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 MEMBRÁNOVÉ PROCESY V 
POTRAVINÁŘSTVÍ A MLÉKÁRENSTVÍ  



Principy membránových procesů 

   princip separace    
 

rozdíl tlaků  rozdíl koncentrací 
(aktivit) 

teplotní rozdíl rozdíl elektrických 
potenciálů 

mikrofiltrace  pervaporace termoosmóza elektrodialýza 
ultrafiltrace  separace plynů membránová 

destilace 
elektroosmóza 

nanofiltrace  parní permeace  membránová 
elektrolýza 

reverzní osmóza  dialýza   
piezodialýza  difuzní dialýza 
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typické uspořádání membránového procesu 
  

cross-flow          konfigurace        dead-end   
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rozsah použití TMP  
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membrány 

Hydrofobní polymerní materiály: polytetrafluoretylén (PTFE, teflon), 
 poly(vinyliden) fluorid (PVDF), polypropylen (PP), polyetylen (PE) 
Hydrofilní polymerní membrány: estery celulózy, polykarbonát (PC), 
 polysulfon, polyétersulfon (PSF,PES), polyimidy (PI/PEI)  
  
Keramické membrány: Al2O3, ZrO2, TiO2, SiC 
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polymer 

porézní membrána                                          neporézní membrána  
(mikrofiltrace, ultrafiltrace)                      (separace plynů, pervaporace) 
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membránové moduly 

Deskový modul má archy membrány  
umístěny mezi distančními deskami.  

Spirálně vinutý modul je systém skládající 
se z membrán a distančních sítek 
navinutých na děrované trubce.  
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membránové moduly 

Moduly s dutými vlákny, resp. kapilární moduly se skládají z velkého 
množství úzkých trubiček (kapilár) umístěných do jednoho svazku, volné 
konce jsou obvykle spojeny pryskyřicí.  
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membránové moduly 

Charakteristika 
Typ modulu 

Spirálově 
vinutý 

Dutá 
vlákna Trubkový Deskový 

Plocha připadající na jednotku 
objemu modulu, m2/m3 600 - 1000 3000 - 6000 70 - 150 300 - 600 

Typické rychlosti nástřiku, m/s 0,3 - 0,8 0,005 - 0,05 1 - 8 0,8 - 1,6 
Tlaková ztráta na nástřikové 
straně, kPa 300 - 600 10 -30  5 - 300 100 - 500 

Tendence k zanášení 
membrány vyšší vyšší nízká střední 

Snadnost čištění špatná až 
dobrá špatná výborná dobrá 

Doporučovaná filtrační 
předúprava nástřiku 
(filtr o velikosti pórů) 

10 - 25 μm 5 - 10 μm není třeba 10 - 25 μm 

Relativní náklady na získání 
jednotky objemu permeátu nízké nízké vysoké vysoké 

 



Principy membránových procesů 
 

základní pojmy -TMP 
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Zprostředkovaně může být hodnota intenzity toku permeátu i funkcí 
času, teploty, charakteru toku a vlastností separovaných složek. 

Intenzita toku permeátu (flux) je funkcí tlakového rozdílu ∆P, 
viskozity permeátu µ a odporu vůči toku permeátu R.  

Retence  (rejekce) charakterizuje selektivitu procesu vzhledem 
k separované složce a určuje jaký podíl z částic přicházejících v nástřiku je 
membránou zadržen.  
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základní pojmy - EMP 

Elektromembránové procesy – hnací silou je gradient el. potenciálu. 
Používají se iontově výměnné nebo bipolární membrány.  
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základní pojmy - EMP 

EMP – rozdělení  
Elektromembránové separační procesy – používají se iontově výměnné 
membrány – elektrodialýza, elektrodeionizace. 
 
Elektromembránové syntézní procesy – elektrodialýza s bipolárními 
membránami, elektroforéza  a membránová elektrolýza. 
 
Elektromembránové systémy pro konverzi energie – palivové články.  



Výhody membránových procesů 

Hlavní důvod využití membránových procesů - výhody, kterými 
se tyto technologie liší od konvenčních způsobů separace:  

 
- šetrný způsob zpracování suroviny bez výrazných teplotních změn 
- vysoká selektivita použitých separací  
- možnost snadné instalace a uspořádání do modulů 
- menší spotřeba energie v porovnání s tepelnými operacemi - 
(vypařování, kondenzace) 



Nevýhody membránových procesů 

Omezení zanášení membrán 
 
Předúprava nástřiku 
-úprava pH a teploty, přídavek komplexotvorných činidel (EDTA), 
chlorování, adsorpce na aktivním uhlí, chemické čištění, předfiltrace 
(MF,UF).  
Vlastnosti membrány     
-výběr membrány, resp. ovlivnění jejich vlastností (distribuce velikosti pórů, 
náboj membrány, hydrofilní či hydrofobní vlastnosti) 
Moduly a podmínky procesu 
- snížení konc. polarizace (vyšší rychlosti proudění, promotory turbulence)  
Čištění  
Mezi základní postupy čištění patří- hydraulické čištění 
    mechanické čištění 
    chemické čištění 
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 příklady aplikací TMP v potravinářství 
  
 
 
 

Aplikace Permeát Koncentrát 

Pitná voda Pitná voda bez zákalu, 
bakterií a virů Voda, znečišťující látky  

Čiření ovocných šťáv Nízká turbidita, čirá ovocná 
šťáva 

Ovocná šťáva obsahující 
koloidní částice 

Mlékárenství Laktóza a roztok solí Koncentrát bílkovin 

Mlékárenství (syrovátka) Laktóza a roztok solí 
 

Koncentrát bílkovin (WPC) 
 

Filtrace vína/piva Nízká turbidita, čirá 
kapalina 

Kapalina s jemnými a 
koloidními částicemi 
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Laktóza 
Minerály 
Bílkoviny v syrovátce 
Voda 

Laktóza 
Minerály 
Voda 

Monovalentní 
 ionty 
Voda 

Voda 

Laktóza 
Bivalentní ionty 

Monovalentní ionty 

Bílkoviny v syrovátce 

Tukové částečky 
Bakterie a spory 
Kasein 

příklady aplikací TMP v mlékárenství 
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  aplikace v mlékárenství 
  
Odstraňování bakterií a spor  z mléka, syrovátky a meziproduktů  
 
MF - odstranění bakterií a spor z mléka - zlepšení trvanlivosti (pasterizace). 
Organoleptické a chemické vlastnosti mléka jsou nezměněny. Koncentrace 
bakterií v permeátu < 0,5% původní hodnoty.  
 
MF může být použita při výrobě dalších mléčných výrobků. Při výrobě sýrů 
zlepšuje trvanlivost sýra a eliminuje potřebu přísad (např. dusičnanů).  
 
MF jako předřadný proces před UF,NF,RO. 
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  aplikace v mlékárenství 
  
Standardizace a koncentrování mléčných bílkovin 
 
Standardizace mléka pomocí UF umožňuje zvýšení nebo snížení obsahu 
bílkovin bez nutnosti přidávat sušené mléko, kasein (proteinové koncentráty).  
 
Další použití UF- normalizace proteinu a celkové sušiny v mléce pro využití 
ve fermentovaných výrobcích, jako jsou smetana, sýry, jogurty a tvarohy. 
Výsledné mléčné výrobky mají lepší kvalitu a senzorické vlastnosti ve 
srovnání s těmi, které byly vyrobené konvenčními metodami.   
 
MF – aplikace při frakcionaci mléčného proteinu. Separace micelárního 
kaseinu ze syrovátkových proteinů např. pomocí keramické membrány 
(velikost pórů 0,2 μm). 
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  aplikace v mlékárenství 
  
Demineralizace syrovátky 
 
NF- používá se ke koncentraci a částečně demineralizaci syrovátky. 
Vzhledem k selektivitě membrán většina jednomocných iontů, organické 
kyseliny a částečně laktóza procházejí membránou. 
 
NF - zajímavá alternativa k iontové výměně a ED, je-li požadována 
mírná demineralizace.  Maximální demineralizace NF je snížení o 35% 
(koncentrační faktor 3,5-4).  
Použitím diafiltrace je možné zvýšit úroveň demineralizace až na 45%.  
 
ED – umožňuje vysokou demineralizaci různých typů syrovátky (sladká, 
slaná).  
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  aplikace v mlékárenství 
  
Výroba sýrů 
 
Mléko předupravené UF se úspěšně používá při výrobě tvarohu a sýrů. 
Výhody UF mléka pro výrobu sýrů ve srovnání s tradičními metodami: 
- zvyšuje celkový obsah sušiny, což zvyšuje výtěžek sýrů 
- snižuje požadavky na syřidla a startovací kultury 
- snižuje náklady na zpracování odpadních vod v zařízení 
- zvyšuje nutriční hodnotu v důsledku začlenění syrovátkové bílkoviny 
 
Permeát z UF (obsahuje hlavně laktózu) může být koncentrován RO. 
 
Nevýhody UF při výrobě - zvýšení obsahu syrovátky může mít negativní 
vliv na zrání tvrdých sýrů.   
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