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Úvod 

 
Membránové separační procesy získaly v poslednách 

letech významné místo v řadě technologických procesů, 
zejména při separaci kapalných a plynných směsí 
v chemickém a potravinářském průmyslu, v energetice 
(palivové články), v technologiích ochrany životního pro-
středí, v biotechnologiích a v medicíně1. V průmyslové 
praxi se obvykle používají strukturované a kompozitní 
(vícefázové) materiály a to zejména polymerní a keramic-
ké, vykazující vysokou separační selektivitu a propustnost. 
Předmětem současného výzkumu jsou membránové mate-
riály kompozitní, dále membrány zahrnující iontové kapa-
liny a vysoce selektivní membrány pro vysokoteplotní 
aplikace2,3. 

Při studiu permeačních charakteristik kompozitních 
membrán obsahujících jako převažující fázi polymerní 
matrici a dále mikroporézní krystalické molekulové síto, je 
obvykle používán třífázový model8–10, který vedle poly-
merní a mikroporézní fáze uvažuje třetí fázi, a to prostor 
v blízkosti fázového rozhraní polymer-krystal, kde mohou 
vznikat oblasti s vyšší propustností a zhoršovat separační 
vlastnosti membrány. Tento problém lze řešit vhodnou 
strukturou zakončení polymerního řetězce, který může být 
chemicky vázán na povrch krystalu a tak minimalizovat 

vznik mezifázových prostorů6,7,11,13. 
Měření permeability membránových materiálů 

s nízkou propustností nelze obvykle provádět v otevřených 
průtočných aparaturách s použitím klasické Wicke-
Kallenbachovy cely. Schůdné je použití polouzavřené apa-
ratury s malým objemem, který komunikuje přes membrá-
nu s prostorem o nekonečném objemu udržovaném na 
konstantním tlaku studovaného penetrantu. Výhoda tohoto 
uspořádání je, že jak okamžitá hnací síla (tlakový spád na 
membráně), tak okamžitý tok membránou lze určit moni-
torováním časové závislosti tlaku penetrantu v uzavřeném 
objemu aparatury4. Úskalím této metody je, že nestacio-
nární proces je třeba sledovat i při malém objemu aparatu-
ry relativně dlouho, což se může projevit v kolísání vněj-
ších parametrů  (teplota, vnější tlak), dále že při nízké pro-
pustnosti materiálů  se mohou významně projevit parazitní 
toky způsobené netěsnostmi aparatury. Uplatňují se i další 
okolnosti, které přispívají k celkové chybě určování per-
meability studované membrány, zejména jsou to závislosti 
difuzních koeficientů a rozpustností sledovaných složek na 
složení a teplotě5, pomalé relaxační procesy u polymerních 
a mikroporézních materiálů vystavených vyšším teplotám 
(“stárnutí”). 

Jedním z nejdůležitějších parametrů separační mem-
brány je permeabilita, definovaná rovnicí    

vyjadřující relaci mezi hustotou toku i-té složky ji a hnací 
silou, v tomto případě vyjádřenou rozdílem tlaků uvažova-
né látky na okrajích membrány p. Permeabilita Pi je ne-
přímo měřitelná veličina, obvykle se vychází z přímo mě-
řené tlakové (koncentrační) změny v jednom nebo obou 
prostorech přiléhajících k okrajům membrány5,6. Dále je 
třeba experimentálně stanovit další parametry, jako je 
efektivní tlouštka membrány, dostupná plocha membrány 
a podobně. Všechny tyto experimentálně stanovené veliči-
ny jsou zatíženy chybou závisející na použité metodice 
měření, která má zásadní vliv na určenou hodnotu permea-
bility. Je obvyklé, že v literatuře jsou srovnávány permea-
bility různých materiálů bez uvedení nejistoty ve stanovení 
této veličiny. Analýzou nejistot při experimentálním stano-
vení permeačních charakteristek se zabývají některé práce 
v souvislosti s určením globálního permeačního koeficien-
tu v průtočných dialyzerech14, nebo při stanovení vlivu 
vlhkosti na hodnotu permeability CO2 v polyethylen oxi-
du15. 

Předložená práce si klade za cíl ukázat metodu stano-
vení permeability membránových materiálů s malou pro-
pustností spolu s odhadem chyby stanovení permeability 
v případě permeace helia kompozitními membránami na 
bázi polyimid + Silikalit-1 s různým obsahem mikroporéz-
ní fáze Silikalit-1. 
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Experimentální část 
  
Metoda stanovení permeability kompozitní membrá-

ny metodou konstantního objemu/proměnného tlaku je 
založena na použití aparatury znázorněné na obr. 1. Hlav-
ními částmi aparatury jsou permeační cela, manometry pro 
dva rozsahy měřených tlaků a soustava ventilů umožňují-
cích plnění aparatury a vlastní permeační měření. 

Měření začíná ustavením výchozího tlaku otevřením 
ventilů S1, S2, S4 (nebo S5). Po vyrovnání požadovaného 
výchozího tlaku je uzavřen ventil  S1 a v čase t = 0 je ote-
vřen ventil S3. Po té je zaznamenáván ve zvolených časo-
vých intervalech údaj o tlaku.  Na straně permeátu je udr-
žován konstatní tlak buď atmosférický, nebo snížený.  

Za předpokladu ideálního stavového chování plynné 
složky, jejíž permeační chování studujeme, dostaneme 
z bilance této látky v prostoru s vyšším tlakem rovnici: 

kde p je okamžitý tlakový rozdíl, Pi propustnost membrá-
ny pro složku i, V celkový objem prostoru s vyšším tla-
kem, LM  tlouštka membrány, SM  plocha membrány, R 
univerzální plynová konstanta a T absolutní teplota.  

V rovnici (1) vystupuje tlak na straně permeátu, pa, 
který je udržován konstatní. Celkový objem V může být 
podle potřeby upraven použitím různě velkých objemů VR 
(obr. 1).  

V rovnici (2) je uplatněn předpoklad o ustáleném 
stavu permeačního děje v membráně, který je splněn 
v případě podstatně větší kapacity objemu V  v porovnání 
se sorpční kapacitou mebrány, t.j. 

kde KHi je Henryho konstanta pro rozpustnost složky i 
v membráně.  

Rovnice (2) popisuje nestacionární permeaci za před-
pokladu konstantní permeability a dokonale těsné mem-
brány bez defektů. Avšak při praktickém stanovení perme-
ability malých molekul (He, H2, CO2, a pod.) v materiá-
lech s nízkou propustností se setkáváme s problémem pa-
ralelního toku netěstnostmi, pro které se používají různé 
materiály, např. vybrané elastomery. Proto před vlastním 
měřením permeability je třeba nejdříve experimentálně 
stanovit tento paralelní tok a charakterizovat jej pro kaž-
dou složku a těsnící materiál vhodným parametrem.  

Z řady důvodů nelze snižovat tloušťku studovaného 
materiálu s cílem relativně zvýšit permeační tok vzhledem 
k paralelnímu toku netěstnostmi.   

Vlastní experiment se provádí s neporézní přepážkou, 
utěsněnou stejným materiálem jako membrána, a permeač-
ní tok těsněním se vyjádří   ve tvaru 

a spolu s látkovou bilancí dostaneme 
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Obr. 1. Schéma permeační aparatury pro stanovení propustnosti materiálů o nízké permeabilitě metodou konstatního objemu/
proměnného tlaku. 1 – permeační cela, 2 – vstup plynu, 3 – manometr pro rozsah tlaků do 150 kPa, 4 – manometr pro rozsah tlaků do 
2,5 MPa, Vt1- Vt5 objemy jednotlivých sekcí, S1 – S5, uzavírací ventily, SR,S6 – redukční a regulační ventily, VR – zásobník permeátu 
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Po stanovení parametru  je třeba modifikovat rovnici (2) 
na: 

Rovnice (5) a (6) po integraci s počáteční podmínkou t=to, 
p = p0 poskytnou  

Z rovnic (7) a (8) určíme regresí parametry i  a i . Per-
meabilita je pak dána rovnicí:  

Ideální separační selektivitu pro dvojici látek i a j vypočte-
me z rovnice (10):  

 
 

Analýza celkové chyby při stanovení  
permeability a separačního faktoru 

 
Všechny veličiny používané v rovnici (9) pro výpočet 

permeability membrány jsou hodnoty měřené, zatížené 
určitou experimentální chybou. Proto pro určení celkové 
chyby (nejistoty) při stanovení permeability podle rovnice 
(9) nebo separačního faktoru podle rovnice (10) je třeba 
použít zákon pro šíření chyb ve tvaru:  

kde symbol Z představuje buď permeabilitu Pi nebo sepa-
rační faktor ij, symboly xk jsou vyhrazeny pro experimen-
tálně stanovené veličiny v rovnici (9), což jsou všechny, s 
vyjímkou univerzální plynové konstanty R. Symboly (Z) 
a (xk) jsou směrodatné odchylky jednotlivých veličin Z 
a xk. Vzorec (11) platí pro případ, že měřené veličiny ve 
vztahu (11) jsou nezávislé (nekorelované). 

S použitím rovnice (9) dostaneme z rovnice (11) pro 
relativní chybu permeability (12): 

V sumaci na pravé straně rovnice (12) jsou zahrnuty 
všechny měřené veličiny z rovnice (9). Směrodatné od-
chylky parametrů i a iL byly určeny z odhadů intervalů 
neurčitosti při regresi podle rovnic (7) a (8) při stejné hla-
dině pravděpodobnosti (95 %) jako nejistoty v relativních 
chybách ostatních veličin. 

  Podobně pro ideální selektitvitu dostaneme z rovnic 
(10) a (11):  

 
Výsledky a jejich diskuse 

 
Na obr. 2 jsou uvedeny experimentální závislosti  (p/p0)  

pro permeaci He na několika polyimidových membránách 
s různým obsahem silikalitu-1 spolu se závislostí (p/p0)  
pro nepropustnou přepážku.  Příprava membrán a jejich 
charakterizace jsou uvedeny v práci8.   

Měření objemu aparatury bylo prováděno třemi nezá-
vislými metodami, a to měřením geometrického objemu 
jednotlivých dílů aparatury,  eudiometrem a expanzí do 
známého objemu. Tlouštka membrány LM byla měřena 
rutinně mikrometrem a kontrolována mikroskopicky. Do-
stupná plocha SM membrány byla stanovena geometrickým 
měřením a byla dána rozměrem vymezovacího kroužku 
v permeační cele. 
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Obr. 2. Závislost  p/p0 na čase při permeaci He pro mem-
brány  FA0 (křivka 2), FA3 (3), FA4 (4) a FA5 (5) a nepro-
pustnou přepážku (1) 
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Koeficienty i a iL  byly stanoveny nelineární regre-
sí experimentálních hodnot s použitím rovnic (7) a (8). Byl 
rovněž určen interval spolehlivosti tohoto parametru na 
úrovni 95 %. Výsledky jsou uvedeny v tabulce I.  

 
 

Závěr 
 
Relativní chyba stanovené permeability kompozitních 

membrán polyimid + Silikalit-1 se pohybovala v rozmezí 
7,5–13,2 %. Tyto hodnoty lze považovat za relativně níz-
ké, neboť permeant (He) je velmi málo rozpustný, a to jak 
v polymerní matrici, tak v mikroporézní fázi a tak tento 
systém nevykazuje nelineární chování z důvodů závislosti 
difuzního koeficientu a rozpustnosti na koncentraci perme-
antu. Nejvýznamnější příspěvky k hodnotě relativní chyby 
lze spatřovat v chybách při stanovení tlouštky mebrány 
a permeačného koeficientu He.   

V případě polárních látek, jako např. CO2, H2O lze 
očekávat, že chyba ve stanovené permeabilitě může být 
vyšší, neboť lineární model popisující permeační děj 
(rovnice (1)) nepopisuje permeační děj korektně a tudíž 
neurčitost ve stanovení permeability bude vyšší. 

Odhad relativní chyby ve stanovení ideální separační 
selektivitě podle rovnice (13) lze očekávat v okolí 20 %.  

  
Seznam symbolů 

 
ji hustota toku i-té složky, mol m–2 s–1 
jiL hustota toku i-té složky netěsnostmi, mol m–2 s–1 
KHi rozpustnost i-té složky, mol m–3 Pa–1 
LM tlouštka membrány, m 
p tlak, Pa 
Pi permeabilita, mol m–1 s–1 Pa–1 
R univerzální plynová konstanta, 8,3144621 J mol–1 K–1 

SM plocha membrány, m2 
T teplota, K 
t čas, s 
V objem, m3 
Z nepřímo měřená veličina  
ij  ideální separační selektivita  
i  koeficient v rovnici (7), s–1 
iL  koeficient v rovnici (8), s–1 

(Z) chyba (veličina Z)  
r(Z)  relativní chyba (veličina Z)  
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Tabulka I   
Chyby měřených veličin, hodnoty koeficientu He a výsledná relativní chyba permeabilit He pro membrány poly-
imid + silikalit-1; HeL = (2,62 ± 0,14)10–8   

Membrána r(V) r(LM) r(SM) r(T) He106 s–1 He107  r(PHe) 

FA0 0,022 0,013 0,015 0,01 2,315 1,560 0,075 

FA3 0,022 0,051 0,015 0,01 2,621 1,434 0,081 

FA4 0,022 0,041 0,015 0,01 3,126 3,785 0,132 

FA5 0,022 0,087 0,015 0,01 7,721 3,533 0,102 
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O. Prokopováb, B. Bernauera, V. Fílaa, P. Čapeka, 
P. Sysela, P. Hrabánekb, A. Zikánováb, L. Brabecb, and 
M. Kočiříkb (a Department of Inorganic Technology, Insti-
tute of Chemical Technology, Prague, b J. Heyrovský Insti-
tute of  Physical Chemistry, Academy of Sciences of the 
Czech Republic, Prague): Error Analysis in Assessment 
of Single-Component Permeability and Ideal Separa-
tion Selectivity of Low-Permeability Membrane Mate-
rials  

  
Composite membranes containing molecular sieve 

particles embedded in a polyimide matrix are promising 
due to their increased permeability and high selectivity in 
gas separation processes. Determination of permeability of 
dense membranes is time-consuming and the resulting 
values are loaded with experimental errors. The impact of 
uncertainty in various quantities on the reliability of the 
permeability values measured by the constant volume/
variable pressure method was analyzed.  The total uncer-
tainty of the measurements on polyimide/Silicalite-1 mem-
branes is 7–13 %, the errors in membrane thickness and 
permeation coefficient being the main contributing factors.  


