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Zoveel toepassingen, zoveel membranen: elke membraanscheiding 
vereist speciale selectiviteit en specifieke doorlaatbaarheid. Hierbij 

speelt het transportproces een cruciale rol.
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Vergelijken

Permeabiliteit en selectiviteit vormen 
de basis voor een membraanschei-

ding. De permeabiliteit is een maat voor 
de snelheid waarmee een component door 
het membraan voortbeweegt, uitgedrukt 
als de hoeveelheid stof (mol, m3 of kg) per 
tijdseenheid (s of uur), genormeerd voor 
het membraanoppervlak (m2) en de drij-
vende kracht, bijvoorbeeld drukverschil 
over het membraan (bar of Pa). Doordat 
permeabiliteit een genormeerde waarde 
is, kun je de prestaties van verschillende 
membranen en processen met elkaar ver-
gelijken om het juiste membraan voor 
een toepassing te kiezen. 

Kunstmatige technische mem-
branen hebben doorgaans een 
poreuze structuur. De passerende 

vloeistoffen en gassen stromen door de 
poriën. De scheiding via zo'n membraan 
verloopt in wezen heel simpel. Je brengt 
het mengsel dat je wilt scheiden aan één 
kant van het membraan aan, en zorgt dat 
de druk of de concentratie van de com-
ponent die je wil scheiden aan deze kant 
hoger is dan aan de andere kant. Onder 
invloed van het drukverschil beweegt de 

component vervolgens naar de andere 
kant. De overige componenten blijven 
achter, of gaan met een lagere snelheid 
door het membraan. En voilà... de schei-
ding is tot stand gebracht.

snel oF langzaam

De meeste technische membranen 
bestaan uit een dunne, selectieve 

toplaag aangebracht op een grove, poreu-
ze drager. Bij polymere membranen gaan 
deze vrijwel naadloos in elkaar over, ter-
wijl bij keramische membranen vaak een 
tussenlaag aanwezig is als brug tussen 
drager en toplaag. Wat bepaalt nu of een 
stof snel of langzaam door het membraan 
wordt getransporteerd? Los van het feit 
dat te grote deeltjes de porie niet inko-
men, is de snelheid in de eerste plaats 
afhankelijk van de poriestructuur van het 
membraan. Je kunt je voorstellen dat een 
vloeistof of gas sneller doorstroomt als de 
gangen breed, recht en kort zijn dan wan-
neer ze lang, nauw en bochtig zijn. In het 
laatste geval is de transportweg immers 
langer en de weerstand groter. 

Uiteraard is ook de drijvende kracht, 
bijvoorbeeld een druk- of concentratie-
verschil of een elektrische potentiaal, 
van invloed op de transportsnelheid. Bij 
een fors drukverschil wordt een com-
ponent gemakkelijker door het mem-
braan gestuwd dan wanneer de druk aan 
beide zijden even hoog is. Tot slot is ook 
de interactie tussen het membraanma-
teriaal en de passerende componenten 
van invloed op de transportsnelheid. Dit 
fenomeen speelt sterk in membranen 
met nauwe poriën (in de ordegrootte 
van nanometers, waarbij de deeltjes veel 
contact maken met de poriewand) of in 
elektrisch geladen membranen bij het 
transport van geladen deeltjes (ionen).

microfiltratie
 ~ 100 – 10.000 nm

ultrafiltratie
 ~ 1 – 100 nm

nanofiltratie
 ~ 1 nm

omgekeerde 
osmose ~ 0,1 – 1 nm

bacteriën

vaste deeltjes

virussen

macromoleculen

meerwaardige en
eenwaardige ionen

water

kleine organische
moleculen

10 - 100 bar

5 - 30 bar

2 - 10 bar

0,1 - 3 bar

van groot naar klein

 Membraan op maat

Omgekeerde osmose wordt daar toegepast waar 
men absoluut zuiver water nodig heeft, zoals 

bijvoorbeeld voor de elektronische industrie waar 
kleine hoeveelheden verontreiniging grote gevolgen 
hebben. Onder hoge druk wordt vuil water door het 

membraan geleid dat alleen water doorlaat. Alle 
onzuiverheden blijven achter.

Waterzuiveringsinstallatie




