředím. Spojité je zde nejen disperzní prostředí, ale i disperzní podíl. 

 

Koloidně disperzní systémy se navíc dělí do tří skupin, a to na: 

- lyofobní disperze (koloidní disperze) – heterogenní systémy, v nichž disperzní 

podíl a disperzní prostředí představují dvě různé fáze. [18] Jsou stálé pouze 

kineticky. [26] 

- lyofilní koloidy (koloidní roztoky) - homogenní koloidní systémy, v nichž disperzní 

systém tvoří s disperzním prostředím jednu fázi. Jsou to pravé roztoky 

makromolekul, které vznikají samovolným rozpouštěním a jsou stálé. Samovolný 

vznik je podmíněn afinitou (schopností chemických látek slučovat se  s jinou látkou 

nebo částicí) makromolekul k disperznímu prostředí.  

- asociativní (micelární) koloidy – vznikají samovolnou reverzibilní asociací 

nízkomolekulárních látek s amfifilní strukturou v pravém roztoku. Mezi 

molekulami v roztoku a vzniklými asociáty se ustavuje rovnováha. [18] 
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  3.1.1 Brownův pohyb 

Do koloidních částic narážejí vlivem tepelného pohybu molekuly disperzního 

prostředí a tyto nárazy mají za následek pohyb částic, který nazýváme Brownův 

pohyb. Tento pohyb je tím intenzivnější, čím jsou částice menší a čím je vyšší 

teplota. Je-li např. v disperzním prostředí částice velikosti několika μm, obdrží          

v uvažovaném čase takové množství nárazů, že se jejich působení ve všech směrech 

navzájem vyruší. Naproti tomu koloidní částice získá ve stejném časovém intervalu 

daleko menší počet nárazů. Potom je velmi málo pravděpodobné, že se jejich 

působení navzájem vyruší. Převládne výslednice v určitém směru a v tomto směru se 

částice pohybuje, dokud ji další nárazy molekul disperzního prostředí nevychýlí 

jiným směrem. Brownův pohyb se projevuje zejména v difúzi, sedimentaci a má 

značný vliv na stabilitu koloidních soustav. [12, 18, 26] 

 

3.2 Keramické membrány 

Keramické membrány jsou vyráběny z hliníku, titanu nebo oxidu křemičitého. Tyto 

membrány mají některé výhody: jsou chemicky inertní a stabilní při vysokých 

teplotách (podmínky, za kterých se polymerním membránám nedaří). Tato stabilita je 

pro mikrofiltrační/ ultrafiltrační membrány zvláště vhodná pro potraviny, 

biotechnologie a farmaceutické aplikace, ve kterých membrány vyžadují opakovanou 

parní sterilizaci a čištění agresivními roztoky. Póry v keramických membránách pro 

mikrofiltraci a ultrafiltraci jsou v rozmezí od 0,01 až 10 μm. [4] 

 3.2.1 Příprava keramických membrán 

Tyto membrány jsou obvykle vyráběny způsobem zvaným „a slip coating-sintering“. 

Jemněji porézní membrány jsou tvořeny metodou „sol gel“.  

Metoda „a slip coating-sintering“ je založena na spojení navrstvených částic 

působením tepla (asi při 500 až 800 ºC). Částečným spečením vznikne membrána, 

kdy velikost pórů je dána počáteční velikostí částic a mírou spečení. Takto 

připravované membrány mají symetrickou strukturu. [4] 
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Metoda „sol gel” je vícestupňový proces, při kterém je porézní struktura membrány 

vytvořena reakcí mezi dvěma chemicky vícefunkčními materiály za vzniku síťové 

struktury se zadrženým rozpouštědlem a následným tepelným zpracováním takto 

vytvořené sítě. [19] 

 

 3.2.2 Použití keramických mikrofiltračních membrán 

Celkový počet vodárenských zařízení s instalovanými membránovými technologiemi 

ve vyspělém světě neustále roste. Právě minulé desetiletí zažilo období bouřlivého 

vývoje a zavádění nízkotlakých membránových technologií do praktického života. 

Na druhé straně je však třeba konstatovat, že se tento proces často potýká se dvěma 

základními nedostatky, kterými jsou integrita membrán a postupně se snižující 

průchodnost membrán. 

Tyto problémy vedly k hledání nového uspořádání a materiálového provedení 

membrán. Původně dominující polymerní materiály byly postupně vytlačeny. 

V minulosti produkované systémy hollow fibre, provozované ve směru inside-out, 

byly nahrazeny systémy s průtokem outside-in. Hledáme-li však lék na porušování 

integrity polymerních membrán z dutých vláken (hollow fibre) a způsoby pro 

dokonalé zpětné praní membrány, je třeba se poohlédnout po materiálech                  

a konfiguracích odolnějších a masivnějších. I když ne zcela nově, ale s novým 

potenciálem, se nabízí možnost využití keramických mikrofiltračních membrán. 

Keramické mikrofiltrační membrány jsou používány pro průmyslové účely, jako je 

potravinářský sektor, pivovarnictví a farmacie od poloviny sedmdesátých let 

minulého století. Přes jejich výborné vlastnosti byla jejich aplikace pro úpravu vody 

limitována zejména jejich cenou, dále také skutečností, že i ty největší moduly, ve 

kterých byly komponovány jednotlivé keramické elementy, dávaly poměrně malý 

výkon. Zejména z těchto dvou důvodů nemohly keramické membrány v minulosti 

úspěšně konkurovat masivnímu nasazení polymerních membrán v technologických 

procesech úpravy vody. Tyto nedostatky byly s časem téměř odstraněny a nyní 

keramické mikrofiltrační membrány předčí své polymerní konkurenty zejména         

v mechanické stabilitě a chemické odolnosti. [24] 
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4 APLIKACE KERAMICKÝCH MEMBRÁN NA VYBRANÝCH ROZTOCÍCH 

 

4.1 Vybraný roztok 

Vzorek důlní vody byl odebrán z vodní jámy Jeremenko. Lokalita Jeremenko se 

nachází v Ostravě – Vítkovicích a vyskytují se v ní tři jámy, a to těžní jáma 

Jeremenko č. 1, větrní jáma Jeremenko č. 2 a těžní jáma Jeremenko č. 3. Těžba 

černého uhlí byla zahájena koncem 19. století a ukončena v roce 1992. 

V současné době je jáma Jeremenko č. 2 zlikvidována a jámy Jeremenko č. 1 a 3 

slouží právě pro čerpání důlních vod z ostravské dílčí pánve. Tyto vody jsou 

neutrální až mírně alkalické základního natrium-chloridového typu se zvýšeným 

obsahem radionuklidů, dominantně původem z pokryvu karbonských hornin (baden), 

kvarterních zvodní a povrchových toků přímou filtrací přes karbonská okna. Vody 

jsou vypouštěny do toku Ostravice. [27] 

 

4.2 Měření 

Úkolem experimentální části bylo stanovit vstupní parametry vzorku, následně jej 

podrobit mikrofiltraci přes keramickou membránu a poté stanovit výstupní parametry         

v permeátu a retentátu. 

  4.2.1 Vstupní rozbor 

Při vstupním rozboru byly stanoveny ukazatele jakosti vzorku, které jsou uvedeny 

níže v tab. č. 5:  

Tabulka 5 Vstupní rozbor 

Parametr Jednotka Hodnota Metoda 

pH   7,11 měření pH-metrem 

Ca
2+

 mg.l
-1

 158,32 chelatometrie 

Fe
celk.

 mg.l
-1

 1,60 spektrofotometrie 

Cl
-
 mg.l

-1
 4400,00 argentometrie 

KNK4,5 mmol.l
-1

 35,50 acidimetrie 

ZNK8,3 mmol.l
-1

 2,04 alkalimetrie 
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  4.2.2 Aplikace mikrofiltrace 

Proces byl poháněn tlakovým rozdílem, jež byl zajištěn vřetenovým hydrostatickým 

čerpadlem o výkonu 1,5 kW. Tento výkon byl ovlivňován frekvenčním měničem. 

Mikrofiltrace byla prováděna na dvou různých keramických membránách a 

pracovala na principu cross flow filtrace. Použitými membránami byly: 

- nekomerční nově připravená membrána (její parametry jsou uvedeny             

v tab. č. 6) a  

- komerční membrána Tami z řady Inside CéRAMTM s parametry, které jsou 

uvedeny níže v tab. č. 7. 

 

Tabulka 6 Parametry nekomerční nově připravené membrány 

Vnější průměr [mm] 12 

Vnitřní průměr [mm] 6 

Délka [mm] 150 

Počet kanálků 1 

Filtrační plocha [m
2
] 0,0057 

Celková plocha pórů [m
2
.g

-1
] 3,1510 

Střední velikost pórů [µm] 0,0265 

Pórovitost [%] 41,9821 

 

Tabulka 7 Parametry membrány Tami [28] 

Vnější průměr [mm] 10 

Délka [mm] 400 

Počet kanálků 3 

Hydraulický průměr kanálků [mm] 2,93 

Filtrační plocha [m
2
] 0,015 

  

Průběh samotné mikrofiltrace je graficky znázorněn grafy č. 1 a 2 (v grafech se vždy 

jedná o vybrané úseky z procesu mikrofiltrace na nekomerční nově připravené 

membráně). Sledovanými parametry jsou: tlak nástřiku, tlak permeátu, tlak retentátu 

a průtok permeátu. Všechny tyto parametry jsou zaznamenávány po vteřině. Průběh 
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mikrofiltrace lze snadno modifikovat velikostí dodávaného tlaku. Jednotlivé píky v 

těchto grafech jsou způsobeny střídáním cyklů filtrace a zpětného průplachu, kde 

zpětný průplach zde byl využit z důvodu regenerace membrány.  

 

Graf 1 Grafické znázornění průběhu mikrofiltrace (časový úsek 1700 až 1800 s) 

 

Graf 2 Grafické znázornění průběhu mikrofiltrace – možnosti modifikace (časový 

úsek 1900 až 2000 s) 
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  4.2.3 Výstupní rozbor 

Vzorek důlní vody byl podroben filtraci na dvou různých keramických membránách 

a tím byl získán permeát a retentát. 

Mikrofiltrací s keramickou membránou Tami byly odstraněny pouze nerozpuštěné 

látky, tzn. že s její pomocí nebyla ovlivněna kvalita výstupní vody z hlediska 

chemismu. Toto je zaručeno produktovým listem výrobku. 

Oproti tomu mikrofiltrace s nově vytvořenou membránou, která je vyrobena na 

základě nekomerčně používaných surovin, byla doprovázena změnami chemismu a 

tím ovlivňuje kvalitu výstupní vody. Jednotlivé ukazatele výstupního rozboru jsou 

znázorněny v tabulce č. 8.  

 

Tabulka 8 Výstupní rozbor 

Parametr Jednotka Permeát Retentát Metoda 

pH   8,8 8,8 měření pH-metrem 

Ca
2+

 mg.l
-1

 17,64 15,23 chelatometrie 

Fe
celk.

 mg.l
-1

 0,60 0,40 

spektrofotometrie, kolorimetrie 

(průměrná hodnota) 

Cl
-
 mg.l

-1
 2658,98 1595,39 argentometrie 

KNK4,5 mmol.l
-1

 21,88 24,88 acidimetrie 

ZNK8,3 mmol.l
-1

 0,00 0,00 alkalimetrie (pH > 8,3 → ředění) 
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5 VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT 

Z hodnot zjištěných při vstupním a výstupním rozboru byly zpracovány přehledné 

grafy znázorňující změnu vlastností vzorku před a po mikrofiltraci (viz graf č. 3, 4, 5, 

6, 7 a 8). 

 

Graf 3 Změna pH vzorku 

 

 

Graf 4 Změna koncentrace Ca
2+

 ve vzorku 
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Graf 5 Změna koncentrace Fe
celk. 

ve vzorku 

 

 

 

Graf 6 Změna koncentrace Cl
-
 ve vzorku 
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Graf 7 Změna KNK4,5 ve vzorku 

 

 

Graf 8 Změna ZNK8,3 ve vzorku 
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6 SHRNUTÍ ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ 

Z grafů uvedených ve vyhodnocení experimentálních dat je patrné, že vzorek důlní 

vody se po provedení mikrofiltrace alkalizoval. Je třeba si všimnout, že koncentrace 

Ca
2+

,
 
Fe

celk.
  a Cl

- 
je v permeátu vyšší než v retentátu, avšak součet koncentrací 

pozorovaných hodnot v permeátu a retentátu je téměř ve všech případech výrazně 

nižší než je tato koncentrace ve vstupním rozboru, a proto usuzuji, že v průběhu 

procesu docházelo k zanášení membrány (tzv. foulingu).  

Vzhledem k použití hloubkové (depth) struktury filtru, která má na povrchu poměrně 

velké póry, mohly částice procházet do nitra membrány. Některé tyto částice zůstaly 

zachyceny v sevření v pórech membrány a jiné byly tlakem nástřiku protlačeny až do 

permeátové větve.  

Důkazem zanášení membrány je i fotografie nekomerční keramické membrány, která 

je vyobrazena níže na obr. č. 13. V membráně vzniklá sraženina je pravděpodobně 

tvořena ionty Ca
2+

, Fe
2+

, Fe
3+ 

a dalšími látkami zásaditého charakteru. Tím lze 

vysvětlit i alkalizaci vzorku z hodnoty pH 7,11 na 8,8 v permeátu i v retentátu. 

 

Obrázek 13 Fotografie zanesené keramické membrány po procesu mikrofiltrace 

 



Andrea Wetterová: Separace koloidních roztoků keramickými membránovými procesy 

2011 Stránka 43 

 

7 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat rešeršní část týkající se problematiky 

membránových procesů a provést experimentální část se vzorkem důlní vody 

Jeremenko na keramických membránách. 

Z názvu práce je dáno, že obsah práce má směřovat k separaci koloidních roztoků. Je 

známo, že velikost koloidních částic se pohybuje v rozmezí od 1 nm do 1 m,           

z tohoto důvodu je práce zaměřena především na mikrofiltraci, která zadržuje částice 

o velikosti 0,05 - 10 μm. 

První část práce je věnována charakteristice membránových procesů všeobecně, 

v další části je pozornost zaměřena na koloidní roztoky a keramické membrány.  

Následně je zpracovávána již experimentální část, ve které je popsán vzorek důlní 

vody Jeremenko a jeho vybrané hodnoty (pH, Ca
2+

,
 
Fe

celk.
, Cl

-
, KNK4,5 a ZNK8,3). 

Tento vzorek byl podroben mikrofiltraci na nekomerční připravené keramické 

membráně a také na komerční keramické membráně Tami z řady Inside Céram
TM

. 

Proces probíhal na principu cross flow filtrace.  

Mikrofiltrací s keramickou membránou Tami byly odstraněny pouze nerozpuštěné 

látky, tzn. že s její pomocí nebyla ovlivněna kvalita výstupní vody z hlediska 

chemismu. Toto je zaručeno produktovým listem výrobku. 

Oproti tomu mikrofiltrace s nově vytvořenou membránou, která byla vyrobena na 

základě nekomerčně používaných surovin, byla doprovázena změnami chemismu a 

tím ovlivnila kvalitu výstupní vody. Změny vybraných hodnot byly zpracovány do 

grafů, ze kterých si bylo možno všimnout, že koncentrace Ca
2+

,
 
Fe

celk.
  a Cl

- 
je 

v permeátu vyšší než v retentátu, avšak součet koncentrací pozorovaných hodnot v 

permeátu a retentátu je téměř ve všech případech výrazně nižší než je tato 

koncentrace ve vstupním rozboru, a proto usuzuji, že v průběhu procesu docházelo 

k zanášení membrány (tzv. foulingu). Vzhledem k použití hloubkové (depth) 

struktury filtru, která má na povrchu poměrně velké póry, mohly částice procházet do 

nitra membrány. Některé tyto částice zůstaly zachyceny v sevření v pórech 

membrány a jiné byly tlakem nástřiku protlačeny až do permeátové větve.  

Důkazem zanášení membrány je i fotografie nekomerční keramické membrány.  
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