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WPŁYW METODY WYTWARZANIA NA STABILNO ŚĆ  
I PRZEPUSZCZALNO ŚĆ MEMBRAN Z TLENKIEM GRAFENU 

INFLUENCE OF PREPARATION METHOD ON STABILITY  
AND PERMEABILITY OF GRAPHENE OXIDE MEMBRANES 

Abstrakt:  Od lat 90. ubiegłego stulecia trwają intensywne badania nad dodatkiem nonocząstek do membran 
polimerowych. W ostatnich latach prowadzone są prace badawcze związane z wytwarzaniem i zastosowaniem 
tlenku grafenu (graphene oxide GO). Celem pracy było opracowanie technologii wytwarzania membran 
polimerowych z dodatkiem nanostruktur węglowych reprezentowanych przez tlenek grafenu. Membrany 
preparowano z użyciem komercyjnego GO z firmy Sigma Aldrich. Warstwą podporową membrany była tkanina 
polipropylenowa lub poliesterowa. Matryca polimerowa była formowana z fluorku winylidenu jako polimeru 
(polyvinylidene fluoride PVDF) rozpuszczonego w rozpuszczalniku organicznym dimetyloacetamidzie (dimethyl 
acetamide DMA). Glikol polietylenowy (polyethylene glycol PGE) dodawano jako plastyfikator. Membrany 
preparowano metodą inwersji fazowej z dodatkiem lub bez GO. Warstwę aktywną z tlenkiem grafenu wytwarzano 
trzema sposobami: przez rozpylenie (spraying), dodając do objętości masy polimerowej matrycy i przez wylanie 
supercienkiej warstwy na matrycy (casting). Zawartość tlenku grafenu w membranie wynosiła około 10 µg/cm2. 
Dla wytworzonych membran określano grubość, wielkość największych porów, wytrzymałość mechaniczną na 
rozciąganie i morfologię. Testy związane z transportem wody prowadzono na laboratoryjnym urządzeniu do 
ultrafiltracji - OSMONICS KOCH. Po badaniach hydrodynamiki obliczano: objętościowy strumień permeatu oraz 
opór membrany dla membran referencyjnych i z dodatkiem tlenku grafenu. 

Słowa kluczowe: tlenek grafenu, skład membran polimerowych, ultrafiltracja, hydrodynamika 

Wprowadzanie 

Postęp techniczny umożliwił wprowadzenie nanotechnologii w takich dziedzinach, jak 
elektronika, medycyna czy inżynieria materiałowa. Skutkowało to stosunkowo niskimi 
kosztami technik stosowanych np. w degradacji katalitycznej, usuwaniu adsorpcyjnym  
i detekcji zanieczyszczeń w środowisku. Nanotechnologia, zyskująca na popularności  
w ostatnich latach, nie jest nową dziedziną. Zdefiniował ją Norio Taniguchi już  
w 1974 roku [1, 2]. Nanotechnologia powinna spełniać trzy kryteria: badane struktury 
powinny mieć przynajmniej jeden wymiar nie większy niż 100 nm, w procesie wytwarzania 
właściwości chemiczne i fizyczne powinny dać się kontrolować i być powtarzalne oraz 
musi istnieć możliwość powiększania skali tworzonych obiektów. 

Nanokompozyty polimerowe zgodnie z przyjętymi powyżej kryteriami stanowią 
znakomity przykład nowych materiałów. Zainspirowało to badaczy do modyfikowania 
polimerów za pomocą nanocząstek. Cząstki nano mogą być reprezentowane przez różne 
składniki dodawane do masy polimeru. Do niedawna były to metale, ich tlenki, 
krzemionka, fulereny i rurki fulerenowe. Za każdym razem dodatek nanocząstek powinien 
zmienić właściwości polimerów na korzyść. Taka idea przyświeca wykorzystaniu 
nanokompozytów polimerowych do wytwarzania membran jako przegród stosowanych  
w procesach separacji membranowej. 
                                                           
1 Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź,  
tel. 42 631 39 96, email: martyna.blus@edu.p.lodz.pl 
Praca była prezentowana podczas konferencji ECOpole’16, Zakopane, 5-8.10.2016 
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Za początek przemysłowego formowania membran uważa się pierwszą połowę  
XX wieku, a J. Cadotte’a za twórcę membran kompozytowych, gdzie głównym elementem 
membrany jako przegrody rozdzielającej był i jest syntetyczny polimer. Różnorodność 
polimerów o różnych właściwościach pozwoliła na dynamiczną produkcje cienkich, 
selektywnych i efektywnych transportowo membran. Procesy membranowe znajdują 
zastosowanie w wielu dziedzinach. Najważniejszą rolę odgrywają w procesach separacji 
zarówno gazowej, jak i ciekłej. Jednym z aspektów jest zatężanie nisko skoncentrowanych 
ścieków w celu odzysku cennych składników lub otrzymywanie oczyszczonej wody.  
To ostatnie zagadnienie nabiera znaczenia w związku z prawidłową gospodarką wodną  
i światowym deficytem zasobów wody pitnej [3, 4]. Technologie z wykorzystaniem 
”klasycznych” membran polimerowych są już dość dobrze opracowane. Celem formowania 
membrany jest utworzenie warstwy o możliwie najmniejszej grubości i możliwie 
największej selektywności. 

W technologii membranowej poszukuje się membran z materiałów umożliwiających 
ultraszybką i wydajną permeację. Badaczom nie chodzi już tylko o testowanie kolejnych 
polimerów, ale głównie o modyfikowanie (na drodze obróbki fizycznej i częściej 
chemicznej) istniejących materiałów. 

W ostatnim dziesięcioleciu dużym zainteresowaniem cieszą się membrany 
sfunkcjonalizowane różnymi nonocząstkami [5-7] oraz nanomateriałami otrzymywanymi 
na bazie węgla, z powodu ich coraz łatwiejszego pozyskiwania, mechanicznej 
wytrzymałości i chemicznej odporności tychże membran [8-10]. Nanocząstki węgla są 
reprezentowane przez nanorurki węglowe, grafen oraz tlenek grafenu [11]. W pierwszym 
podejściu zaczęto wytwarzać membrany z dodatkiem grafenu. Produkcja grafenu na skalę 
przemysłową jest jak dotychczas bardzo droga, dlatego stosuje się materiały pochodne  
o zbliżonych właściwościach, jak np. nanorurki węglowe czy tlenek grafenu [12, 13]. Ten 
ostatni jest znacznie tańszy i łatwiejszy do wytworzenia nawet w warunkach 
laboratoryjnych, zwykle metodą Hummersa [14]. Literatura tematu donosi, że membrany 
polimerowe z dodatkiem tlenku grafenu wykazują właściwości hydrofilowe, co skutkuje 
zwiększoną permeacją wody, a tym samym zwiększoną skutecznością rozdziału  
w przypadku roztworów wodnych [15-17].  

Na te dwa parametry charakteryzujące membranę istotny wpływ ma sposób 
wytwarzania [18]. Membrany komercyjne zwykle składają się z kilku warstw, w tym co 
najmniej: podporowej, membrany właściwej i polimerowej warstwy ochronnej. 

Celem pracy było pokazanie metodyki formowania membran na kilka sposobów,  
a mianowicie: z zastosowaniem różnych warstw podporowych (supportów) lub bez nich 
oraz preparowanie membrany właściwej z różnymi sposobami lokowania w niej 
nanocząstek. Tak formowane membrany oceniano pod względem grubości, elastyczności  
i wytrzymałości mechanicznej. Oceniano hydrofilowość na podstawie kąta zwilżania oraz 
wyznaczano rozmiar największych porów w membranie. Właściwości transportowe 
oceniano w procesie ultrafiltracji z wykorzystaniem aparatury KOCH Membrane Systems. 
Membrany scharakteryzowano przez obliczenie strumienia permeatu oraz oporu membran 
bez tlenku grafenu i z jego dodatkiem.  
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Preparatyka membran  

Matryca polimerowa formowana była z fluorku winylidenu (polyvinylidene fluoride, 
PVDF) jako polimeru rozpuszczanego w rozpuszczalniku organicznym 
dimetyloacetamidzie (dimethyl acetamide, DMAC). Glikol polietylenowy (polyethylene 
glycol PGE) o masie cząsteczkowej 200 g/mol dodawano jako plastyfikator. Jako dodatek 
stosowano tlenek grafenu w płatkach (graphene oxide, GO). Odczynniki pochodziły  
z Sigma Aldrich, USA. Membrany preparowano metodą inwersji fazowej z dodatkiem lub 
bez GO.  

Polimer (PVDF) o masie cząsteczkowej 534 000 g/mol w ilości 15 g rozpuszczano  
w 80 g DMAC o masie cząsteczkowej 87,12 g/mol poprzez mieszanie magnetyczne  
w temperaturze otoczenia przez 24 h. Następnie wzbogacono skład matrycy polimerowej  
w celu poprawy właściwości mechanicznych i plastyczności przez dodanie  
5 g plastyfikatora PGE o masie cząsteczkowej 200 g/mol. W ten oto sposób otrzymywano 
mieszaninę polimerową o podstawowym składzie. Następnie membranę wylewano  
i formowano film o grubości 250 µm z użyciem noża odlewniczego firmy Elcometer 3530. 
Tak wytworzona membrana była kondycjonowana w wodzie destylowanej przez około  
24 h. Tak uzyskiwano membranę porowatą symetryczną bez lub z dodatkiem GO (rys. 1). 
W przypadku dodania tlenku grafenu GO (2 mg) był on ultradźwiękowo dyspergowany 
przez 1 h w 10 g rozpuszczalnika (DMAC) i następnie łączony z polimerem na różny 
sposób (przedstawiony poniżej).  

Obecnie stosuje się membrany wielowarstwowe, składające się z membrany właściwej 
o warstwie naskórkowej grubości nawet 50-100 nm oraz wzmacniane tkaniną 
(podporą/supportem) w celu zwiększenia odporności mechanicznej.  

Jako warstwę podporową zastosowano cztery rodzaje tkanin. Były to: polipropylen  
o gęstości tkania 40 g/m2, polipropylen (80 g/m2), polipropylen (15 g/m2) oraz poliester  
(80 g/m2). Dodatkowo jako support zastosowano membranę wytworzoną z polisulfonu 
(PSU) rozpuszczonego w DMF (dimetyloformamid). 

Metodyka formowania membran przebiegała w następujących etapach: 
1. Przygotowanie wybranej tkaniny o odpowiednim rozmiarze ok. 30 × 30 cm w celu 

określenia charakterystyki dla 3 różnych fragmentów membrany oraz testowania  
w aparacie do UF. 
Alternatywnie wylanie membrany z PS rozpuszczonego w DMF. 

2. Przygotowanie roztworu polimeru PVDF wg wyżej przedstawionego sposobu 
postępowania. 

3. Formownie membrany z tlenkiem grafenu lokowanym w membranie w różny sposób: 
a. dodatek do całej masy polimeru, 
b. cienka warstwa polimeru z GO wylana na usieciowaną membranę podstawową, 
c. supercienka warstwa GO (2 mg) rozprowadzona w DMAC (5 cm3), naniesiona 

jako spray na usieciowaną membranę podstawową. 
Jak się okazało, laboratoryjne formowanie membran tzw. zbrojonych, wzmacnianych 

tkaniną polimerową nie jest proste. Przy wytwarzaniu napotkano na trudności polegające 
głównie na: niedostatecznym łączeniu się tkaniny z polimerem membrany, częściowym 
rozpuszczaniem się tkaniny pod wpływem rozpuszczalnika, otrzymaniu nierównomiernych 
powierzchni (pofałdowanych), uzyskiwaniem membrany kompozytowej o zbyt dużych 
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porach (poza zakresem UF), nierównomiernym rozmieszczeniu GO w masie  
membrany, itd.  

Okazało się, że najlepsze właściwości, zarówno mechaniczne, jak i permeacyjne, 
wykazały membrany formowane na podporze z PSU. Możliwe konfiguracje formowanych 
membran przedstawiono na rysunku 2. 

 

 
Rys. 1. Laboratoryjne formowanie membran 

Fig. 1. Laboratory membrane preparation 

 

 
Rys. 2. Kompozycja formowanych membran 

Fig. 2. Tested layer configurations 
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Wyniki badań i ich interpretacja 

Wynikiem prowadzonych prób było otrzymanie membran z supportem z PSU, bez  
i z dodatkiem tlenku grafenu. Tak wytworzone membrany charakteryzowano przez 
określanie ich grubości, kąta zwilżania, wielkości największych porów, wytrzymałości 
mechanicznej na rozciąganie i morfologię. Kąt zwilżania oznaczono na aparacie  
Surftens-universal firmy Optik Elektronik Geratechnik. Właściwości mechaniczne (oraz 
grubość membran) oznaczono z użyciem aparatu Instron 3345: moduł Younga [MPa]  
i wytrzymałość na zerwanie [MPa]. Zdjęcia powierzchni membran zamieszczono na 
rysunku 3. 

 

 
Rys. 3. Zdjęcia powierzchni membran bez dodatku GO i z dodatkiem GO 

Fig. 3. Images of the membranes produced with and without the addition of GO 
 
Wyznaczone wielkości przestawiono w tabeli 1, a zmiany kąta zwilżania w zależności 

od sposobu dodawania GO na rysunku 4. 
 

Tabela 1 
Właściwości mechaniczne oraz kąty zwilżania 

Table 1 
Mechanical properties and the contact angles 

Membrana 
Grubość 

[mm] 
Kąt zwilżania 

[o] 
Moduł Younga 

[MPa] 
Wytrzymało ść na 
zerwanie [MPa] 

Średnica największych 
porów [µm] 

Mem1 0,131 ±0,006 45-46 135 ±9 3,7 ±0,8 4,17-4,24 
Mem2 0,115 ±0,003 31-40 179 ±18 5,3 ±0,3 3,39-4,05 
Mem3 0,079 ±0,006 10-17 41 ±17 2,0 ±0,1 4,44-4,57 

 

 
Rys. 4. Kąt zwilżania w zależności od sposobu lokowania GO (od lewej: bez GO, w masie, spray) 

Fig. 4. Contact angle vs. the method of introducing GO into the membrane (from the left: without GO, introduced 
in the polymer matrix, introduced via spraying) 
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Przepuszczalność membrany prowadzono w zakresie ciśnień transmembranowych  
1,0-6,0 MPa w procesie ultrafiltracji. Objętościowy strumień permeatu obliczano ze wzoru: 

 
tA

V
Jv ⋅

=  (1) 

gdzie: Jv - objętościowy strumień permeatu [m3/(m2·h)], V - objętość permeatu [m3],  
A - powierzchnia membrany [m2], t - czas [h]. 

Znając objętościowy strumień permeatu, wielkość oporu membrany obliczano ze 
wzoru: 

 
m

v

P
R

J η
∆=

⋅
 (2) 

gdzie: Rm - opór hydrauliczny membrany [1/m], ΔP - ciśnienie transmembranowe [Pa],  
η - lepkość wody w 25 °C [Pa·s]. 

Pomiar wielkości największych porów wykonano, stosując metodę Bubble Point. 
Procedura opisana jest w American Society for Testing and Materials Standards - Method 
F316 [19-21]. Średnice porów obliczono ze wzoru: 

 
4 cos

d
P

σ θ⋅ ⋅ Θ=
∆

 (3) 

gdzie: d - średnica największych porów w membranie [µm], σ - napięcie powierzchniowe 
[N/m], θ - kąt zwilżania [°]. 

Na rysunku 5 przedstawiono objętościowe strumienie permeatu dla membrany bez 
dodatku tlenku grafenu i z jego dodatkiem. 
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Rys. 5. Objętościowe strumienie permeatu dla membran bez dodatku i z dodatkiem GO 

Fig. 5. Volumetric permeate fluxes for the membranes produced with and without the addition of GO  
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Z kolei na rysunku 6 zaprezentowano zmiany oporu membrany w zależności od 
sposobu umieszczania w niej tlenku grafenu. Jak można zauważyć, membrana z tlenkiem 
grafenu lokowanym w całej objętości matrycy polimerowej wykazuje znacznie mniejszy 
opór przepuszczalności dla wody, niż membrana z rozpylonym nanododatkiem na warstwę 
aktywną. 

 

100000 200000 300000 400000 500000 600000
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

R
m

 [1
0

12
·1

/m
]

∆∆∆∆P [Pa]

 Mem2
 Mem3

 
Rys. 6. Porównanie oporu membrany dla membran z dodatkiem GO 

Fig. 6. Resistance of the membranes produced with the addition of GO 

Podsumowanie i wnioski 

W pracy przedstawiono problemy związane z preparatyką membran polimerowych 
wykonanych metodą inwersji fazowej. Zaprezentowano również możliwe konfiguracje 
membran uzyskanych na bazie tych samych komponentów. W efekcie uzyskano membranę 
elastyczną i wytrzymałą mechanicznie, spreparowaną z suportem wytworzonym  
z polisulfonu. Porównano wielkości strumieni permeatu dla otrzymanych membran  
w zależności od ich kompozycji, bez i z dodatkiem tlenku grafenu. 

Obecność GO w membranie powoduje wzrost hydrofilowości powierzchni, co zostało 
wyrażone przez zmniejszenie kąta zwilżania. Stwierdzono, że dodatek tlenku grafenu 
zwiększa istotnie przepuszczalność membrany. Dla membrany bez GO na podporze z PS 
stwierdzono brak permeacji w złożonym zakresie ciśnień transmembranowych. Membrana 
z dodatkiem GO w masie polimeru PVDF wykazała przepuszczalność dla wody wyrażoną 
strumieniem permeatu wynoszącym Jv = 0,12 m3/(m2·h). Niższy strumień permeatu  
Jv = 0,02 m3/(m2·h) uzyskano dla membrany z dodatkiem GO nanoszonego metodą spray. 
Można tłumaczyć to tym, iż otrzymano supercienką warstwę aktywną z GO, natomiast 
główny opór leżał w polisulfonowej podporze polimerowej wykazującej właściwości 
hydrofobowe. W dalszym etapie badań należy skupić się na odpowiednim doborze podpory 
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polimerowej o właściwościach hydrofilowych, zwiększających efekt permeacji wody, przy 
zachowaniu tak dobrych właściwości mechanicznych i plastycznych, jakie ma polisulfon.  
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INFLUENCE OF PREPARATION METHOD ON STABILITY  
AND PERMEABILITY OF GRAPHENE OXIDE MEMBRANES  

Faculty of Process and Environmental Engineering, Lodz University of Technology, Łódź 

Abstract:  Since 1990 until the present time there is intensive research on nanoparticles addition to membrane 
materials. In recent years, many research centres conducted research on production and application of graphene 
oxide. The aim of the paper was to develop production technology of polymeric membranes with addition of 
carbon nanostructures represented by graphene oxide. Membranes were prepared using graphene oxide (GO) 
purchased from Sigma Aldrich. The support membranes was polypropylene or polyester textile. The polymeric 
matrix was formed using polymer dissolved in an organic solvent, namely polyvinylidene fluoride (PVDF) in 
dimethyl acetamide (DMA). Polyethylene glycol (PGE) was added as plasticizer. The membranes were prepared 
by phase inversion with and without GO. The active layer with the GO was produced by three ways: spray 
method, addition to mass of basic polymer matrix and casting a super thin layer on the polymer matrix. GO 
content in the membrane was about 10 µg/cm2. The membrane thickness, sizes of the largest pores, mechanical 
tensile strength, morphology and hydrodynamics of membranes were investigated. Research on water transport 
were performed on the ultrafiltration experimental setup - OSMONICS KOCH. After experiments the following 
parameters were calculated: volumetric permeate flux, membrane resistance for the reference membrane and with 
the addition of graphene oxide.  
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