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МОДИФІКОВАНІ ПОЛІВІНІЛШРОЛІДОНОМ
ПОЛІАМІДНІ МЕМБРАНИ

Встановлено можливість формування мембран із мурашинокислих розчинів сумішей поліаміду-6 і полівінілпіролідону. Визначено оптимальні склади формувальних розчинів і умови
одержання мембран із високими фізико-механічними властивостями. Підтверджено можли
вість цілеспрямованого регулювання їхніх фізико-механічних властивостей, сорбційної здатності
та діалізної проникності.
Вступ
Перспективність використання поліаміду-6
(ПА-6) для отримання мембран визначає його
гідрофільність й зумовлена наявністю в аморф
них областях амідних груп, доступних для взає
модії із водою. Поліаміди мають комплекс цінних
властивостей, зокрема змочуваність, хімічна
стійкість, еластичність і висока механічна міц
ність через наявність у його макромолекулах
полярних амідних груп, які зумовлюють сильні
міжмолекулярні взаємодії за участю водневих
зв'язків. Цим пояснюють високі експлуатаційні
властивості мембран на основі ПА-6, та, на жаль,
незадовільну проникність, зокрема щодо води.
Одним із методів, який сприяє значному поліп
шенню проникності мембран є гідрофілізація
ПА-6 [1].
Відомо [2], що високою проникністю харак
теризуються високогідрофільні матеріали на ос
нові полівінілпіролідону (ПВП). Унікальність ПВП
ґрунтується на специфічній хімічній будові та
структурі макромолекули [3]. Специфічність
будови ПВП полягає у наявності гетероциклічних
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бокових замісників із високополярними карбаматними групами, які здатні до комплексоутворення з перенесенням заряду та гідратаційної
іонізації:

А макромолекула ПВП є амфіфільною части
ною, збудованою у вигляді розгорнутої спіралі,
ззовні котрої розміщені замісники:

Наявність піролідонового циклу в структурі
матеріалів на основі ПВП зумовлює їх біологічну
спорідненість із живими клітинами. Наявність
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* температура упарювання розчинника 105 °С

ПВП 10 % мас. водопоглинання мембран дещо
зменшується, проте значно зростає їх про
никність, мабуть, за рахунок вимивання ПВП при
їх гідратації. Також виявлено, що збільшення
температури упарювання розчинника приводить
до зменшення водопоглинання мембран.

Дослідженнями встановлено можливість і під
тверджено ефективність модифікації ПА-6 полі

вінілпіролідоном у розчині чи розтопі. Визначено
технологічні параметри приготування розчинів,
підібрано оптимальні склади формувальних роз
чинів та умови одержання мембран на основі
сумішей ПА6/ПВП із високими фізико-механічними характеристиками. Підтверджено можли
вість спрямованого регулювання їх сорбційної
здатності та проникності шляхом підбору складу
вихідної полімерної суміші й умов формування
мембран.
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Висновки

О. Suberlyak, J. Melnyk, N. Baran
THE MODIFIED BY POLIVINILPIRROLIDONE
POLYAMID MEMBRANES
The possibility of membrane formation from formic acid solutions of polyamide-6 and polyvinylpirrolidone blendes is established The optimum composition of forming solutions and conditions
for producing membranes with high physical-mechanical properties are determined. The possibility of
direction regulation of physic-mechanical properties, sorption ability and dialysis penetration of
membranes is confirmed.

