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WPŁYW STĘŻENIA POLIMERU I NANORUREK W ĘGLOWYCH 
NA RETENCJĘ KOFEINY W PROCESIE ULTRAFILTRACJI 

INFLUENCE OF POLYMER AND CARBON NANOTUBES CONCENTRA TION 
FOR CAFFEINE RETENTION IN UF PROCESS 

Abstrakt:  Kofeina jest substancją należącą do grupy mikrozanieczyszczeń. Jest postrzegana jako substancja 
stosunkowo nieszkodliwa i łatwo rozkładalna w środowisku naturalnym, jednakże w miarę upływu czasu osiąga 
bardzo wysokie stężenie w wodach powierzchniowych, dlatego też istotne jest poznanie możliwości jej usuwania. 
W pracy przedstawiono ocenę stopnia usunięcia kofeiny w procesie ultrafiltracji z zastosowaniem membran 
nanokompozytowych. Zastosowano membrany nanokompozytowe z polieterosulfonu (PES) z dodatkiem 
jednościennych nanorurek węglowych zmodyfikowanych grupami karboksylowymi (SWCNT-COOH). Zmiany 
stężenia modyfikatora, a także stężenia polimeru w roztworze membranotwórczym pozwoliły na wytworzenie 
membran zapewniających uzyskanie wysokiej retencji kofeiny przy zachowaniu optymalnego strumienia 
permeatu. Osiągnięty stopień usunięcia kofeiny mieścił się w granicach 68-100 % w zależności od właściwości 
separacyjnych membrany. Określono również charakterystykę badanych membran, wyznaczając ich porowatość 
oraz stopień hydrofilowości. 
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Wprowadzenie 

W niniejszej pracy zastosowano nanorurki węglowe jako nanokompozyt  
w membranach wytworzonych z polieterosulfonu (PES). Z uwagi na fakt, że jest to 
powszechnie stosowany polimer, odporny zarówno pod względem termicznym, jak 
i chemicznym, jest on powszechnie wykorzystywany tak w membranowych procesach 
nisko-, jak i wysokociśnieniowych. Posiada jednak właściwości hydrofobowe, co skutkuje 
zachodzącym zjawiskiem foulingu na powierzchni membrany. Z tego też powodu coraz 
częściej do struktury takich membran wprowadzane są nanokompozyty zapewniające 
zwiększenie ich hydrofilowości, a tym samym poprawienie właściwości transportowych 
[1]. Obecność nanocząsteczek, takich jak na przykład nanorurki węglowe (CNTs - Carbon 
Nanotubes), może powodować zmianę porowatości membrany polimerowej, tym samym 
zmianę stopnia retencji zanieczyszczeń [2]. Membrany ultrafiltracyjne modyfikowane 
nanorurkami węglowymi charakteryzują się zdolnościami separacyjnymi zbliżonymi do 
membran nanofiltracyjnych, a ich przepuszczalność hydrauliczna niejednokrotnie jest 
wyższa [3]. 

Wspomniane nanorurki węglowe należą do alotropowej odmiany węgla zbudowanej  
z warstw grafenowych zwiniętych cylindrycznie, które są w idealnym modelu zamknięte 
półczaszami fulerenów. Do dwóch podstawowych rodzajów nanorurek należą jednościenne 
nanorurki węglowe (SWCNTs - Single-Walled Carbon Nanotubes) oraz wielościenne 
nanorurki węglowe (MWCNTs - Multi-Walled Carbon Nanotubes). Pierwsze z nich 
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składają się ze zwiniętej pojedynczej warstwy grafenu, natomiast nanorurki wielościenne 
posiadają wiele współosiowo ułożonych arkuszy grafenu [4]. CNTs znalazły zastosowanie 
nie tylko w inżynierii środowiska, ale też w nanotechnologii, optyce, inżynierii 
materiałowej i medycynie. Wykazują się dużą wytrzymałością, przewodnictwem 
elektrycznym oraz są przewodnikami ciepła [5]. Zastosowanie niemodyfikowanych 
nanorurek węglowych w preparowaniu membran nanokompozytowych wiąże się jednak 
z pewnymi problemami. Przykładem jest ich słaba dyspersja w roztworze polimeru, dlatego 
też coraz częściej stosuje się nanorurki zmodyfikowane grupami funkcyjnymi. Jedną 
z powszechniejszych modyfikacji jest unieruchomienie grup karboksylowych (-COOH) na 
ich końcach (rys. 1) [6, 7]. Tak preparowane nanorurki wykorzystywane są w formie 
adsorbentu. W badaniach Moradi’ego usuwano w procesie sorpcji ze ścieków p-nitrofenol  
i naftalen. Podobnie w pracach Kamińskiej i innych [8, 9], poddawano usuwaniu 
mikrozanieczyszczania, takie jak bisfenol A i nonylofenol oraz kofeinę. 

 

 
Rys. 1. Schemat zmodyfikowanej nanorurki węglowej z grupami karboksylowymi (SWCNT-COOH) [7] 
Fig. 1. Scheme of a modified carbon nanotube with carboxyl groups (SWCNT-COOH) [7] 

 
Jest to substancja będąca składnikiem wielu powszechnie stosowanych produktów 

spożywczych, przede wszystkim kawy, herbaty i napojów energetycznych. Również bywa 
stosowana ona jako lek nasercowy i jako diuretyk [10]. Do środowiska wodnego trafia 
tylko kilka procent spożytej kofeiny, gdyż ulega ona procesom metabolicznym 
w organizmie człowieka [11]. Jej wysokie stężenie w wodach powierzchniowych 
i podziemnych jest wynikiem niezwykle wysokiego spożycia tego produktu przez 
społeczeństwo, w przeciwieństwie do innych mikrozanieczyszczeń, które są stosowane  
w niewielkich ilosciach, jednakże nie są metabolizowane w organizmie, w wyniku czego 
osiągają podobne stężenia w środowisku. Stężenie kofeiny w wodach naturalnych 
wykorzystuje się obecnie jako indykator wskazujący wpływ ścieków antropogenicznych na 
środowisko wodne [12]. Aktualnie nie jest to substancja traktowana jako ksenobiotyk, 
stanowiący bezpośrednie zagrożenie dla organizmów wodnych, jednakże nie wyklucza się 
oddziaływań synergicznych kofeiny z innymi związkami i zanieczyszczeniami 
chemicznymi [10]. Badania przeprowadzone na oczyszczalniach ścieków w Pekinie 
(Chiny) wykazały, że kofeina była najpowszechniejszym mikrozanieczyszczeniem tam 
wykrywanym, jak również, że była to substancja najgorzej usuwana, nawet w procesach 
wysokociśnieniowej filtracji membranowej. Retencja kofeiny kształtowała się na poziomie 
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od 50-80 % przy wykorzystaniu membran osmotycznych [10]. Z tego też powodu podjęto 
próbę wytworzenia membrany ultrafiltracyjnej modyfikowanej nanorurkami węglowymi, 
która zapewniałaby wysoki stopień usunięcia kofeiny ze strumienia wodnego przy  
kosztach eksploatacyjnych niższych w porównaniu z membranowymi technikami 
wysokociśnieniowymi. Obecność nanorurek węglowych w strukturze membrany powoduje, 
że ulegają spontanicznej agregacji i tworzą większe agregaty, które z jednej strony mogą 
przyczyniać się do tworzenia makroprzestrzeni w strukturze membrany, a z drugiej mogą 
także ograniczać rozmiary porów membrany, szczególnie w przypadku gdy stężenie 
przekroczy wartości optymalne [12, 13]. Dlatego trudne jest jednoznaczne określenie 
wpływu nanorurek na budowę i właściwości membrany. Jej końcowa charakterystyka 
zależy więc od wzajemnych oddziaływań pomiędzy nanorurkami a polimerem  
w roztworze membranotwórczym. Ze względu na zróżnicowane właściwości 
nanocząsteczek, polimerów i ich mieszanin każda nowo utworzona membrana powinna być 
oddzielnie charakteryzowana [12, 13]. 

Metodyka badań i materiały 

Materiały stosowane do preparowania membran nanokompozytowych i ich charakterystyka 

Jednowarstwowe nanorurki węglowe modyfikowane grupami karboksylowymi 
(SWCNT-COOH) zostały zakupione w Chengdu Organic Chemistry Ltd., Chinese 
Academy of Science. Były one wytworzone techniką próżniowego osadzania, a następnie 
surowy produkt oczyszczono mieszaniną kwasów HNO3 i H2SO4. Charakterystykę 
nanomateriałów przedstawiono w tabeli 1. Polimer membranotwórczy, którym był 
polieterosulfon (PES), zakupiono w firmie BASF, natomiast N,N-dimetyloformamid, 
isopropanol (cz.d.a), acetonitryl i metanol do HPLC zakupiono w POCH (Polska). Wzorzec 
analityczny kofeiny dostarczyła firma Sigma Aldrich. 

 
Tabela 1 

Charakterystyka nanorurek węglowych  

Table 1 
Characteristics of carbon nanotubes 

Symbol nanorurek węglowych 
modyfikowanych grupami 

karboksylowymi 

Zewnętrzna 
średnica 

[nm] 

Zawartość 
COOH 

[%wag.] 

Długość 
[µm] 

Stopień 
czystości [%] 

SWCNT-COOH 1-2 2-73 5-30 90 

Metodyka badań 

Wytwarzanie  membran nanokompozytowych 

Membrany nanokompozytowe w formie płaskich arkuszy polimerowych preparowano 
metodą inwersji fazowej. Zawartość polimeru - polieterosulfonu w roztworze 
membranotwórczym zmieniano w zakresie 14-16 % wag., podczas gdy udział nanorurek 
węglowych od 0,02 do 0,5 % wag. Membrany w postaci ciekłego filmu polimerowego  
o grubości wylewania 0,15 mm kondycjonowano w wodzie zdejonizowanej 24 godziny  
i przechowywano w temperaturze 4-7 °C. Kąpielą żelującą była woda zdejonizowana. 
Skład preparowanych membran zestawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2 
Charakterystyka wytworzonych membran  

Table 2 
Characteristics of the prepared membranes  

Polimer PES [% wag.] SWCNT-COOH [% wag.] Rozpuszczalnik [% wag.]  
PES 14 (0,02) 14 0,02 85,98 
PES 14 (0,05) 14 0,05 85,95 
PES 14 (0,1) 14 0,1 85,90 
PES 14 (0,5) 14 0,5 85,50 
PES 15 (0,02) 15 0,02 84,98 
PES 15 (0,05) 15 0,05 84,95 
PES 15 (0,1) 15 0,1 84,90 
PES 15 (0,5) 15 0,5 84,50 
PES 16 (0,02) 16 0,02 83,98 
PES 16 (0,05) 16 0,05 83,95 
PES 16 (0,1) 16 0,1 83,90 
PES 16 (0,5) 16 0,5 83,50 

Wpływ nanokompozytu na właściwości preparowanych membran 

Obecność nanokompozytów w strukturze membrany może wpływać zarówno na jej 
strukturę, jak i podatność na absorpcję substancji na jej powierzchni. W przedmiotowych 
badaniach oceny tych zmian dokonywano, wyznaczając każdorazowo porowatość i kąt 
zwilżalności preparowanych membran. 

Pomiar porowatości przeprowadzono, wykorzystując 5 kawałków membrany  
o powierzchni 4 cm2, wysuszonej za pomocą bibuły, a następnie wyznaczono ich masy.  
W dalszej kolejności te same kawałki membrany zostały umieszczone w suszarce na  
24 godziny w temperaturze 60 °C, po czym ponownie zostały zważone. Wyniki uzyskano  
z zależności: 

� = �� − ��� 	 
 · 100 % (1) 

gdzie: � - porowatość [%], mw - masa wilgotnego odcinka membrany [g], md - masa 
membrany wysuszonej w suszarce [g]; A - powierzchnia membrany [cm2], L - grubość 
membrany [cm], ρ - gęstość wody (przyjęto wartość 0,998 g/cm3 ). 

Za pomocą pomiarów kąta zwilżalności możliwe było określenie 
hydrofilowości/hydrofobowości otrzymanych membran. W tym celu zastosowano 
goniometr (Pocket Goniometer PG-1), pozwalający na pomiar wartości kąta zwilżalności 
pomiędzy kroplą wody a powierzchnią membrany. Wynikiem była średnia arytmetyczna 
uzyskana z dziesięciu powtórzeń. 

Sposób prowadzenia ciśnieniowej filtracji membranowej i ocena właściwości 
transportowych i rozdzielczych membran nanokompozytowych 

Roztworem testującym, pozwalającym na ocenę efektywności pracy preparowanych 
membran, był roztwór wodny kofeiny o stężeniu 0,5 mg/dm3 przygotowany z roztworu 
wzorcowego (10 mg kofeiny w 10 cm3 alkoholu metylowego). Stężenie kofeiny  
w próbkach oznaczono na chromatografie HPLC wyposażonym w kolumnę 
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chromatograficzną Gold Hypersil C18 o uziarnieniu 5 µm, 205 mm x 4,6 mm i detektor 
UV-VIS. Szybkość przepływu fazy ruchomej (ACN - acetonitryl - 95 % obj. + woda 
dejonizowana - 5 % obj.) przez kolumnę wynosiła 1 cm3/min. 

Filtrację ciśnieniową prowadzono w celi filtracyjnej o pojemności 0,4 dm3  
i powierzchni filtracyjnej membrany 0,003848 m2 w układzie „dead-end” pod ciśnieniem 
transmembranowym 0,075 MPa. Przed właściwą filtracją mikrozanieczyszczeń membrana 
została kondycjonowana pod tym samym ciśnieniem wodą dejonizowaną. 
Przepuszczalność hydrauliczną membrany oceniano, wyznaczając objętościowy strumień 
permeatu z zależności: 

�� = �
� · �   � ��

�� · ℎ� (2) 

gdzie: JV - strumień permeatu [m3/(m2·h)], V - objętość permeatu [dm3], A - efektywna 
powierzchnia membrany [m2], t - czas filtracji [h]. 

Stopień usunięcia kofeiny z roztworu testującego wyznaczono na podstawie 
współczynników retencji (3): 

� = �� − ���� · 100 % (3) 

gdzie: R - stopień retencji [%], Cf  i Ci - stężenia mikrozanieczyszczenia odpowiednio  
w nadawie i permeacie [mg/dm3].  

Otrzymany w procesie ciśnieniowej filtracji membranowej permeat, w ilości 20 cm3, 
poddawano ekstrakcji do fazy stałej (SPE) zgodnie z opisem badań Ku i innych [14].  
Za pomocą kolumny z tworzywa sztucznego C18 Supelco® przemywano je  
5 cm3 metanolu, a następnie 5 cm3 wody zdejonizowanej. W dalszej kolejności 
kondycjonowano ją 10 cm3 wody zdejonizowanej, po czym przepuszczono badaną próbkę 
o objętości 20 cm3. Kofeinę zatrzymaną na kolumnie wymywano 5 cm3 dichlorometanu 
(DCM). Z otrzymanego eluatu odparowywano rozpuszczalnik za pomocą gazu obojętnego, 
jakim był azot, a suchą pozostałość rozpuszczano w 0,1 cm3 metanolu. W tak 
przygotowanych próbkach przeprowadzono analizę przy długości fali 272 nm. 

Wyniki i ich dyskusja 

Wykazano, że modyfikacja membran polimerowych nanomateriałami zmienia  
ich strukturę i właściwości. Wykazywały one zupełnie inną charakterystykę  
transportowo-rozdzielczą w zależności od udziału w ich strukturze nanorurek węglowych. 

Porowatość membran 

Stwierdzono, że porowatość badanych membran nanokompozytowych kształtowała się 
w zakresie od 23,35 % dla membrany PES 16 (0,02) aż do 43,5 % w przypadku membrany 
PES 14 (0,05). Wzrost porowatości dla membran PES 15 i PES 16 wywołany był 
dodatkiem nanorurek - praktycznie posiadał charakter liniowy (rys. 2). Wyniki te 
potwierdzają także badania innych autorów, w których również stwierdzono wpływ 
obecności nanokompozytów na rozmiar i ilość porów. Według badań Vatanpoura i innych 
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[15] oraz Celika i innych [16] wpływ na ten efekt może mieć również zmiana lepkości 
roztworu membranotwórczego wraz ze wzrostem udziału nanorurek. Zwiększenie lepkości 
spowalnia proces wymiany między rozpuszczalnikiem a nierozpuszczalnikiem w trakcie 
żelowania membrany, a tym samym zmniejsza wielkość i ilość porów [15, 16]. Wykazano, 
że duża porowatość membran PES 14 jest efektem niskiej zawartości polimeru w roztworze 
membranotwórczym, co również ma przełożenie na duży strumień permeatu, co 
potwierdzają Hamzah i inni [17]. W ich badaniach najniższe stężenie polimeru 
spowodowało powstanie membrany najcieńszej, najbardziej porowatej, oraz najbardziej 
przepuszczalnej z badanych [18]. Spadek porowatości tych membran przy wyższych 
stężeniach modyfikatora wynikał z faktu, że podczas inwersji faz nanorurki blokowały 
większe pory i powodowały tym samym zwiększoną retencję zanieczyszczenia [18, 19]. 
Dodatek 0,1 i 0,5 %wag. SWCNT-COOH spowodował zatykanie porów i w konsekwencji 
mniejszą porowatość membrany, a to skutkowało obniżeniem wielkości objętościowego 
strumienia permeatu z 12,21 m3/(m2·h) przy dodatku 0,02 % wag. nanorurek do  
8,5 m3/(m2·h) dla 0,5 % wag. nanorurek. Zjawisko to nie jest jednak obserwowane  
w membranach PES 15 i PES 16, gdyż prawdopodobnie większe pory w PES 14 były 
łatwiej zablokowane przez nanocząsteczki SWCNT-COOH. 

 

 
Rys. 2. Wyznaczona eksperymentalnie porowatość membran nanokompozytowych w zależności od udziału 

polimeru i nanorurek w membranie  

Fig. 2. Experimentally determined porosity of nanocomposite membranes, depending on the proportion of 
polymer and nanotubes in the membrane 

Właściwości hydrofilowe i hydrofobowe membran  

Porównując kąt zwilżalności wytworzonych membran nanokompozytowych, nie 
stwierdzono dużych różnic w ich charakterze hydrofobowym/hydrofilowym. Kąt 
zwilżalności wahał się od 45,3° dla membrany PES 16 (0,02) do 58,8o dla PES 15 (0,02). 
Taka wartość kątów zwilżalności wskazuje na pośredni, hydrofilowo-hydrofobowy ich 
charakter. W przypadku membran o najmniejszej zawartości polimeru z badanych 
membran, na poziomie 14 % wag., zaobserwowano najmniejsze różnice w wartościach kąta 
zwilżalności podyktowane ilością wprowadzonego nanokompozytu. Z kolei membrany  
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z zawartości 15 % wag. polimeru w roztworze membranotwórczym charakteryzowały się 
obniżeniem stopnia hydrofobowości wraz ze wzrostem stężenia nanorurek. Odwrotną 
zależność wykazywały membrany z 16 % wag. polimeru. W tym przypadku obserwowany 
był wzrost mierzonego kąta, co świadczyło o wzroście hydrofobowości membran. 
Widoczny charakter zmian można wytłumaczyć zróżnicowanym stężeniem polimeru  
i, co za tym idzie, gęstości roztworu błonotwórczego. Wydaje się, że najbardziej zgodne  
z oczekiwaniami zjawisko nastąpiło dla membran PES 15, gdzie wraz ze wzrostem stężenia 
nanorurek obserwowano również wzrost hydrofilowości membrany. Takie wyniki sugerują, 
że podczas inwersji faz hydrofilowe nanorurki migrowały ku powierzchni membrany, 
sprawiając, iż stawała się ona bardziej hydrofilowa. W przypadku membran PES 16 można 
mówić o odwrotnym procesie, a mianowicie w roztworze o znacznie większej gęstości 
cząsteczki ulegały częściej spontanicznej agregacji. To z kolei wywoływało 
nierównomierne rozproszenie w strukturze membrany. W efekcie w danym miejscu  
w membranie nanorurek mogło nie być wcale, a w drugim zaś ich ilość mogła być bardzo 
duża. O zjawisku wzrostu tendencji do agregacji nanocząsteczek można mówić  
w przypadku ich większego stężenia w roztworze membranotwórczym w prowadzonych 
badaniach [8]. Membrany PES 14 charakteryzowały się najniższym stężeniem polimeru, 
posiadały najbardziej otwartą strukturę i wykazywały się niemal stałymi wartościami kąta 
zwilżalności. 

 

 
Rys. 3. Wyznaczony eksperymentalnie kąt zwilżalności membran nanokompozytowych w zależności od udziału 

polimeru i nanorurek w membranie  

Fig. 3. Experimentally determined angle of wettability of nanocomposite membranes depending on the proportion 
of polymer and nanotubes in the membrane 

Wpływ udziału nanorurek węglowych i polimeru na właściwości transportowe membran 

Jak już wcześniej wspomniano, nanorurki wbudowane w strukturę membran wywołują 
dwie zasadnicze zmiany wpływające na właściwości transportowe membrany. Pierwsza 
dotyczy ewidentnych zmian w strukturze membrany, druga jest związana ze wzrostem 
hydrofilowości ich powierzchni. Wpływ obu tych czynników pozwala uzasadnić otrzymane 
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wyniki badań charakteryzujące właściwości transportowe wytworzonych membran. 
Również znaczącym elementem jest zmiana stężenia polimeru w roztworze 
membranotwórczym. Tym samym membrany o najmniejszym stężeniu polieterosulfonu 
PES 14 okazały się najbardziej otwarte i porowate ze wszystkich wytwarzanych (rys. 4).  
W badanej grupie membran wielkość strumienia permeatu rosła wraz ze wzrostem stężenia 
nanorurek, by przy najwyższym z badanych stężeń 0,5 % wag. gwałtownie zmaleć z około 
48 do 8,5 m3/(m2·h). W przypadku membran PES 15 również wzrost udziału nanorurek 
węglowych wywołał wyraźny wzrost ich wydajności hydraulicznej na wodę dejonizowaną, 
jednakże o około połowę mniejszy niż dla PES 14. Natomiast membrany PES 16 
charakteryzowały się najniższą wielkością strumienia, przy czym dla stężenia  
0,5 % wag. SWCNT-COOH zaobserwowano całkowity brak przepuszczalności membrany 
przy stosowanym ciśnieniu transmembranowym. 

 

 
Rys. 4. Obliczone wartości strumienia w zależności od udziału polimeru i nanorurek w membranach 

nanokompozytowych 

Fig. 4. Calculated flux values depending on the proportion of polymer and nanotubes in nanocomposite 
membranes 

Stopień usunięcia kofeiny z wodnego roztworu nadawy 

Na rysunku 5 przedstawiono efektywność usunięcia mikrozanieczyszczeń dla 
badanych modyfikowanych membran polimerowych. W zależności od ilości nanorurek 
wprowadzonych do roztworu membranotwórczego, a także stężenia polimeru otrzymywano 
membrany o różnej strukturze i przepuszczalności hydraulicznej. Dlatego też oczywisty jest 
fakt uzyskania zróżnicowanej efektywności usuwania przez nie kofeiny. Należy pamiętać 
również o tym, że obecność modyfikatora, jakim były nanocząsteczki węglowe, sprzyjała 
procesowi sorpcji i zwiększyła tym samym wartość wyznaczonego współczynnika retencji. 
Generalnie wyższe stężenie polimeru, połączone z obecnością nanorurek węglowych  
w strukturze membrany, skutkowało wyższym poziomem retencji usuwanej substancji. 
Badane membrany polimerowe bez dodatku nanocząsteczek charakteryzują się 
właściwościami membran ultrafiltracyjnych i nie są w stanie odseparować substancji  
o charakterze mikrozanieczyszczeń, a więc i kofeiny. Dla stężenia polimeru PES 14 
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najwyższa retencja obserwowana była dla ilości 0,5 % wag. nanorurek w membranie, 
osiągnęła ona wartość 69 %. Spowodowane jest to faktem, że dla tej membrany tak duża 
ilość SWCNT-COOH wywołała spadek porowatości poprzez blokowanie porów przez 
same nanorurki, wywołując tym samym dodatkowy efekt separacyjny. Membrany PES 16 
posiadały najniższy strumień wraz ze stosunkowo wysokimi współczynnikami retencji od 
68,5 % dla PES 16 (0,1) do 84,7 % dla PES 16 (0,02). Znamienne jest, że w tym przypadku 
membrana PES 16 (0,5) wykazała brak jakiegokolwiek przepływu. Prawdopodobnie pory 
membrany, które były stosunkowo małe ze względu na najwyższe stężenie polimeru, 
zostały całkowicie zablokowane przez nanorurki węglowe i ich aglomeraty. Najwyższą 
retencję, sięgającą niemal 100 %, zaobserwowano dla membrany PES 15 (0,02). Membrana 
ta charakteryzowała się też najwyższą hydrofobowością, co również mogło mieć 
pozytywny wpływ na zatrzymanie kofeiny jako cząsteczki mającej silne powinowactwo do 
wody. Na uwagę zasługują również membrany PES 15 (0,1) i PES 15 (0,5), które 
charakteryzowały się wysokim współczynnikiem retencji. W tym przypadku zadziałał 
mechanizm opisany wcześniej dla PES 14 (0,5), gdzie bardzo duża ilość zagregowanych 
nanorurek powodowała blokowanie porów i lepszy efekt separacyjny.  

 

 
Rys. 5. Wartość retencji kofeiny w zależności od udziału polimeru i nanorurek w membranie nanokompozytowej  

Fig. 5. The value of caffeine retention depending on the proportion of polymer and nanotubes in the 
nanocomposite membrane 

 
Tym samym można potwierdzić zgodność ze źródłami literaturowymi, że 

wprowadzenie nanorurek do struktury membran jest korzystne tylko w pewnym ściśle 
określonym zakresie udziału procentowego. Jest to niewielka ilość nanocząsteczek, które 
sprawiają, że membrana posiada wówczas najkorzystniejsze właściwości separacyjne [16, 
17]. Omawiane zjawisko znajduje potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach, gdyż dla 
wszystkich membran stężenie 0,05 % wag. nanorurek spowodowało spadek retencji 
zanieczyszczeń. Jednakże dalsze zwiększanie ich stężenia skutkowało ponownym spadkiem 
stężenia kofeiny w permeacie: dla PES 14 retencja wzrosła o ponad 60 % w stosunku do 
stężenia SWCNT-COOH 0,05 %wag., a dla PES 15 było to niecałe 20 %. Zjawisko to nie 
jest do końca wytłumaczone, dlatego też wymaga dalszych, szczegółowych badań. 
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Wnioski 

W pracy preparowano membrany polieterosulfonowe, których struktura modyfikowana 
była nanorurkami węglowymi z grupami karboksylowymi. Na podstawie uzyskanych 
wyników zaobserwowano, iż dodatek nanorurek węglowych najczęściej wywołuje wzrost 
porowatości i hydrofilowości membran, natomiast efektem wzrostu hydrofilowości było 
obniżenie kąta zwilżalności. Jednakże nadmiar nanorurek powodował efekty odwrotne, 
mianowicie blokowały one w znacznym stopniu pory membran wskutek tworzenia się 
konglomeratów. 

Wykazano, że najkorzystniejszą z wytworzonych membran kompozytowych była ta, 
która zawierała w roztworze membranotwórczym 15 % wag. PES i została zmodyfikowana 
nanorurkami węglowymi SWCNT-COOH w ilości 0,02, oraz 0,5 % wag. Współczynniki 
retencji kofeiny dla tych membran wynosiły odpowiednio 99,94 oraz 86,12 %, natomiast 
średnie objętościowe strumienie permeatu w procesie filtracji (ΔP = 0,075 MPa) wynosiły 
1,45 oraz 25,5 m3/(m2·h). Z uwagi na stosunkowo małą wydajność tych membran  
w dalszych badaniach należałoby dobrać odpowiednio wyższe ciśnienie transmembranowe 
filtracji i dla tej wartości wyznaczyć stopień usunięcia przedmiotowego zanieczyszczenia. 
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INFLUENCE OF POLYMER AND CARBON NANOTUBES CONCENTRA TION 
FOR CAFFEINE RETENTION IN UF PROCESS 

Institute of Water and Wastewater Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice 

Abstract: Caffeine is a substance that belongs to group of microcontaminants. However it is seen as relatively 
harmless and easy to decompose in environment. Furthermore caffeine achieve very high concentrations in surface 
waters so it is important to study the possibilities of its removal. This study presents the estimation of caffeine 
removal during ultrafiltration process. Within the framework of this research nanocomposite membranes were 
prepared from poly(ethersulfone) (PES) with addition of carboxylated single-walled carbon nanotubes  
(SWCNT-COOH). Modification of nanotubes concentration and contribution of polymer in membrane-forming 
solution allowed to achieve high caffeine retention with preservation of optimal flux during filtration. Caffeine 
rejection varied from 68 to 100 %. It depended on separation properties of each membrane. Characteristic of 
studied membranes by the measurement of their porosity and hydrophilicity was also determined in this study. 

Keywords: caffeine, ultrafiltration, carbon nanotubes, nanocomposite membranes 


