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Модифіковані полімерні мембрани із заданими функціональними властивостями

Тема (англ.)
Modified polymer membranes with desired functional properties

Реферат (укр.)
Дисертація присвячена розробленню наукових основ технології одержання модифікованих полімерних мембран із
заданими функціональними та покращеними селективними і антибактеріальними властивостями з використанням
комплексу нових технологічно обґрунтованих модифікувальних речовин-додатків у формувальних розчинах, а також
поверхневого

модифікування

полімерних

мембран

за

допомогою

прищеплення

функціональних

мономерів,

полімераналогічних перетворень та іммобілізації біоцидних речовин. Виконані дослідження дозволили створити низку
нових функціалізованих мембран з широким діапазоном властивостей та удосконалити технологічні процеси одержання
гідрофільних, заряджених і бактерицидних полімерних мембран для підвищення ефективності їх використання у
процесах водопідготовки, концентрування та розділення речовин різної природи.

Реферат (англ.)
The dissertation is devoted to the development of the scientific basis of the preparation technology of modified polymeric
membranes with pre-designed functional and improved selective and antibacterial properties using new technologically
substantiated modifying compounds in forming solutions, as well as surface modification of polymeric membranes by the
grafting of functional monomers, chemical surface transformations and immobilization of biocidal substances. The technological
parameters of the formation of initial polysulfone, polyvinylidene fluoride and its copolymers, polyacrylonitrile membranes with
the best functional characteristics for further modification, were substantiated. The results concerning to the technology of the
preparation of polymer membranes with pre-designed functional properties by the bulk modification, as well as the results of
the study of the structure and properties of the obtained membranes, were described. New ionogenic and complex compounds
with oligomers of linear and branched structure with functional guanidinium, pyridinium, sulfate groups, oligoether-guanidine
complexes with metal ions were synthesized for the bulk modification of initial PS, FVM and PAN membranes to improve their
properties. The dissertation describes the results of investigations of the surface selective layers formation on the membranes
due to the combination of the membranes’ surface pre-activation by chemical, physic-chemical and physical methods and
subsequent surface modification by immobilization of oligomers and polymers with functional groups. Also, the effects of the
aforementioned modification on the properties of the obtained polymeric membranes are shown. Methods of surface modifying
of the initial polymeric membrane by functional monomers’ grafting, chemical surface transformations and immobilization of the
functional and bactericidal compounds have been developed. The influence of modification’s type on the chemical structure of
the received membranes, their functional and operational characteristics was studied. Methods of modifying the surface of
polymeric PS membranes by linear and branched structure ionogenic oligomers with functional guanidinium, pyridinium, sulfate
groups, which allow to regulate the value and the charge sign in a purposeful manner, have been developed. The proposed
technological solutions will significantly increase the lifetime of the received membranes, compared with the traditional ones,
which contributes to a significant economic effect from their use.
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