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ІММОБІЛІЗАЦІЯ НАЛІДИКСОВОЇ КИСЛОТИ
НА УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЙНИХ ЦЕЛЮЛОЗНИХ МЕМБРАНАХ

Розроблено метод іммобілізації налідиксової кислоти на поверхні целюлозних мембран.
Іммобілізація відбувалась за рахунок взаємодії налідиксової кислоти з епоксидними групами
попередньо прищепленого до целюлозної мембрани полігліцидилметакрилату. Вивчено транс
портні та бактерицидні властивості модифікованих мембран. Показано, що прищеплення
полігліцидилметакрилату приводить до зменшення продуктивності мембран. Мембрани,
модифіковані 0,5% водним розчином натрієвої солі налідиксової кислоти при 323 К, характе
ризуються 100% бактерицидної дією відносно Е. coli.
Вступ
За допомогою мембранної технології успішно
розв'язуються технічні та екологічні проблеми,
пов'язані з забезпеченням населення питною
водою, тонким розділенням сумішей, очисткою
стічних вод, водопідготовкою тощо. Однак три
вала експлуатація полімерних мембран у систе
мах, які містять продукти біологічного та орга
нічного походження, приводить до їх забруднен
ня за рахунок гелеутворення, що зумовлює змен
шення продуктивності мембран, підвищення ро
бочих тисків, часті хімічні промивки. Утворені
на поверхні та в порах мембрани гелеві шари
є середовищем для розвитку мікроорганізмів,
що викликають деструкцію мембран та вторинне
забруднення очищеної води.
Погіршення показників роботи полімерних
мембран унаслідок утворення на їх поверхні біо
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логічних осадів є однією з найважливіших та
найменш досліджених проблем мембранних тех
нологій [1]. Цей тип забруднення мало піддаєть
ся дослідженню, у зв'язку з цим відчувається
нестача ефективних заходів для його запобігання.
Запобігти біологічному забрудненню полі
мерних мембран, які використовуються для під
готовки питної води, досить складно, оскільки,
з одного боку, попередня обробка води окисни
ками може викликати руйнування полімерного
матеріалу мембрани, а з іншого боку, викорис
тання біоцидних речовин є небажаним через ви
сокий ризик їх потрапляння до очищеної води [2].
Одним із нових та перспективних методів отри
мання біологічно стійких мембран є їх модифі
кування біоцидними речовинами.
Для полегшення іммобілізації біоцидних
речовин на поверхні мембран до них спочатку
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G. Pobigay, О. Chyketa, A. Burban
, IMMOBILIZATION OF NALIDIXIC ACID
ON ULTRAFILTRATION CELLULOSE MEMBRANES
The immobilization of nalidixic acid to the surface of ultrafiltration cellulose membranes has been
developed. Nalidixic acid were immobilizated on membranes due to creation of the covalent bond between
nalidixic acid with polyglycedulmethacrylate, preliminary attached to the surface of cellulose membrane.
Transport and antibacterial properties of modified membranes has been studied. It has been shown that
graft polyglycedulmethacrylate, result in reduce membrane productivity. The membranes modifying by
0, 5% NA solution at 323K have 100% antimicrobial properties.

