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ОЧИЩЕННЯ ЛУЖНИХ РОЗЧИНІВ ВІД КАТІОННИХ БАРВНИКІВ 
НАНОФІЛЬТРУВАННЯМ НА КЕРАМІЧНІЙ МЕМБРАНІ 

 
Установлено високу селективність нанофільтраційної керамічної мембрани під час очищення лужних 
розчинів від катіонних барвників. Це дає можливість рекомендувати її для очищення від катіонних 
барвників мийних розчинів банкнотних фабрик. 
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Постановка проблеми 
На сьогодні не існує універсального способу очищення стічних вод від органічних барвників різної 

природи. Для цього використовують адсорбцію на активованому вугіллі [1], глинистих мінералах [2] та 
оксигідратах металів [3], електрохімічне окислення [4], мікро- та ультрафільтрацію на полімерних 
мембранах [5]. 

 
Метою цієї статті є визначення можливості очищення лужних розчинів від катіонних барвників 

нанофільтруванням на керамічній мембрані. 
 
Виклад основного матеріалу  
Досліджували нанофільтраційні трубчасті керамічні мембрани ∅10×1,5 мм із робочим шаром із TiO2  із 

середнім діаметром пор 0,9 нм на підкладці з Аl2О3. За рушійної сили 1,0 МПа коефіцієнт затримки R такою 
мембраною метиленового блакитного з розчину концентрацією 150 мг/дм3 (рН 12,7) становить 33 %. Низьке 
значення R можна пояснити електростатичною взаємодією різнойменно заряджених іонів катіонного 
барвника й мембрани. 

Щоб збільшити R, керамічну мембрану модифікували глинистим мінералом монтмориллонітом 
(2,0 г/дм3; рН 7…8). Після цього за тієї ж рушійної сили й концентрації метиленового блакитного коефіцієнт 
затримки сягнув 98,7 %. При цьому протягом 2 год. питома продуктивність мембрани Іv зменшилася з 18,2 
до 12,0 дм3/(м2 

· год) (рис. 1, а). Зі зміненням концентрації метиленового блакитного у вихідному розчині з 
50 до 300 мг/дм3 значення R збільшилося від 98,1 до 99,0 % із зменшенням значення Іv від 14,5 до 10,0 
дм

3/(м2 
· год) (рис. 1, б).  

 
Рис. 1 – Залежність коефіцієнта затримки й продуктивності модифікованої мембрани від часу (а)  

і концентрації метиленового блакитного у вихідному розчині (б) 

Такі зміни параметрів процесу можна пояснити утворенням динамічної мембрани з асоціатів барвника 
на шарі монтморилоніту. Після розбирання дослідної ячейки на поверхні керамічної трубки дійсно виявлено 
шар монтмориллоніту, на якому утворився шар барвника. 
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Установлено, що за рушійної сили 1,0 МПа і 
рН 12,3 коефіцієнт затримки органічних речовин 
за загальним органічним вуглецем (ЗОУ) становив 
73…74 % (табл. 1). Вочевидь, це обумовлено 
наявністю у розчині окрім барвників інших 
сполук, зокрема, поверхнево-активних речовин, 
реценової олії тощо, до яких мембрана є менш 
селективною. 

 
Висновки 
Доведено можливість очищення лужних розчинів від катіонних барвників нанофільтруванням на 

керамічній мембрані, що модифікована монтмориллонітом. У подальшому буде розроблено технологічну 
схему очищення мийних розчинів банкнотних фабрик і математичну модель цього процессу. 
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High selectivity of the nanofiltration ceramic membrane at cleaning of alkaline solutions from cationic dyes is 
proved. It gives the chance to use this membrane for clearing of washing solutions of bank-paper factories. 
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Таблиця 1 – Результати очищення мийного розчину 

ЗОУ, мг/дм3 
τ, хв 

поч.  кін. 
R, % 

Jv,  
дм

3/(м2 
· год) 

30 3170 860 72,87 10 
60 3170 850 73,19 10 
90 3170 840 73,50 9 
120 3170 840 73,50 9 


