Elektromembránové procesy
• Iontově selektivní membrány
• Vlastnosti membrán
• PEM-FC
• Membránová elektrolýza vody
• Elektroseparační membránové procesy
• Elektroanalytické procesy
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Iontoměničové membrány
iontoměničová (ionexová) membrána - fólie nebo deska zhotovenou
z iontoměniče (ionexu), přičemž hlavním cílem není klasická výměna
iontů, ale kontrolovaný selektivní transport.
náboj funkčních skupin v membráně je kompenzovám ekvivalentním
počtem opačně nabitých iontů - protiontů.
vlivem poruch v membráně dochází rovněž k průniku tzv.ko-iontů,
tedy iontů souhlasného náboje s nábojem fixovaných funkčních
skupin v membráně
obdobně jako ionexy dělíme membrány na:
Katexové - dovolující volný průchod jen kladně nabitých částic
Anexové - umožňují volný průchod jen záporně nabitých částic
Bipolární - (speciální druh) membrána složená z katexové a anexové
vrstvy
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Iontoměničové membrány
Podle struktury a způsobu přípravy rozlišujeme mebrány:
Homogenní - vznikají zavedením funkčních skupin do polymerního
filmu. Jsou tvořeny pouze iontovýměnným materiálem, a neobsahují
inertní polymerní nosič. Nejčastěji na bázi styrenových nebo
vinylpyridinových kopolymerů, síťovaných divinylbenzenem.

Heterogenní - struktura je dána rozptýlením částic iontovýměnného
materiálu v inertním polymerním nosiči. Pro dobrou účinnost těchto
membrán je rozhodující rovnoměrné rozmístění částic v inertním
pojivu a jejich hmotnostní poměr. S rostoucím obsahem iontoměniče
ztrácejí membrány vhodné mechanické vlastnosti a naopak při
nižším obsahu se zhoršuje elektrochemická kvalita membrán.
Připravují

se

tedy

mechanickým

zpracováním

směsí,

tj.

kalandrováním, extruzí a lisováním.
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Základní charakteristiky iontoměničových
membrán
Botnavost – obdobně jako u iontoměniče. Vlivem osmotického tlaku
dochází nárůstu objemu vniknutím rozpouštědla do membrány. Vedle
změny objemu dochází rovněž k disociaci iontů a funkčních skupin v
membráně. V případě nedostatečná pevnost nebo extrémní
podmínky mohou vést až k destrukci membrány.
Tloušťka – zásadně ovlivňuje většinu ostatních chrakteristik
Iontově výměnná kapacita – není z hlediska aplikace membrány
významnou veličinou. Díky snadnému stanovení (např. titrací) a
korealci s ostatními charakteristikami je často stanovována.
Permselektivita

– veličina udávající podíl náboje přeneseného

protionty z celkově přeneseného náboje.
Převodové číslo – veličina udávající podíl náboje přeneseného
daným iontem z celkově přeneseného náboje.
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Základní charakteristiky iontoměničových
membrán II
Iontová vodivost (elektrický odpor membrány) – významně ovlivňuje
celkovou účinnost daného procesu. Závisí na okolním roztoku,
teplotě, stupni zbotnání, ...
Stanovuje se buď v bezproudém nebo proudově zatíženém stavu (tj.
střídavý nebo stejnosměrný proud)

σ=

l
RS

čtyřelektrodové experimentální uspořádání
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Základní charakteristiky iontoměničových
membrán III
Difúzní koeficient – prostupnost membrány pro danou částici v
bezproudém stavu.
Hydraulický odpor – objem rozpouštědla protlačený membránou
vlivem tlakového spádu. Mechanický stav membrány.
Tepelná stabilita (TGA) – určuje teplotní rozsah použitelnosti
membrány.
Chemická stabilita – určuje životnost membrány
SPPS 56.4 %, SEM
před a po 12 h v 70oC
roztoku H2O2

Mechanická pevnost – odolnost membrány vůči mechanickému
poškození.
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PEM reaktor
uhlík

Elektrochemické reakce probíhají na katalyzátoru,
kdy musí být zajištěn tzv. 3-fázový kontakt.

Pt

Nafion

e-

Katalyzátory na bázi platinových kovů
- množství navážky
- stabilita katalyzátoru
- stabilita uhlíkového nosiče

H+

H2

Součásti:
koncové desky
plynové difúzní elektrody
membrána
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Palivový článek typu PEM
E 0 = 1.229V

2H2 + O2

2H2O

8

4

Požadavky na membránu
vysoká chemická a mechanická stabilita v prostředí
palivového článku
vysoká teplotní stabilita

vysoká protonová vodivost
účinná bariéra proti přenosu paliva

nízká cena
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Komerční perfluorované membrány
[(

kopolymer tetrafluoroethylenu
s perfluorvinylethersulfátem

CF2

CF2 )x CF2CF
O

]y

( CF2CFO)n (CF2 )p SO3H
CF3

Structural parameters Supplier
(and monomer content) trademark
n =1, x =5 –13.5, p =2
DuPont
Nafion® 120
Nafion® 117
Nafion® 115
Nafion® 112
n =0–1, p =1 –5
Asahi Glass
Flemion® T
Flemion® S
Flemion® R
n =0, p =2–5, x =1.5–14 Asahi Chemicals
Aciplex® S
n =0, p =2, x =3.6– 10
Dow Chemical
Dow®
Solvay
Hyflon® Ion

Equivalent weight
(IEC, meq g-1)

Thickness
(µ
µm)

1200 (0.83)
1100 (0.91)
1100 (0.91)
1100 (0.91)

260
175
125
80

1000 (1.00)
1000 (1.00)
1000 (1.00)

120
80
50

1000–1200 (0.83– 1.00)

25– 100

800 (1.25)
900 (1.11)

Souzy, R.; Ameduri, B.; Boutevin, B.; Gebel, G.; Capron, P. Solid State Ionics 176(39-40) (2005), 2839-2848
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Perfuorované membrány
v současnosti jsou v PEMFC používány
prakticky pouze perfluorované membrány typu Nafion
výhody :

vysoká protonová vodivost
mechanická a chemická stabilita

nevýhody :

vysoká cena ( ~ 400 $/m2)
vysychání při teplotách nad 100 °C
značná permeabilita pro methanol

snaha nalézt levnější alternativu ev. membránu
schopnou pracovat při teplotách kolem 160 oC
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Membrány pro teploty nad 100oC
Proč?
menší nároky na čistotu paliva (obsah CO)
(vyšší vodivost)
vyšší účinnost

Současné problémy
membrány typu Nafion vysychají a ztrácí vodivost
vyšší nároky na chemickou stabilitu komponent PEMFC

automobilové aplikace - PEMFC pracujících při teplotách nad 130oC a
nízkém stupni zvlhčení
nízké teploty – DMFC a PEMFC pro malé výkony (přenosné zdroje)
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Alternativní membrány
Perfluorované
modifikace Nafionu (Gore select)
Částečně perfluorované
(BAM3G (sulfonovaný polytrifluorostyren))
Nefluorované
sulfonované aromatické polym. (SPEEK)
Acido-bazické
na bázi kys. fosforečné (PBI/H3PO4)
ostatní
keramické kompozity

BAM3G, Ballard Power Systems
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(Canada)

Laboratorní palivový článek
H2/O2 PEMFC, elektrody - GDE ELAT (ETEK), membr: SPPS 41,6%
aktivní plocha membrány 6,25 cm2, 60oC, atmosferický tlak
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PEM elektrolýza vody
Obrácený pochod jako u PEM palivového článku
Elektrolyt:

polymerní iontově vodivá membrána NafionR

Katoda: Pt/C

Anoda: Pt-IrO2, RuO2 nanesené na nosiči

Elektrodové reakce:

Anoda:

2H2O → 4H+ + O2 + 4e-

Katoda:

4H+ + 4e- → 2H2

Teplota 80oC

Elektrolyzér: bipolární, filter-press
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PEM elektrolýza vody - kritické části
Katalyzátor

- rozhraní membrána-katalytická vrstva
- nanočástice
- vysoký povrch
- stabilita
Nafion membrána - vliv nečistot
- degradace membrány působením peroxidů a ozónu
Přívod a distribuce plynů a proudu, bipolární desky(Ti)
- Pasivace anodické části (napěťové ztráty)
- Pronikání H2 do katody - vodíková křehkost
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Elektrodialýza
Separační proces - působením stejnosměrného elektrického
pole na disociované složky solí ve vodném roztoku dochází k
pohybu kladně nabitých iontů směrem ke katodě a zároveň
záporně nabitých k anodě.
katexové a anexové iontově selektivní mebrány umožňují
průnik iontu vždy pouze jedné polarity dochází k vytváření
mezimembránových prostorů (komor)
diluátová komora - protéká ochuzovaný proud
koncentrátová komora - protéká obohacovaný proud
elektrodialyzér zpravidla obsahuje až několik set komor
elektrodialyzer „filter press“ uspořádání obsahuje střídavě
koncentrátové a diluátové komory
17

Elektrodialýza

Schéma elektrodialýzy: D - diluátová komora, K- koncentrátová komora, AM anexová membrána, KM - katexová membrána
18
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Elektrodialýza
• odsolování mořské vody
• recyklace těžkých kovů v galvanickém průmyslu
• zpracování odpadních vod příp. recyklace chemických látek
v různých závodech chemického průmyslu
• zpracování odpadních vod v uranovém průmyslu
• odsolování organických látek (syrovátka, KMC)
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www.mega.cz

Elektrodialýza omezení
• koncentrační polarizace
• zanášení komor a povrchu membrán
• membránové jedy
• limitní proudová hustota
• hydraulický odpor

Zapojení
Zapojení:
• batch
• feed and bleed
• one-pass

kontinuální

vsádkové
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Elektrodialyzér

jednotlivé části se umísťují do svazku (stacku)

delicí vložka mezi membrány (spacer)

možné uspořádání toku
roztoku v komoře
21
elektrodialyzéru

Elektrodialyzéry modul ED-II
Type:

ED-II-2/200

Nr. of installed membranes

200 cell pairs, (max. effective area 166 m2)

Dimension of the membrane

400 x 1600 mm, effective 320 x 1300 mm

Membranes – RALEX AM, CM

200 + 210 pieces

Dimension of the spacer

810 x 1610 mm, thickness 1 mm

Spacers – work., electr., inter.

400 + 4 + 2 pieces, PE

Electrode frame and sealing

2 pieces PP 10 mm, 2 pieces EPDM 1 mm

Electrodes – anode, cathode

4 pieces, Ti + Pt (Ru), stainless-steel

End plates (frames)

2 pieces, PP 20 mm and stainless-steel

Dimensions, weights

500 x 960 x 1750 mm, empty 600 kg, w.water 850 kg

Operation limits:

ED-II-2/200

DC el. power

max. 400 V / 120 A

Pressure inlet / outlet, difference

operational 50 kPa, max. 80 kPa / max. 10 kPa

Flow

D, K approx. 10 m3/hr at 50 kPa, E min. 3 m3/hr

Temperature

operation approx. 30 oC, max. 40oC

TSS

max. 10 µm, max. 10 ppm

F-, (Cl-)

max. 5 ppm in electrode solution

elektrodialyzér MEGA a.s.
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GEAM Dolní Rožínka
Elektrodialýza - odsolování nadbilančních síranových vod
po těžbě uranu DIAMO s.p., o.z. GEAM Dolní Rožínka
•

•

•

•
•
•

výluhy z odkalovací nádrže z uranových dolů a následného
zpracování rudy(27-30 g/l TDS, anionty SO42-, CO32-, HCO3-,
NO3-, NO2-, Cl-, F-, kationty Na+, Ca2+, Mg2+ , ostatní kovy
např. Mo, V a organický materiál)
Předúprava: precipitace - snížení koncentrace Ca2+and Mg2+
pod 20 ppm + iontová výměna - separace kovů + okyselení na
pH < 3
Vstup: 3,6 a 8,5 m3/h - 25 - 30 g/l TDS
Diluát: 2,5 a 6,8 m3/h - 0,6 – 2,0 g/l TDS
Koncentrát: 1,1 a 1,7 m3/h - 150 - 170 g/l TDS
DC napětí: cca 150 - 200 V / stack
proudová účinost: 80 %
El. spotřeba: 12,9 kWh/m3
Produkt: odpařením je z koncentrátu získáván Na2SO4.
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Elektrodialýza s bipolární membránou
Zvláštní druh elektrodialýzy, uvnitř bipolární membrány dochází k
disociaci vody a do okolních komor se uvolňují H+ a OH- ionty
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Elektrodeionizace (EDI)
kombinace iontové výměny a elektrodialýzy
kontinuální proces odstraňující iontové a ionizovatelné složky ze
silně zředěných roztoků
koncentrátové komory jsou vyplněny směsným ložem iontoměničů
přítomnost iontoměniče výrazně zvyšuje vodivost
ionexy jsou kontinuálně regenerovány ionty OH- a H+
selektivitou iontoměniče lze preferovat separaci určitých iontů
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Elektrodeionizace (EDI)

http://www.ionics.com/technologies/edi/#
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Elektroforetické nanášení laků
automobilový průmysl dnes převážně kataforetické lakování
Kataforéza - metoda nanášení vodou ředitelných laků elektrochemickým
způsobem, kdy je lakovaný předmět zapojen jako katoda ve stejnosměrném poli
elektrolytu a jsou na něm vylučovány kationty laku.

Anoda - tzv. elektroforézní box s iontoměničovou membránou (EFC), který
kromě funkce anody slouží zároveň k udržování koncentrační rovnováhy iontů
v lakovací lázni.
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Membránové procesy v elchemickém lakování
1. příprava demineralizované vody - příprava lázně (voda 80-90% , akrylové
pryskyřice, pigmenty, org. rozpouštědla) zamezení kontaminace prodlužuje
životnost lázně

2. anodový elektroforézní box -

3. membránová regenerace oplachových vod - koncentrace odmašťovací lázně
28
ultrafiltrace, mikrofiltrace
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Iontově selektivní elektrody
široce rozšířená vysoce citlivá analytická metoda (pH, Na+, M+, NO3-,...)
jednoduchá a levná metoda
klíčová komponenta – selektivní membrána
! interference ! s ostatními ionty závisí na vlastnostech membrány
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