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Úvod 

 
Iontovýměnná membrána (IM) je separační membrá-

na, která je schopná při aplikovaném elektrickém poli se-
parovat kationty a anionty z roztoku. IM obsahuje vázané 
funkční skupiny. Volné protiionty, které mají opačný ná-
boj než funkční skupiny, jsou přes IM transportovány. Ko-
ionty se stejným nábojem jsou zadržovány. Rozlišujeme 
dva typy IM, a to homogenní IM, které jsou tvořeny poly-
merní matricí přímo obsahující iontovýměnné funkční 
skupiny navázané na řetězci, a heterogenní IM, které jsou 
tvořeny polymerní matricí, iontovýměnnou pryskyřicí 
(ionexem) a aditivy. Oba typy IM je možné ještě vyztužit 
polymerní armující textilií1–3 (armovaná či nearmovaná 
iontovýměnná membrána, tj. aIM, nIM). Dále je možné 
IM rozdělit dle typu iontů, které jsou schopny transporto-
vat, na anionvýměnné (AM) a kationvýměnné membrány 
(CM).  

Tato studie se zabývá anizotropií mechanických vlast-
ností u aIM, nIM v porovnání se samotnými armujícími 
textiliemi. Mezi studované mechanické vlastnosti patří 
maximální síla do přetržení a maximální prodloužení do 
přetržení. Dobré mechanické vlastnosti jsou důležité u IM 
v dalších krocích při jejich skládání v elektrodialyzačních 
svazcích.  

Anizotropií mechanických vlastností IM se autoři 
nezabývají, ale existuje mnoho studií o měření anizotropie 
u samotných tkanin4–8, pletenin6,9 i netkaných textilií10,11. 
Poměrně intenzivně je studována u textilií povrstvených 

polymery6, 12–14. Tyto závěry je možné použít při predikci 
chování IM při tahových testech. 

Anizotropie6 je charakteristická vlastnost pro většinu 
textilií, zvláště potom pro tkaniny a pleteniny. Vliv směru 
namáhání na mechanické vlastnosti je enormní. Anizotro-
pie vlastností je dána právě jejich strukturou založenou na 
podélných na sebe kolmých vláknech v osnově a v útku6 

u tkanin (resp. sloupků a řádků u pletenin). Mohou zde mít 
vliv také relativní posuny jednotlivých vláken i interakce 
vláken ve vazných bodech8.  

Přehledný článek R. J. Bassetta a spol.7 shrnuje měře-
ní mechanických vlastností tkanin (jednoosé či dvouosé 
zatěžování, měření po osnově a útku, popř. v jiných smě-
rech) od jednotlivých autorů. Anizotropií mechanických 
vlastností u tkanin se ve svém článku zabývají např. 
V. Sidabraitė a spol.4. Studují namáhání v různých smě-
rech u sedmi typů tkanin s různou dostavou, definovanou 
jako počet vláken připadající na jednotku délky, 1/cm, ve 
směru osnovy a útku. Cílem jejich práce bylo vyhodnotit 
a následně i predikovat ohybové tuhosti ve 12 směrech 
namáhání u zkoumaných vzorků. Výsledné parametry byly 
vyneseny do polárního grafu. Hlavní důraz při porovnává-
ní naměřených dat s teoretickým Cooperovým modelem5 
byl kladen na porovnání směru osnovy a útku při biaxiál-
ním namáhání v těchto směrech4. Teoretickými modely 
a výpočty jednotlivých mechanických vlastností se 
v článku zabývá také R. Kovar6. Většinou uvažuje určitá 
zjednodušení  oproti realitě, stále ale vychází z normy 
EN ISO 13934-1 (strip test) pro tahové vlastnosti  ploš-
ných textilií, která byla použita i v našem případě. Také N. 
Pan a spol.8 porovnávají teoretický model pro stanovení 
pevnosti v tahu v různých směrech namáhání pro pět růz-
ných tkanin s naměřenými daty. Model vychází 
z Chengova a Tanova15 modelu harmonické kosinové řady,  

 
kde XΦ je pevnost v tahu v daném úhlu Φ namáhání od 
osnovy, nΦ = 0, 2, 4, … a Cn je faktor, který musí být ur-
čen experimentálně ze základních směrů (osnovy a útku). 
Konstanta C0 popisuje izotropní chování tkaniny při namá-
hání v tahu8.  

Některé články se věnují i pozorování anizotropie 
u pletenin a netkaných textilií. Konkrétně v článku H. 
Honga a spol.9 se porovnávají tahové křivky pletenin se 
skelnými vlákny s teoretickými modely. V článku autorů 
S. Erela a spol.10 se diskutuje použití semi-empirického 
modelu pro tahové vlastnosti u netkaných textilií. Článek 
H. S. Kima a spol.11 se zabývá tahovými vlastnostmi net-
kaných textilií, které vykazují anizotropii právě kvůli své 
struktuře. Je zde diskutován vliv distribuce orientace vlá-
ken, která vzniká při výrobě, i vliv teploty, která je na jed-
notlivá vlákna během výroby aplikována. Právě vlivem 
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neuspořádanosti vláken při výrobě jsou i vazné body 
v netkané textilii náhodně orientované a dochází tak 
k dalšímu prohlubování anizotropie mechanických vlast-
ností11. 

Anizotropie samotných textilií již není v posledních 
letech tolik studována a pozornost je věnována převážně 
kompozitním materiálům, které textilii využívají jako vý-
ztuž6. Masteikaite12 a spol. studují vliv strukturních para-
metrů laminátů a povrstvených textilií na jejich mechanic-
ké vlastnosti. Konkrétně se  autoři věnovali síle při přetr-
žení, prodloužení a tahovému napětí pro různé směry na-
máhání vzorků. Zjistili, že se na výsledných vlastnostech 
laminátů nepodílejí pouze armující složky, tj. textilie, ale 
vliv hraje i použité polymerní pojivo a jejich vzájemná 
soudržnost. Povrstvená textilie se při mechanických zkouš-
kách chová rozdílně od nepovrstvené textilie, protože po-
lymerní pojivo při povrstvování zaplní prostory mezi vlák-
ny v křížku a dochází k jejich zpevnění12,13. V některých 
případech došlo k delaminaci textilií ještě před samotným 
přetržením vzorků při tahových testech12. K. Kim a spol.14 
se zabývají vlivem použité tkaniny na anizotropii mecha-
nických vlastností (zahrnující také časově závislou visko-
elastickou deformaci, tj. tečení materiálu) u tkanin po-
vrstvených pomocí PVC. Parametry byly vyhodnoceny 
metodou konečných prvků. Anizotropie mechanických 
vlastností u tkanin je dána již jejich výrobou, resp. struktu-
rou, kdy osnovní vlákna jsou napínána a postupně jsou 
dotkávána útková vlákna. Při měření tahových křivek jsou 
vlákna navzájem namáhána a dochází k jejich vzájemné 
interakci. Právě napínání a interakce má vliv na výslednou 
anizotropii. Směr osnovy je potom, za předpokladu použití 
stejných vláken a stejné dostavy v osnově a útku, odolnější 
vůči tahovému zatížení než útek14.  

Autoři ve svých pracích využívají klasické trhací 
stroje s použitím metod vycházejících z normy 
EN ISO 13934-1. Výjimkou jsou autoři J. Zheng a spol.16, 
kteří používají pro měření anizotropie mechanických vlast-
ností přístroj (multi-axial circular tensile tester MACTT) 
s 16 sondami po obvodu kruhu. Sondy snímají současně 
namáhání do jednotlivých směrů na jediném vzorku. Nedo-
chází tedy ke zkreslování výsledků použitím více vzorků16. 

 
 

Experimentální část  
 
Vybrané vzorky a příprava IM 

 
Pro stanovování anizotropie mechanických vlastností 

byly vybrány dva vzorky textilií, konkrétně se jednalo 
o komerčně dostupnou polyesterovou tkaninu Ulester 32S 
a polyesterovou pleteninu Zora (obě Silk & Progress).  
Parametry zvolených textilií jsou uvedeny v tab. I a jejich 
detailní struktura z optického mikroskopu na obr. 1. 

Pomocí těchto textilií byly armovány IM, označení 
aIM-Ulester a aIM-Zora. Pro porovnání byl ponechán 
a následně i zkoumán vzorek nearmované IM, tj. nIM.  

Vzorky nIM byly připraveny v několika krocích. Nej-
prve byla silně kyselá kationvýměnná pryskyřice 
(Amberjet 4200, styren-divinylbenzenová matrice, sulfo-
nová funkční skupina v Na+ formě, The DOW Chemical 
Company) promyta vodou o teplotě 40 °C a vysušena tep-
lým vzduchem při 130 °C na konečnou vlhkost do 2 % 
v průmyslové fluidní sušárně. V následující operaci byl 
ionex namlet ve vibračním mlýnu s náplní ocelových vá-
lečků na požadovanou distribuci velikostí částic ionexu 
(medián velikostí částic d(0,5) = 15 μm). Namletý ionex 
byl následně homogenizován s polyethylenovou matricí 
(Exceed, metallocenový ethylen-hexen kopolymer, Exxon-
Mobil Chemical, MFI 3,5) pomocí ko-hnětiče při teplotách 
100–160 °C v různých zónách homogenizačního 
a vytlačovacího šneku při výkonu 6 kg h–1. Zařízení umož-
ňuje třízónové dávkování, do první zóny byla dávkována 
polymerní matrice, do které se v dalších zónách přidával 
mletý ionex. Vytlačená struna byla chlazena vodou 
a granulována. Z takto připraveného granulátu byly na 
kontinuální laminační lince extrudovány planární nIM. Ty 
byly v dalším kroku oboustranně armovány textilií Ulester 
32S a Zora pomocí hydraulického lisu s kombinovaným 
ohřevem a chlazením (lisování při teplotě 130 °C, 10 min 
za tlaku 50 atm, vychlazeno na 60 °C) na aIM. 

U takto připravených vzorků byly stanoveny charak-
teristické parametry iontovýměnných membrán: tloušťka 
suché a zbotnalé IM (tlS a tlZ), rozměrové změny při botná-
ní do tloušťky Δtl, délky Δd, šířky Δš, rovnovážný obsah 
vody Δm, specifický a plošný odpor (RS a RA), permselek-
tivita P, viz tab. II. Metody pro stanovení jednotlivých 
vlastností jsou uvedeny v předchozí literatuře17.  

a Dostava vyjadřuje počet vláken textilie připadajících na jednotku délky (1/cm). Udává se ve směru osnovy a útku (počet 
vláken na 1 cm v osnově/ počet vláken na 1 cm v útku). Stejný princip platí pro velikost očka v osnově a útku 

Název textilie Materiál Tloušťka Dostava a Velikost 
očka 

Volná 
plocha 

Průměr 
vlákna 

Typ vlákna Typ textilie 

    [μm] [1/cm] [μm] [%] [μm]     

Ulester 32S PES 100 32 / 35 258 / 231 67 55 monofil tkanina 

Zora PES 180 11,5 / 28 646 / 847 59 14 multifil pletenina 

Tabulka I 
Parametry použitých textilií 
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Měření anizotropie mechanických vlastností 
 
Mechanické vlastnosti vzorků membrán a textilií byly 

testovány na trhacím stroji H5K-T od firmy Tinius Olsen. 
Celkem bylo testováno od každého typu IM a textilií 
5 vzorků podle normy ČSN EN ISO 13934-1 (Textilie – 
Tahové vlastnosti plošných textilií – část 1: Zjišťování 
maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí meto-
dy Strip).  

Pro testování byly určeny vzorky tkaniny Ulester 32S, 
pleteniny Zora, nIM, aIM-Ulester a aIM-Zora. Membrány 
byly testovány ve zbotnalém stavu, po 24 h namočení 
v demineralizované vodě. Tahové vlastnosti textilií byly 
stanovovány v suchém stavu. Šířka vzorku byla 50 mm. 
Počáteční vzdálenost čelistí byla 200 mm a rychlost posu-
vu příčníku 100 mm min–1. Z naměřených tahových křivek 
byly stanoveny průměrné hodnoty maximální síly do přetr-
žení (F, N) a maximálního prodloužení (ε, %). Moduly 
pružnosti nebyly stanovovány, protože pro textilie se špat-
ně vyjadřuje plocha vzorku. U textilií se využívá přepočet 
na jemnost textilie pomocí dtex, ale takto vyjádřené pev-
nosti by nebylo možné porovnat s daty pro IM. Chyby 
stanovení není možné uvést v grafech s polárními souřad-
nicemi, hodnoty se pohybují pro stanovení síly do přetrže-

ní u IM v rozmezí 1–4 %, u textilií 2–10 %, pro stanovení 
maximálního prodloužení do přetržení u IM 2–12 %, 
u textilií 2–7 %. Vzorky IM a textilií byly měřeny celkem 
v šesti směrech, jak je naznačeno na obr. 2. Z důvodu roz-
dílného počtu vláken v osnově a útku (sloupku, řádku) 
bylo nutné naměřit tahové křivky pro dva kvadranty grafu 
v polárních souřadnicích, tj. od 90° do 270°. Směr osnovy 
u tkaniny (sloupku u pleteniny) odpovídá úhlu 90° (270°) 
a směr útku (řádku) úhlu 0° (180°). 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
U pěti vybraných vzorků byly stanovovány tahové 

křivky při různých směrech namáhání. Vybrané tahové 
křivky pro nejvýznamnější směry (směr 90° osnovy, popř. 
sloupku, armující textilie a směr 0° útku, popř. řádku) jsou 
zobrazeny na obr. 3. Z křivek jsou patrné rozdíly mezi 
jednotlivými vzorky i mezi směry namáhání. Vzorky nIM 
vykazují ve zbotnalém stavu vysokou hodnotu prodloužení 
oproti ostatním vzorkům. Naměřené hodnoty maximální 
síly do přetržení jsou oproti aIM několikanásobně nižší. To 
je jeden z důvodů, proč se nIM armují textilií. Vzorky aIM 
jsou oboustranně laminovány, tj. obsahují dvě armující 

Obr. 1. Snímky z optického mikroskopu pro pleteninu a) Zora a b) tkaninu Ulester 

a         b 

Tabulka II 
Parametry připravených IM 

Vzorky tlS 
[mm] 

tlZ 
[mm] 

Δtl 
[%] 

Δd 
[%] 

Δš 
[%] 

Δm 
[%] 

RA 
[Ω cm2] 

RS 
[Ω cm] 

P 
[%] 

aIM-Ulester 0,308 0,483 56,9 2,00 2,94 53,5 4,45 89,6 94,39 

aIM-Zora 0,342 0,541 58,4 2,53 4,00 51,3 5,10 95,5 95,00 

nIM 0,290 0,381 31,7 17,74 17,45 70,7 3,96 107,1 93,18 
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textilie. Hodnoty maximální síly do přetržení by tedy měly 
být součtem dvou textilií a nIM. Naměřené hodnoty jsou 
vyšší než odpovídá tomuto součtu. Pravděpodobně je to 
dáno samotnou nIM a její vzájemnou soudržností s textilií, 
která k této hodnotě přispívá. Při laminaci nIM pomocí 
armující textilie dochází ke zpevnění  vláken v křížku 
a zaplnění prostorů pomocí polymerního pojiva12,13 z nIM.  

Roli zde hraje také botnací síla, která se uplatňuje při 
botnání IM v demineralizované vodě. Při tomto procesu 
dochází k rozvolňování struktury IM a vzniku pórů, které 
negativně ovlivňují mechanické vlastnosti.  

Anizotropie mechanických vlastností je patrná 
z obr. 4 a obr. 5. Anizotropie mechanických vlastností 

u tkanin či pletenin je dána již jejich výrobou, jak bylo 
popsáno v úvodu článku. Právě napínání a interakce jed-
notlivých vláken v osnově a útku má vliv na výslednou 
anizotropii10. U tkaniny byla potvrzena symetrická anizo-
tropie podél osnovy a útku. U pleteniny je asymetrická 
anizotropie, kdy ve směru sloupků vykazuje vyšší pevnost 
než ve směru řádků.  aIM vykazují výraznou anizotropii 
mechanických vlastností ve stejných směrech jako armují-
cí textilie, které byly na jejich výrobu použity.  

Na obr. 4. je závislost maximální síly do přetržení na 
směru namáhání. nIM vykazují minimální rozdíly při růz-
ných směrech namáhání oproti ostatním aIM. Pro tkaninu 
Ulester a aIM-Ulester jsou výrazně pevnější nejvýznam-

Obr. 2. Vzorek pro měření tahových křivek a), směry namáhání b) 

a         b 

Obr. 3. Tahové křivky pro jednotlivé vzorky v nejvýznamnějších směrech  
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nější směry, tj. směr osnovy a útku. V ostatních směrech 
jsou vzorky méně pevné. Anizotropie u aIM-Ulester se 
přenáší ze samotné anizotropie tkaniny. U pleteniny Zora 
a aIM-Zora je nejpevnější právě směr sloupků, což je dáno 
také samotnou výrobou pletenin. Anizotropie se 
z pleteniny do aIM-Zora nepřenáší v takové míře. Z obr. 4 
je patrné, že aIM-Zora vykazuje spíše oválný profil křivky 
z grafu na rozdíl od samotné pleteniny Zora, kde má křiv-
ka ostré hrany. Anizotropie nIM je oproti ostatním vzor-

kům zanedbatelná. Je patrné, že anizotropie aIM je dána 
právě anizotropií použité armující textilie. 

Na obr. 5 jsou patrné anizotropie maximálního pro-
dloužení do přetržení pro všechny vzorky. Anizotropie je 
pro jednotlivé vzorky výrazná. U aIM hodnoty maximální-
ho prodloužení do přetržení korelují s hodnotami pro sa-
motné armující textilie. Prodloužení je pro tkaninu Ulester 
a aIM-Ulester nejnižší ve směru osnovy a útku (resp. 
sloupku a řádku), což souvisí také s hodnotami maximální 

Obr. 4. Maximální síla do přetržení v různých směrech namáhání pro všechny vzorky a)  a v detailu b) 

a         b 

Obr. 5. Maximální prodloužení do přetržení v různých směrech namáhání pro všechny vzorky a) a v detailu b) 

a         b 
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síly do přetržení. Prodloužení je srovnatelné a tedy syme-
trické v hlavních směrech. U pleteniny Zora a aIM-Zora 
jsou hodnoty maximálního prodloužení do přetržení nej-
vyšší ve směru útku, resp. řádku, což je dáno samotnou 
konstrukcí a výrobou pletenin. Byla zjištěna anizotropie 
i u vzorku nIM, který ve směru osnovy (dloužení nIM) 
vykazuje nepatrně nižší hodnoty prodloužení. 

 
 

Závěr 
 
Článek se zabývá studií anizotropie mechanických 

vlastností u vybraných vzorků armujících textilií a ionto-
výměnných membrán (IM) v různých směrech namáhání.  
– Tkanina Ulester 32S a pletenina Zora vykazují silnou 

anizotropii mechanických vlastností, která je dána 
jejich strukturou. 

– Stejné trendy anizotropie se projevují i u iontovýměn-
ných membrán (aIM) armovaných pomocí těchto tex-
tilií.  

– Nearmovaná iontovýměnná membrána (nIM) vykazu-
je spíše izotropní vlastnosti. 

– Naměřené hodnoty maximální síly do přetržení jsou 
u nIM oproti aIM několikanásobně nižší. 

– Hodnoty maximální síly do přetržení aIM jsou vyšší, 
než je součet všech použitých komponent. Pravděpo-
dobně je to důsledkem vzájemné interakce mezi poly-
merní složkou a armující textilií. 

– Výrazná anizotropie u aIM je převážně dána typem 
použité armující textilie.  

 
Tato práce vznikla v rámci projektu LO1418 

„Progresivní rozvoj Membránového inovačního centra“ 
podporovaného programem NPU I Ministerstva školství 
a tělovýchovy České republiky a s využitím infrastruktury 
Membránového inovačního centra. 

 
LITERATURA 
 
  1. Oren Y., Freger V., Linder C.: J. Membr. Sci. 239, 17 

(2004). 
  2.  Gnusin N. P., Berezina N. P., Kononenko N. A., Dyo-

mina O. A.: J. Membr. Sci. 243, 301 (2004). 
  3.  Berezina N. P., Kononenko N. A., Dyomina O. A., 

Gnusin N. P.: Adv. Colloid Interface Sci. 139, 3 
(2008). 

  4.  Sidabraitė V., Masteikaitė V.: Mater. Sci. 9, 111 
(2003).   

  5.  Cooper D. N. E.: Int. J. Clothing Sci. Technol. 51, 318 
(1960). 

  6.  Kovar R., v knize: Woven Fabric Engineering 
(Dubrovski P. D., ed.), kap. 1. Sciyo, Rijeka 2010.  

  7.  Bassett R. J., Postle R., Pan N.: Text. Res. J. 69, 866 
(1999). 

  8.  Pan, N., Yoon M.-Y.: Text. Res. J. 66, 238 (1996). 
  9.  Hong H., De Araujo M. D., Fangueiro R., Ciobanu O.: 

Text. Res. J. 72, 991 (2002).   
10.  Erel S., Warner S. B.: Text. Res. J. 71, 22 (2001). 
11.  Kim H. S., Deshpande A., Pourdeyhimi B., Abhira-

man A., Desai P.: Text. Res. J. 71, 157 (2001). 
12.  Masteikaite V., Sacevičiene V.: Indian J. Fibre Text. 

Res. 30, 267 (2005).   
13.  Kovačević S., Ujević D., Brnada S., v knize: Woven 

Fabric Engineering (Dubrovski P. D., ed.), kap. 13. 
Sciyo, Rijeka 2010. 

14.  Kim K. J., Yu W. R., Kim M. S.: Compos. Sci. Tech-
nol. 68, 1688 (2008).   

15.  Cheng S., Tan S. T.: Proc. 3rd Joint ASCE/ASME 
Mechanics Conference, Mechanics of Cellulosic and 
Polymeric Materials, La Jolla, 9-12 July 1989 
(Perkins R. W., ed.), AMD-V. 99, MD-V 13, str. 87.       

16.  Zheng J., Takatera M., Inui S., Shimizu Y.: Text. Res. 
J. 78, 1116 (2008).   

17.  Stránská E., Neděla D., Válek R., Křivčík J.: Chem. 
Listy 109, 701 (2015). 

 
 
E. Stránskáa, L. Zárybnickáb, K. Weinertováa, 

D. Nedělaa, and J. Křivčíka (a MemBrain s.r.o., Stráž pod 
Ralskem, b Institute of Chemistry and Technology of Ma-
cromolecular Materials, University of Pardubice): Ani-
sotropy of Mechanical Properties of Heterogeneous Ion 
Exchange Membrane  

  
This article focuses on anisotropy of mechanical ten-

sile properties of selected reinforcing fabrics and heteroge-
neous ion exchange membranes (IEM). Two types of rein-
forcing fabrics (the weave fabric Ulester 32S and the knit 
Zora), heterogeneous IEM reinforced by these fabrics and 
non-reinforced membranes were tested. Ultimate force and 
ultimate strain in 6 different directions of loading were 
measured for these samples. In particular, the differences 
in tensile curves in warp and weft direction were exam-
ined. Anisotropy was confirmed for all samples, except for 
non-reinforced IEM. Anisotropy of reinforced IEM is giv-
en by the type of reinforcing fabric used. 

 
 


