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Principy membránových procesů 

   Membrána 
 
separace  nosné medium  kontaktor  
 
Separace 
K přenosu hmoty přes membránu dochází při aplikování hnací síly, 
-rozdíl tlaků, rozdíl koncentrací (aktivit), teplot nebo el. potenciálu 
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Membránová separace se uskutečňuje na základě rozdílné velikosti, 
tenze par,  afinity, náboje nebo chemické povahy molekul 
 
  

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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membrány 

SEM fotografie polymerních MF/UF membrán vyrobených metodou 
inverze fází, „stretching“ a leptání   
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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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iontově-výměnné membrány 

Anexové (AM) - obsahují kladně nabitou funkční skupinu (-NR3+, kde R je 
vodík nebo alkylová skupina) a umožňují volný průchod záporně nabitých 
částic.  
Katexové (CM) - obsahují v polymerní matrici vázané záporně nabité 
iontovýměnné skupiny (-SO3-, COO-) a umožňují volný průchod kladně 
nabitých částic. 
Bipolární - (speciální druh) membrány jsou složené z katexové i anexové 
vrstvy. 
 
Heterogenní membrány se vyrábějí úpravou organických pryskyřic 
s polymerem tvořícím tenký film (elektrický odpor poměrně vysoký). 
 
Homogenní membrány se získávají zavedením iontových skupin do 
polymerního materiálu, který je nejčastěji zesíťován.  
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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 

Kapilární moduly se skládají z velkého množství úzkých trubiček 
(kapilár) umístěných do jednoho svazku, nejčastěji jsou volné konce 
spojeny epoxidovou pryskyřicí.  
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membránové moduly 

Moduly s dutými vlákny (hollow fibers) se skládají z velkého množství 
vláken umístěných do jednoho svazku, volné konce jsou opět spojeny 
epoxidovou 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 
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základní pojmy 
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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 - TMP 

Jestliže je struktura pórů membrány podobná systému 
přímých kapilár, lze použít Hagen-Poiseuillovu rovnici, 
kde A ≈ ε.r2 
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kde r je poloměr pórů, ∆x je tloušťka membrány, µ je dynamická viskozita  
a τ je faktor tortuozity (v případě válcových pórů =1) 
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základní pojmy - TMP 

Pro porézní strukturu, která se více blíží představě 
soustavy kulových částic, je výhodnější použít 
Kozeny-Carmanovu rovnici: 
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kde K je bezrozměrná konstanta, která závisí na geometrii pórů, 
S je plocha kulových částic na jednotku objemu a ε je mezerovitost.  



Principy membránových procesů 
 

základní pojmy – separace plynů 

Viskózní tok plynů - střední volná dráha molekul plynu je mnohem 
menší, než je velikost pórů membrány:  
 
 
 
 
Snižování velikosti pórů  → střední volná dráha molekul plynu je 
srovnatelná, resp. větší, než je průměr pórů = Knudsenův tok  
(prakticky nezávislý na viskozitě): 

kde DK je Knudsenův difúzní koeficient  
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základní pojmy – separace plynů 

Separace plynů neporézními membránami závisí na rozdílu permeabilit  
různých plynů pro danou membránu. Kombinace Fickova a Henryho 
zákona:  

Koeficient permeability  P závisí na tloušťce membrány, ploše membrány 
a hnací síle – rozdílu parciálních tlaků. Pro systémy, které se nechovají 
ideálně není permeabilita konstantní, ale mění se s tlakem. 

l
ppSDJ l )(. 0 −=

P = D.S 

kde D je difuzní koeficient a S koeficient rozpustnosti.  
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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.  



Principy membránových procesů 
 

základní pojmy – koncentrační polarizace 

Hodnoty J souvisí s volbou membrány, 
parametr k je možné ovlivnit změnou 
hydrodynamických podmínek systému.  

hlavní proud hraniční vrstva    membrána 
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Membránová operace Vliv Příčina 
  

Reverzní osmóza 
Ultrafiltrace 
Mikrofiltrace 
Separace plynů 
Pervaporace 
Elektrodialýza 
Dialýza 
Difuzní dialýza 
Usnadněný transport 

mírný 
silný 
silný 
malý 
malý 
silný 
malý 
malý 
mírný 

k velký 
k malý/ J velký 
k malý / J velký 
k velký / J malý 
k velký / J malý 
- 
J malý 
J malý / k velký 
J velký / k velký  

Membránová operace Vliv Příčina 
  

Reverzní osmóza 
Ultrafiltrace 
Mikrofiltrace 
Separace plynů 
Pervaporace 
Elektrodialýza 
Dialýza 
Difuzní dialýza 
Usnadněný transport 

mírný 
silný 
silný 
malý 
malý 
silný 
malý 
malý 
mírný 

k velký 
k malý/ J velký 
k malý / J velký 
k velký / J malý 
k velký / J malý 
- 
J malý 
J malý / k velký 
J velký / k velký  



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 

Časový průběh objemu kapaliny při toku čistého rozpouštědla (resp. toku 
permeátu) membránou v základních uspořádáních membránového 
procesu  
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   Omezení zanášení  
 
Předúprava nástřiku 
Provádí se úpravou pH a teploty, přídavky komplexotvorných činidel (EDTA), 
chlorování, adsorpce na aktivním uhlí, chemické čištění, předfiltrace (MF,UF).  
Vlastnosti membrány     
Vhodný výběr membrány, resp. ovlivnění jejich vlastností (co nejužší  distribuce 
velikosti pórů, náboj membrány a její hydrofilní či hydrofobní vlastnosti) 
Moduly a podmínky procesu 
 Snížení koncentrační polarizace (použití vyšších rychlostí tekutiny, použití 
promotorů turbulence)  
Čištění  
Mezi základní postupy čištění patří- hydraulické čištění 
    mechanické čištění 
    chemické čištění 
    elektrické čištění 
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   Omezení zanášení 
 
Hydraulické čištění představuje metoda zpětného promývání – 
back-flushing (uplatňuje se při MF a UF) 

se zpětným 
promýváním 

 

 

bez promývání 

 

 
čas  

 

 
Mechanické čištění lze použít pouze pro trubkové membrány,  používají 
se houbičky či kartáčky. 
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   Omezení zanášení 
 
Chemické čištění 
Využívá se množství chemických látek o různých koncentracích, případně jejich 
směsi, na typu membrány závisí i doba působení chemikálie. Mezi nejčastěji 
používané látky patří 
kyseliny (silné, např. H3PO4 nebo slabé, např. kyselina citrónová) 
hydroxidy (NaOH) 
detergenty (alkalické) 
enzymy (proteáza, amyláza..) 
komplexotvorná činidla (EDTA, polyakryláty) 
dezinfekční činidla (H2O2, NaOCl) 
 
Čištění el. Proudem 
Používá se k odvádění el.nabitých částic (molekul) z povrchu membrány při 
průchodu el. proudu. Vyžaduje vodivý materiál membrány (lze využít přímo 
v průběhu separačního procesu).  
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