
Chemische 
Feitelijkheden

Membranen zijn er al zolang als er leven bestaat. 
Sterker nog: leven zou niet mogelijk zijn geweest 
zonder deze filters die de ene stof wel en de andere 

juist niet doorlaten. Zo worden cellen, de bouwstenen van 
het leven, omgeven door een biologisch membraan dat de 
cellulaire inhoud zorgvuldig afschermt van de buitenwereld. 
Tegelijkertijd zorgt dit membraan ervoor dat het de cel aan 
niets ontbreekt door te laten passeren wat nodig en af te voe-
ren wat overbodig is.
Het is dan ook geen wonder dat mensen kunstmatige, techni-
sche versies hebben ontwikkeld van dit ingenieuze selectieve 
scheidingssysteem. Niet zo geavanceerd als de natuurlijke 
tegenhangers, maar toch efficiënt genoeg voor een groot 
aantal praktische toepassingen. Zo zijn voor de ontzilting 
van zeewater membranen ontwikkeld die wel water maar 

geen zouten doorlaten en voor nierdialyse membranen die 
wel de afvalstoffen, maar niet de bouwstoffen uit het bloed 
verwijderen. Nieuwe mogelijkheden liggen in het verschiet 
met membraanmaterialen als zeolieten en amorf silica die 
selecteren op moleculair niveau. Deze moleculaire zeven zijn 
ideaal voor gasscheidingen, bijvoorbeeld om zuiver waterstof 
te maken of om koolstofdioxide af te vangen.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Wat zijn membranen, en wat kun je er 

allemaal mee?
• De Basis: Hoe werkt een membraan? Welk membraan is 

geschikt voor welke toepassing?
• De Diepte: Klein, kleiner, kleinst: membraantechnologen 

laten zich uitdagen door scheidingen op moleculaire schaal. |

Selectieve doorgang
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een membraan vormt een slimme scheiding tussen twee ruimten door sommige 
verbindingen vrij te laten passeren en andere geen doorgang te verlenen. Welke 

stoffen wel en welke niet door mogen, hangt af van het membraanmateriaal. 
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Veel mensen zien membranen als 
filters die kleine deeltjes doorlaten 
en grote deeltjes tegenhouden, en 

zo de ‘groten’ van de ‘kleinen’ scheiden. 
Denk bijvoorbeeld aan een koffiefilter dat 
heet water met oplosbare koffiebestand-
delen door het filter laat druppelen en 
de prut tegenhoudt. Maar eigenlijk is dat 
een te magere omschrijving. Membranen 
vormen bijvoorbeeld ook de basis voor 
‘ademende’ regenjassen, die zweet (water-
damp) afvoeren, maar regen (ook water, 
zij het in vloeibare vorm) niet doorlaten. 
Blijkbaar zijn membranen meer dan ver-
edelde zeven en kunnen ze veel meer dan 
alleen scheiden op deeltjesgrootte. Dat 
blijkt ook wel uit de enorme verscheiden-
heid aan membraantypen.

Veelzijdige scheiders

Allereerst bestaat er een onderscheid 
tussen biologische membranen in 

de natuur en kunstmatige, technische 
membranen die door de mens gemaakt 
worden. In levende organismen zorgen 

membranen ervoor dat de juiste stoffen 
op de juiste plek terechtkomen. Zo filte-
ren onze nieren afvalstoffen uit het bloed 
en vormen celmembranen de dynami-
sche verbinding tussen lichaamscellen en 
hun omgeving. Technische membranen 
zijn met hun structuur en functie een 
stuk eenvoudiger. Zo zijn het in de regel 
‘passieve’ membranen, dat wil zeggen dat 
een verschil in concentratie of druk de 
drijvende kracht is voor transport door het 
membraan. In biologische membranen 
vindt daarnaast ook vaak actief transport 
plaats, bijvoorbeeld om grote moleculen 
de cel in en uit te voeren. Verder zijn 
technische membranen minder selectief 
dan hun biologische tegenhangers. Daar 
staat weer tegenover dat technische mem-
branen doorgaans sterker en chemisch 
stabieler zijn, en bijvoorbeeld minder 
afhankelijk van de temperatuur. 

In de industrie worden membranen 
veel gebruikt als scheidingstechnologie. 
Door de ontwikkeling en beschikbaar-
heid van vele soorten halfdoorlaatbare 

materialen zijn de toepassingen veelzij-
dig. Zo worden technische membranen 
tegenwoordig op grote schaal gebruikt 
om zout water om te zetten in zoet water 
en voor het maken van waterdichte en 
ventilerende kleding. Maar ook om gas-
sen en dampen te scheiden in de petro-
chemische industrie, om bier helder te 
maken, om vruchtensappen in te dikken, 
om (industrieel) afvalwater te zuiveren of 
om geneesmiddelen gecontroleerd toe te 
dienen. Membranen vormen bovendien 
een belangrijk onderdeel van brandstof-
cellen, als elektrolyt voor transport van 
geladen deeltjes tussen de elektroden. 
En in chemische reactoren worden ze 
gebruikt om selectief een reactieproduct 
af te vangen. 

Bijzondere ontdekking

De oorsprong van de hedendaagse 
membraantechnologie werd al zo’n 

250 jaar geleden gelegd. In 1748 ontdekte 
de Fransman Jean-Antoine Nollet iets 
opmerkelijks toen hij een fles tot de rand 
vulde met wijn, deze afsloot met een var-
kensblaas en onderdompelde in een vat 
water om te voorkomen dat lucht zou bin-
nendringen. Wat gebeurde er? De blaas 
bleek – net zoals de meeste biologische 
membranen – selectief doorlaatbaar voor 
water, waardoor er water vanuit het vat via 
de blaas de fles instroomde omdat daar de 
waterconcentratie lager was. Uiteindelijk 
werd daardoor de waterdruk binnen in 
de fles zo hoog dat de blaas opbolde en 
uiteindelijk barstte. Nollet was wellicht de 
eerste die een relatie legde tussen ener-
zijds een wand die selectief doorlaatbaar 
is voor water, en anderzijds de osmotische 
druk die zorgde voor de opbolling. 

Later ontdekte men veel meer natuur-
lijke materialen die selectief doorlaatbaar 
zijn voor een bepaald gas of vloeistof. Zo 

Filters in een ontziltingsinstallatie. Zeewater wordt 
onder hoge druk door membranen geperst die 

doorlaatbaar zijn voor water, maar niet voor zout. 

alleen de watermoleculen kunnen zich ver-
plaatsen door het membraan. omdat de 

waterconcentratie rechts hoger is dan links, zullen 
netto meer watermoleculen van b naar a gaan 
dan omgekeerd. Dit heet osmose en leidt tot ver-
hoging van de druk in compartiment a. De toe-
genomen druk heet osmotische druk.               |
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Halfdoorlaatbare wand

Doorlaten 
 en tegenhouden
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zag de Engelsman Thomas Graham in 
1866 als eerste dat de doordringbaarheid 
van rubber voor gassen afhankelijk is 
van het soort gas. De eerste technische 
membranen verschenen aan het begin 
van de vorige eeuw, maar de komst van 
de polymeerchemie bracht enkele decen-
nia later het gebruik van halfdoorlaatbare 
materialen in een stroomversnelling. Een 
mijlpaal was de ontwikkeling van een 
membraan van cellulose-acetaat; dat laat 
wel water door, maar geen zouten of 
andere in water opgeloste stoffen. 

Naast technische membranen op basis 
van polymeren hebben ook keramische 
materialen zich mogen verheugen in 
een behoorlijk grote aandacht. Van oor-
sprong zijn ze ontwikkeld voor de schei-
ding van het corrosieve en zeer reactieve 
uraanhexafluoride (UF6) bij uranium-
verrijking. Nog altijd worden ze vooral 
onder extreme omstandigheden gebruikt 
– zoals hoge druk, hoge temperatuur en 
in een agressief milieu waartegen poly-
mere membranen niet bestand zijn.

Plaats VeroVerd

Technische membranen hebben 
de afgelopen jaren moeten vech-

ten om een plaats te verwerven bin-
nen de scheidingstechnologie. Immers, 
voor veel scheidingsproblemen waren al 
technologieën voorhanden zoals destil-
latie, precipitatie, extractie of adsorptie. 
Membraantechnologie scoort vooral pun-
ten als het gaat om het relatief lage 
energieverbruik: vaak is er alleen ener-
gie nodig om een drukverschil over het 
membraan aan te leggen. Daarnaast vin-
den membraanprocessen meestal plaats 
bij gematigde temperaturen, waardoor 

er geen warmteafgifte naar de omgeving 
optreedt en smaakbepalende stoffen niet 
degraderen onder invloed van (te) hoge 
temperaturen. Dit laatste is vooral van 
belang in de voedingsmiddelenindustrie. 

Andere voordelen zijn de eenvoud van 
het scheidingsproces, het gemak om dit 
proces op te schalen naar grote mem-
braanoppervlakken en de doorgaans hoge-
re kwaliteit van het scheidingsproduct. 
Daar komt nog bij dat voor het proces 
geen schadelijke hulpstoffen nodig zijn. 
Maar zijn er dan geen nadelen te vinden? 
Zeker wel. Zo is de levensduur van mem-
branen in sommige gevallen nog laag, 
vooral bij toepassing in agressieve milieus 

in de (petro)chemische industrie. Om ver-
vuiling te voorkomen moeten bovendien 
de processtromen die de membranen 
ingaan vaak een voorbehandeling onder-
gaan, bijvoorbeeld een grove voorfilte-
ring. Ook zijn membranen gevoelig voor 
storingen in de procesvoering, waardoor 
mechanische beschadigingen kunnen 
ontstaan. Reden genoeg om membranen 
en membraanprocessen verder te blijven 
optimaliseren.          |

je komt het steeds vaker tegen: regen- of sport-
kleding die waterdicht is én ‘ademt’ door 

de afvoer van zweet. Membranen die transpi-
ratiedamp doorlaten en tegelijkertijd vloeibaar 
(regen)water tegenhouden vormen hiervoor de 
basis. het geheim zit in de combinatie van een 
open structuur en waterafstotende eigenschap-
pen. per definitie hebben weefsels een open 

structuur vanwege de poriën in textielvezels en 
tussen de draden. behandeling van het textielga-
ren met een waterafstotende stof, bijvoorbeeld 
op basis van teflonachtige verbindingen, maakt 
het weefsel ondoorlaatbaar voor vloeibaar water. 
Waterdruppels – bijeengehouden door de opper-
vlaktespanning – dringen niet naar binnen, terwijl 
waterdampmoleculen wel naar buiten kunnen.     |

regen

sneeuw

wind

verdamping

buitenste laag

membraan

huid

membraan buitenste laag

buitenzijde

De celwand gedraagt zich als een halfdoorlaatbare 
scheidingswand. Het membraantransport voor 
kleine moleculen als water, zuurstof en koolstof-
dioxide is passief. Dit kost de cel geen energie. 
Onder invloed van het concentratieverschil binnen 
en buiten de cel bewegen deze moleculen zich in 
en uit de cel. Het transport van grote moleculen en 
ionen verloopt via de zogenaamde transporteiwit-

ten (eiwitkanalen) in het membraan. Dat is actief 
transport en kost energie. Daarnaast verloopt het 
signaaltransport ook via het membraan. Aan de 
buitenkant van de celwand zitten ‘antennes’: recep-
toreiwitten met een zodanige structuur dat bepaal-
de hormonen er precies op passen. Na binding van 
een hormoon wordt er een signaal doorgegeven dat 
binnen de cel processen op gang brengt.               |

een medicinale pleister bestaat uit een ondoor-
dringbare beschermlaag, daaronder een laag 

met medicijnen, dan een membraan dat de afgifte 
regelt en ten slotte een kleeflaag die de pleister aan 
de huid vastmaakt. het meest bekend is de nicoti-
nepleister, maar denk ook aan morfinepleisters, of 
nitroglycerinepleisters om bloedvaten te verwijden. 
Feitelijk heb je bij medicinale pleisters steeds met 
twee membranen te maken: het membraan voor 
gecontroleerde afgifte, en ... de menselijke huid 
voor de selectieve opname.             |

Medicinale pleisterbiologiscHe bescHerMing

eiwitkanaal

buiten de cel

binnen de cel

eiwit

fosfolipiden

water

hormoon

receptor-
eiwit

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

speelt het transportproces een cruciale rol.

M e M b r a n e n  CheMisChe FeitelijkheDen  |  april 2009

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
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concentratie (zuiver water) naar de lage 
concentratie (de zoutoplossing). Het vloei-
stofniveau van de zoutoplossing wordt 
hierdoor hoger, en de druk veroorzaakt 
door het hoogteverschil in vloeistofhoogte 
tussen de zoutoplossing en het zuivere 
water heet de osmotische druk. Als nu 
aan de zijde van de zoutoplossing een 
hogere druk wordt uitgeoefend dan de 
osmotische druk ontstaat het omgekeerde 
effect (‘omgekeerde osmose’) waarbij het 
water door het membraan terugstroomt, 
terwijl het zout achterblijft. Op die manier 
worden de opgeloste zouten verwijderd 
en ontstaat zoet water. 

BloedzuiVerend

De basis voor grootschalige toepas-
sing van technische membranen in 

de medische wereld werd gelegd door de 
Nederlander Willem Kolff, die onlangs 
(februari 2009) op 97 jarige leeftijd in 
de VS overleed. Als arts ontwikkelde 
hij in de jaren veertig van de vorige 
eeuw het eerste succesvolle membraan 
op basis van cellulose voor de dialyse van 
bloed. De kunstnier was geboren. Hierin 
stroomt het te zuiveren bloed langs het 
membraan dat water en afvalstoffen uit 
het bloed doorlaat, maar grote moleculen 
zoals eiwitten en bloedcellen tegenhoudt. 
Een dialysevloeistof met bloedcomponen-
ten als kalium, natrium, calcium, glucose 
en waterstofcarbonaat (met dezelfde con-
centraties als in bloed) stroomt langs de 
andere kant van dit membraan. Omdat 
de concentraties van deze componenten 
aan beide kanten van het membraan 
nagenoeg gelijk zijn, vindt netto geen 
membraantransport plaats. Maar de con-
centraties van afvalstoffen verschillen wel 
sterk en die diffunderen via het mem-
braan uit het bloed naar de dialysevloei-
stof. Het bloed wordt meerdere uren door 
de kunstnier rondgepompt, net zo lang 
tot de afvalstoffen zijn verwijderd.        |
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De membraanselectiviteit is een maat 
voor de kwaliteit van de scheiding. 
Vergelijking van de samenstelling van het 
mengsel voor en achter het membraan 
geeft een indruk van de selectiviteit voor 
dat mengsel. Als één component van het 
mengsel wel door het membraan gaat en 
de andere helemaal niet, dan is de schei-
ding optimaal en heb je een oneindige 
selectiviteit verkregen. 

Het is duidelijk dat een ideaal technisch 
membraan wordt gekenmerkt door een 
hoge permeabiliteit en een hoge selectivi-
teit. In de praktijk zijn membraantoepas-
singen vaak gebaseerd op een compro-
mis: poriën met kleine diameters kunnen 
een goede scheiding tot stand brengen 
(hoge selectiviteit), maar hebben ook een 
grote weerstand en daardoor een lage 
permeabiliteit.

Van zout naar zoet

Technische membranen hebben een 
vooraanstaande plaats verworven voor 

het omzetten van (zout) zeewater naar 
zoet water. Hiervoor heb je membranen 
nodig die wel water doorlaten, maar niet 
de opgeloste zoutionen. Daarnaast is een 
heel hoge druk nodig, tot wel honderd 

bar. Dit laatste komt omdat ontzilting 
berust op omgekeerde osmose, waarbij 
de membraandruk (nodig voor het trans-
port) de zogenaamde osmotische druk 
moet overwinnen. 

Een osmotische druk ontstaat min of 
meer spontaan in een systeem waarin 
een zoutoplossing en zuiver water van 
elkaar gescheiden zijn door een mem-
braan dat wel water maar geen zouten 
doorlaat. Omdat zo’n systeem streeft naar 
evenwicht met aan beide kanten van het 
membraan dezelfde concentratie, stroomt 
er water door het membraan van de hoge 

tecHnieken en toepassingen

microfiltratie ultrafiltratie nanofiltratie omgekeerde osmose

Koud steriliseren van 
drank en zuivel; helder 
maken van bier en 
wijn; scheiding van 
olie/water-emulsies

Concentreren van 
vruchtensappen; 
verwijderen van 
virussen

Ontharden van water; 
dialyse; verwijderen 
van organische stoffen 
uit water

Ontzouten van zee-
water tot zoet water; 
productie van zeer  
zuiver (industrieel) 
water

shunt

ader

slagader

bloed met
afvalstoffen

bloedpomp

spoelvloeistof

Afvoer van de
spoelvloeistof
met schadelijke
stoffen uit 
het bloed

gereinigd
bloed

O

HO
OH

O

OH

n

S

O

O

O

n

cellulose

polyethersulfon

nierdialyse

Membranen in een kunstnier hebben de vorm van heel veel dunne en lange ‘rietjes’, zogenaamde 
capillairen. Voordeel hiervan is dat een groot membraanoppervlak in een compact volume is samen-

geperst, zodat de patiënt tijdens de dialyse niet te veel bloed hoeft te missen. kolff gebruikte in de eerste 
kunstnier cellulose in de vorm van cellofaanfilm voor het membraan: cellofaan werkt als een filter, want 
het laat water en afvalstoffen uit het bloed door – bijvoorbeeld afbraakproducten van de eiwitstofwisseling, 
vooral ureum – maar houdt eiwitten tegen. tegenwoordig worden ook heel andere materialen gebruikt met 
dezelfde eigenschappen, zoals polyethersulfon.              |
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recente ontwikkelingen binnen de membraantechnologie zijn voornamelijk 
gericht op hoogselectieve membranen met een moleculaire maat. alle ogen 

zijn gericht op poriën van minder dan een nanometer.

scheiden op
 nanoschaal
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De behoefte aan membranen die 
specifiek één bepaalde compo-
nent uit een mengsel doorlaten, 

komt vooral naar voren binnen de gas-
scheiding. De molecuulgroottes van de 
verschillende gassen verschillen nauwe-
lijks. Membranen die voor dergelijke gas-
scheiding geschikt zijn, werken als een 
moleculaire zeef waarin de poriën onge-
veer net zo groot zijn als moleculen zelf.

Microporeuze membranen van silica 
voldoen aan deze moleculaire maat. Ze 
bestaan uit anorganische amorfe silicapo-
lymeren (…-O-Si-O-Si-…) waartussen de 
open ruimten (de poriën) niet meer dan 3 

ångström (1 Å = 10-10 m) meten. De totale 
silicalaag is slechts zo’n 100 nanometer 
(1 nm = 10-9 m) dik en moet worden 
ondersteund door een drager – meestal 
poreus aluminiumoxide. De superkleine 
poriegrootte maakt deze silicamembra-
nen interessant voor scheiding van water-
stofgas. Zo hebben onderzoekers van de 
Universiteit Twente aangetoond dat bij 
een temperatuur van 350 °C waterstof 
ruim honderdmaal sneller door het mem-
braan gaat dan koolstofdioxide, en zelfs 
tot duizendmaal sneller dan methaan. 

Vooral met het oog op een toekom-
stige waterstofeconomie bestaat er veel 
belangstelling voor de ontwikkeling van 
dit soort membranen. Vrij waterstofgas 
komt immers slechts op ppm-niveau 
voor in de atmosfeer. Het moet wor-
den geproduceerd en dat gebeurt vooral 
via het zogeheten reformproces waarbij 
waterstof wordt gemaakt uit aardgas en 
stoom bij een temperatuur van 850 °C 
en een druk van 25 bar. Het ontstane 
reactiemengsel bevat behalve waterstof 
echter ook koolstofmonoxide en koolstof- 
dioxide. Silicamembranen (die geschikt 
zijn voor gebruik bij hoge temperatuur) 
kunnen wellicht een goed en energie-
zuinig alternatief vormen voor de nood-
zakelijke scheiding, waarvoor traditi-
oneel cryogene technieken of pressure 
swing adsorption worden toegepast. Wat 
de grootschalige toepassing van silica-
membranen voor waterstofscheiding nog 
in de weg staat, is de instabiliteit van het 
amorfe silica bij hoge temperaturen in de 
aanwezigheid van stoom. 

Poreus en roBuust 

Het gebruik van moleculaire zeven 
voor scheiding van koolstofdioxide-

gas staat eveneens sterk in de belangstel-
ling, bijvoorbeeld voor aardgaszuivering of 
het afvangen van CO2 bij fossiele verbran-

dingsprocessen. Het onderzoek is onder 
meer gericht op keramische membranen 
die gemaakt zijn van zeolieten. Deze 
kristallijne materialen bestaan meestal 
uit aluminium-, silicium- en zuurstofa-
tomen. De unieke poreuze eigenschap-
pen maken het gebruik van zeolieten als 
keramisch membraan aantrekkelijk. De 
poriën worden gevormd door onderling 
verbonden holtes, als inherent onder-
deel van de zeolietstructuur met, een 
uniforme diameter in het subnanometer 
bereik. Hierdoor zijn zeolieten bij uitstek 
geschikt als moleculaire zeef. Bijkomend 
voordeel is dat ze mechanisch, chemisch 
en thermisch zeer stabiel zijn. Dat is van 
groot belang voor toepassing in chemi-
sche processen. 

Zeolieten komen in vele soorten voor in 
de natuur, maar ze kunnen ook worden 
gemaakt in het laboratorium. Afhankelijk 
van de toepassing wordt de juiste samen-
stelling en poriegrootte gekozen. Het 
kunstmatige zeoliet van het type DD3R 
wordt bestudeerd als keramisch mem-
braan voor het scheiden van CO2 en CH4 
bij de winning van aardgas. Het idee is dat 
de kleinere CO2-moleculen wel door de 
poriën kunnen, terwijl de CH4-moleculen 
(die ongeveer net zo groot zijn als de pori-
en zelf) het materiaal niet inkomen. Uit 
metingen aan de Technische Universiteit 
Delft blijkt dat bij kamertemperatuur zo’n 
zeoliet ruim vierhonderdmaal selectiever 
is voor CO2 dan voor CH4 wanneer een 
50/50 mengsel over het membraan gaat. 

Naast pure scheidende eigenschappen 
hebben zeolieten in het algemeen ook 
katalytische eigenschappen. Dit komt 
door het grote inwendige oppervlak van 
alle poriën bij elkaar en door de aanwezig-
heid van katalytische (bijvoorbeeld zure) 
aanhechtingspunten op de poriewanden. 
Zo zijn zeolieten eigenlijk chemische 
reactortjes op de vierkante nanometer.

een olievlek opruiMen

onderzoekers van Mit hebben een kaliummangaan-
oxide-nanomembraan ontwikkeld dat twintig keer 

zijn eigen gewicht in olie adsorbeert. handig voor als er 
een olievlek in de oceaan moet worden opgeruimd. het 
geheim van het materiaal zit ‘m in de spaghettiachtige 
netwerkstructuur, die door capillaire werking gemak-
kelijk vloeistof opzuigt. Dankzij een waterafstotende 
siliciumcoating is het membraan superhydrofoob. op 
deze manier ontstaat een soort spons die selectief olie 
opneemt zonder nat te worden.  na verzadiging kan 
door verhitting de olie eenvoudig via verdamping wor-
den verwijderd. De olie wordt opgevangen in een des-
tillatievat en het membraan blijft gewoon intact, omdat 
kaliummangaanoxide stabiel is bij hoge temperaturen. 
De onderzoekers denken dat het nanomembraan ook 
te gebruiken voor zuivering van afvalwater.                |
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dicht en toch doorlaatBaar

Dichte materialen gaan qua porositeit 
nog een stapje verder dan de mole-

culaire zeven. Dat lijkt een contradictio 
in terminis, maar is het niet. ‘Dicht’ 
betekent hier: gasdicht, ondoordringbaar 
voor de meeste inerte gassen, maar wel 
doorlaatbaar voor bijvoorbeeld ionen. 
Een voorbeeld van zo’n dicht membraan 
is een dun palladiumfolie dat selectief 
waterstofgas doorlaat, terwijl het andere 
gassen niet of nauwelijks laat passeren. 
Zo’n palladiumfolie is bijvoorbeeld meer 
dan duizendmaal selectiever voor water-
stof dan voor stikstof. 

Een ander voorbeeld vormen de kera-
mische, oxidische membranen die selec-
tief zuurstofionen transporteren via een 
elektrochemisch proces. Bij deze mem-

branen is een zuurstofdrukverschil over 
het membraan voldoende om het elek-
trochemische zuurstoftransport te laten 
voortduren. Aan de kant met de hoge 
zuurstofdruk wordt moleculair zuurstof 
(O2) aan het grensvlak met het mem-
braan omgezet in zuurstofionen (O2-) 
die door het membraan bewegen. Voor 
het elektrochemische proces is wel veel 
energie nodig; daarom vindt zuurstofge-
leiding in deze materialen plaats bij tem-
peraturen van 800 à 1.000 °C. Geschikte 
materialen zijn onder andere fluoriet- en 
perovskietachtige structuren. 

Het membraan transporteert zuurstof 
alleen in de ionvorm. Dit komt omdat het 
materiaal een kristalstructuur heeft waar-
in een deel van de roosterplaatsen voor 
zuurstofionen niet is bezet. Via deze roos-

tergaten kunnen juist zuurstofionen door 
het materiaal diffunderen. Als de tem-
peratuur hoog is – zo'n 800 à 1.000 °C 
–  heeft een zuurstofion voldoende ener-
gie om naar een naastgelegen lege roos-
terplaats te springen. Als dit maar vaak 
genoeg gebeurt, is er sprake van een 
stroom van zuurstofionen. Het zuurstof-
drukverschil over het membraan bepaalt 
de richting van deze stroom, namelijk 
van de kant met hoge zuurstofdruk naar 
de kant met lage zuurstofdruk. Er is 
alleen één probleem: door het transport 
van zuurstofionen is het membraan niet 
ladingneutraal. Aan de kant van de hoge 
zuurstofdruk ontstaat een tekort aan zuur-
stofionen en dus een positieve lading, ter-
wijl aan de zijde van de lage zuurstofdruk 
een overschot ontstaat en daardoor een 
negatieve lading. Een tegenstroom van 
elektronen moet dit ladingverschil com-
penseren. Zuurstoftransport is in deze 
dichte membranen dus alleen mogelijk 
als het materiaal zowel zuurstofionen 
als elektronen kan transporteren, oftewel 
zogenaamd gemengd geleidend is.    |

De hoge selectiviteit van membranen maakt ze 
geschikt voor veel meer dan alleen scheidende 

filters. Zo kunnen ze bijvoorbeeld worden geïnte-
greerd in (de wanden van) chemische reactoren. 
hierbij wordt via het membraan een reactieproduct 
selectief weggevangen van een chemische reactie, 
waardoor de evenwichtsreactie aflopend wordt en 
de omzetting volledig(er). het omgekeerde gebeurt 
ook, namelijk via het membraan selectief een com-
ponent toevoegen aan een reactiemengsel om de 
reactie gecontroleerd te laten plaatsvinden. 
een voorbeeld is de toepassing van zuurstofgelei-
dende membranen om in één stap methaan om te 
zetten in synthesegas via zogeheten partiële oxidatie: 
2Ch4 + o2 → 2Co + 4h2. Met lucht aan één zijde 
van het membraan (hoge zuurstofdruk) en methaan 
aan de andere zijde (lage zuurstofdruk) migreren de 
zuurstofionen van de luchtzijde naar de methaan-
zijde, waar ze met methaan reageren tot voorname-
lijk koolstofmonoxide en waterstof.             |

O2 reductie
katalysator

reform-
katalysator

oxiderende
atmosfeer

reducerende
atmosfeer

zuurstofarme
lucht

lucht aardgas +
stoom

syngas (CO + 2H2)

800 oC ≤ T ≤ 1000 oC

O2-

O2-

e-

e-

palladium
membraan

poreus
steunmateriaal

H2 + CO2 H2

MeMbraanreactor

palladiuM laat selectief waterstof door

Waterstofmoleculen gaan aan het oppervlak van het 
metalen membraan zitten en splitsen zich daar in 

twee afzonderlijke waterstofatomen. palladium is name-
lijk katalytisch actief voor deze splitsing. elk van deze ato-
men diffundeert door het metalen membraan heen. het 
metaalrooster van palladium is voldoende open, waar-
door de waterstofatomen tussen de palladiumionen door 
kunnen. als ze uit het metalen membraan zijn gekomen, 
koppelen ze weer tot moleculair waterstof. andere gassen 
(bijvoorbeeld stikstof) worden niet ‘katalytisch gesplitst’ 
en kunnen dus niet door het dichte palladium heen. Dat 
maakt  palladium bij uitstek geschikt om waterstof van 
andere gassen te scheiden.    |

Molecuul diameter (Å)
H2 2,9

CO2 3,3

O2 3,5

N2 3,6

CH4 3,8

Moleculaire zeef

Ieder zeoliet heeft een andere 
kanalenstructuur, waarbij de 
afmeting, vorm en mate van 

rechtheid verschillen. De poriën 
hebben de grootte van atomen of 
moleculen, en deze eigenschap 

maakt zeolieten geschikt als 
‘moleculaire zeef’. De zeoliet van 
het type DD3R heeft bijvoorbeeld 
poriën in de vorm van achtringen 
met een afmeting van 3,6 bij 4,4 
ångström; daardoor laten ze wel 
CO2-moleculen door, maar niet 

(of veel minder) de grotere  
CH4-moleculen.
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voor op sChool
 1. Noem twee wezenlijke verschillen tussen biologische en 

technische membranen.
 2. Keramische membranen zijn beter bestand tegen extreme 

omstandigheden (hoge temperatuur, agressieve chemica-
liën) dan membranen op basis van polymeren. Verklaar dit 
verschil op basis van hun moleculaire structuur.

 3. Membranen in waterafstotende (regen)jassen bevatten een 
tefloncoating. In dialyseapparatuur zijn de membranen 
gemaakt van cellofaan of polyethersulfon. Geef de structuur-
formules en leg uit wat die materialen zo geschikt maakt 
voor hun specifieke toepassing 

 4. Bij nierdialyse wordt het ‘tegenstroomprincipe’ toegepast: 
de spoelvloeistof stroomt tegen de richting van het bloed. 
Waarom zijn de stroomrichtingen niet gelijk?

 5. Geef drie factoren die de transportsnelheid van stoffen door 
technische membranen bepalen.

 6. Hoeveel vierkante meter van een waterdoorlaatbaar mem-
braan heb je nodig om per uur 1000 liter gezuiverd water 
te produceren met een pomp die 2 bar druk kan aanleggen 
over het membraan dat een permeabiliteit heeft van 100 L 
per uur per m2 per bar.

 7. De moleculen koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4) zijn 
nagenoeg even groot, maar verschillen in geometrie, pola-
riteit en de mogelijkheid tot waterstofbrugvorming. Leg uit 
waarom zeolieten geschikt zijn voor de scheiding van deze 
twee gassen. Neem de structuur van zeolieten mee in je ant-
woord.

 8. Wat is het onderscheid tussen zuurstoftransport door kera-
mische zeolietmembranen en door keramische elektrolyt-
membranen?

 9. De selectieve doorlaatbaarheid van palladium voor waterstof 
is gebaseerd op splitsing van waterstof in atomen, vorming 
van ionen en recombinatie van waterstofatomen. Geef een 
gedetailleerde beschrijving van het mechanisme. 

 10. Wat maakt palladium geschikt als opslag voor waterstof? Waarom 
zou je toch geen palladiumtank in een auto monteren?
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Membraantechnologie vormt een milieuvriendelijke en energiezuinige 
manier om water, lucht en (andere) gassen te zuiveren.
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