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ПОВЕРХНЕВЕ МОДИФІКУВАННЯ ПОЛІСУЛЬФОНОВИХ
УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЙНИХ МЕМБРАН КАТІОННИМИ
БІАНКЕРНИМИ СПОЛУКАМИ
Досліджено процес адсорбції біанкерних поверхнево-активних речовин катіонного типу
з водних розчинів на поверхні ультрафільтраційних полісульфонових мембран та їхні функ
ціональні властивості. Вивчено вплив зовнішніх факторів (іонна сила розчину, концентрація
і співвідношення компонентів розчину) на модифікування мембран. Встановлено, що основну
роль у затриманні електролітів у діапазоні досліджуваних концентрацій на початковій і мо
дифікованій мембранах відіграють електростатичні взаємодії.
У зв'язку з широким використанням ультра
фільтрації, особливо у харчовій і фармацевтичній
промисловості для обробки стічних вод і техно
логічних розчинів, дедалі більшого значення на
буває завдання зменшення забруднення мембран
і збільшення тривалості їхньої роботи. Важливим
класом добре відомих у галузі полімерних мемб
ран є полісульфони (ПС) [1]. Високі плівкоутворюючі властивості, хімічна та термічна стійкість,
аморфний склоподібний стан, стабільність при
низьких та високих значеннях pH забезпечують
перспективність використання ароматичних полісульфонів для одержання функціональних полі
мерів та мембран на їх основі [2]. Однак, незва
жаючи на цінні технологічні характеристики та
ких мембран, їхня гідрофобність значно обмежує
можливості застосування таких мембран для
деяких практичних цілей. Хімічне та фізикохімічне модифікування гідрофобних мембран дає
змогу, з одного боку, гідрофілізувати їх поверх
ню (у т. ч. поверхню пор), а з іншого, - надати
мембранам специфічних розділювальних харак
теристик за рахунок утворення на їх поверхні тих
чи інших функціональних груп [3]. Проблема мо
дифікації поверхні гідрофобних мембран є істот
ним чинником, який впливає на рівень її забруд
нення і сприяє підвищенню тривалості експлуа
тації модифікованих мембран. Серед багатьох
методів модифікації поверхні гідрофобних мем
бран одним із найбільш ефективних і простих є

її обробка високомолекулярними поверхневоактивними речовинами (ПАР), які, на відміну [4,
5] від низькомолекулярних ПАР, дають стійкий
довготривалий ефект. Як показано у праці [6],
адсорбція БАС із водних розчинів на поверхні
мембран приводить до суттєвої зміни їхніх роз
ділювальних характеристик. На прикладі синтезу
і дослідження [5] поверхнево-активних власти
востей катіоноактивних олігоуретанів (КОУ) об
ґрунтовано створення нового типу ПАВ - біан
керних (двоякірних) ПАР, що представляють
сполуки з двома іонними (полярними) групами,
зв'язаними між собою гнучким неполярним лан
цюгом, їх висока поверхнева активність пов'я
зана із закріпленням на міжфазній межі молекул
за допомогою обох кінцевих іонних груп («яко
рів» чи «анкерів»), орієнтованих на водну фазу.
Це примушує неполярний міжякірний ланцюг
розташовуватися «навиворіт» на поверхні, тим
самим збільшуючи «посадковий майданчик»
молекули у більш широкому діапазоні концент
рацій, а звідси - і поверхневу активність. Відпо
відно до цього ПАР, молекули яких якірно закрі
плені на міжфазній поверхні двома кінцями, ав
тори назвали двоякірними, або біанкерними [8].
Цей принцип реалізується і для олігомерних спо
лук розгалуженої будови.
З огляду на вищесказане, метою цієї роботи
є дослідження закономірностей модифікування
поверхні полісульфонових мембран шляхом
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N. Protasova, V. Shevchenko
SURFACE MODIFICATION OF POLYSULFONE ULTRAFILTRATION
MEMBRANES BY OLIGOMER CATION BIANCHOR SURFACTANTS
Influence of sorbtion of bianchor cationic surfactants on surfaces of the ultrafiltration membranes
made from polysulfone and on their functional characteristics have been studied. It was found out, that
in rejection on the initial and modified membranes in the studies electrolyte concentrations the
electrostatic interactions play the basic role.

