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с этим оценивание эффективности работы массооб-

менных аппаратов с различными типами контакт-

ных устройств, с целью выявления их оптимальных 

технологических и конструктивных параметров яв-

ляется сложной практической задачей. [6] 
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Abstract 
Water purification for human use, ecosystem management, agriculture and industry is becoming a top global 

priority. Membrane technologies for water purification have been actively used for decades. A widely used class 

of organic membranes are materials based on cellulose and their derivatives. The article is devoted to a review of 

such membranes for ultrafiltration. 

Анотація 
Очищення води для використання людини, управління екосистемами, сільського господарства і про-

мисловості стає головним глобальним пріоритетом. Мембранні технології для очищення води активно ви-

користовуються протягом десятиліть. Широко розповсюдженим класом органічних мембран є матеріали 

на основі целюлози та їх похідних. Стаття присвячена огляду таких мембран для ультрафільтрації. 
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Зростання попиту та нестача чистої води вна-

слідок швидкої урбанізації, зростання чисельності 

населення, неправильного використання та кліма-

тичних порушень стали нагальними світовими пи-

таннями. Крім прямого споживання та викорис-

тання води, приблизно 70% прісної води у всьому 

світі припадає на сільське господарство та зро-

шення, досягаючи до 90% у деяких промислово ро-

звинутих країнах [1]. 

Очищення води за сучасними технологіями є 

дорогим та енергоємним процесом. Існує нагальна 

потреба в нових дослідженнях, щоб визначити нові 

підходи до очищення води для зменшення витрат і 

мінімізації впливу на навколишнє середовище. 

Впродовж кількох десятиліть для очищення 

води використовують мембранні технології. За цей 

час вони довели свою ефективність та економіч-

ність [1 – 4]. 

Мембрани для ультрафільтраційних установок 

мають характеризуватися певним комплексом фі-

зико-хімічних, механічних, структурних і експлуа-

таційних властивостей (пористістю, міцністю, стій-

кістю до температури, рН, агресивних середовищ 

тощо). Ці властивості мембран визначаються в за-

гальному виді молекулярною й надмолекулярною 

структурою полімерів, на основі яких вони отри-

мані, а також їх макроскопічною структурою [3]. 
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Мембрани можуть бути виготовлені з різнома-

нітних матеріалів. Найважливішим класом мем-

бранних матеріалів є органічні полімери, але лише 

обмежена кількість полімерів може бути викорис-

тана на практиці. Серед органічних полімерних ма-

теріалів широко використовуваними є матеріали на 

основі целюлози, що мають пористу структуру 

(рис. 1) та гідрофільні властивості. Саме пористі 

мембрани використовують для мікрофільтрації 

(МФ) та ультрафільтрації (УФ). Селективність 

пористих мембран в основному визначається 

співвідношенням розміру пор і розміру часток, 

що розділяються. Гідрофільні полімери мають 

значну перевагу перед гідрофобними – слабку 

тенденцію до адсорбції, адже саме адсорбція 

розчинених речовин чинить негативний вплив 

на потік, оскільки адсорбційний шар викликає 

додатковий опір масопереносу. Крім того, адсо-

рбційні шари викликають труднощі під час очи-

щення мембран [2]. Сильні гідрофільні власти-

вості целюлози та її похідних обумовлені вели-

кою кількістю гідроксильних груп (рис. 2)  

 

 

Рис. 1. Схема розділення компонентів су-

міші на пористих УФ-мембранах 

Рис. 2. Структурна ланка молекули 

целюлози 

 

Перші УФ-мембрани були виготовлені з нітро-

целюлози на самому початку 20-го століття. Осно-

вним проривом у цій галузі стала розробка анізот-

ропних мембран з ацетату целюлози (CA) у 60-х ро-

ках 20-го століття. Ацетат і нітрат целюлози і зараз 

відносяться до найбільш широко використовуваних 

органічних мембранних матеріалів першого поко-

ління [1, 5-6]. CA-асиметрична мембрана застосо-

вується в широкому діапазоні процесів фільтрації 

(від зворотного осмосу до мікрофільтрації). Обумо-

влено це відносно низькою вартістю CA, оскільки 

целюлоза є найпоширенішим природним біоматері-

алом на Землі (близько 700 мільярдів т / рік) [8] та, 

до того ж, гідрофільним [9]. Змінюючи ступінь за-

міщення ефіру, можна в широких межах варіювати 

його гідрофільність. 

Однак, при всіх своїх перевагах, CA-мембрани 

не мають довготривалої хімічної, термічної та біо-

логічної стабільності (наприклад, не переносять 

хлор, мають обмежені діапазони робочих темпера-

тур та рН, з часом мають тенденцію до гідролізу). 

Для зменшення цих недоліків CA часто змішують з 

широко використовуваними гідрофобними поліме-

рами, наприклад поліефірсульфоном (PES), полісу-

льфоном (PSF), полівініліденфторидом (PVDF) для 

отримання композитних мембран, таких як PES / 

CA, PVDF / CA та PSF / CA [10 – 12]. Через високу 

гідрофільність CA, наприклад, гідрофобний PVDF 

(широко використовувана мембрана, що демонст-

рує термостійкість та хімічну стійкість) змішують з 

CA для усунення низької проникності PVDF та по-

ганої здатності проти обростання. Серед матеріалів 

на основі целюлози – нановолокна целюлози [13], 

що отримують з різних природних джерел (дерев-

ної та бавовняної целюлози) або в умовах культи-

вування (бактеріальна целюлоза), які були визнані 

унікальними тим, що вони мають структуру з чудо-

вими механічними властивостями (наприклад, мо-

дуль Юнга бактеріальної целюлози становить по-

над 15 ГПа) [14]. Приклади недавніх досліджень 

целюлозних нановолокнистих мембран включають 

виготовлення нановолокнистих композитних CA 

УФ-мембран (при цьому CA МФ-мембрана викори-

стовувалась як основа) з надвисокою водопроник-

ністю (потік 3540 дм3/(м2·год)) та ефективним роз-

діленням (затримання феритину 90,7%) [7], наново-

локно целюлози (виготовлене з деревної маси, з 

використанням системи TEMPO / NaBr / NaClO з 

подальшою механічною обробкою), композитні 

УФ-мембрани (целюлозне нановолокно як верхній 

шар, поліакрилонітрил (PAN) як середній шар, по-

ліетилентерфталат (PET) як опорний шар), що де-

монструє в п’ять разів більший потік, ніж УФ-

мембрани PAN10, виготовленої з тими ж полімер-

ними компонентами, але без целюлозного наново-

локнистого бар’єрного шару, а також вищу затри-

мувальну здатність (понад 99,9%) [14]. 

Зміна молекулярної маси вихідного полімеру в 

широких межах мало впливає на розділові власти-

вості мембрани, однак за низького ступеня поліме-

ризації (< 150), наприклад, ацетатцелюлозні мем-

брани мають невисокі механічні властивості, тоді 

як за високого ступеня полімеризації (> 600-700) 

значно підвищується в'язкість розчинів, що утруд-

няє формування мембран [1]. 

Крім ацетату целюлози, для формування УФ-
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мембран використовують також інші похідні целю-

лози, наприклад, триацетат та трипропіонат це-

люлози, етилцелюлозу, нітрат та бутират целю-

лози, також змішані ефіри, такі, як ацетат-бути-

рат целюлози. Однак, за високих затримуючих 

властивостей (до 99,9 % по NaCl), вони мають дуже 

низьку проникність [2, 3]. 

Розроблені методи одержання мембран з кар-

боксиметилцелюлози [3] та модифікованої целю-

лози [15], що мають заряд поверхні й тому є досить 

перспективними для видалення з розчинів іоноген-

них речовин. 

Висновки. Дефіцит чистої води є масовим та 

зростаючим завданням у всьому світі; передові те-

хнології очищення води стануть незамінною опо-

рою, необхідною для задоволення не лише потреб 

сьогодення, а і для майбутніх поколінь. 

Для очищення води досить поширеними є ба-

ромембранні методи, зокрема ультрафільтрація. За-

гальними вимогами до УФ-мембран є: висока про-

дуктивність та селективність; механічна, хімічна, 

термічна та тимчасова стабільність; технологіч-

ність у промислових масштабах; економічність та 

низька забруднюваність [1]. 

Завдяки своїм властивостям, целюлоза та її по-

хідні широко використовуються для виготовлення 

УФ-мембран для очищення води. За багатьма пока-

зниками мембрани на основі інших ефірів целю-

лози поки не можуть конкурувати з ацетатцелюло-

зними, що відрізняються високими розділовими 

властивостями й порівняно простими методами фо-

рмування [3]. 

Помітний прогрес був досягнутий у створенні 

нових методів виготовлення для створення мем-

бранних пористих структур, властивостей поверхні 

та морфології. Незважаючи на нещодавні досяг-

нення у синтезі нових мембранних матеріалів, ме-

тодах модифікації / функціоналізації поверхні та 

оптимізації експлуатаційного дизайну та умов, за-

лишається нагальна потреба у виробництві надій-

них мембран з заданими характеристиками, з мож-

ливостями легкого усунення забруднень (біооброс-

тання, накипу, органічних та колоїдних). 

Запобігання забрудненню залишається невиріше-

ною проблемою при очищенні води, що призводить 

до високих експлуатаційних витрат та низької ефе-

ктивності. Щоб забезпечити майбутні покоління 

водою, знадобляться інноваційні мембранні техно-

логії поверхні та способів виготовлення для розро-

бки багатофункціональних мембран із винятко-

вими протиобрастаючими, антимікробними та фо-

токаталітичними властивостями. У зв'язку з цим 

перспективними є композиційні мембранні матері-

али [1, 16], особливо ті, в яких функціональні нано-

матеріали включено в "розумну" полімерну мат-

рицю. Необхідно і далі поглиблювати розуміння 

механізмів транспортування води та розчиненої ре-

човини в мембрані та впливу мікроскопічних влас-

тивостей мембран на їх макроскопічні показники. 
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