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  مقدمه -1

، نـانوتکنولوژی   )NNI(بر طبق تعریف ارائه شده از سوی موسسه ابداعات نانوتکنولوژی آمریکا            

 نـانومتر   100 تـا    1عبارت از تحقیقات و فناوری در سطوح اتمی، مولکولی و ابرمولکـولی در محـدوده                

انیان از توانایی های بالقوه این فناوری جدیـد، رقابـت شـدیدی را در زمینـه هـای                 آگاهی جه . می باشد 

 آن در سراسر گیتی برانگیخته و منابع انسانی و مالی گسترده ای را به سمت تحقیقات                 یعلمی و پژوهش  

بسیاری از کشورها به ویـژه دولـت هـای جهـان            . آکادمیک و صنعتی در این زمینه هدایت نموده است        

مانند بیوتکنولوژی، مهندسـی ژنتیـک و فنـاوری    ( این اندیشه اند که بر خالف زمینه های قبلی     سوم در   

، این مرتبه دیگر بار قطار موفقیت را از دست نداده و با کـسب توانـائی هـای الزم در زمینـه                       )اطالعات

وم و  رشـد فراینـده علـ     . های گوناگون نانوتکنولوژی ملت های خود را بـه سـر منـزل مقـصود برسـانند                

  . تکنولوژی در دهه های پایانی قرن گذشته به اینگونه رقابت ها دامن زده است

با توجه به دستاوردهای اولیه فناوریهای مبتنی بر دانش نانوتکنولوژی و منابع بیـشمار آن در میـان                  

و بلند مدت، بسیاری از کشورها رغبت زیادی بـه سـرمایه گـذاری در ایـن                )  سال آینده    10 تا   5(مدت  



 ٣

دانشمندان، محقیقن و متخصصین صنعتی اطمینان دارنـد کـه حلقـه مفقـوده              . امر از خود نشان می دهند     

اکنون دیگر مسئله این نیست که چگونه می تـوان بـه            . سی در این فناوری نوین نهفته است      علوم و مهند  

تر از بقیـه    فناوری الزم در زمینه نانوتکنولوژی دست یافت، بلکه سوال مهم آن است که چه کسی زود               

گسترش روز  . به این فناوری شگرف دست می یابد و پیشگام در حصول نتایج عملی از آن خواهد شد                

  .                    افزون اکتشافات علمی در چند سال اخیر مبین این نظریه است

 2002 تـا  1997سرمایه گذاری جهانی در امر تحقیقات مربوط به نـانوتکنولوژی در طـی سـالهای               

     2001بیشترین میزان رشد از لحـاظ درصـد مربـوط بـه سـال             . رشد داشته است  % 530الدی در حدود    می

و از لحاظ مقدار با توجه به اینکه فناوری نانو هم اکنون در ابتدای مسیر رشد خود قـرار                   % ) 90حدود  ( 

ری در تمـامی    گرفته است و به احتمال قوی در چند سال آینده جهان شاهد جهشی در توسعه این فنـاو                 

زمینه ها خواهد بود، لذا چنانچه کشور ما نتواند با ایـن رشـد فنـاوری همگـام گـردد، بـار دیگـر شـاهد                

بازماندنمان از قافله پیشرفت خواهیم بود و به همین لحاظ ممکن است خود را در معرض آسـیب هـای                    

همـه جانبـه ایـن      ضروری است که اندیـشمندان و نخبگـان جامعـه مـا ضـمن بررسـی                 . جدی قرار دهیم  

فناوری نوین و در نظر گرفتن اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیـست محیطـی نـانوتکنولوژی و                   

پرهیز از هرگونه جزم اندیشی راهکارهای مناسب جهت استفاده بهینـه از آن را در جهـت حفـظ منـافع                     

   .دملی کشور ارائه نماین

  

   غشاء-2

 پیدا کرده اند و کاربردهـای        مختلف  صنایع جداسازی   غشاءها جایگاه ویژه ای در     در حال حاضر  

کـه از آن     یافتـه اند    مختلـف   و گازهـا   ی مایع هال جداسازی اعم از محلو    گوناگون در زمینه های     وسیعی



 ٤

، صـنایع    و تغلـیظ شـیر      جداسـازی پروتئینهـا    بـرای   و لبنـی   اییذ صـنایع غـ    جمله می توان به کـاربرد در      

گازها، صنعت تصفیه آب و پساب برای حـذف آالینـده هـای             سازی  اجدبرای  شیمیایی و پاالیشگاهی    

 تکنولوژی غشایی امـروزه در مقیـاس        .برای تخلیص فرآیندهای مختلف نام برد     گوناگون و داروسازی    

و در حوزه های فراوانی به ویژه صنعت تـصفیه  ] 1[بسیار بزرگی جای خود را در صنعت باز کرده است    

 میلیارد دالر تخمین زده شـده       2 بالغ بر    2003های سنتزی در سال     فروش سالیانه غشا  .  آب کاربرد دارد  

میلیـارد  5حجم معامالت و فروش سالیانه صورت گرفته در زمینه غـشایی مـی توانـد بـالغ بـر                      ]. 2[است

-15و برای نرخـی حـوزه هـا بیـشتر از            % 5نرخ رشد سالیانه برای محصوالت غشایی بالغ بر         . دالر باشد 

ن مثال فروش غشاء های فرآیند همودیـالیز کـه مـی تـوان ادعـا کـرد بزرگتـرین                    به عنوا . می باشد % 12

وقتی که غـشاهای سـرامیکی، فلـزی و    . فرآیند غشایی تجاری است، بیش از یک میلیارد دالر می باشد  

مایع تهیه شدند، ساخت غشاها از پلیمرهای جامد هـم یـک ایـده بـزرگ بـود و ایـن بـه خـاطر داشـتن                          

  . تغییرات وسیع در ساختار  و خصوصیات غشاء ساخته شده از پلیمر استشرایط بالقوه برای 

  بـه صـورت انتخـابی       ذرات  از کـه در برابـر عبـور بعـضی        اسـت    غشاء یک فاز تراوا یا نیمه تـراوا         

ینـدهای  آفر. دهـد  کند و یا بعبارتی دیگـر بطـور انتخـابی اجـازه عبـور ذرات را مـی           ممانعت ایجاد می  

د که در آنها با استفاده از یک غشاء خوراکی که مخلوطی از دو یا چند جـزء                  یندهایی هستن آغشائی فر 

 اسـت   اسـتوار اساس جداسازی بر این اصلدر این حالت . گردد  میتقسیم باشد به اجزای متفاوتی      می

همـانطور کـه در     . نماینـد  که یک یا تعداد بیشتری از اجزاء سریعتر از سایر اجزاء از این بستر عبور مـی                

بخـشی از   (جریان پس ماند    شامل   نشان داده شده است خوراک توسط غشاء به دو جریان            )1-1(شکل  

 بخشی از خوراک که از غشاء عبـور مـی         (و جریان عبوری    )  از غشاء عبور کند    نمی تواند خوراک که   

 جریانی از یک سـیال    ، نشان داده شده است    )1-1(که در شکل    روبشی  جریان  . گردد میتقسیم  ) نماید



 ٥

سـمت جریـان عبـوری و یـا افـزایش نیـروی محرکـه               در  ه گاهی جهت کاهش غلظـت اجـزاء         است ک 

  .  تواند گاز یا مایع باشد  میکهگردد  جداسازی اضافه می

 

  
  

   شماتیک جداسازی اجزاء یک مخلوط توسط فرآیندهای غشائی-)1-1(شکل
  

تی از غشاءهای پلیمری یندها و کاربردهای صنعآ وسیعی از فرگسترۀ میالدی، در 60از اوایل دهه 

در آن . ه است بودایع مختلف این دهه آغازی برای ورود این غشاءها به صن.سنتز شده استفاده گردید

 تولید مواد سازننده سریع توسعه ،سریع غشاءها در عرصه صنعت و وارد شدن پذیرشزمان علت 

  ].1[بودشهای تولید انبوه  تغییر ساختار غشاءها و همچنین توسعه رو نوینغشاءها، ابداع روشهای

 و  عبوری از غشاء که عبارتند از شارمی شود تعیین  اصلیعملکرد یک غشاء با دو فاکتور

مولی یا (شار یا شدت تراوش پذیری عبارتست از شدت جریان حجمی .  غشاءیا پس دهیانتخابگری 

فاکتور جداسازی که در انتخابگری یا . نماید که در واحد زمان از واحد سطح غشاء عبور می) جرمی

نسبت تراوش پذیری به صورت  د،گرد مورد مخلوطی از مایعات امتزاج پذیر یا گازها مطرح می

به عنوان مثال در زمینه جداسازی هوا و خالص سازی اکسیژن .  تعریف می شوداجزای مورد نظر



 ٦

از نیتروژن جداکند تواند اکسیژن را  این است که غشاء تا چه حد می  O2/N2منظور از انتخابگری 

  .  پس دهی نیز به صورت درصدی از جزء مورد نظر تعریف می شود که از غشاء عبور نمی کند].3[

تواند اجزاء یک سیال را به طور انتخابی از آن جدا           ای است نازک که می      بنا به تعریف غشاء، الیه    

هـای مولکـولی     بر اساس اندازهای است که جداسازی مواد را عموماً   به عبارت دیگر غشاء وسیله    . نماید

  . در این فرآیند عالوه بر اندازه، عوامل دیگری نیز دخالت دارند. سازد آنها ممکن می

بـه طـور فیزیکـی از    ) غـشاء (در یک فرآیند غشائی عموماً دو فاز وجود دارد که بوسیله فاز سـوم               

فازهـا بـه صـورت مخلـوطی از         . یـد نما  غشاء انتقال جرم بین دو فاز را کنترل مـی         . اند  یکدیگر جدا شده  

به عبارت دیگـر غـشاء      . یابد  یکی از اجزاء موجود در مخلوط بیش از سایرین انتقال می          . باشند  اجزاء می 

در این صورت انتقال آن جزء از یک فـاز بـه فـاز دیگـر توسـط          . نسبت به یکی از اجزاء انتخابگر است      

  . گردد غنی از آن جزء و دیگری از آن تهی میبه این ترتیب یکی از فازها . غشاء انجام خواهد شد

شـود غـشاء      که تصور نمـی   ) بندی    های محافظ یا مواد بسته      به عنوان مثال پوشش   ( بسیاری از مواد    

تمـام مـوادی    . باشـند   باشند دارای خواصی هستند که منطبق بر خاصیت غشاء است و در واقع غشاء مـی               

ی دارند و آن این است که مـواد مختلـف را بـه طـور     کنند یک خاصیت کل که به عنوان غشاء عمل می    

  . دهند انتخابی از خود عبور می

توانند در کاربرد و نیـز نیـروی          اند می   گذاری شده   فرآیندهایی که بر اساس استفاده از غشاءها پایه       

انتقال جرم در طول یـک غـشاء ممکـن اسـت            . محرکۀ الزم برای انجام جداسازی کامالً متفاوت باشند       

  . له نفوذ و یا جابجایی حاصل شودبوسی

بین دو فاز مجاور هم قرار می گیرد و همانند یک سد گزینش پذیر انتقال مواد بین دو                  یک غشاء   

مزیـت اصـلی فرآینـدهای غـشایی در مقایـسه بـا دیگـر عملیاتهـای واحـد          . فاز را به نظـم در مـی آورد        



 ٧

. حـصر بفـرد غـشاء مـی باشـد         کـه جـزء خـصوصیات من      مهندسی شیمی، انتقـال گزینـشی غـشاء اسـت           

ندارد و می تواند به طور ایزوتـرم در          )additive(افزودنی  جداسازی بوسیله غشاء نیاز به اضافه کردن        

دمای پائین صورت گیرد و در مقایسه با دیگر فرآیندهای جداسازی حرارتی انـرژی کمتـری مـصرف                  

  . می کند

یا پلیمرهای سنتزی مهندسی کـه      ) مشتقات سلولز اکثراً  ( بیشتر غشاء های پلیمری یا بیوپلیمر هستند      

 موادی که برای ساخت غشاء مورد استفاده قرار مـی           .برای اهداف خاصی مورد استفاده قرار می گیرند       

  :گیرند باید دارای خواص اصلی زیر باشند تا بتوانند نقش جداسازی خود را به خوبی ایفا کنند

ی که جهت تمیز کردن مقاومت شیمیایی در برابر خوراک و یا مواد - ١

  غشاءها از آنها استفاده می شود

 پایداری مکانیکی - ٢

 پایداری حرارتی - ٣

  تراوش پذیری و همچنین انتخابگری باال - ۴

به طور کلی موادی که برای ساخت غشاء مورد استفاده قرار می گیرند را می توان به سه دسته 

  :تقسیم کرد

و پرفلوروپلیمرها  لفونها، الستیکهای سیلیکونیپلیمرهای سنتز شده مانند پلی آمیدها، پلی سو -1

در کاربردهای  غشاءهای سنتزی. ین مواد پلیمری سنتز شده برای ساخت غشاءها هستندمهمترکه جزء 

   ].4[مانند جداسازی گازها و مایعات بطور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته اند 

  مواد طبیعی سنتز شده مانند مواد بر پایه سلولز -2

  مختلف دیگر مانند مواد معدنی، سرامیکها، فلزات مواد -3



 ٨

     با توجه به نوع فرآیند عملیاتی و هزینه های سرمایه گذاری می توان ماده مناسب برای ساخت 

   .غشاء فرآیند مورد نظر را انتخاب کرد

میـدان   و یـا اخـالف       رانتقال مواد از میان غـشاء مـی توانـد براثـر اخـتالف غلظـت، اخـتالف فـشا                   

براساس خصوصیات تخلخلی، غشاءها را می توان براساس        . الکتریکی در دو طرف غشاء صورت گیرد      

  .تقسیم بندی کرد )1-1(جدول شمارۀ 

  

  

  تقسیم بندی غشاها –)1 -1(جدول 
  ساختمان غشاء  نیرو محرکه

  غلظت  فشار
Non-Porous 

 
Micro-porous pore diameter 

nmdP 2≤  
Meso-porous pore diameter 

nmd P 502 −=  
Macro-porous pore diameter 

nmdP 50050−= 

Reverse osmosis (RO)

Nanofitration (NF)
 
Ultrafiltration (UF) 

Microfiltration (MF)

Pervaporation (PV)
 
Dialysis

  

م انتقـال مـواد از درون غـشاء بوسـیله مـدل             مکـانیز ) non-porous(برای غشاهای غیر متخلخـل    

اما در غشاهای متخلخل، سرعت انتقال و گـزینش پـذیری تحـت تـأثیر      .]5[نفوذ تشریح میشود   /انحالل

  . عوامل همچون اندازه ذرات و ویسکوزیته  سیال می باشد

  

  



 ٩

   فرآیندهای غشائی-3

اول جداسازی از قبیل تقطیر،      سال اخیر فرآیندهای غشائی نسبت به سایر روشهای متد         20در طول   

بـرده شـده در       نیروی محرکه بکـار    بر اساس . اند  جذب، دفع، استخراج و غیره پیشرفت وسیعی را داشته        

 مکـانیزم جداسـازی واقعـی        البتـه  .شـوند    مـی   بنـدی   به انواع مختلفـی تقـسیم      ی غشائی  فرآیندها ،سیستم

 اخــتالف نیــروی محرکــه، بــه توجــهصــورت گیــرد، امـا بــا  توانــد براســاس اخــتالف انــدازه ذرات  مـی 

  .شوند  طبقه بندی می )2-1(یندهای غشائی مطابق با جدول آفر

  یندهای غشائی بر اساس نیروی محرکهآبندی فر  دسته-)2-1(جدول 

  مکانیزم جداسازی  محصول  خوراک  نیروی محرکه  یندهای غشائیآفر

  غربالی  مایع  مایع  اختالف فشار   )MF(میکروفیلتراسیون 

  غربالی  مایع  مایع  اختالف فشار  )UF(افیلتراسیون اولتر

  میل به واکنش/غربالی  مایع  مایع  اختالف فشار   )NF( نانوفیلتراسیون 

  میل به واکنش/غربالی  مایع  مایع  اختالف فشار  )O R(اسمز معکوس 

  غربالی/میل به واکنش  گاز  گاز  اختالف فشار  )GS(جداسازی گاز 

  میل به واکنش  گاز  مایع  فشاراختالف    )PV (تبخیر غشائی 

  غربالی  مایع  مایع  اختالف غلظت    )D( دیالیز

  بار الکتریکی  مایع  مایع  بارالکتریکی  اختالف   )ED(الکترودیالیز 

  
یندهای غشائی که نیروی محرکه آنها اختالف فشار است برای جداسازی ذرات نامحلول و آفر  

 اندازه  کوچک بودن یندها به ترتیب بر حسبآاین فر. وندش برده می های مختلف بکار معلق با اندازه

) MF(و میکروفیلتراسیون ) UF(لترافیلتراسیون و، ا)NF(،  نانوفیلتراسیون )RO( حفره اسمزمعکوس

  .شوند نامیده می
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   میکروفیلتراسیون-3-1

 میکروفیلتراسیون فرآیندی است که درآن با استفاده از غشاءهای متخلخل، ذرات معلق با

بنابراین غشاءهای میکروفیلتراسیون در .  میکرون از یک سیال جدا می شوند10 تا 1/0قطرهای 

اولین کاربرد غشاءهای . محدوده بین غشاءهای اولترافیلتراسیون و فیلترهای سنتی قرار می گیرند

میکروفیلتراسیوون پرورش میکروارگانیزمها در آب آشامیدنی بوده است که در طول جنگ جهانی 

دوم به عنوان یک روش سریع برای تشخیص و نظارت بر آلودگی منبع آب مورد استفاده قرار گرفته 

  . است

که نوع قدیمی تر و ) 2-1مطابق با شکل (دو طرح اصلی در فرآیند میکروفیلتراسیون وجود دارد 

 کل جریان در این طرح).  الف2-1شکل (متداول تر آن فیلتراسیون همراستا یا انتها بسته می باشد 

همانگونه که . سیال به صورت عمودی، از سطح غشاء با استفاده از نیروی فشار عبور داده می شوند

مشخص است ذرات روی سطح یا درون غشاء جمع می شوند و به همین دلیل برای ثابت نگهداشتن 

 باید غشاء را فالکس عبوری به فشار بیشتری نیاز داریم تا اینکه در نهایت به نقطه ای می رسیم که

-1شکل( طرح دیگری ارائه شده است با نام فیلتراسیون جریان عرضی 1970از سال .  عوض کنیم

در این . که در آن محلول خوراک از روی سطح غشاء به صورت عرضی به جریان در می آید) ب2

غلیظ شده جریان عبوری از غشاء که عاری از ذرات می باشد و جریان : طرح دو جریان ایجاد می شود

تجهیزات مورد نیاز برای فیلتراسیون جریان عرضی دارای پیچیدگی بیشتری . که حاوی ذرات می باشد

  . است اما عمر غشاءهای مورد استفاده در این طرح بیشتر از فیلتراسیون همراستاست
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 با غشاءهای میکروفیلتراسیون ) ب(ان عرضی و فیلتراسیون جری) الف( شماتیک فیلتراسیون همراستا -)2-1(شکل 

  
در سالهای اخیر نوع سومی از سیستم عملیاتی میکروفیلتراسیون ابداع شده ایت که اصطالحاٌ به 

در این سیستم ابتدا فرآیند میکروفیلتراسیون تا زمانیکه فشار . آن فیلتراسیون نیمه انتهای بسته می نامند

 قبول را برای غشاء ایجاد می کند، در حالت انتهای بسته کار می عملیاتی سیستم جریان خروجی قابل

به محض اینکه جریان خروجی از غشاء افت پیدا می کند سیستم با حالت فیلتراسیون جریان . کند

در این هنگام هم شستشو با محلول خروجی از غشاء و هم شستشو با . عرضی شروع به کار می کند

بعد از مدتی که رسوبات ته نشین . بر روی غشاء اعمال می شودجریان هوا در جهت عکس جریان 

این روش به . شده از روی غشاء برداشته شده اند دوباره سیستم به حالت انتهای بسته کلید می خورد
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ویژه برای واحدهای میکروفیلتراسیونی که برای حذف باکتری و ویروس از واحدهای آب شهری 

  . ستاستفاده می شوند، بسیار مفید ا

.  نشان داده شده است)3-1(دو نوع اصلی فیلتر غشایی میکروفیلتراسیون وجود دارد که در شکل 

فیلترهای غربالی دارای حفره های کوچکی . فیلترهای عمقی و فیلترهای غربالی: این دو نوع عبارتند از

.  جمع می شونددر سطح باالیی خود هستند که ذرات با قطر بزرگتر از این حفره ها روی سطح غشاء

اما فیلترهای عمقی دارای حفره های نسبتاٌ بزرگی روی سطح باالیی خود هستند به طوریکه ذرات از 

سطح باالیی غشاء عبور کرده و در نهایت در ساختار درونی غشاء و یا توسط دیواره های غشاء 

 غشاء مسدود می فیلترهای غربالی به سرعت با تجمع ذرات باقیمانده روی سطح. متوقف می شوند

شود در حالیکه فیلترهای عمقی با توجه به اینکه دارای ناحیه بزرگتری برای تجمع ذرات می باشد، در 

فیلتر عمقی بیشتر برای سیستم انتهای بسته و فیلتر .  مدت زمان طوالنی تری دچار گرفتگی می شود

  غربالی بیشتر برای سیستم جریان عرضی استفاده می شوند 
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  فیلتر غربالی) ب(فیلتر عمقی                  ) الف                                            (

  فیلتر غربالی) فیلتر عمقی   ب)  دو نوع اصلی از فیلترهای میکروفیلتراسیون و مکانیزم عملکرد آنها الف-)3-1(شکل 

  

   اولترافیلتراسیون-3-2

ون غشاءهای متخلخل با حفره های بسیار ریزی مورد استفاده قرار می در فرآیند اولترافیلتراسی

. گیرند که برای جداسازی آب و نمکهای ریز از ماکرومولکولها و کلوئیدها از آنها استفاده می شود

اولین غشاءهای .  آنگستروم می باشد1000 تا 10قطر متوسط حفره های غشاءهای اولترافیلتراسیون بین 

چنین غشاءهایی که تا سال ]. 6[            یون توسط بکهولد با جنس نیتروسلولز  ساخته شده استاولترافیلتراس

 ادامه داشت که در 1960این امر تا سال .  ساخته شده اند، فقط مصارف آزمایشگاهی داشته اند1920

راجان ساخته  غشاءهای اولترافیلتراسیون نامتقارن با جنس سلولز استات توسط لوئب و سوری1963سال 

می باشد، اولین سیستم   شرکت آبکور که در حال حاضر بخشی از شرکت کخ1969در سال ]. 7[ شد
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اولترافیلتراسیون صنعتی را با استفاده از مدولهای غشایی لوله ای برای بازیافت رنگ پوشش الکتریکی 

احدهای در حال حاضر و]. 8[ از محلول ایجاد شده در خط رنگ ماشین راه اندازی کرد

اولترافیلتراسیون فراوانی با مدولهایی مانند الیاف میان تهی، لوله ای و مارپیچی در صنایع مختلفی 

همچون صنایع دارویی، صنایع لبنی، بیوتکنولوژی، زالل سازی آب میوه و تصفیه آب و فاضالب با 

اده از این مدولهای تنها مشکل اساسی که در استف. توجیه اقتصادی مناسب در حال فعالیت می باشند

میزان گرفتگی را می توان با طراحی سیستم و مدول و . غشایی مطرح است گرفتگی آنها می باشد

همچنین با استفاده از پروتکلهای شستشوی شیمیایی منظم کنترل کرد اما نمی توان آنرا به طور کامل 

ء ایجاد شود که این امر پیشرفت غشاءها موجب شده است تا تغییراتی در طرح سطح غشا. حذف کرد

عالوه بر این اخیراٌ چندین شرکت سازنده غشاء برای . نیز عاملی در کاهش میزان گرفتگی خواهد بود

اگرچه این  نوع . کاهش گرفتگی غشاءها، غشاءهای اولترافیلتراسیون بر پایه مواد سرامیکی ساخته اند

 هستند اما مقاومت در برابر حرارت و از غشاءها دارای قیمت باالتری نسبت به غشاءهای پلیمری

امروزه غشاءهای اولترافیلتراسیون دارای ساختار نامتقارن . مقاومت در برابر گرفتگی آنها بیشتر است

. هستند که مطابق با فرآیند لوئب و سوریراجان که همان فرآیند تغییر فاز می باشد، ساخته می شوند

 و یک الیه کامالٌ متخلخل در زیر می باشند که عمل این غشاءها دارای یک سطح متراکم در باال

اصلی جداسازی توسط الیه متراکم و انتخابگر باالیی انجام می شود و الیه متخلخل زیرین نقش 

غشاءهای اولترافیلتراسیون بین ماکرومولکولها با اندازه . مقاومت مکانیکی غشاء را عهده دار می باشد

آزمایشات .  شناخته می شوندcut-off و معموال وزن مولکولی های مختلف تفاوت قائل می شوند

همزن دار بسته و سیستم چرخش جریان اولترافیلتراسیون در مقیاس آزمایشگاهی به دو صورت تانک 
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 مخزن خوراک  منبع فشار

 psi 100از آنجائیکه فرآیند اولترافیلتراسیون در فشارهای زیر). 4-1اشکال (خوراک انجام می شود 

   . اجزاء پالستیکی استفاده کردانجام می شود، می توان از 

  
  

 
   سیستمهای اولترافیلتراسیون در مقیاس آزمایشگاهی-)4-1(شکل 

  

  اسمز معکوس  -3-3

. فرآیندی است که برای نمک زدایی از آب با استفاده از غشاءها به کار می روداسمز معکوس 

. مکها را از خود عبور ندهندغشاءهای اسمز معکوس باید نسبت به آب نفوذپذیر باشند و ضرورتاً ن

استفاده عملی از فرآیند اسمز معکوس زمانی آغاز شد که غشاءهای سلولز استات نامتقارن توسط 
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با استفاده از این غشاءها، فرآیند نمک زدایی از آب توسط اسمز ]. 7[ لوئب و سوریراجان ساخته شدند

ولین مدولهایی که در اسمز معکوس ا. معکوس به صورت یک فرآیند عملی و کاربردی درآمده است

لوله ای و مدولهای صفحه و قاب بودند اما مدتی بعد مدولهای  مورد استفاده قرار گرفتند مدولهای

مدولهای الیاف میان تهی اسمز معکوس ]. 9-10[ مارپیجی نیز در فرآیند اسمز معکوس به بازار آمدند

  غشاءهای . به بازار عرضه شدندPermasepنیز توسط شرکت دوپونت از جنس پلی آمید تحت نام 

 به عنوان استاندارد صنایع مورد استفاده قرار می گرفتند که در این زمان روش 1970 تا 1960سلولز از 

غشاءهای ]. 11[ جدیدی با نام پلیمریزاسیون سطح مشترک برای ساخت غشاءهای مرکب ابداع شد

ک عالوه بر اینکه از شار آب باالیی برخودار مرکب ساخته شده با روش پلیمریزاسیون سطح مشتر

 شرکت سیستمهای سیال اولین 1975در سال . بودند، دارای پس دهی نمک بسیار باالیی نیز بودند

در سالهای بعد، غشاءهای مرکبی . سری از این نوع غشاءهای مرکب تجاری را به بازار معرفی کردند

ساخته شده اند که دارای استاندارد جدیدی در ] 12-13[ بر پایه فنیلن دی امین و تری مسول کلراید

 در زمینه غشاءها رخ داد مقدمه ای در 1980اغلب پیشرفتهای اخیری که در اواسط دهه . صنایع بودند

. تولید غشاءهای نانوفیلتراسیون عملیات کننده در فشار پائین توسط همه شرکتهای اسمز معکوس بود

یر کم نمکها و دیگر نمکهای حل شده از آبِ با کیفیت نسبتاً خوب این غشاءها برای جداسازی مقاد

. به منظور تولید آب خیلی خالص، برای کاربرد در صنایع الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرند

امروزه حتی از فرآیند اسمز معکوس برای جداسازی محلول متیل اتر کتون و روغن روانساز همجنین 

  . لهای عالی نیز استفاده می شودبرای جداسازی مخلوط حال

 یک سیستم آزمایشگاهی متداول اسمز معکوس را نشان می دهد که معموالً برای )5-1(شکل 

این سیستم دارای چندین سل غشایی پشت . آزمایشات کنترل کیفیت غشاء مورد استفاده قرار می گیرد
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 2/0این سیستم با محلول آزمایشی همچنین .سر هم می باشد که سیال به درون همه آنها پمپ می شود

تانک خورک و .  عملیات می کندpsi600 تا psi 150 درصد کلرید سدیم در محدوده فشار 0/1تا 

نرخ چرخش جریان به اندازه کافی بزرگ می باشد تا تغییری محسوسی در ترکیب درصد خوراک 

  .موجود در مخزن بخاطر خروج جریان از غشاء ایجاد نشود

  :می توان غشاءهای اسمز معکوس را به سه دسته اصلی زیر تقسیم بندی کردبه طور کلی 

  غشاءهای اسمز معکوسی که برای نمک زدایی از آب دریا یا از آب شورِ بدمزه به کار برده -1

 psi 1000 تا psi 200 درصد محلول نمک و در فشارهای 5 تا 5/0این غشاءها در غلظت . می شوند

  . عملیات می کنند

 psi  و در فشار ppm 5000 تا ppm 200 غشاءهای نانوفیلتراسیون فشار پائین که در غلظت  -2

  . عملیات می کنندpsi 200 تا 100

  غشاءهای اسمز معکوسی که برای جداسازی نمکها از محلولهای حالل آلی مورد استفاده -3

  .قرار می گیرند

  
  شار باال سیستم آزمایش غشاءهای اسمز معکوس در ف-)5-1 (شکل
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  غشاءهای تبادل یونی  -3-4

در فرآیندهای جداسازی مختلفی کاربرد دارند که از مهمترین آنها می غشاءهای تبادل یونی 

در غشاءهای تبادل یونی گرههای باردار به زنجیره پلیمری ماده غشاء . توان به الکترودیالیز اشاره کرد

 صورت جزئی یا به صورت کامل، مانعی برای این گروههای باردار ثابت، به. حمله ور می شوند

بدین معنی که غشاءهای آنیونی با گوههای مثبت ثابت، . بارهای مشابه، در روی غشاء ایجاد می کند

به . مانع از عبور یونهای مثبت می شود در حالیکه یونهای با بار منفی به راحتی از آن عبور می کنند

ر منفی ثابتی است که فقط یونهای با بار مثبت می توانند از طور مشابه، یک غشاء کاتیونی دارای با

  ). نشان داده شده است6-1همانند آنچه که در شکل (آنها عبور کنند 

  

  
  

 غشاء کاتیونی دارای گروههای منفی کربوکسیلیک ثابت، که نسبت به یون سدیم تراوا و نسبت به یون -)6-1(شکل 
  کلراید ناتراوا است

  
کترودیالیز، غشاءهای آنیونی و کاتیونی درون یک سل چندگانه براساس طرح در یک سیستم ال

قرار داده می شوند به طوری که بیش از ) که در بخش مدولها توضیح داده می شود( صفحه و قاب 

غشاءهای تبادل آنیونی و کاتیونی به صورت یک در .  جفت سل در یک بسته شکل می گیرند100

هر مجموعه از غشاءهای غشاءهای ). 7-1شکل ( اتد قرار داده می شوندمیان بین قطبهای آند و ک
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محلول نمک به درون سلها پمپ می شود که . آنیونی و کاتیونی تشکیل یک جفت سل را می دهند

کاتیونهای دارای با . در این هنگام یک پتانسیل الکتریکی بین الکترودها اعمال و نگهداشته می شود

حرکت می کنند در حالیکه آنیونهای دارای بار منفی به سمت قطب آند به مثبت به سمت قطب کاتد 

کاتیونها به راحتی از درون غشاء تبادل کاتیونی عبور می کنند اما این یونها . حرکت در می آیند

به همین صورت، آنیونها از درون غشاءتبادل .توسط غشاء تبادل آنیونی با بار مثبت پس زده می شوند

همانگونه که از . می کنند، اما توسط غشاء تبادل کاتیونی در سیستم نگهداشته می شوندآنیونی عبور 

 پیداست به صورت تناوبی بین سلها دارای یک فاز بدون یون و دارای یک فاز غنی از )7-1(شکل 

امروزه به وفور از فرآیند الکترو دیالیز برای حذف یونهای حل شده از آب استفاده می . یون هستیم

  .دشو

  
  

   نمایی از یک فرآیند الکترودیالیز-)7-1(شکل 
  

غشاءهای تبادل یونی همگن و غشاءهای : غشاءهای تبادل یونی در دودسته بندی قرار می گیرند

در غشاءهای تبادل یونی همگن، گروههای باردار به صورت یکنواخت در بدنه . تبادل یونی ناهمگن
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ر که معرض آب قرار می گیرند به صورت تقریباً یکنواخت این غشاءها وقتی د. پلیمر توزیع می شود

اما در غشاءهای . متورم می شوند و میزان این تورم را می توان با دانسیته اتصال این گروهها کنترل کرد

تبادل یونی غیریکنواخت، گروههای باردار در ناحیه کوچکی مثالً در بدنه نگهدانده داخلی پلیمر که 

غشاءهای تبادل یونی غیر یکنواخت را .  مکانیکی وجود دارد، توزیع می شوندبرای افزایش مقاومت

به طور کلی . می توان مثالً با پراکندن ذرات تبادل یونی بسیار ریز در بدنه نگهدارنده پلیمر ساخت

  :یک سیستم الکترودیالیز شامل چندین جزء می باشد که عبارتند از

   سیستم پیش تصفیه خوراک◊

  اءها مجموعه غش◊

   منبع تغذیه و واحد کنترل فرآیند◊

   سیستم پمپ کننده خوراک◊

  
   جداسازی گاز -3-5

 سال اخیر، جداسازی گاز به یکی از اصلی ترین کاربردهای صنعتی تکنولوژی غشاء 20در طول 

هر دو غشاء متراکم و متخلخل می توانند به عنوان سد انتخابگر جداسازی گاز، . تبدیل شده است

 مکانیزم جداسازی گاز را برای این دو نوع از غشاء نشان می )8-1(تفاده قرار گیرند؛ شکل مورد اس

 .دهد
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    مکانیزم عبور گاز از غشاءهای جداسازی گاز متراکم و متخلخل-)8-1(شکل 
  

سه نوع از غشاءهای متخلخل که در اندازه حفره متفاوت هستند، در این شکل نشان داده شده 

 میکرون، گازها توسط جابجایی از درون 10 تا 1/0اندازه حفره ها نسبتاً بزرگ باشد، بیناگر . اند

 میکرون باشد، قطر هر حفره هم اندازه 1/0اگر قطر حفره ها کمتر از . حفره های غشاء عبور می کنند

نودسن یا کوچکتراز مسیر آزاد مولکولهای می باشد و نفوذ از درون حفره های این چنینی توسط نفوذ 

این . انجام می گیرد و همچنین سرعت انتقال هرگاز با جذر وزن مولکولی آن نسبت معکوس دارد

  . رابطه قانون نفوذ گراهام نامیده می شود

گازها توسط فرآیند غربال )  آنگستروم5-20(باالخره، اگر حفره های غشاء بسیار کوچک باشد 

ز میان این غشاء پیچیده بوده و شامل نفوذ در فاز گاز و انتقال ا. مولکولی از درون غشاء عبور می کنند

این غشاءهای با حفره های . می باشد) نفوذ سطحی( نفوذ نمونه های جذب شده روی سطح حفره ها 

غشاءهای جداسازی گاز متخلخل بیشتر . بسیار ریز در مقیاسهای بزرگ مورد استفاده قرار نمی گیرند

مایشگاهی مورد بررسی قرار می گیرند اما در حال حاضر برای کارهای علمی و تحقیقات آز

) 8-1( شکل درهمانگونه که . جداسازی گاز بر پایه غشاءهای پلیمری متراکم صورت می گیرد
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. مشخص است، جداسازی گاز در غشاءهای متراکم از طریق مکانیزم حاللیت و نفوذ انجام می شود

ح ساختاری شرح داده می شوند که هر کدام از آنها این غشاءهای جداسازی گاز متراکم با چهار سط

  :این سطوح ساختاری عبارتند از. به گونه ای، عملکرد نهایی غشاء را تحت تاثیر قرار می دهد

  ترکیب شیمیایی پلیمر که الیه نگهدارنده و انتخابگر غشاء را شکل می دهد: 1سطح 

  رارتباطات فضایی مکرر در ساختار پلیمر انتخابگ: 2سطح 

  الیه جدا کننده غشاء: 3سطح 

  ساختار کلی غشاء مستلزم وابستگی ساختاری بین الیه نگهدارنده و الیه جدا کننده است : 4سطح 

. دو سطح اول مربوط به شیمی پلیمر می باشد و تاثیر آن بر میزان نفوذ مولکولهای گاز از غشاء است

سطح آخر نیز .  متقارن و نامتقارن تقسیم کندسطح سوم می تواند غشاءها جداسازی گاز را به دو دسته

ساختار موضعی غشاء یا همان سیستم فرآیند غشایی می باشد و عبارتست از کل متعلقات و سخت 

 . افزار الزم به همراه یک مدول برای یک جداسازی گاز مناسب

  

  تراوش تبخیری  -3-6

 مخلوطهای مایع به کار برده یکی از فرآیندهای غشایی است که برای جداسازیتراوش تبخیری 

هنگامیکه یک غشاء در تماس با یک مخلوط مایع قرار می گیرد، جزئی که دارای تمایل . می شود

در فرآیند تبخیر . بیشتری نسبت به غشاء است یا داری نفوذ سریعتری است از مخلوط بازیافت می شود

ز درون غشاء بواسطه اختالف در فشار انتقال ا. غشایی، فاز خروجی از غشاء به صورت بخار می باشد

این . بخاری که بین محلول خوراک و بخار خروجی از غشاء ایجاد می شود، صورت می گیرد

به وجود آوردن این اختالف فشار در . اختالف فشار موجب انتقال جرم یکنواخت و پیوسته می شود
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م های آزمایشگاهی، با استفاده در سیست. سیستم های آزمایشگاهی و سیستم های صنعتی متفاوت است

اما . از یک پمپ خالء در طرف جریان خروجی از غشاء می توان خالء مورد نیاز سیستم را تامین کرد

. در یک سیستم صنعتی این اختالف فشار با سرد کردن بخار خروجی از غشاء ایجاد می شود

ء جزئی در سیستم ایجاد می سردکردن بخار موجب مایع شدن آن می گردد که این مایع شدن ، خال

مشخص است که در .  نشان داده شده است)9-1(نمایی از یک فرآیند تراوش تبخیری در شکل . کند

فرآیندهایی که مستلزم تغییر فاز هستند . تراوش تبخیری از تغییر فاز از حالت مایع به گاز رخ می دهد

اما فرآیند تراوش ). ها تقطیر استکه یکی از اصلی ترین آن(مستلزم مصرف انرژی زیادی هستند 

  :این دو ویژگی عبارتند از. تبخیری به خاطر دو ویژگی خاصی که دارد از این امر مستثنی است

)  درصد وزنی10معموالً کمتر از ( تراوش تبخیری فقط با اجزاء با غلظت کم -1

  .سروکار دارد

 .استفاده می شود در فرآیند تراوش تبخیری از غشاءهای با انتخابگری باال -2

اولین و مهمترین کاربرد آنها . امروزه سیستم های تراوش تبخیری دو کاربرد اصلیِ تجاری دارد

 10خوراک اتانول در این سیستم غشایی محتوی . حذف آب از محلول غلیظ شده الکل می باشد

ک جریان تراوش تبخیری آب را به عنوان خروجی از غشاء جدا می کند، و ی. درصد آب می باشد

در اینجا هیچکدام از مسائل .  درصد آب است1غلیظ شده دیگری نیز ایجاد می کند که محتوی فقط 

دومین کاربرد تجاری تراوش تبخیری حذف مقادیر کم . و مشکالت مربوط به تقطیر وجود ندارد

که آب و این جداسازی نسبتاً آسان است، بخاطر این. می باشد ترکیبات آلی فرار از آب آلوده شده

حالل آلی دارای پالریته های بسیار متفاوتی هستند و خواص متفاوتی در عبور از غشاء از خود نشان 

  .    می دهند
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   شماتیک یک فرآیند تبخیر غشایی-)9-1(شکل 
  

  ساختار غشاءها -4

گردد تا   می موجبشود  روشی که برای ساخت غشاء در نظر گرفته می ونوع ماده     

در هنگام تقسیم بندی انواع غشاءها بدلیل تفاوت در . گرددبرای غشاء ایجاد  متفاوتی ساختارهای

 در مراجع و مقاالت مختلف بر همین اساس .در نظر گرفته می شودساختار آنها، الگوهای متفاوتی 

 غشاء متخلخل یا غیر متخلخل، غشاء متقارن یا  از لحاظ ساختاری ماننداسامی متفاوتی برای غشاءها

مجزا نمودن این ساختارها و جلوگیری از وجود ابهام در هنگام برای . شود  می دیدهغیر متقارن و غیره

  .می دهیم و توضیح کردهتشخیص ساختارها، اصلی ترین دیدگاهها را مطرح 
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   وجود یا عدم وجود حفرهلحاظساختار غشاءها از  -4-1

با استفاده از روشهای .  استفاده قرار دادتوان برای ساخت غشاءها مورد مواد گوناگونی را می

 نوع روشی که برای ساخت غشاء انتخاب می. توان این مواد را تبدیل به غشاء کرد گوناگونی نیز می

 اگر بخواهیم . که مورد نظر ماست، وابسته استنوع ماده مورد استفاده و نوع ساختاری به گردد

توان سه ساختار زیر را برای  اسازی طبقه بندی کنیم، میساختار و اصول جدارِ غشاءها را بر اساس معی

  :غشاءها در نظر گرفت

 غشاءهای متخلخل -1           

 غشاءهای غیر متخلخل -2          

  غشاءهای حامل  -3          

  تمام غشاءها و ساختارهای غشائی موجود را شامل نمیفوق،الزم به ذکر است که تقسم بندی 

عموماً همه غشاءها ساختار .  اصول کلی جداسازی بیان شده است درکل راحتی درشود و فقط بدلی

شوند اما بعضی غشاءها هم مانند غشاءهای اسمز  مشخصی دارند و یکی از این حالتها را شامل می

و نه کامالً هستند  خلل و فرج چندان مشخصی  دارای نهبدین معنی که دارند؛ میانیمعکوس حالتی 

  ]. 14[داده شده اند نشان  غشاءاین سه نوع ساختار )10-1(شکل در .  هستندعاری از حفره
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   شماتیک سه نوع اصلی غشاءها -)10-1(شکل

 

 آید و نوع ماده یدر غشاءهای متخلخل اندازه حفره ها مهمترین عامل در جداسازی بشمار م

ندانی ندارد بلکه در پایداری تاثیر چدهی  شار جریان عبوری یا میزان پس  میزانسازنده غشاء در

از سوی دیگر، در غشاءهای غیر متخلخل این . مکانیکی، حرارتی و شیمیایی غشاء اثرگذار است

  . خصوصیات ذاتی غشاء است که عامل اساسی در جداسازی بشمار می آید

  

   غشاءهای متخلخل -4-1-1

یعنی وند و بر همین اساس ش بین ذرات با اندازه های مختلف تفاوت قائل میی متخلخل غشاءها

غشاءهایی که در فرایندهای . دهند  جداسازی را انجام می،تفاوت موجود در اندازه ذرات

  نوع در اینبنابراین. از این دسته هستندمورد استفاده قرار می گیرند الترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون 

دی با قطر حفره ها داشته باشند انتخاب  هنگامیکه اندازه ذرات موجود در محلول تفاوت زیا،غشاءها

وقتی غشاءهای جداسازی گاز یا . پذیری غشاء باال رفته و صرفاً ذرات کوچکتر اجازه عبور می یابند

شماریم این بدان معنی نیست که این  را جزء دسته غشاءهای غیر متخلخل بر می تراوش تبخیری

 د،شو می  مربوطغشاءمختلفی که به شرایط ساخت غشاءها لزوماً هیچ حفره ای ندارند؛ بلکه بدالیل 
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 به طور کلی. دنباش اندازه حفره های این غشاءها در مقایسه با غشاءهای متخلخل خیلی کوچکتر می

غشاءهای متخلخل ]. 14[گردد  می بحث تخلخل و یا عدم تخلخل غشاءها مربوط به غشاءهای پلیمری

این غشاءها ساختاری سخت و . یلترهای مرسوم دارنداز لحاظ عملکرد و ساختار شباهت زیادی با ف

تشکیل یافته از حفره هایی دارند که توزیع نامنظمی دارند و بعضاً این حفره ها بهم متصل بوده و 

اما حفره های غشاءها با حفره های موجود در فیلترهای . تشکیل کانالی را در ساختار غشاء داده اند

باشد و تمامی   میکرون می10 تا 01/0های غشاءها در محدوده قطر حفره .  هستندمرسوم متفاوت

مانند و  ذراتی که اندازه آنها از قطر بزرگترین حفره بیشتر باشد از عبور و گذر از درون غشاء باز می

 اما از قطر ،ذراتی که قطر آنها از قطر بزرگترین حفره کوچکتر. گردند وارد جریان پس ماند می

  ر باشد بسته به توزیع انداره حفره های غشاء بطور جزئی پس زده کوچکترین حفره بزرگت

. نمایند  ذراتی که اندازه آنها از قطر کوچکترین حفره ها هم کمتر باشد از غشاء عبور می.شوند می

 جداسازی ذرات تابعی از اندازه ذرات، اندازه حفره ها و ،لذا مشخص است که در این نوع از غشاءها

توانند توسط  در کل فقط ذراتی که تفاوت آشکاری در اندازه دارند می. ره ها استتوزیع اندازه حف

 ]. 1[این نوع غشاءها از هم جدا شوند 

  

   غشاءهای غیر متخلخل -4-1-2

از نیز  که حتی ذرات با اندازه های تقریباً برابر را هستنداین توانایی ی غیر متخلخل دارای غشاءها

در میزان حاللیت یا نفوذ اجزاء در بستر پلیمری عامل اصلی جداسازی تفاوت . یکدیگر جدا نمایند

قابل ذکر است که پلیمرها در یک تقسیم بندی کلی . باشد می اجزای یک مخلوط توسط این غشاءها

پلیمرهای الستیکی آنهایی هستند که . شوند می به دو دسته پلیمرهای شیشه ای و الستیکی تقسیم بندی
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گردد تا جذب مولکولها در این  نرم و کائوچو مانند هستند و همین امر سبب میدر دماهای معمولی 

اما در پلیمرهایی شیشه ای .  از نفوذ آنها در این مواد تاثیر بیشتری بر تراوش پذیری داشته باشد،مواد

ی  نفوذ پارامتر تاثیر گذارتری بر تراوش پذیر، عاملکه در دماهای معمولی سخت و شیشه مانند هستند

با توجه به این توضیحات در غشاءهای غیر متخلخل خصوصیات ذاتی پلیمر سازنده غشاء در . باشد می

 ]. 14[باشد  انتخاب پذیری و تراوش پذیری غشاء اثرگذار می

غشاءهای غیر متخلخل یا چگال از یک الیه متراکم تشکیل یافته اند که ذرات بر اساس نیروی 

بیشتر غشاءهای استفاده . نمایند تانسیل الکتریکی از درون آن نفوذ میمحرکه فشار، غلظت یا اختالف پ

 و هستنددارای این نوع الیه متراکم تبخیر غشائی شده در فرایندهای اسمز معکوس، جداسازی گاز و 

 .  ساختاری نامتقارن یا غیر همسانگرد دارند،معموالً هم این نوع از غشاءها

  

   غشاءهای حامل -4-1-3

 بلکه جداسازی از ، خود غشاء یا ماده سازنده آن عامل جداسازی نیستته از غشاءها،در این دس

 این است که به  حاملکار این ماده. گیرد  انجام می دیگرطریق مولکولهای یک ماده حامل خاص

 مولکولهای خاصی از خوراک غشاء را در آن سمت تحویل گرفته و آنها را در سمت ی،طور انتخاب

تواند وجود داشته باشد؛ یکی اینکه   دو حالت متفاوت می در اینجا،.دهد تحویل میجریان عبوری 

یک ماده  دیگری اینکه ماده حامل بصورت  وماده حامل چسبیده به بدنه غشاء است و تحرکی ندارد

 ماده نوع مولکولِ. ه در یک مایع درون حفره های غشاء قرار گرفته و توانایی حرکت داردوندحل ش

 یک ماده با انتخابِ. باشد عیین کننده انتخابگری غشاء نسبت به اجزاء موجود در محلول می ت،حامل

شود  ماده ای که با این غشاءها جدا می. توان به انتخابگری باالیی دسترسی پیدا کرد حامل مناسب می
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 سلولی میعملکرد این غشاءها تا حدی شبیه غشاءهای .  باشدنتواند گاز، مایع، یون و یا غیر یو می

 ]. 14[باشد 

  

   ساختار متفاوت غشاءها از دیدگاه تقارن ساختاری -4-2

که اشاره شد براساس وجود یا عدم وجود حفره ها بود قسمت قبلی به آن تقسیم بندی که در 

توان غشاءها را براساس تقارن  اما می. شدندمی غشاءها به سه دسته کلی تقسیم بندی مطابق با آن، 

توان غشاءها را به دو دسته  بر این اساس می. دم وجود این تقارن هم دسته بندی نمودساختاری یا ع

  : زیر تقسیم و طبقه بندی کرد

  متقارن غشاءهای  -1

 غشاءهای نامتقارن  -2

 مطرح گردید  سوریراجان ولوئببحث تقارن یا عدم تقارن در ساختار غشاءها اولین بار توسط 

نس سلولز استات تهیه کنند که دارای یک الیه نازک و جداساز که موفق شدند غشائی نامتقارن از ج

 خواص جداسازی بسیار مناسبی را برای غشاء سلولز استات ،در قسمت باالیی غشاء بود که همین الیه

  ]. 15[نمود  ایجاد می

و یی  باال سطح یکسان بوده و دارایتمام طول غشاء از باال تا پائینساختار غشاءهای متقارن در 

این غشاءها در همه نقاط دارای . توان آنها را از هر دو طرف بکار برد  میرین مشابهی هستند، یعنیزی

درحالیکه قسمتهای .  چگال یا متخلخل باشند،توانند متراکم باشند و می ساختاری تقریباً مشابه می

 مختلف این به عنوان مثال شکل حفره ها در قسمتهای. باشد  یکسان نمیمتقارنمختلف غشاءهای نا

الیه  بسیاری از غشاءهای نامتقارن از دو الیه تشکیل یافته اند که هر دو. هستندغشاءها با هم متفاوت 
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یند و از یک ماده تشکیل یافته اند؛ اما ساختار و تراوش پذیری این الیه ها با هم آتحت یک فر

شناسیم کار اصلی جداسازی را انجام  میمتراکم الیه باالیی که آنرا بیشتر با نام الیه . باشد می متفاوت

برای افزایش مقاومت دهد و الیه زیری که تخلخل بیشتری دارد به عنوان الیه نگهدارنده  می

باشند  نوع دیگری از غشاءهای نامتقارن غشاءهای مرکب می. نماید  میمکانیکی غشاء انجام وظیفه

 .یندهای متفاوتی ایجاد گردیده اندآرکه غشاء از دو الیه یا چند الیه تشکیل شده که در اثر ف

همانگونه که .  نشان داده شده است)11-1(شماتیک غشاءهای موجود در این تقسیم بندی در شکل 

شود سه دسته غشاءهای متخلخل، غیر متخلخل و باردار الکتریکی در دسته  در شکل نیز مشاهده می

ر دسته دو غشاءهای مایع رکب م،  سوریراجان-لوئبغشاءهای متقارن و سه دسته غشاءهای 

الزم به ذکر است که این تقسیم بندی در مورد غشاءهای .  غشاءهای نامتقارن قرار داده شده اند

پلیمری است ولی غشاءهای سرامیکی و فلزی که روش ساخت کامالً متفاوتی با غشاءهای پلیمری 

  . توانند دارای ساختاری متقارن یا نامتقارن باشند دارند هم می
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   ساختار غشاءهای متقارن و نامتقارن-)11-1(شکل 

  

  متخلخل متقارن غشاءهای -4-2-1

 متراکم دارند که اصول کار متقارن شار بسیار زیادتری را نسبت به غشاءهای ،این نوع از غشاءها

ز است که عمده روش تولید این غشاءها روش تغییر فا.  بر اساس تفاوت در اندازه ذرات می باشدآنها

 از متقارنتقریباً نیمی از غشاءهای متخلخل . شود  توضیح داده میی به طور مفصلدر بخشهای بعد

شوند و کاربردهای زیادی در ساخت باتری به عنوان صفحات فضاده خنثی یا در  این روش ساخته می

ه عبارتند از روشهای دیگری نیز برای تولید غشاءهای متخلخل وجود دارد ک.  سوختی دارندپیلهای

  . شوند میهای این روشها نیز به طور کامل ارائه روش کششی، روش حک اثر، استخراج که در بخش
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   غیر متخلخل متراکم  متقارن غشاءهای-4-2-2

 این غشاءها به صورت .مشابه غشاءهای غیر متخلخل استکلیات مفاهیم مربوط به این غشاءها 

 انتقال اجزاء از درون آنها به صورت نفوذ تحت نیروهای یک فیلم متراکم بدون حفره هستند که

جداسازی اجزاء . محرکه متفاوت از قبیل فشار، اختالف غلظت و پتانسیل الکتریکی انجام می شود

مختلف یک مخلوط به طور مستقیم به سرعت انتقال نسبی آنها از درون غشاء وابسته است که با 

 بدلیل شار جریان ،غشاءهای متراکم متقارن.  تعیین می گرددنفوذپذیری و حاللیتشان از مواد غشاء

مورد استفاده قرار می  جهت مقاصد عملی ، گاهی اوقات فقطدهند  نشان می از خودعبوری کمی که

دو روش برای تهیه این غشاءها در مقیاس . و معموالً کاربردهای آزمایشگاهی دارندگیرند 

  : که عبارتند ازدنآزمایشگاهی وجود دار

 فرایند قالبگیری از محلول  •

 فرایند ذوب حرارتی  •

محلول قالبگیری باید دارای  ویسکوزیته   در این فرایند،:فرایند قالبگیری از محلول -الف

 تا 15، غلظت پلیمر باید بین برای این منظورکه معموالٌ تا بر روی زیر الیه قالبگیری نلغزد مقداری باشد

ناسب نیز آنهایی هستند که فراریت زیادی داشته باشند مانند استون و  حاللهای م. درصد وزنی باشد20

حاللهایی که نقطه جوش . اتیل استات تا در کمتر از چند ساعت خشک گردند و غشاء تشکیل گردد

بدلیل زمان زیادی که برای تبخیر احتیاج دارند برای این روش متیل پیرولیدون - Nباالیی دارند مانند 

شوند نیز برای این منظور مناسب نیستند  ز طرفی حاللهایی که خیلی سریع تبخیر میا. مناسب نیستند

 ژله ای شدن آن می مانند متیلن کلرید؛ چراکه تبخیر سریع محلول باعث سرد شدن محلول پلیمری و

تواند بخار آب یا رطوبت موجود در  گردد فیلم قالبگیری شده می که حالل تبخیر میهنگامی . گردد
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نماید تا سطحی کدر و رگه رگه  بدین ترتیب پلیمر بصورت فاز جامد رسوب می  جذب کند وهوا را

 2 یا 1اگر بتوان از حاللهای فرار استفاده نمود و در عین حال یک صفحه شیشه ای را . حاصل گردد

  می،دکنترل شده انجام گیر  قرار داد تا تبخیر بصورت آرام و،سانتیمتر باالتر از فیلم قالبگیری شده

  ]. 16[توان فیلمهایی یکنواخت را با این روش بدست آورد 

 مقیاس بزرگتر برای ساخت بسته های مخصوص بسته بندی استفاده توان در نیز میاز این روشها 

گیری از محلول و تهیه الب برای ق)12-1(ده ای مانند شکل یدر مقیاس صنعتی از دستگاههای پیچ. کرد

از این نوع ماشینهای مخصوص قالبگیری در صنایع تولید فیلمهای پزشکی ]. 1[ گردد فیلم استفاده می

توان فیلمهایی لزج و  با استفاده از آنها می. گردد و بهداشتی و بعضی صنایع خاص استفاده می

فیلم مزبور بر روی یک غلطک گردان یا یک نوار در حال حرکت از جنس . چسبناک را تولید نمود

شود و در عین حرکت بسمت خروجی با هوا در تماس است تا خشک  ری میفوالد ضد زنگ قالبگی

   .گردد

   
  

   قالبگیری در مقیاس صنعتی  با استفاده از دستگاهتهیه فیلم خشک از یک محلول  -)12-1(شکل 
  

توانند در دمای  بسیاری از پلیمرها مانند پلی اتیلن، پلی پروپیلن و نایلونها نمی:  ذوب حرارتی-ب

توان از طریق روش قالبگیری از آنها غشاء تهیه   نمیبه همین دلیل. ر خیلی از حاللها حل شونداتاق د

گردد که پلیمر  برای تهیه فیلمهای کوچک از این مواد، از یک پرس آزمایشگاهی استفاده می. نمود



 ٣٤

 5ی  ال1 برای مدت psi  5000 الی2000 معموالً فشار. گردد بین دو صفحه پرس گرم و فشرده می

از این . گردد دما هم در نقطه ای زیر نقطه ذوب پلیمر اعمال می. گردد دقیقه روی پلیمر اعمال می

 .د شوفرایند در مقیاس بزرگ جهت ساخت فیلمهای فشرده جهت پوششهای بسته بندی استفاده می

 

   باردار الکتریکی  متقارن غشاءهای-4-2-3

باشند؛ ولی اغلب اوقات این غشاءها دارای حفره ل متخلختوانند متراکم یا  این نوع غشاءها می

 آن.  یونهایی با بار مثبت یا منفی بطور ثابت قرار دارند،حفره ها های ریزی هستند که در بدنه این

شوند؛ چراکه  که دارای یونهای مثبت هستند عموماً با نام غشاءهای تبادل آنیونی شناخته میدسته 

موجود در محلول ) ذرات با بار منفی(توانند با آنیونهای  خود میبدلیل وجود بار مثبت در ساختار

 به غشاءهای ،که دارای یونهای با بار منفی در ساختار خود هستندن دسته مجاور خود پیوند دهند و آ

کار اصلی جداسازی در غشاءهای .  هستند و توانایی تبادل کاتیونها را دارند معروفتبادل کاتیونی

رسد و  یونی یا آنیونی از طریق دفع یونهای دارای بار مشابه یونهای غشاء به انجام میباردار تبادل کات

لذا جداسازی متاثر از بار و غلظت یونهای موجود در . اندازه حفره ها تاثیر چندانی در جداسازی ندارد

ها دو برای مثال، در برابر عبور یونهای تک ظرفیتی ممانعت کمتری وجود دارد تا یون. محلول است

از این . کند  انتخاب پذیری کاهش پیدا می،که قدرت یونی باالیی دارند ظرفیتی و در محلولهایی

  . شود غشاءها در فرایند الکترودیالیز محلولهای الکترولیتی استفاده می
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   غشاءهای نامتقارن -4-2-4

 ، دالیـل اقتـصادی  بنـابر .  با ضخامت غشاء نسبت معکـوس دارد ، غشاءدرونشدت انتقال اجزاء از  

غشاءها باید تا حـد     به همین دلیل    . باشد میو مورد نظر     مطلوب   ، از بستر غشاءها    جرم  زیاد انتقال  مقادیر

تـوان فیلمهـایی بـدون شـیار و      مـی  ،لوژی مرسوم ساخت فیلمهـا وبا استفاده از تکن. دنامکان نازک باشن

ناخت و  سـ . خامت داشـته باشـند     میکـرون ضـ    20ترک و با مقاومت مکانیکی خوب ساخت که حدوداً          

 سـال اخیـر     30لوژی ساخت غشاءهای نامتقارن یکی از بزرگترین اکتشافات ایـن زمینـه در              وتوسعه تکن 

غشاءهای نامتقارن از یک الیه بسیار نازک بنام الیه سطحی یا الیـه جداسـاز بـر روی یـک                    . بوده است 

توانند در یک     سطحی و الیه زیری آن می      الیه. نگهدارنده بسیار ضخیم تر و متخلخل تشکیل یافته اند        

در غشاءهای مرکب معموالً الیـه هـای ایجـاد شـده از             . فرایند یا در فرایندهای مجزا تشکیل شده باشند       

توان غشاء مرکبی ساخت که دو الیه آن      می.  اما همیشه هم اینطور نیست     ،مواد متفاوتی ساخته شده اند    

الیـه زیـری نقـش    . دنباشـ  یه ها لزومـاً بـا هـم متفـاوت مـی     اما روش ساخت این ال. از یک جنس باشند   

نگهدارنده و تامین کننده مقاومت مکانیکی را دارد و الیه نازک باالیی کار اصلی جداسـازی را انجـام     

به همین خاطر اسـت     . تواند شار باالیی داشته باشد     خیلی نازک است می   از آنجائیکه این الیه     . دهد می

ساختار نامتقارنی که دارند بهترین گزینه برای بسیاری از         با توجه به    شار باال   که غشاءهای مرکب بدلیل     

یـا   و   عموماً روش ساخت غشاءهای نامتقارن یا روش تغییر فاز        . باشند یندهای جداسازی صنعتی می   آفر

  . می شوند بعدی توضیح داده فصل که در می باشدیکی از تکنیکهای ساخت غشاءهای مرکب

 وسیع غشاء های درخواست شده برای کاربردهای فنی، بهتر است طبقه بنـدی             به خاطر گوناگونی  

  . های اصلی زیر معرفی شوند

  ، مواد ترکیبی )سرامیک، فلز، اکسیدها(پلیمرهای آلی، مواد غیرآلی : مواد غشایی -1
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 ، دو یا چند الیه )نامتقارن(، آنیزوتروپیک )متقارن(ایزوتروپیک: مقطع عرضی غشاء -2

      ، واکنـشهای سـطحی، کشـشی،      Sol-gelجداسـازی فـازی پلیمرهـا، فرآینـد         : روشهای تهیه  -3

Track-etching 

  لوله ای توخالی، الیاف،صفحه ای: شکل غشاء  -4

خواص یـک غـشاء بـه جـنس و سـاختمان غـشاء بـستگی دارد و توسـط همـین دو عامـل کنتـرل                  

شوند باید خصوصیات زیـر      یندهای جداسازی صنایع مختلف استفاده می     آغشاءهایی که در فر   . شود  می

  :را داشته باشند

   باالشار -1

  دهی باال انتخاب گری و پس -2

  پایداری مکانیکی  -3

  مقاومت در برابر گرفتگی  -4

  مقاومت در گستره دمایی باال  -5

  هزینه تمام شده پائین -6

  مدوله کردن آسان -7

 دارای یـک مقطـع عرضـی آنیزوتروپیـک یکپارچـه یـا       GS ,RO ,NF ,UF ,MFغشاء های 

 دارند و یک الیـه نـازک گـزینش    میکرون تا ضخامتی حدود nm 50ستند که ضخامتی بین ترکیبی ه

ــذیر  ــا micro-porous, meso-porousپ ــد nano-porous ی -macro ه روی یــک نگــه دارن

porous   به ضخامت mµ300-100مقاومت مکانیکی غشاء را باال مـی بـرد   نگهدارندهاین .  قرار دارد 

  . کنار این مزیت با کاهش مقاومت در برابر عبور مواد، نفوذپذیری آن افزایش پیدا می کندو در 
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   انتخاب جنس غشاء -5

 و برای تحقق ایـن امـر     .  بسیار مشکل است   موردنظرانتخاب مواد و غشاء مناسب برای فرآیندهای        

ء بایـد در آن کـار       یندی کـه غـشا    آخاب جنس و غشاء مناسب باید اطالعات کاملی درباره محیط فر          تان

هـای    سـپس بـه جـنس     ) RO   ، NF ، UF   ، MF(ابتدا باید نوع فرآیند را تعیین کنیم        . کند فراهم کنیم  

تـوان بهتـرین جـنس     با توجه به محیط فرآیندی و شرایط عملکردی می. غشاء در دسترس مراجعه کنیم   

رای غشاء دشوار است     انتخاب جنس مناسب ب    ،بجز برای کاربردهای خاص   . خاب کرد ترا برای غشاء ان   

فقط با آزمایشات پایلوت مناسـب  . کند ت بیش از یک جنس برای غشاء به ذهن خطور می       او اغلب اوق  

  .د مورد نظر جنس و غشاء مناسب را انتخاب کردنتوان برای فیلتراسیون فرآی می

  

  بندی غشاءها ساختار و دسته -6

  :دشون بندی می غشاءها بر اساس پارامترهای زیر دسته   

  )ژئومتری (هندسه  -1

   ساختار کلی  -2

  روش تولید -3

  رژیم جدا سازی  -4

  نوع کاربرد -5

نـشان داده شـده     )3-1 ( پارامتر فوق انجـام گرفتـه اسـت در جـدول           5هایی که براساس      بندی  دسته

شـوند و یـا       ای تقـسیم مـی      تهـی و صـفحه      است، مثالً غشاءها براساس ژئومتری به دو دسـته الیـاف میـان            

 .گردننـد   بنـدی مـی     ی خود به دو دسته غشاءهای متقارن و غشاءهای نامتقـارن طبقـه            براساس ساختار کل  



 ٣٨

هـا از بـاال بـه سـمت      غشاءهای متقارن ساختاری یکنواخت در تمام عمق خود دارند یعنی انـدازه حفـره         

پائین کامالً یکسان است، اما غشاءهای نامتقارن دارای گرادیـانی در سـاختار خـود هـستند و از بـاال بـه                      

این غشاءها از یک الیه نازک و متراکم در قـسمت بـاالیی و یـک    . شود  ین به تخلخل آن افزوده می     پائ

الیـه بـاالیی بـه الیـهً جداسـاز یـا انتخـابگر              . ند      ا  قسمت متخلخل و ضخیم در قسمت پائینی تشکیل شده        

رنده در حقیقت قسمت پائینی غشاء، نگهدا     .  میکرون است  1/0 در حدود   معروف است و ضخامت آن      

شـود در     خواص جداسازی در غشاء متقارن توسط تمام سـاختمان آن تعیـین مـی             . باشد  الیه جداساز می  

بخـاطر  . شـود    الیهً جداسـاز یـا انتخـابگر تعیـین مـی           ۀحالیکه خواص جداسازی در غشاء نامتقارن بوسیل      

غـشاءهای  مورفولوژی خاص غشاءهای نامتقـارن مقاومـت در برابـر گرفتگـی در آنهـا خیلـی بیـشتر از                     

  . کنند شوند و راهی برای عبور از غشاء پیدا نمی متقارن است بخاطر اینکه تمامی فولنتها پس زده می
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  بندی غشاءها دسته -)3-1(جدول 
ساختار   ژئومتری

  )کلبا(کلی
  نوع کاربرد  زیجداسا  رژیم  روش تولید

  اکستروژن
  حلولدهی م شکل

    )GS(جداسازی گاز   غیرمتخلخل
  متقارن

  کششی
  زایی  هستهاثر

  تغییر فاز 

  
  متخلخل

  )UF(اولترافیلتراسیون ، )D(دیالیز 
  )MF(میکروفیلتراسیون

  
  تغییر فاز

   متخلخل
  غیرمتخلخل

  )RO(اسمزمعکوس ، )D(دیالیز 
  )NF(نانوفیلتراسیون

  )MF،UF(میکروفیلتراسیونو لتراوا

  
  
   تهی  الیاف میان
  
  
  
  
  ای صفحه

  
  
  

  محلولپوشش   نا متقارن
  مرزمشترک پلیمریزاسیون
   پالسما پلیمریزاسیون

  
  غیر متخلخل

   )RO(اسمزمعکوس
  )PV(تبخیر غشائی

  ) GS(جداسازی گازی

  

  

  ساخت غشاءهای پلیمری -7

به دلیل کاربرد فراوان غشاءها در صنایع مختلف، روشهای ساخت این غشاءها را به تفصیل مورد 

  .دهیم بررسی قرار می

  

  تقارن متخلخلغشاءهای م -7-1

های مختلفـی    با روش . ای، اسفنجی و یا تورمانند دارند       این نوع غشاءها ساختارهایی از نوع استوانه      

  :های ساخت و تولید این غشاءها عبارتند از روش. توان این غشاءها را تهیه کرد می

  )Irradiation(پرتوافکنی یا حک اثر  -1

 )Stretching( کشیدن یک فیلم شبه کریستالی ذوب شده  -2



 ٤٠

 جداسازی فاز با استفاده از فاز بخار -3

 )TIPS(جداسازی فاز با استفاده از درجه حرارت  -4

  

 غشاءهای نامتقارن -7-2

  : شوند غشاءهای نامتقارن به سه ساختار اساسی زیر تقسیم بندی می

  غشاء نامتقارن با الیه رویی متخلخل  -1

  غشاء نامتقارن با الیه رویی متراکم  -2

  م نازک رویی غشاء مرکب با فیل -3

همـانطور کـه گفتـه شـد        . شـوند   سـاخته مـی   ) ز  جـدایی فـا    (غشاءهای نامتقارن با روش تغییر فـاز        

غــشاءهای نامتقــارن متخلخــل در فرآینــدهای دیــالیز، اولترافیلتراســیون و میکروفیلتراســیون بکــار بــرده 

کوس، نانوفیلتراسـیون و    شوند ولی از غشاءهای نامتقارن با الیه رویی متراکم در فرآیندهای اسمزمع             می

  .شود جداسازی گاز استفاده می

شـود و   باشد که به صورت مجزا ساخته مـی   شامل یک الیه نازک رویی پلیمری می    ،غشاء مرکب 

ایــن نــوع غــشاءها اغلــب بــرای فرآینــدهای  . شــود در روی یــک نگهدارنــده متخلخــل قــرار داده مــی

اولـین غـشاء    . شـوند   بخیـر غـشائی بکـاربرده مـی       اسمزمعکوس و نانوفیلتراسیون و گاهی اوقـات بـرای ت         

استات بـرای نمـک زدایـی از آب    ز با استفاده از سلول   1962در سال    و سوریراجان  نامتقارن توسط لوئب  

  .   ساخته شد و در آنجا مورد استفاده قرار گرفتUCLAشور در 

  

  



 ٤١

   های ساخت غشاء  روش-8

 شـده بـه صـورت زیـر تقـسیم بنـدی             های ساخت غشاء و نـوع غـشاءهای ایجـاد           بطور کلی روش  

  :شوند می

  .رددگ این روش منجر به ساخت غشاء متقارن با تخلخل باال می: روش کششی -1

 .گردد با استفاده از این روش غشاء متقارن با تخلخل باال ایجاد می: روش پختن -2

 با استفاده از این روش غشاء متقارن بـا تخلخـل پـائین    :)Track Etching(روش حک اثر  -3

 .شود ید میتول

غشاءهای ساخته شده با این روش نامتقارن بوده و تخلخل آنهـا            ): جدایی فاز (روش تغییر فاز     -4

  . ممکن است کم یا زیاد باشد

  .دهیم هر کدام از این روشها را در زیر توضیح می 

  

  روش کششی  -8-1

 کریـستالی ایجـاد   ای بـرای پلیمـر شـبه    الیـه  ای ساختار الیه در این روش ابتدا بوسیله ذوب ناحیه    

هـای    حفـره . آیـد   شود و دوباره تحت فشار خیلی باال حالت کریستالی برای این الیه به وجود مـی                 می

اگر این الیه در حالت عمود بر       . گیرد  شکاف مانند این الیه پلیمری با کشیدن آن از طرفین شکل می           

  .شوند های ایجاد شده، بزرگتر می حالت قبل کشیده شود، حفره

های بـه دسـت آمـده تقریبـاً هـم شـکل               حفره.  روش مهمترین مسئله کنترل کشش است      در این 

 میکرون و تخلخـل آنهـا       1-200ها بین     اندازه حفره . اند  هستند و همگی در جهت کشش کشیده شده       

پروپیلن و تفلون اسـتفاده       از این روش برای ساخت غشاءهایی از جنس پلی        .  درصد است  20-40بین  



 ٤٢

 نشان  )13-1 (پروپیلنی که با روش کششی تولید شده است در شکل           از غشاء پلی  یک نمونه   . شود  می

  . داده شده است

  

  
  یپروپیلن از سطح غشاء پلی) SEM(  عکس میکروسکوپ الکترونی -)13-1(شکل 

  

 روش پختن -8-2

در این روش ابتدا پلیمر به شکل پودر درآمده، سپس با فشار به شکل یک الیه نازک با ضخامت                   

. شـود  به این الیه تا دمای نزدیک به نقطه ذوب پلیمـر حـرارت داده مـی          . آید   میکرون در می   500-100

 نیروهای مـوئینگی    .سازند  چسبند و سطح خارجی غشاء متخلخل را می          می  یکدیگر ذرات در این دما به    

شوند به نحـوی کـه حـداکثر فـشردگی و حـداقل مـساحت سـطحی                   نیز باعث نوآرایی ذرات جامد می     

 میکـرون   02/0-15هـا     در این روش اندازه حفره    . ها فضای خالی بین ذرات هستند       حفره .آید  ود می بوج

هـا و     هرچه اندازه ذرات پودر اولیـه بزرگتـر باشـد، انـدازه حفـره             .  درصد است  50-98و میزان تخلخل    

دارنـد  در این روش آن دسته از پلیمرهایی که مقاومت کمی نسبت به حرارت               .یابد  تخلخل افزایش می  



 ٤٣

دمـای پخـتن بـرای پلیمرهـا بـه        . شـوند، قابـل اسـتفاده نیـستند         و پیش از رسیدن به نقطه ذوب تجزیه می        

هـا و فـشار بـستگی         فاکتورهای مختلفی از قبیل طبیعت، وزن مولکولی، کریستالی بودن، نوع نرم کننده           

نـشان   )14-1 (شکلدر   از سطح مقطع غشاء ساخته شده با روش پختن           SEMیک نمونه عکس    . دارد

  .داده شده است

  
   عکس میکروسکوپ الکترونی از سطح مقطع غشاء ساخته شده با روش پختن-)14-1(شکل 

  

  روش حک اثر -8-3

کربنـات    اسـتر و پلـی      این روش، روش انحصاری برای ساخت غشاء میکروفیلتراسیون با جنس پلی          

در . ای اسـت    ک روش دو مرحلـه    ایـن روش یـ    . شـود   ای مـی    های اسـتوانه    است که منجر به ایجاد حفره     

شود و سـپس ایـن الیـه در معـرض              میکرون ساخته می   10-20مرحله اول یک الیه همگن به ضخامت        

در اثـر   . شـود   گیرد بطوریکه الیه توسط ذرات باردار بمباران مـی          تشعشع یک میدان الکتریکی قرار می     

ضـخامت الیـه    . شـود   و یا سست می     شده این بمباران بعضی از پیوندهای مولکولی الیه پلیمری شکسته        

ای کـه در معـرض     در مرحلـه دوم الیـه     . د از آن عبـور کننـد      ننـ باید به حدی باشد که ذرات بـاردار بتوا        



 ٤٤

ای کـه     حـالل روی نقطـه    . گیـرد   تشعشع قرار گرفته است در یک حمام حاوی حالل مناسـب قـرار مـی              

با حل شدن این نقاط     . کند  در خود حل می   گذارد و آنها را       ند، اثر می      ا  های پلیمری ضعیف شده     زنجیره

تـری در     هـر چـه ایـن الیـه، زمـان طـوالنی           . شوند  ای شکل غشاء تشکیل می      های استوانه   در حالل حفره  

همچنـین هرچـه    . شـود    بزرگتـر مـی    تـشکیل شـده   ای شکل     معرض حالل قرار بگیرد، قطر حفره استوانه      

هـای    بنـابراین تخلخـل و انـدازه حفـره        .  شـد  هـا بیـشتر خواهـد       میزان تشعشع بیـشتر باشـد، تعـداد حفـره         

شوند با میزان تشعشع و زمان در معرض قرارگرفتن با حـالل              غشاءهایی که با روش حک اثر ساخته می       

شان داده   نـ  )15-1 (ای از غشائی که با روش حک اثر تولید شده است در شـکل               نمونه. شوند  کنترل می 

  .شده است

  

  

  
  کربنات ساخته شده با روش حک اثر   از سطح مقطع غشاء پلیTEMای از عکس   نمونه -)15-1 (شکل

  

  



 ٤٥

   فاز) جدایی(تبدیل فرآیند روش  -8-4

ای به دو فاز غنی از پلیمر و فاز تهی از  در این روش، محلول پلیمری با جدایی فازی کنترل شده

آید و بدنه  در میفاز غنی از پلیمر بالفاصله بعد از جدایی فاز بصورت جامد . شود پلیمر تبدیل می

آورد و میزان  های غشاء را بوجود می آورد، در حالیکه فاز تهی از پلیمر حفره اصلی غشاء را بوجود می

عملکرد این غشاءها به مورفولوژی آن که در حین جدایی فاز شکل . سازد تخلخل غشاء را تعیین می

  .، بستگی داردگرفته است

 های به کار رفته در ساخت غشاهای ترکیبیگهدارندهناز جمله بیشتر غشاهای مورد استفاده 

RO ،NF ،PV و GSدر فرآیند .  از پلیمرهای آلی و از طریق روشی جداسازی فازی ساخته شده اند

یک یا آنیزوتروپیک با استفاده از روش پتخلخل ایزوترو متبدیل یک فیلم پلیمری به یک غشاء

  :جداسازی فازی چهار روشی می توان به کار گرفت

  NIPS) مانند آب(ترسیب فیلم در یک غیر حالل -الف

برای ساخت غشاء با استفاده از این روش، محلول پلیمری به صـورت فـیلم نـازکی درآمـده و در               

در اثر نفوذ غیـر حـالل بـه درون فـیلم و تبـادل حـالل و غیـرحالل،                    . شود  حمام غیرحالل قرار داده می    

بخـاطر  . گیـرد   ی تبدیل شده و رسوب گذاری صورت مـی        سیستم از حالت تک فازی به حالت دو فاز        

 روشـهای   صفحات بعدی شوند، در     اینکه اکثر غشاءهای پلیمری با استفاده از روش تغییر فاز ساخته می           

  .دهیم تغییرفاز را به تفصیل مورد بررسی قرار می

  EIPSمتصاعد کردن حالل  -ب

در . شـود  حالل با فراریت کم حل مـی در این روش، پلیمر در مخلوطی از یک حالل فرار و یک  

  .افتد کند و در نتیجه جدایی فاز اتفاق می طول تبخیر حالل، حاللیت پلیمر نیز کاهش پیدا می

  VIPSترسیب فیلم بوسیله جذب غیر حالل از طریق بخار  -ج



 ٤٦

در این روش، جدایی فاز محلول پلیمری بوسیله نفوذ بخار غیرحالل به درون محلول پلیمـری کـه          

این روش برای ساخت غشاءهای سلولزی بـه کـار گرفتـه            . شود  ه صورت فیلم در آمده است انجام می       ب

  .شده است

  TIPSترسیب بوسیله سرما   -د

مثالً برای . شود در این روش، از اصل کاهش حاللیت حالل با کاهش درجه حرارت استفاده می

ش دما، حالل به غیر حالل تبدیل یک سیستم محلول پلیمری، با دمای محلول باال در صورت کاه

گردد که در این صورت جدایی فاز اتفاق  شود و سیستم تک فازی به سیستم دو فازی تبدیل می می

  .شود  بوسیله استخراج یا تبخیر و یا خشک کردن از غشاء خارج می آخر در مرحله نیز حالل.افتد می

گذاری تاثیرگـذار هـستند    ز روش رسوببه طور کلی پارامترهایی که در ساخت غشاء با استفاده ا  

  :عبارتند از

  )وزن مولکولی، توزیع وزن مولکولی( نوع پلیمر -1

   نوع حالل-2

   نوع افزودنی-3

   ترکیب درصد محلول پلیمری-4

   دمای محلول پلیمری-5

   نوع غیر حالل-6

  وری   دمای حمام غوطه-7

  گری  رطوبت اتمسفر ریخته-8

  گری  دمای اتمسفر ریخته-9
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  وری  زمان تشکیل فیلم تا غوطه-10

   سرعت تشکیل محلول یکنواخت-11

  دهی فیلم پلیمری  سرعت شکل-12

   ضخامت فیلم-13

  شود ای که فیلم بر روی آن تشکیل می  نوع نگهدارنده-14

   شرایط خشک کردن-15

  

  وری  ساختارهای ایجاد شده به روش رسوب گذاری غوطه -9

، وری برای ساخت غشاء در صنایع سازنده غشاء  گذاری غوطهبه دلیل کاربرد وسیع روش رسوب 

در فرآینـد رسـوب گـذاری    . های بیشتری راجع بـه ایـن روش انجـام گرفتـه اسـت       بحثدر این قسمت 

نـسبت دادن   .  مایع مهمترین عامـل در تعیـین مورفولـوژی غـشاء اسـت             -وری دو فازی شدن مایع      غوطه

تـر از   های سه جزئی دشوارتر و پیچیده    ایی فاز برای سیستم   ساختارهای معین در غشاء به فرآیندهای جد      

وری، ترکیـب درصـد       های دو جزئی است، بخاطر اینکه فرآیندهای نفوذ بالفاصله بعد از غوطـه              سیستم

   .دهند اولیه فیلم را تغییر می

وری   چهار نوع ساختار برای مورفولوژی غشاءهای ساخته شـده بـا روش رسـوب گـذاری غوطـه                 

  . ه استدشپیشنهاد 

  )سوراخدار ( ساختار اسفنجی  ) 1

  ای ساختار گویچه ) 2

  ساختار دو فاز بهم پیوسته  ) 3
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  ساختار بزرگ حفره ) 4

ایـن سـاختارها، همـان عناصـر        . شـود   در بعضی از غـشاءها بـیش از یـک نـوع سـاختار یافـت مـی                 

  .دنباش های دو جزئی می مایع در سیستم -ساختاری مشاهده شده در سیستم دو فازی مایع

  

   )سوراخدار( ساختار اسفنجی -9-1

های بـاز و بـسته در    تقریباً همه غشاءهای ساخته شده با روش رسوب گذاری تأخیری دارای حفره           

زایـی   دهد که هـسته  نشان می ]17[  و همکارانش)Smolders (تحقیقات اسمولدرز. الیه زیرین هستند  

 ترکیب مدل انتقال توسـعه داده شـده   با. و رشد فاز تهی از پلیمر عامل اصلی ایجاد حفره در غشاء است  

توان روند گـرایش بـه سـاختارهای مختلـف را بـه عنـوان تـابعی از متغیرهـای                      و دیاگرامهای فازی، می   

زمــان تــأخیر بــرای دو فــازی شــدن یکــی از مهمتــرین پارامترهــا در تعیــین  . بینــی کــرد مختلــف پــیش

ها تا دقـایق    گذاری در محدوده ثانیه   در دوفازی شدن تأخیری، زمان رسوب       . مورفولوژی غشاءها است  

تحـت شـرایط دو فـازی شـدن       . شود  است درحالیکه دو فازی شدن آنی در کمتر از یک ثانیه انجام می            

ی با یک پوسته بسیار نازک و یک زیرساختار با تعـداد زیـادی حفـره بـزرگ انتظـار      ئتوان غشا   آنی می 

  .باشد ا تخلخل کم میای ب پوسته این غشاء اغلب دارای ساختار گویچه. داشت

بـه دلیـل    . در غشاء حاصله بوسیله دو فازی شدن با تأخیر پوسته بسیار متراکم و ضخیم خواهد بود               

هـا کـم خواهـد     غلظت باالی محلول پلیمـــر در آغاز دو فازی شدن، تخلخل و به هم پیوسـتگی حفـره       

  . در این حالت نفوذ پذیری غشاء پائین است. بود

گری و حمام انعقاد بر مورفولوژی غشاء بوسیلۀ پارامتر زمان  ول ریختهاثر ترکیب درصد محل

شود زمان تأخیر  وقتی که غیرحالل به محلول پلیمری اضافه می. خوبی قابل تشریح است تأخیر به
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ها کم  با افزایش غلظت پلیمر اندازه حفره. کاهش یافته و در نتیجه ضخامت پوسته نیز کاهش می یابد

ها بوجود  که با نزدیک شدن دو فازی شدن با تأخیر به دو فازی شدن آنی بزرگ حفرهشود در حالی می

  . آیند می

هـا    رود شـرایط بـرای تـشکیل بـزرگ حفـره            وقتی غلظـت غیـر حـالل در محلـول پلیمـر بـاال مـی               

ای نیست که بتواند  در مدل ریورس ضخامت پوسته غشاء در حال تشکیل، به اندازه   . شود  می تر  نامناسب

ن ورودی غیرحالل را کاهش دهد و با گذشت زمانی کوتاه، دو فـازی شـدن آنـی درون محلـول                     جریا

شود زمان تأخیر بـر خـالف مـورد قبلـی             وقتی که حالل به حمام انعقاد اضافه می       . افتد  پلیمری اتفاق می  

یی شود و جدایی فازی در الیه باال        کند در نتیجه غلظت پلیمر در فصل مشترک کم می           افزایش پیدا می  

  . شود دهد و رشد قطرات پلیمر فاز تهی از پلیمر در فصل مشترک تسهیل می رخ می

نشان داده است وقتی که غلظت حـالل در حمـام انعقـاد بـه حـداقل      ] Wijmans ( ]18(ویجمن 

این غلظت حـداقل حـالل بوسـیله        . ی با الیه باالیی متخلخل تولید کرد      ئتوان غشا   مقدار معینی برسد می   

هـا از بـین رفتـه و الیـه بـاالیی نیـز نـازکتر               با این روش، بـزرگ حفـره      . شود  الل تعیین می  قدرت غیر ح  

ای پلیمـر، تثبیـت     با افزودن حالل به حمام غیر حالل، بـدلیل کـاهش سـرعت انتقـال شیـشه                . خواهد شد 

مـدت  ساختار غشاء نیز به تأخیر خواهد افتاد و در نتیجه رشد قطرات پلیمر در فـاز تهـی از پلیمـر بـرای              

پلیمر ضخامت الیه باالیی    افزایش غلظت   . شوند  ها بزرگتر می    کند و حفره    تر ادامه پیدا می     زمان طوالنی 

در ایـن حالـت   . دهـد  هـا را کـاهش مـی    کند و تخلخل غشاء و بهم پیوسـتگی حفـره      را زیاد می  ) پوسته(

  .یابد ها نیز کاهش  می شود و اندازه حفره های کمتری تشکیل می بزرگ حفره
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   ای ساختار گویچه -9-2

 نـانومتر هـستند کـه در        25-200های نسبتاً کروی شکل بهم پیوسته بـا قطـر تقریبـی               ها دانه   گویچه

منشأ تشکیل این گویچه ها در فرآیند سـاخت         . پوسته متراکم غشاءهای اولترافیلتراسیون دیده می شوند      

  . ستغشاء مورد اختالف است و چندین تئوری دراین زمینه داده شده ا

گـری وجـود      هـایی هـستند کـه در محلـول ریختـه            ها، نتیجه توده    کنند که گویچه    برخی فرض می  

شـوند و دو   مـی   کند که همه عناصر ساختاری غشاءها از این توده ها ساخته            کستینگ پیشنهاد می  . دارند

 متخلخـل   زایی و رشد فاز تهـی از پلیمـر باعـث ایجـاد مورفولـوژی                 مایع بوسیله هسته   -فازی شدن مایع  

کند، اما موارد زیـادی نیـز مبنـی بـر      می ها را تأیید رغم آنکه برخی تحقیقات، تئوری توده علی. شود می

توانـد بـه شـکل کنـونی توجیـه            هـا نمـی     به نظر می رسد که تئوری تـوده       . نقض این تئوری وجود دارند    

  .ها ارائه دهد معقولی برای تشکیل گویچه

ها نتیجه دو فازی شدن        دارد این است که گویچه     دها وجو   یچهتئوری دیگری که برای تشکیل گو     

دو فـازی شـدن بـا تجمـع ایـن ذرات            . زدایی و رشد در فاز غنی از پلیمر هستند           مایع بوسیله هسته   -مایع

بـر پایـه    ] Kamide( ]19 (ایـن تئـوری توسـط کامیـد       . کند  ادامه پیدا کرده و ذرات ثانویه را ایجاد می        

 مهمترین انتقادی که به این تئوری در فرم کنـونی آن وارد شـده،               .ائه شده است  اصول ترمودینامیکی ار  

بعـالوه  . آن است که هیچ توجهی به فرآیندهای انتقال قبل ازرسوب گذاری محلول پلیمری نشده است    

گری چند جزئی و همچنین حمـام انعقـاد چنـد جزئـی بـرای                 محلول های رقیق پلیمری و محلول ریخته      

زدایی و رشد فاز غنی از پلیمر، غلظـت پلیمـر در محلـول بایـد                برای هسته . اده شده است  تهیه غشاء استف  

غلظـت پلیمـر در     . کمتر از غلظت بحرانی پلیمر باشد و از زیر نقطه بحرانی وارد منطقـه دو فـازی شـود                  

انـد بـه آسـانی        حـل شـده    نقطه بحرانی برای پلیمرهایی که در مخلوط چند حالل و به صورت پراکنـده             
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تـایی بـا هـم از نظـر مقـدار       های دوتایی و سـه  غلظت پلیمر در نقطه بحرانی در سیستم    . شود  اسبه نمی مح

برای ساخت غشاء معموالً پلیمرهای صنعتی بـا وزن مولکـولی نـسبتاً پـائین و توزیـع                  . قابل مقایسه است  

حالل حل شـده  برای محلول های پلیمری که پلیمر در یک         . مولکولی پهن مورد استفاده قرار می گیرد      

  :شود  از معادله زیر محاسبه می) ϕp(است غلظت پلیمر در نقطه بحرانی 

ϕp= [ (Mw
2/Mz) 5/0 +1] 1-  

= 3اگـر  .  درجـه پلیریزاسـیون متوسـط اسـت    zبیـانگر وزن مولکـولی و   Mz و Mw در این معادله 

Mw/ Mz   100 و =Mw 15 ، باشد = %ϕp  هـم  اگر حالل و غیر حـالل بـصورت خطـی بـا             .  خواهد بود

گری برای جدائی فـاز بوسـیله      های ریخته   جابجا شوند این مقدار بیانگر حداکثر غلظت پلیمر در محلول         

توان گفت که تئوری مـورد بحـث فقـط             می ϕpه  با توجه ب  . زایی و رشد در فاز غنی از پلیمر است          هسته

 فـاز غنـی از پلیمـر        زایـی و رشـد      های رقیق توسط مکانیزم هسته      ها را در محلول     تواند و جود گویچه     می

  .توجیه کند

هـای غلـیظ پلیمـری، اسـمولدر تئـوری تجزیـۀ              هـا در محلـول      برای تشریح منـشاء وجـود گویچـه       

در این تئوری فرض شد که زمان ماند پلیمـر آنقـدر کـم              . اسپینودالی محلول پلیمری را ارائه داده است      

میکی سـریع در فـصل مـشترک،        است که ممکن است محلول پلیمری قبل از رسیدن به تعادل ترمودینا           

. گیـرد    وارد منطقه دو فازی اسپینودالی شده و تجزیه اسپینودالی صـورت مـی              بوسیله فرآیندهای انتقالی  

ای به تبلور فاز غنـی از پلیمـر حـین تجزیـه اسـپینودالی نـسبت داده        در این تئوری تثبیت ساختار گویچه    

مولکولهـای  ) ای شدن     خوشه( بندی    ر، به دسته  ها نیز در این نوع ساختا       شکل کروی گویچه  . شده است 

البتـه سـاختار غـشاءهای بدسـت آمـده از روش            . پلیمر گرفتار شده در تجزیه، ارتبـاط داده شـده اسـت           

TIPS     های پلیمری معموالً از نوع ساختار دو فاز بهم پیوسته است کـه بـه                  در مخلوط پلیمرها و محلول
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متأسفانه، نتایج آزمایشگاهی دقیقـی بـرای حمایـت و تأییـد            . دباش  حالت تجزیه اسپینودالی، نزدیکتر می    

  . ها وجود ندارد تئوریهای موجود در زمینه تشکیل گویچه

      

  ساختار دو فاز بهم پیوسته -9-3

تـوان یـا بـه     ایـن حالـت را مـی   . دار بهم پیوسته هـستند  برخی غشاءها دارای ساختار به شدت حفره     

 از پلیمر تولید شده بوسیله تجزیـه بـاینودال           های فاز تهی    تیجه تجمع قطره  تجزیه اسپینودال نسبت داد یا ن     

کننـد کـه دو       آنها استدالل مـی   . دانند  ها می   کستینگ و کامید این حالت را نتیجه تجمع گویچه        . دانست

  : آنها دو دلیل ارائه داده اند. فازی شدن حین ساخت غشاء بسیار غیر محتمل است

ی انتقال جرم، نیروی محرکه نفـوذ جـرم در منطقـه اسـپینودال بـه صـفر                   بر اساس مدلهای تئور    -1

  . رسد می

 دو فازی شدن باینودال معموالً به اندازه کافی سـریع بـوده و مـانع از رسـیدن ترکیـب درصـد        -2 

 .شود محلول به منطقه اسپینودال می

ینودال در نزدیکـی    بیان کرد کـه فرآینـد تجزیـه بـاینودال و تجزیـه اسـپ               ]Binder( ]20 (  بایندر

زایی و رشد در فـاز تهـی از پلیمـر و               اگر ساختار اسفنجی به هسته     .منطقه اسپینودال به هم شباهت دارند     

رسـد    به نظر معقول مـی    . شود  زایی و رشد دو فاز غنی از پلیمر نسبت داده می            ای به هسته    ساختار گویچه 

 ایـن مباحـث بـصورت تئـوری        .سبت داده شـود   که ساختار دو فاز بهم پیوسته نیز به تجزیه اسـپینودال نـ            

  . باقیمانده و آزمایشهای بیشتری برای حل این مشکل باید انجام شود
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  ساختار بزرگ حفره  -9-4

هـای بـزرگ جهـت داری هـستند کـه در کـل ضـخامت غـشاء گـسترده                      ها، حفـره      بزرگ حفره 

قبـل از بحـث دربـاره       . باشـند   یها اگر باعث ضعف مکانیکی غشاء شوند نامطلوب مـ           این حفره . اند  شده

  . شود ها ارائه می تئوریهای موجود، تعدادی از مشاهدات درباره تشکیل بزرگ حفره

ای   ها زمانی که محلول حالت ژلـه        دهد که عموماً بزرگ حفره       مطالعات میکروسکوپی نشان می    -

  .کنند داشته باشد، سریعتر رشد پیدا می

 . آیند ری آنی بوجود میها معموالً در رسوب گذا  بزرگ حفره-

 تواننـد عـاملی     شوند، می    اغلب تکنیکهایی که برای به تأخیر انداختن شروع دو فازی استفاده می            -

برای مثال اضافه کـردن حـالل بـه حمـام انعقـاد تمایـل بـه         . ها باشند   کند کردن تشکیل بزرگ حفره     در

 .کند ها را کم می تشکیل بزرگ حفره

 .دهد ها را کاهش می  پلیمری تمایل به تشکیل بزرگ حفره افزایش ویسکوزیته محلول-

هـا از     دهد کـه تـشکیل بـزرگ حفـره          این نشان می  . ها معموالً متخلخل است      دیوار بزرگ حفره   -

 . تجمع قطرات باقیمانده از فاز تهی از پلیمر محتمل است

د، شـکل    اگر فقط تعداد محدودی از بـزرگ حفـره در مورفولـوژی غـشاء وجـود داشـته باشـن                    -

 . تر و الغرتر خواهند بود ها به صورت گالبی است و اگر تعداد آنها زیاد باشد کشیده بزرگ حفره

مورد   خالصهاند به طور  ها ارائه شده رگ حفره  تئوریهایی که در سالهای اخیر در زمینه منشاء بز

  .گیرند بررسی قرار می

نتیجه نفـوذ سـریع غیـرحالل در نقـاط          ها را     تشکیل بزرگ حفره   ]Strathmann (]21( استرتمن

اوالً روی سـطح پوسـته      : دو اشکال اساسی به این تئوری وارد شـده اسـت          . داند  ضعیف پوسته غشاء می   
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شـوند و ثانیـاً ایـن     شود و همگی در زیر پوسـته غـشاء تـشکیل مـی             ای دیده نمی    غشاء هیچ بزرگ حفره   

طح متـراکم و بـدون حفـرۀ پوسـته غـشاء          هـا شـبیه سـ       های بزرگ حفره    کند که دیواره    تئوری فرض می  

  .ها به شدت متخلخل است است، در حالیکه دیواره بزرگ حفره

تئوری دیگری نیز وجود دارد که به نقش پدیده انتقال جرم جابجایی در حین تشکیل غشاء تکیـه                  

یجـاد  کند که وجود اختالف شدید بین ویسکوزیته و غلظت دو فاز، شرایطی را ا کرده و چنین ابراز می   

کند که باعث تشدید انتقال جرم جابجایی و در نتیجه رسوب گذاری آنی و تشکیل ساختار بـزرگ                    می

البته در این تئوری وجود اختالف دانسیته یا اختالف حرارت نیز عواملی هـستند کـه                .  ها می شود    حفره

در این تئـوری    . لوژی شوند توانند باعث این مورفو     توانند این پدیده را تسریع کنند اما به تنهایی نمی           می

آید وجود نـدارد   هایی که گاهی در روش خشک در غشاء بوجود می هیچ توضیحی برای بزرگ حفره    

  . وری قابل توجیه نیست ها در فاصله زیادی از سطح پوسته نیز در روش غوطه و وجود بزرگ حفره

ط اسـمولدر و    هـا توسـ     یک مکانیزم ساده و جالـب امـا ثابـت نـشده بـرای تـشکیل بـزرگ حفـره                   

کی رشـد  یاین تئوری بـر ارتبـاط سـینت   . ]22 [تارائه شده اس) Smolder and Reuvers (رسوریو

اگـر مقـدار زیـادی      . قطرات فاز تهی از پلیمر و سرعت جابجایی حالل و غیرحالل متمرکز شـده اسـت               

یادی حالل در نظر    حالل در قطرات تهی از پلیمر وجود داشته باشد، قطره بعنوان حمام انعقاد با مقدار ز               

دهد و در نتیجـه یـک جریـان ورودی خـالص حـالل از                 شود، دو فازی شدن با تأخیر رخ می         گرفته می 

برای اینکه این اتفاق بیافتد سرعت رشد قطره باید به اندازه کافی زیـاد باشـد      . شود  محیط وارد قطره می   

  .تا مانع آن شود که رسوب گذاری سریع جای آن را بگیرد

 غیـرحالل پـارامتر    -دهد که پارامتر بر هم کنش حالل        مدل نفوذ مونت کارلو نشان می     جدیدترین  

کنـد کـه نفـوذ     این مدل پیشنهاد مـی . باشد  غیرحالل می  -کنترل کننده مهمی در فرآیند جابجایی حالل      
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شود و برای رشد این مرحله، جابجایی سریعتر حالل و            ها می   حالل از پوسته باعث تشکیل بزرگ حفره      

  .رسد ها به نظر معقول می  حفرهنحالل از میان ایغیر

   از سـلولز اسـتات توسـط        NIPS باال طی فرآیند     شار آنیزوتروپیک با    ROتوسعه اولین غشاهای    

Sourirajan    و  Loeb امروزه دانش وسیعی در مورد ساخت این غشاء ها سـاختمان  .  صورت گرفت

مر و غیر حالل، افزودنی ها، زمان ماند و دیگـر           حفرات و مورفولوژی مقطع عرضی با انتخاب حالل پلی        

  .]23[  حاصل شده استNIPSپارامترها در طی فرآیند 

ایـن  . نفوذ پذیری باالیی داشـته باشـد  ). الیه باالیی (skin layerبرای باال بردن کارایی غشا باید 

  .  غیر متخلخل استPV ,GS ,RO ,NFالیه برای غشاهای 

 اصـوالً ( له واکنشهای پلیمریزاسیون سطحی یا فرآینـدهای پوشـشی        غشاهای ترکیبی مختلفی بوسی   

 UF و اخیراً غشاهایPV ,GS ,NF ,RO غشاهای  ساختبرای)  نامتقارننگهدارندهروی غشاهای 

  .  کم، ساخته شده استFoulingبا قدرت 

ــطحی     ــشن س ــی کاندنسی ــرای پل ــشگام ب ــار پی ــا ) Interface Polycondensation( ک ی

Polyaddition جهت تولید یک الیه پلیمری بسیار نازک روی غشاهای            در UF  توسـط Cadotte 

این تکنیکی است که هم اکنـون هـم توسـط خیلـی از محققـین در                 .  صورت گرفت  ]24 [و همکارانش 

پروتکل ابتدایی شامل واکنش یک پلی آمـین در آب بـا یـک              . مقیاس وسیعی به کار گرفته شده است      

هـم چنـین از     .  بـود  نگهدارنـده گزان برای پر کـردن حفـرات غـشای          آروماتیک دی اسید کلراید در ه     

  . آروماتیک دی انیزوسیانات نیز استفاده شد

  :های زیر را می توان به کاربرد برای افزایش فرآیند جداسازی استراتژی
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برای غشاهای غیر متخلخل ترکیبی از انتقال گزینشی و ماتریکس پایدار با حداقل پیچ و خـم              -1

    .سبب نفوذپذیری و گزینش پذیری باال همراه با پایداری بیشتر میشودمسیر انتقال 

برای غشاهای متخلخل توزیع اندازه حفرات باریک، تخلخل بـاال و پـیچ و خـم کـم مناسـب               -2

 .است

 .ینتراکشنهای گزینشی و هدف داراضافه کردن گروه های عاملی برای انجام ا -3

ند در کنترل جـذب و چـسبندگی مـؤثر          که می توا   )چه داخلی و چه خارجی    (ایی  شغسطوح   -4

 .باشد

 .)thin layer(  حداقل کردن ضخامت الیه غشایی -5

  
  ولهای غشائیاجم -10

   اغلب واحدهای غشائی صنعتی به صدها تا هزاران متر از غشاء نیاز دارند تا بتوانند یک فرآیند 

ازی غشائی به صورت بنابراین قبل از اینکه جداس. جداسازی مناسب در مقیاس بزرگ انجام دهند

صنعتی درآید، باید روشهای اقتصادی و مناسب استفاده از سطح زیاد غشاء مورد بررسی قرار گیرد و 

این بسته هایی که سطح زیادی از غشاء درون آن قرار می . در بسته بندیهای مخصوص قرار گیرند

های غشائی با هزینه ماجول  تکنولوژی ساخت1970 و 1960در سالهای . ل نامیده می شونداجوگیرند، م

از جمله قدیمی ترین این . پائین، از عواملی بوده است که منجر به فرآیندهای غشائی تجاری شده است

 و شامل غشاءهای تختِ صاف می باشد، طرحها بر پایه تکنولوژی فیلتراسیون ساده بنا نهاده شده است

 1 همین زمان غشاءها در لوله هایی با قطر در. ای قاب و صفحه معروف هستندهماجولکه اصطالحاً به 

امروزه در بعضی موارد هنوز از این دو پیکربندی استفاده می شود، اما .  سانتیمتر توسعه پیدا کردند3تا 
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بخاطر هزینه های نسبتاً باالی آنها در اغلب موارد، دو طرح مارپیچی و الیاف میان تهی جایگزین آنها 

غشائی مورد بررسی قرار می گیرند، سپس برخی   ماجولهایدر ابتدا انواعدر قسمتهای بعدی . شده اند

 غشائی برای فرآیندهای غشائی متفاوت مورد ماجولاز فاکتورهای مهم در انتخاب نوع خاص از 

هزینه ها در اغلب اوقات مهم هستند اما در اینجا شاید مهمترین جنبه، گرفتگی . بررسی قرار می گیرند

این موارد مخصوصاً برای سیستم های اولترافیلتراسیون و . یون غلظتی باشدغشاء و پالریزاس

ای تبخیر غشائی و جداسازی گاز را هماجولاسمزمعکوس صادق هستند، اما پالریزاسیون غلظتی نیز 

  . تحت تأثیر قرار می دهد

 

  ای صفحه و قابهماجول -1 -10

این طرح توسط . یستم های غشائی هستند صفحه و قاب یکی از ابتدایی ترین انواع سماجولهای   

.  برای واحدهای یونیون کارباید به منظور حذف هلیم از گاز طبیعی ارائه شده است]25[اِسترن 

واحدهای صفحه و قاب برای کاربردهای در مقیاس کوچک توسعه یافته اند، و در مقایسه با سایر 

ه مشکالت دیگری که در این سیستم ها از جمل.  غشائی بسیار گران قیمت تر می باشندماجولهای

 صفحه و قاب فقط ماجولهایامروزه از . وجود دارد، نشتی است که از میان درزگیرها اتفاق می افتد

در سیستم های تبخیر غشائی، الکترودیالیز و تعداد معدودی از فرآیندهای اولترافیلتراسیون و 

یک نمونه از . یی هستند، استفاده می شونداسمزمعکوسی که دارای خوراکی با گرفتگی بسیار باال

 .نشان داده شده است) 16-1( انجام می شود در شکل ماجولهافرآیند اسمزمعکوس که با این 
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   صفحه و قاب انجام می شود ماجولفرآیند اسمز معکوسی که با  -)16-1(شکل 

  

   لوله ایماجولهای -2 -10

یدرودینامیک خوب سیال در برابر گرفتگی غشاء،  لوله ای بخاطرهماجولهای   از آنجائیکه 

مقاومت باالیی از خود نشان می دهند، معموالً کاربردشان به فرآیندهای اولترافیلتراسیون محدود می 

همانگونه که در . این مزیت مدولهای لوله ای به هزینه های باالی آنها ارجحیت پیدا می کند. شود

ن لوله ها شامل کاغذ متخلخل یا نگهدارنده فایبرگالسی می  نشان داده شده است، ای)17-1(شکل 

 سانتیمتر قطر 3 تا 2غشاءهای لوله ای در ابتدا بین . باشد که همراه با غشاء درون لوله قرار گرفته است

 سانتیمتر، درون یک لوله 1 تا5/0 لولۀ کوچکتر هر کدام دارای قطری بین 7 الی 5داشتند اما بعدها 

  . فتندبزرگتر قرار گر
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   اولترافیلتراسیون لوله ای متداولماجول طرح -)17-1(شکل 

  

. در سیستم های غشائی لوله ای تعداد زیادی از این لوله ها به صورت چندگانه قرار دارند

. آوری این جریان فرستاده می شود خروجی از غشاء از هر لوله دریافت و به یک لوله اصلی جمع

محلول خوراک به درون هر .   نشان داده شده است)18-1(ه ای در شکل  لول30نمایی از یک سیستم 

    .  لوله که به صورت سری اتصال دارند، پمپ می شود30

  
   لوله30 اولترافیلتراسیون لوله ای با ماجولهای نمای داخلی -)18-1(شکل 
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   مارپیچیماجولهای -3 -10

و ابتدایی ساخته می شدند ولی بعدها توسط  مارپیچی در ابتدا به صورت خیلی ساده ماجولهای   

این کار که .  برای جداسازی های غشائی صنعتی توسعه یافته اندGolf General Atomicشرکت  

 غشائی اسمز معکوس صورت گرفت، تحت حمایت سازمانی به نام اداره آب شور ماجولهایبرای 

 می باشد، شامل یک غشاء ماجولها که ساده ترین نوع این )19-1(شکل .  انجام شد]26[آمریکا 

همراه با فضادهنده خوراک است که به دور یک لوله مرکزی سوراخدار جمع کننده خروجی، 

  . پیچانده می شود

  

  
     مارپیچیماجولهای نمایی کلی از یک -)19-1(شکل 

  

 درون یک مخزن فشار لوله ای قرار داده می شود، سپس خوراک به صورت محوری از ماجول

بخشی از خوراک که از غشاء عبور می کند به درون لوله . غشاء پیچانده شده عبور داده می شودسطح 

 مارپیچی آزمایشگاهی دارای یک غشاء ماجولهای. سوراخدار جمع کننده پرمیت، هدایت می شود

سطح غشاء مورد ). 20-1شکل (هستند که به دور لوله جمع کننده خروجی غشاء پیچانده شده اند 
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 مارپیچی صنعتی شامل چندین ماجولهایاما .  می باشد2m0/1 تا 2m2/0ده در این مدولها معموالً استفا

  .  است که به دور لوله مرکزی پیچانده شده اند2m3-1غشاء هر کدام با سطح 

  

  
   مارپیچی آزمایشگاهی با یک غشاء بزرگماجول -)20-1(شکل 

  

، همانند آنچه که Gulf General Atomic در شرکت ]10[طرح پیچشی چندگانه توسط بری 

این سیستم جدید، افت فشار موجود در سیستم را .  نشان داده شده، ساخته شده است)21-1(در شکل 

که بیشتر به خاطر حرکت جریان خروجی از غشاء به درون لوله مرکزی با آن مواجه هستیم، کاهش 

لی باال استفاده کنیم، مسیری را که با سطح خیماجول  اگر فقط از یک غشاء در ساخت. می دهد

، چندین متر ماجولجریان خروجی از غشاء برای رسیدن به لوله مرکزی باید طی کند، بسته به قطر 

این مسیر طوالنی برای جریان خروجی از غشاء، موجب ایجاد افت فشار باال در کانال . خواهد بود

های کوچکتر در پیچشهای بیشتر، افت فشار با استفاده از غشاء. جمع کننده جریان خروجی می شود

  . چندین برابر کمتر می شود، بخاطر اینکه مسیر جریان خروجی از غشاء کاهش می یابد
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   مارپیچی چندگانهماجولهای  طرح -)21-1(شکل 
  

 60 اینچ قطر و 12 اینچ ارتفاع دارند اما مدولهای با 40 اینچ قطر و 8 مارپیچی صنعتی ماجولهای

سطح . ارتفاع نیز ساخته شده اند که برای برخی از فرآیندها با حجم زیاد آنها استفاده می شوداینچ 

-1 ( اینچ ارتفاع در جدول40تقریبی غشاءها و تعداد پیچشهای غشاء استفاده شده در مدول مارپیچی 

چی به  غشائی مارپیماجولمعموالً برای کاربردهای صنعتی، چهار تا شش . نشان داده شده است) 4

 اینچی 8سطحی که برای یک لوله . صورت سری درون یک مخزن فشار به یکدیگر متصل می شوند

نمایی از یک مخزن فشار شامل دو .  است2m200-100 مدول در نظر گرفته می شود حدود 6شامل 

وسیله ای برای تلسکوپی نشدن ماجول  در انتهای هر.  نشان داده شده است)22-1( در شکل ماجول

)ATD (نسبت به کناره ماجول قرار داده می شود که جلوگیری از تورفتگی یا کشیدگی مرکز ماجول 

 اعمال می گردد، ماجولها در اثر فشاری که توسط سیستم برای به جریان در آوردن خوراک درون 

  . طراحی شده است
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   اینچ ارتفاع40 با ماجولی سطح و تعداد پیچشهای متداول برای )4-1(جدول 
  12                              8                          6                         4)                            اینچ(ماجولر قط

  30-40                      15-30                    6-10                   4-6تعداد پیچشهای غشاء                  
  30-60                      20-40                    6-12                   3-6)                  مربعمتر(سطح غشاء 

  
  
  

  
  

   در انتهای آنهاATDبه همراه  ماجول مخزن فشار با دو -)22-1(شکل 
  

 و ماجول با یک آببند الستیکی بسته می شود تا یک اتصال مطمئن بین ATDگاهی اوقات 

 و دیواره مخزن ماجولاین آببند مانع از عبور جریان کنارگذر در فضای بین . ار ایجاد شودمخزن فش

 مارپیچی اولترافیلتراسیون و اسمزمعکوس در صنایع ماجولهایدر برخی از کاربردهای . می شود

 به صورت کنارگذر عبور می دهند تا از رشد باکتریها ماجولغذایی، قسمتی از محلول خوراک را در 

یک روش برای حصول این جریان کنارگذر با . ر جایی که سیال ساکن است، جلوگیری شودد

  . نشان داده شده است، ایجاد می شود)23-1(، همانند آنچه که در شکل ATDسوراخ کردن 
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 ATDمارپیچی با سوراخ کردن  ماجول کنار گذر کردن جریان در -)23-1(شکل 

  

  ی پلیمری عامل دارراههای تهیه یا سنتز غشاها -11

عامل دار کردن سطحی غشاهای از قبل ساخته شده بعنـوان یـک تکنولـوژی کلیـدی در سـاخت                    

هـدف اصـلی توسـعه کـارایی مـواد موجـود بوسـیله کـاهش                . غشاء ها مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد           

  . ناخواسته یا با ورود سایتهای مفید برای اینتراکشن های اضافی استواکنشهای 

  

  رهای پیشرفته فرآیندیپلیم -12

، شـکل و آرایـش و تنظـیم عمـودی           حفـرات  ، توزیـع انـدازه     حفرات امکان کنترل دانسیته، اندازه   

حفرات غشاء مورد توجه شدید است، اما در نظر گرفتن و ایجاد تمامی این شـرایط در هنگـام سـاخت                     

آل نزدیـک اسـت     یک نوع از غشاهای تجاری که به این سـاختمان ایـده             . غشاء یک کار مشکل است    

ایـن غـشاها از فیلمهـای پلـی         .  اسـت  Track-etchingغشاهای پلیمری سـاخته شـده توسـط فرآینـد           

  . ]27[ دن میکرومتر ساخته میشو35 تا 6کربنات یا پلی اتیلن ترفتاالت با ضخامت بین
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  :پروسه دارای دو مرحله است

   تابش یونهای سنگین شتابدار به غشاء-الف

   شده ناحیه تابش زده شده  حک شیمیایی کنترل-ب

 nm50 بـرای    cm2 8 10×6و دانـسیته حفراتـی حـدود        % 15 غشاهای تولید شده تخلخلـی حـدود      

  . تحت این شرایط توزیع اندازه حفرات بسیار رضایت بخش است. دارند

با این وجـود ایـن      .  تا چندین میکرومتر دیده میشود     nm10در این غشاها اندازه حفراتی از حدود        

حدودیتهای دارند و یکی از آن محدودیتها این است که سـاخت غـشاهایی بـا انـدازه حفـرات                    غشاها م 

  . کوچکتر از نانومتر امکان پذیر نیست

  

  پلیمرهای مناسب برای تهیه غشاء -13

ابداعات و تحقیقات مهم بیشتر بر روی خصوصیات ذاتی پلیمر و تشکیل مورفولوژی خاص برای               

  . دو حالت خصوصیات ویژه سطح بدست می آیددر هر . غشاء انجام می گیرد

 Guiverاصالح پلمرهای پایدار نظیر پلی سولفون هنوز یک راه مناسب و مهم است کـه توسـط     

) پیرولون ایمیـدها  ( در بین بیشتر مواد پلیمری جدید می توان به پلی             .]28[د  وشمی  و همکارانش دنبال    

ایـن پلیمرهـا بـه غربالهـای مولکـولی          . ه کـرد   اشـار  اسـت که دارای یک ساختمان فوق محکم و سفت         

  .]29[ پلیمری معروف هستند زیرا آنها قابلیت گزینش پذیری باالیی را نشان میدهند

 و همکـارانش    McKeownاخیـراً بوسـیله     ) PIMS(پلیمرهای جدید با تخلخل ذاتی بسیار کم        

 میـشود سـطح وسـیعی از        حـل این پلیمر که در بسیاری از حاللهای آلی معمـولی           ]. 30[سنتز شده است    
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 گـزارش شـده     PVنخستین استفاده از آنهـا بعنـوان غـشاء در فرآینـدهای             . غشاء را می توان تولید کند     

  ].31[ است

بهر حال توسعه غشاهایی با ماتریکس مختلط که در آنها پلیمرها بوسیله سایتهای ویژه مـی تواننـد                  

کردن مولکولها انجـام شـود، مـورد توجـه قـرار            به هم متصل شوند و با هم کاری دو پلیمر عمل غربال             

  ].32[ گرفته است

یکی از پارامترهای مهم که در حین ساخت غشاء باید به آن دقـت شـود عملیـات غـشایی هنگـام                      

در ایـن حالـت نقـش مـواد     . قـرار مـی گیـرد   عمل فیلتراسیون است که در آن غشاء در معرض فاز مایع          

این مواد می توانند بر روی جـذب مـواد روی غـشاء و هـم                . دموجود در بدنه غشاء خیلی برجسته میشو      

چنین پدیده تورم غشاء در حین تماس با فاز مایع تأثیر گذارند و فرآیند فیلتراسیون را جهت دهـی مـی                     

  . ]33[ کند

 پلـی ایمیـدها   : پلیمرهای مهمی به عنـوان پلیمرهـای پایـدار در حـالل شـناخته شـده انـد از جملـه                    

)Polyimides( یلوکــسانپلــی س )Polysiloxanes(ازینف، پلــی فــس )Polyphosphazenes( ،

  ). Crosslinked(پلیمرهای پایه اکریالتی و پلیمرهای شبکه ای 
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  UF و NFپلیمرهای تجاری پلی ایمید برای ساخت غشاهای   -)24-1(        شکل 

  

 سـاختار آنیزوتروپیـک طـی       دارای  با کـارایی بـاال و هـم چنـین           در حالل  غشاهای نانوفیلتر مقاوم  

 از پلیمرهای تجاری پلی ایمیدی ساخته شده اند و کاربرد تکنیکـی خـود را نـشان داده                   NIPSفرآیند  

  .]34[ اند

Peterson      تحقیقات وسیعی بـرای تغییـر دادن برخـی خـصوصیات            1997 و همکارانش در سال 

و هم چنـین مقـاوم در برابـر         میایی  شی مواد   ازین برای رسیدن به یک پلیمر مقاوم در برابر        فپلیمر پلی فس  

  .]35 [حرارتهای باال را آغاز کردند

  از پلیمرهای پلی اکریلونیتریلی که فرآیند حرارتیSolvent- stableنخستین غشاهای پلیمری 

آنها انجام گرفته بود، تهیه شدند که هنوز جزئیـات مکـانیزم شـیمیایی               بر روی    Crosslink عملیات   و

  . انتشار نیافته استآن کامالً 

روشی دیگر که میتواند جایگزین مناسبی باشد مخلوط کردن پلیمرها با یکـدیگر و یـا اسـتفاده از                 

  .]36[ برای تهیه غشاء است Cross linkerنانو ذرات به عنوان 
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 یکی از دیگر پلیمرهایی است که به خاطر تغییـرات وسـیعی کـه مـی تـوان در                    (PU)پلی اورتان   

 اما ایـن پلیمـر هنـوز بـه          . ]37[وصیات آن به وجود آورد، مورد توجه قرار گرفته است           ساختمان و خص  

  اتـصال داده شـده    پلـی اورتـان  زتنسـ . عنوان یک پلیمر غشایی عمده مورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه اسـت             

)crosslink(تز ن شده برای س NF و هم چنـین  اتصاالت عرضی با در نظر گرفتن تغییرات در دانسیته 

  .]38[ یطی که تورم در حاللهای آلی مختلف کنترل شود، صورت گرفته استشرا

 مقاوم بـا اسـتفاده از الیـه پلیمـر        – حالل   NFغشاهای ترکیبی الیه نازک جدید برای فرآیندهای        

 برای یک رنگ به جرم    % 80 باال در پس دهی باال       شار.  تهیه شده است   mµ3-2پلی اورتان به ضخامت   

 به خوبی به حجـم      شار در حاللهای آلی مختلف اندازه گیری شده است و           g/mol350مولکول تقریباً   

  . متورم شده فیلم نازک وابسته است

مورد استفاده قرار    UFبیشتر پلیمرهای حالل پایدار نظیر پلی ایمیدها می توانند به عنوان غشاهای             

ایـن نـوع پلیمرهـا مـی تواننـد      .  صورت گیـرد  ی فاز این عمل می تواند بوسیله فرآیند جداسازی      . گیرند

  ].39[ برای جداسازی مخلوطها در حاللهای آلی به کار روند

ارائــه گــشته اســت امــا بــه خــاطر  UF غــشاهای Cross linkingروشــهایی بــرای واکنــشهای 

کـوپلیمر  ]. 40[ ساختمان بسیار ریز حفرات تشکیل شـده در مرحلـه تهیـه، کـاری تقریبـاً مـشکل اسـت       

PAN) ( با یک مقدار کم از گالیسیدیل متاکریالت) پلی اکریلونیتریلGMA( تز شده اسـت کـه   نس

 کنترل میـشود زیـرا ایـن پلیمـر یـک پلیمـر بـسیار                PANخصوصیات غشای تشکیل شده بوسیله پلیمر       

 ضی دو یـا سـه عاملـه،   در اثر واکنش با آمونیاک بعنوان عامل اتصال عر . متداول در ساخت غشاء است    

مان حفره در یک شبکه سه بعدی پایدار میشود و اندازه کوچک واکنشگر مقـدار تبـدیل بـاالیی                   ساخت

  .)25-1 شکل(در بدنه جامد پلیمر را تضمین می کند 
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   بعد از تشکیل غشاءpoly(AN-co-GMA)واکنش اتصال عرضی پلیمر  -)25-1(شکل 

  
ری کـه ایـن غـشاء در بـسیاری از حاللهـای             به طو پایداری شیمیایی این غشاء بسیار افزایش یافت        

.  مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت          UF از جملـه محلولهـای قـوی اسـیدی و بـازی بعنـوان غـشاء                  یآل

 NF و UF می تواند برای پروسه های       PAN-Co-PGMAخصوصیات غشاء های اتصال داده شده       

  . ری غشاء بسیار ضروری استو هم پایدا) شارگزینش پذیری و (ارتقاء یابد که هم کارایی جداسازی 

 مروری دارد بر مواد پلیمری که برای ساخت غشاهای تجـاری مـورد اسـتفاده قـرار                  )5-1 (جدول

مشاهدات نشان میدهد که بیشتر غشاهای موجود در بازار از تعداد محدودی پلیمر که مـورد    . می گیرند 

  . اصالح و توسعه قرار می گیرند، ساخته شده اند
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  )5-1(ه جدول شمار

  فرآیند غشائی  جنس غشاء

  MF  سلولز نیترات
  GS, RO, NF, D, UF, MF  سلولز استات

  GS, RO, NF, D, UF, MF  آمید پلی
  GS ,  UF ,  MF  سولفون پلی
  UF, MF, NF  اتر سولفون پلی

  GS  ,  D , UF ,  MF  کربنات پلی
  UF, MF, NF  اترایمید پلی
  GS, NF  ایمید پلی

  MF  پلی پروپیلن 
  UF  الکل وینیل پلی

  

  خصوصیات سطحی -14

به منظور به دست آوردن خصوصیات سطحی ویژه با استفاده از ساختمان مـاکرومولکول بـه هـم                  

  :دو راه می توان انتخاب کرد) Tailored(متصل شده 

  با گروه عاملی خاصتهیه غشاء از یک پلیمر  -1

  یا به عنوان افزودنی در هنگام ساخت غشاءاستفاده از پلیمرهای عامل دار بعنوان ماده ترکیبی -2

به منظور تهیه یـک  ) Functional polymer(مخلوط یک پلیمر پایدار و یک پلیمر عامل دار 

 توجـه قـرار گرفتـه       غشاء با اندازه حفرات مناسب و خصوصیات سطحی مورد دلخواه، به شـدت مـورد              

  . است
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 UF و MFبـه غـشاهای     ) PVP( پیرولیدون به عنوان مثال اضافه کردن پلیمر آبدوست پلی وینیل        

البته بـه   . ساخته شده از پلی سولفون و پلی اترسولفون یک روشی استاندارد و تجاری توسعه یافته است               

آزاد شـود و اشـکاالتی از        PVP دارد ممکن است در محلولهای آبـی ایـن           PVPی که   آبدوستخاطر  

  .جمله در فرآیند همودیالیز ایجاد کند

  

  کردن سطح غشاءعامل دار  -15

کـه  ) مانند جـذب یـا چـسبندگی      (هدف از اصالح سطح غشاء کم کردن بر همکشهای نامطلوب           

 یـا ورود اینتراکـشنهای اضـافی بـه فرآینـد      مـی شـود  عث کاهش کـارایی غـشاء      بوسیله پدیده انسداد با   

 پـذیری یـا   توسعه و بهبود گـزینش   به منظور    )یروزیلیل ترکیبی، رفتارهای کاتا   منظیر افزایشی   ( غشایی

  .  جدید برای افزایش فرآیند جداسازی غشایی می باشدیگروه عاملایجاد یک 

سیمای کلیدی عامل دار کردن موفقیت آمیز سطح غشاء، همکاری و همخوانی بین خـصوصیات               

در این حالت . است) Functional polymer( جدید یعاملدارای گروه غشاء اصلی و الیه پلیمری 

در این حالت تمرکز بیشتر روی فرآیند گزینش پـذیری سـطح مـی          .  حفظ میشود  ساختمان غشاء اصلی  

  ].41. [در دهه های اخیر اصالح سطح مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. باشد

  : ای این کار غالباً دو روش ارائه گشته استبر

-graftingینـد    که در آن پلیمرها بـه سـطح غـشاء متـصل میـشوند و فرآ                grafting-toفرآیند  

fromشود  بوسیله یک آغازگر روی سطح پلیمریزه میمر که در آن مونو .  

پلیمـری کـه    تهای خوبی دارد زیـرا در ایـن حالـت مـی تـوان سـاختار                 مزی Grafting-toفرآیند  

). در فرآیند سنتز و کاراکتریزه کـردن      (بعنوان اصالح کننده سطح به کار میرود را به خوبی کنترل کرد           
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روی سطح و واکنشهای کوپل کردن نیاز به تـالش و دقـت             ) grafting( ل دانسیته پیوند زدن   به هر حا  

 ساختار پلیمر نشـسته بـر روی سـطح غـشاء کمتـر              grafting-fromدر مقابل در فرآیند     . باالیی دارند 

 قابل کنترل است ولی شرایط واکنشی و عملیاتی تقریباً راحت تر اسـت و دانـسیته پیونـد زنـدی بـاالیی           

  .ایجاد می شود

  :واکنشهایی شیمیایی صورت گرفته روی سطح غشاء به دو دسته تقسیم میشوند

 و اتصال به پلیمر غشاء از طریق واکنش گروههـای عـاملی موجـود بـدون تخریـب                   پیوند زدن  -1

    مواد و بدون تغییر در مورنولوژی غشاء

ای پیوندی با تغییـر انـدک در        تخریب کنترل شده مواد پلیمری غشایی برای فعال کردن سایته          -2

 ولوژی غشاییفمور

نفـوذ بـه    )reaction-controlled modification( کنتـرل شـده    اصـالحی یهابرای واکنش

) نظیـر دمـا، حـالل     (درون مواد پلیمری باید بوسیله واکنشهایی شیمیایی یا بوسیله تأثیر شرایط واکنـشی              

  ]. 42[ سهیل شودت

 یی سلولزی بسیار توصیه شـده انـد       یوپلیمرها بویژه پلیمرهای غشا   برای واکنشها مطابق روش اول، ب     

ایـن واکنـشها بـر پایـه        . و به طور وسیعی برای عامل دار کردن سطح غشاء به کـار بـرده شـده انـد                  ] 43[

پلـی آمیـدها یـا      نظیر گروههای آمینی یا کربوکـسیلیکی در        ( گروههای عاملی پایانی پلیمرهای غشایی    

  . بنا شده اند)  پلی سولفونگروههای هیدروکسیلی در

یـا تبـدیل    ] 44[  نظیر سولفوناسیون یا کربوکسیالسیون پلـی سـولفون        MF و UFاصالح غشاهای   

امـا همـه اینهـا بـا       ]. 45[ به این منظور انجـام گرفتـه اسـت        ) PAN(گروههای نیتریلی پلی اکریلونیتریل     

  . ندواکنشهای جانبی و تغییر در مورفولوژی حفرات غشاء همراه بوده ا
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   روشهای فیزیکی فعال کردن سطح-16

روشهای فعال کردن فیزیکی برای واکنـشهای کنتـرل شـده شـیمیایی بـه دسـته هـای زیـر تقـسیم                       

  :میشوند

   گاما تابش های پر انرژی نظیر اشعه الکترونی یا -الف

   پالسما-ب

  UV تابش –ج 

ها در بدنـه پلیمـر غـشاء    تابش با انرژی باال دارای گزینش پذیری کمتری اسـت و تفکیـک پیونـد            

امـا   .]46[ میـرود اجتناب ناپذیر است و به همین خاطر کمتر برای اصالح ساختار سـطح غـشاء بـه کـار                    

 عمیق بـا پالسـمای      -UVاستفاده از تابش انرژی باالی      . برانگیختگی با پالسما بسیار سطح گزین است      

اصـالح  . شـرایط خـالء انجـام میـشود       این کار در    . مستقیم سبب فرآیند تخریبی غیر کنترل شده میشود       

شکل اسـت زیـرا ایـن بعـد کـوچکتر از طـول پـویش آزاد                 مـ ) nm100کوچکتر از   (حفرات کوچک   

منابع فعال کردن سطح پلیمـر رادیکالهـای آزاد در فـاز گـازی یـا                . متوسط اجزاء افعال در پالسما است     

بوسـیله   غـشاء هـم   رنـده نگهدادر این حالت دیده شده کـه قـسمت متخلخـل و    .  عمیق است  UVاشعۀ  

  .]47[ پالسما عامل دار میشود

  روی پالسـما   فراوانـی برای عملیات اصالح سطح غشاء بوسیله پالسما، باید دقـت زیـاد و مطالعـه                

  . شودانجام

 دارای مزیتهای زیادی است که طول موج می تواند برای شروع واکنش             UVاما استفاده از تابش     

 UVتکنولـوژی   . واکنـشهای جـانبی در حـداقل مقـدار رخ دهنـد           به صورت کنترل شده تنظیم شود و        
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در . به خاطر راحتی و سادگی کار مورد استفاده قرار می گیرد          سازندگان غشاء   امروزه به راحتی توسط     

  . این حالت میزان تخریب ساختار پلیمر بسیار کمتر است

  

   grafting-toواکنشهای  -17

  :اء استراتژی های زیر دنبال میشودولکولی به سطح غشبرای وارد کردن الیه های عاملی ماکروم

ماننـد مـشتقات سـلولز و       ( غشاء   پلیمراتصال مستقیم روی گروههای فعال یا گروههای انتهایی          -1

  ].48 [)پلی آمیدها یا پلی سولفونها

ئیــدی ، اپوکــسیدی، لدکــردن اولیــه غــشاء ماننــد وارد کــردن گروههــای آمینــی، آعامــل دار  -2

  .  یا دیگر گروههای واکنش پذیر روی سطح غشاء و سپس اتصالکربوکسیلی

 grafting – toجذب روی سطح غشاء و سپس اتصال فعال شـده فیزیکـی ایـن واکنـشهای      -3

 PEG نظیر   آبدوست بوسیله ماکرومولکولهای    UF و MFبرای عامل دار کردن غشاها بویژه غشاهای        

نظیر پلی پتپیدها یا    (یا با دیگر پلیمرهای عامل دار        )PVP( یدونلنیدیل پیرو یپلی و   ) پلی اتیلن گلیلول  (

 ].49) [پلی ساکاریدها

پیوند یونهای فلـزی    ،  ])50[نظیر کم کردن جذب پروتئین    (ء  هدف کنترل اینتراکشنها با سطح غشا     

  . است ]51[ وپل کردن کوواالنسی لیگاندهایا ک

  

   grafting-fromواکنشهای  -18

 هستند که تا به حـال انجـام         grafting-fromدیکالی تنها واکنشهای    واکنشهای پلیمریزاسیون را  

). 26-1 شـکل ( یک الیه ماکرومولکول روی سطح غشاء پلیمری سـنتز میـشود             در این حالت  . شده اند 
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نیلی با داشـتن انـواع گروههـای        یهای و مونومگر  ید های فراوانی نظیر اکریالتها، اکریل آمیدها، یا      مونوم

 گیبادلـه کننـد   مرهـا نظیـر     مونخـصوصیاتی از مو   . این حالت مورد توجه قرار گیرنـد      عاملی میتوانند در    

ی ، آب گریزی یا دیگر فعالیتها می تواند مـورد توجـه قـرار               آبدوستکاتیونی یا آنیونی قوی یا ضعیف،       

  .گیرد

 در ایـن  . ها می توانند در محلولهای آبی یا آلی بوسیله مسیر رادیکالی پلیمریـزه شـوند              رمونوماین  

  . کنترل شوندحالت باید واکنشهای نهایی بویژه میزان اکسیژن

 مورد استفاده قـرار     تا به حال  ) UVاشعۀ  الکترونی، پالسما، یا تابش مستقیم        (فعال کردن فیزیکی    

اصالح سطح برای . گرفته و عمل برانگیختن می تواند روی تعداد بسیار زیادی از پلیمرها صورت گیرد      

دارای مزیتهایی است زیرا شرایط برانگیختن و واکنشی به طور جداگانه      تغییرات  ترتیبی  رعایت  غشاها،  

رادیکالهای تشکیل شده بوسیله برانگیختن فیزیکی می توانند بوسیلۀ فرآیندهایی          . می تواند کنترل شود   

آنهـا مـی تواننـد در       . نظیر تماس با اکسیژن هوا، به گروههای پراکسیدی روی مواد غشاء تبـدیل شـوند              

   ].52. [لیمریزاسیون را ایجاد کنندروها، رادیکالهای شروع کننده برای پومور مونحض

نظیر پلی اترسـولفون امکـان       UV عامل دار کردن پلیمرهای غشایی حساس به         UVبوسیله تابش   

، رادیکارهـای آغـازگر بوسـیله       رمونـوم هم چنین تحت شرایط مشابه، در تماس مـستقیم بـا            . پذیر است 

  .]53[ لی پلیمر غشاء تشکیل میشوندبریدن زنجیر اص
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                             (a) 

                                  
                          (b) 

  

                          (c)  
  

  )grafting-from(روی سطح غشاء مختلف واکنشهای کوپلیمریزاسیون رادیکالی  -)26-1(شکل 
 a-تابش یک پلیمر بوسیله  تحرb-تخریب آغازگر در محلول و انجام واکنش رادیکالی روی سطح غشاء  c- جذب 

  آغاز گرهای نوری و انجام واکنشهای رادیکالی 

  
 grafting-form بوسـیله فرآینـد      می توان ادعا کرد که تقریباً تمام پلیمرهای غشایی می تواننـد           

بسته به شـرایط تحریـک کننـدگی و حـساسیت مـواد             ]. 54[توسط فعال سازی فیزیکی عامل دار شوند        

غشایی، محـدودیت هـای اصـلی ایـن تکنولـوژی تغییـرات ناخواسـته مورفولـوژی غـشاء و یـا اصـالح                       

روشهای شیمیایی برای تولید رادیکالهـا روی سـطح غـشاء           .  است   متخلخل  در درون غشاهای   مناسبنا

دروکسیلی کـه یـا بـه طـور طبیعـی روی غـشاء وجـود                با استفاده از گروههای هی    . نیز انجام گرفته است   

ندی بوسیله یونهـا بـرای اصـالح غـشاء          فرآیند پلیمریزاسیون پیو  یا بوسیله پالسما تولید شده اند       دارند و   

  ]. 55[ امکان پذیر است

 پلیمـر به پراکسیدها در محلول در تماس بـا غـشاء، رادیکـال منتقـل شـده بـه طـرف                     زاز طریق تج  

از طریق یک روش مشابه، الیـه پلـی آمیـدی یـک              .ادیکالهای آغازگر را تولید کند    غشایی می تواند ر   

  ]. 56[  عامل  دار شده استآبدوست تجاری بوسیله پلی اکریالتهای ROغشاء ترکیبی 
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بدون اضافه کردن عامل تحریک بیرونی می تواند بـرای اصـالح     graft- fromبنابراین فرآیند 

 اتـصال یافتـه     رعامل دار کردن اولیه سطح غشاء با یـک مونـوم          بوسیله  . ودولها به کار ر   اجغشاء ها در م   

 را به صورت کوواالنـسی      رکوواالنسی و سپس استفاده از اتصال کوواالنسی پلیمر می توان یک مونوم           

روی سطح غشاء نشاند و سپس آن را در درون محلول پلیمریزاسیون و در معـرض اتـصال کوواالنـسی                   

  . با پلیمر قرار داد

Ulbricht         و همکارانش روش دیگری از فرآیند تابشی UV          را توسعه دادند و در ایـن روش از

این آغازگر در مرحله اول جذب سطح غشاء میشود         . یک آغازگر نوری مانند بنزوفنون استفاده کردند      

، پدیـده  فی و تشکیل رادیکـال روی سـطح غـشاء    با انرژی کا UVو در مرحله بعدی بوسیله تأثیر اشعه        

  .]57 [ر انجام میشودپلیمریزاسیون سطح غشاء در کنار مونوم

، پلـی   )PET(تـاالت ف از پلیمرهای پلی آمیدی، پلی سولفونی، پلـی اتـیلن تر           UF و MFغشاهای  

ــل ــو نیتری ــد  ) PAN(اکریل ــدین فلورای ــی و ینیلی ــا پل ــوری  ) PVDF(ی ــصال ن ــق ات -Photo(از طری

grafting (58 [دار شده اندولوژی غشاء عامل فوربدون تغییر در م[.  

  

   سطح دادنپوشش -19

از طریق مکانیزمهای زیر و با سنتز در محل یک پلیمر روی سطح غشاء یا از طریق پوشاندن یـک                    

   :شده به مواد غشاء را به دست آوردپلیمر با پلیمر دیگر می توان الیه های متصل 

مـواد اصـلی غـشاء مـی         جذب یا چسبندگی که در آن الیه عاملی به صورت فیزیکی روی              -الف

بوسیله برهمکنـشهای چندگانـه بـین گروههـای عـاملی الیـه مـاکرومولکول روی                در این حالت    . نشیند

  .سطح جامد قدرت پیوند افزایش می یابد
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  .ر اصلی به درون یک فضای بین فازیمخلوط شدن پلیمر عاملی و پلیمرسوخ از طریق  - ب

  .اختمان حفرات یک غشاء رسوخ مکانیکی یک الیه پلیمری به درون س-ج

در اغلب حاالت یـک الیـه نـازک هماننـد           .  ضخامت الیه بستگی به استراتژی انتخاب شده دارد       

یک الیه آبگریز پالسما پلیمری روی یک غشاء آبدوست یا یک الیه فلـزی کاتـالیز وری روی یـک                     

تولیدی جزء دسته غشاهای غشاء مبادله گر یونی ایجاد میشود و بنابراین می توان ادعا کرد که غشاهای     

  . می باشند) Composite(ترکیبی 

  

  تهیه یا سنتر پلیمر به عنوان غشاء در محل -20

بـرای ایـن   . این روش می تواند یک تالش جدید برای ساخت غشاهای جدید یا توسعه یافته باشد           

 مناسـب بهـره     نـده نگهدارمنظور یا خود غشاء باید از مقاومت مکانیکی برخوردار باشد یا اینکه از یک               

  . گیرد

بهترین مثال های شناخته شده برای سنتز در محل غشاهای پلیمری غیر متخلخـل، تولیـد غـشاهای                  

ROو NFاست که دارای الیه های پس دهنده نمک هستند  .  

دی به طور جداگانـه سـنتز شـدند و          یبرای بیشتر روشن شدن مطلب، الیه های بسیار نازک پلی آم          

  . یک غشاء ترکیبی ایجاد شدناسب قرار گرفتند و در واقع  منگهدارندهروی یک 

 ی فیلمهای نازک در سیستمهای حسگر، روشهای پلیمریزاسیون در محل یا اتصال عرض            هبرای تهی 

فلیم پلیمر می تواند به عنوان یک الیه غشایی گـزینش       . پلیمری به مقدار قابل توجهی توسعه یافته است       

این فیلمها می تواننـد بـه صـورت غیـر متخلخـل، ژل              . رنده عمل نماید  پذیر یا یک ماتریکس بعنوان گی     

  . یا متخلخل باشند) Swollen( مانند
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  ، بوسیله سه کوپلیمرnm 10 غشاهای فیلمی پلیمری تک مولکولی، با ضخامت حدود

Poly(2-methy loxazoline )-blok- poly(dimethyl siloxane)-block-

poly(2-methyloxazoline)  
ه بال پلیمریزه شدن برای اتـصال بیـشتر ایـن فـیلم اسـتفاده شـد         و از گروههای انتهایی ق     ه شد ساخته

  ].59[ ه استدر نهایت خصوصیات مکانیکی بسیار رضایت بخش بود. است

 -چون ضخامت غشاء برای همه عملیاتهای جداسازی اهمیت دارد، تهیه غـشاهای فـشرده و خـود                

بنـابراین فیلمهـای نـازک متخلخـل یـا          . محل تقریباً محدود اسـت     از طریق پلیمریزاسیون در      نگهدارنده

ــد    -ژل ــه ان ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــشتر م ــد بی ــدروژلهای .  مانن ــالیز   هی ــرای آن ــدی ب ــل آمی ــی اکری پل

یوماکرومولکولها در عملیات الکتروفورز از طریق پلیمریزاسیون در محل به صورت الیه ای تهیه شـده      ب

  . اند

  

  )Composite membranes (یبیرکت غشاهای -21

غشاءهای مرکب حداقل دارای دو جزء در ساختار خود هستند که نوع جـنس آنهـا نیـز متفـاوت                    

 -1(شکل  . اند    نشان داده شده    )27-1(دو نوع از غشاءهای مرکب با فیلم نازک متداول در شکل          . است

یـه نـازک   ای است که شامل یک نگهدارنـده متخلخـل و یـک ال       یک غشاء مرکب تک الیه     ) الف 27

شود در حالیکه     نگهدارنده متخلخل باعث افزایش مقاومت مکانیکی غشاء می       . باشد  باالیی انتخابگر می  

 مقاومت در برابر انتقال جرم در ایـن قـسمت وجـود            .دهد  الیه باالیی عمل اصلی جداسازی را انجام می       

شـامل یـک نگهدارنـده      نشان داده شده است      ) ب 27 -1(ای که در شکل       غشاء مرکب چند الیه   . دارد

   .باشد های مختلف با کارایی خاص می متخلخل و دو الیه با جنس
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a (ای غشاء مرکب تک الیه  

  
b (ای غشاء مرکب چند الیه  

  ای چند الیه) bای  تک الیه) a  ساختار غشاءهای مرکب با فیلم نازک -)27-1 (شکل

  
گیرند که عبور اجـزاء بوسـیله مکـانیزم           یمورد استفاده قرار م    مواقعی   غشاءهای مرکب معموالً در   

الیـه  ). اسمزمعکوس، نانوفیلتراسـیون، جداسـازی گـاز و تبخیـر غـشائی            (شود  انحالل و نفوذ کنترل می    

الیـه سـازی، پوشـش انحاللـی ، پلیمراسـیون در سـطح                هـای   انتخابگر در این غـشاءها بـا یکـی از روش          

غشاءهای مرکـب در مقایـسه   . شود خلخل متصل میمشترک و یا پلیمراسیون پالسمایی به نگهدارنده مت 

  : هایی دارند که برخی از آنها عبارتند از  با غشاء نامتقارن یکپارچه مزیت

  انتخاب دو جنس متفاوت برای الیه جداساز و نگهدارنده متخلخل  -1

هـای جداسـاز و سـاخت         ای برای ساخت الیه     های جداگانه   توان از روش    می -2

هـا و نگهدارنـده     ه کرد که در این صورت بهینه سازی ساختار الیه         نگهدارنده متخلخل استفاد  

 .متخلخل آسانتر خواهد بود
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 . کنترل ضخامت الیه جداساز به آسانی قابل انجام است -3

باشـد    بخاطر اینکه مقدار خیلی کمی پلیمر برای تشکیل الیه جداساز نیاز می            -4

)  میکرومتـر  1ی به ضخامت حدود     ا   متر مربع برای ساخت الیه     1 گرم پلیمر به ازای      1حدود  (

بـرای سـاخت الیـه      )  دالر به ازای هر پونـد      1000بیشتر از (توان از مواد خیلی گران قیمت         می

 .جداساز استفاده کرد

وری سـاخته     گذاری غوطه   در اغلب موارد غشاءهای اولترافیلتراسیون متخلخل که با روش رسوب         

ایـن  . گیرنـد   ی مرکـب مـورد اسـتفاده قـرار مـی          شـوند بـه عنـوان نگهدارنـده مکـانیکی در غـشاءها              می

  :نگهدارنده متخلخل باید خواص زیر را داشته باشد

نگهدارنده باید در برابر حالل یا مخلوط حالل از لحاظ شیمیایی مقاومت داشته باشـد تـا الیـه                    -1

  . جداساز نازک بتواند شکل بگیرد

تخلخل سطح  باال . زه حفره پایین باشدنگهدارنده متخلخل باید دارای تخلخل سطح باال و اندا         -2

بـرای  . خیلی مهم است بخاطر اینکه نگهدارنده نباید هیچ گونه مقاومتی در برابر انتقال جرم ایجاد کنـد                

هـای نگهدارنـده      قراردادن الیه جداساز بر روی نگهدارنده با روشهای ذکر شده حتماٌ باید اندازه حفره             

 .کوچک باشد

ات برای ساخت غشاءهای مرکب در مقیاس تجـاری از آنهـا اسـتفاده              دو روش مهم که اغلب اوق     

  :شود عبارتند از می

  پلیمراسیون در سطح مشترک   -1

 پوشش انحاللی  -2
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  )Cadotte(روش پلیمراسیون در سطح مشترک برای ساخت غشاءهای مرکب توسـط کـادوت            

ایـن  . تفاده قـرار گرفـت    در انستیتو تحقیقات ستاره شمالی برای کاربردهای اسمزمعکوس مورد اس         ] 60[

سولفونی متخلخل در محلـول آبـی یـک آمـین پلیمـری و                فرآیند مستلزم خیساندن یک نگهدارنده پلی     

در . باشـد  ایزوسـیانیت و هگـزان مـی    ور سازی غشاء بارور شده آمینی درون محلولی از دی          سپس غوطه 

. شـود   هدارنده پیونـد زده مـی      درجه سانتیگراد به نگ    110مرحله بعدی غشاء بوسیله عملیات حرارتی در        

 آب بیـشتری نـسبت بـه غـشاء           شار دهی نمک و همچنین     اوره حاصل از این روش دارای پس        غشاء پلی 

روش پوشش انحاللی مـستلزم رسـوب دادن محلـول پلیمـری            . باشد  سلولز استات نامتقارن یکپارچه می    

سـاده بـودن ایـن    . باشد  میرقیق روی سطح غشاء متخلخل و به دنبال آن خشک کردن فیلم مایع نازک     

باشد، اما با اسـتفاده از روش         فرآیند برای تولید و ساخت غشاء در مقیاس تجاری بسیار جالب توجه می            

پوشش انحاللی ساخت غشاءهای مرکب با الیه نازک کمتر از یک میکرومتر عاری از تـرک و حفـره         

 نگهدارنـده بعـد از تبخیـر کامـل          های سـطح غـشاء      این ترکها با پوشش ناقص حفره     . بسیار دشوار است  

های سطح غشاء از نفـوذ محلـول پوشـشی بـه درون سـاختار                 پوشش ناقص حفره  . شوند  حالل ایجاد می  

روشهای مختلفی برای غلبه بر مشکالتی که در حـین تـشکیل            . شود  غشاء نگهدارنده متخلخل ناشی می    

یکـی از ایـن     . پیـشنهاد شـده اسـت     شـوند،     الیه جداساز با استفاده از روش پوشش انحاللـی ایجـاد مـی            

 ]61 [پیشنهاد کرد   )Koros(کوروس. ها، بکار بردن پلیمرهایی با وزن مولکولی خیلی باال است           روش

های زنجیره پلیمری مواد پوششی از بزرگترین اندازه حفره سطح نگهدارنده غـشاء بیـشتر           که اگر اندازه  

در ایـن مـورد تـشکیل الیـه         .  و حفـره سـاخت     توان غشاء مرکب با الیه نازک عاری از تـرک           باشد می 

هـای    گیرد و دیگـر مـواد پوشـشی بـه درون حفـره              نازک انتخابگر از طریق مکانیزم غربالی صورت می       

باشـند،    آنگـستروم مـی    500 تـا    200هـای     معمـوالً پلیمرهـا دارای قطـر حلقـه        . کنند  نگهدارنده نفوذ نمی  
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خیلــی از .  آنگــستروم باشــد200بایــد کــوچکتر از هــای نگهدارنــده غــشاء  هــای حفــره بنــابراین انــدازه

شـوند، دارای توزیـع انـدازه حفـره           های پلیمری که برای ساخت غشاء مرکب بکار برده می            نگهدارنده

 میکرومتـر یـا بزرگتـر       1/0هـایی بـزرگ بـه انـدازه           باشند و حتی ممکن است دارای حفره        نسبتاً پهن می  

های سطح را  توانند فقط حفره  وزن مولکولی خیلی باال نیز نمی     رد حتی پلیمرهای با   اباشند که در این مو    

  . با مکانیزم غربالی پر کنند

ها، در الیه پوشاننده ساختن چند الیـه نـازک    ها و ترک راه حل مناسب برای برطرف کردن حفره  

. گـردد   ای تـشکیل مـی      باشد که در این صورت غشاء مرکب چند الیـه           روی سطح نگهدارنده غشاء می    

زیـر  هـای ذکـر شـده        نشان داده شده اسـت شـامل قـسمت         ) ب 27-1(تار این غشاءها که در شکل       ساخ

  :است

  نگهدارنده متخلخل  -1

 الیه پوشاننده  -2

 الیه انتخابگر خیلی نازک -3

بندد و یـک سـطح صـاف را روی آن             های موجود در نگهدارنده غشاء را می        الیه پوشاننده، حفره  

ایـن الیـه    .  الیه نازک انتخـابگر را بـه راحتـی روی آن قـرار داد              توان  در این صورت می   . کند    ایجاد می 

شود همـه سـطح غـشاء در     دهد و باعث می همچنین اجزاء عبوری را به خوبی روی سطح غشاء قرار می 

ای، الیه پوشـاننده نبایـد هـیچ مقـاومتی در       در غشاءهای مرکب چند الیه    . معرض انتقال جرم قرار گیرد    

  .  کند، بنابراین جنس این الیه باید بسیار نفوذپذیرتر از الیه باالیی انتخابگر باشدبرابر انتقال جرم ایجاد

 شـناخته میـشوند از پلیمرهـای        TFC کـه بـه نـام        )thin-film(تهیه غشاهای ترکیبی الیه نازک      

بـه صـورت تکنیکـی      معمول و جدیدی که برای ساخت غشاهای بدون تخلخل به کار میروند، امـروزه               
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 مناسـب ایـن      خصوصیت نانو حفـره ای هـستند، روش        برای مواد پلیمری که دارای    . ستگسترده شده ا  

  . مناسب غشایی قرار گیرندنگهدارندهاست که بر روی یک 

گذشـته ظـاهر   دیگر اشکال غشاهای ترکیبی به صورت متخلخـل و غیـر متخلخـل در در دو دهـه                 

  . شده است

مـاتریکس  «الیه ای است اغلب از اصطالح       ولوژی  فبرای غشاهای دو یا چند ترکیبی که فاقد مور        

بـرای  ) GS(به عنوان مثال در فرآیند جداسـازی گـازی   . استفاده میشود) mixed matrix( »مخلوط

  .]62 [ندده اافزایش کارایی پلیمر، زئولیتها را به آن افزو

  

  ) Thin-film composite membranes( الیه نازک یبیر کت غشاهای -21-1

 نگهدارنـده  الیه نازک یا به طریق پوشـش دادن پلیمـر روی یـک               )28-1(  شکل مرکبغشاهای  

   .]63[ شوند  غشایی تهیه مینگهدارندهغشایی و یا با پلیمریزاسیون بین فازی به کمک یک 

  

  

      

   سطح حفره عامل دار شده-c حفره پر شده -b الیه نازک -a سه نوع غشای ترکیبی مهم –)28-1(شکل 

  

شود  و حداکثر گزینش پذیری تهیه       شاری بر این است که یک غشاء با حداکثر          در این غشاها سع   

 nm  50تهیه یک الیه غشایی بدون حفره با ضـخامت کمتـر از        . و ضخامت آن به حداقل ممکن برسد      

  ]. 64[شکل به نظر میرسد م
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 عنـوان    دارای گروههـای عـاملی را بـه        یتالشهایی زیادی انجام گرفته تا بتوانند یک الیه مولکـول         

 از   هـا   زیرا کـه تولیـد ایـن گونـه الیـه           ه است الیه گزینش پذیر تهیه کنند اما این تالشها به نتیجه نرسید          

  . لحاظ پایداری و خصوصیات ماکروسکوپی رضایت بخش نیست

بوسیله ی مخلوط از پیش تهیه شده پلـی          UFبا پوشش دادن غشاهای      TFCدر حقیقت غشاهای    

در محلـول آبـی     ) ر سلولز سولفات و پلی دی الیل دی متیل آمونیوم کلرایـد           نظی( آنیونی و پلی کاتیونی   

  .]65 [تهیه می شود

 LBL= layer by(یب الیه به الیه ساولین کارها در جهت ساخت غشاهای ترکیبی از طریق تر

layer ( با پلی الکترولیتها بوسیلهTieke 66[و همکارانش انجام گرفت.[  

و رسوخ مـواد بـه داخـل          متخلخل را به خوبی به وسیله الیه بپوشاند        نگهدارندهشرایطی که بتواند    

پلی الکترولیتهایی که برای ایـن منظـور بـه کـار میرونـد              .  مد نظر است    اتفاق نیافتد  نگهدارندهساختمان  

ینیل سولفات یا پلی اکریلیک اسید و هم چنین         وشامل پلی آنیونهایی نظیر پلی استایرن سولفونات، پلی         

  .ن می باشدینهایی نظیر پلی الیل آمین هیدرو کلراید، پلی وینیل آمین یا پلی اتیلن ایمپلی کاتیو

 و پـس دهـی نمـک        شـار  شده ودانسیته بار میتواند تغییر کند و این پارامترها بر روی              ثابت نوع بار 

ل در واکنـشهای اتـصا  بهر حال گروههای عاملی موجود در الیه های پلی الکترولیـت      .تاثیر گذار است  

بعنـوان مثـال بـا تـشکیل پیونـدهای آمینـی یـا              . شـوند می   و سبب پایداری الیه ها       عرضی شرکت کرده  

هر چند بیشتر مطالعـات در ایـن مـورد بـه         . ]67 [ایمیدی بین الیه ها می توانند پدیده فوق را ایجاد کنند          

 UFای  برای جدا کردن یونهای کوچک از آب برمی گردد اما توسـعه آن بـرای غـشاه                 NFغشاهای  

  .نیز بسیار جالب خواهد بود
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کارهــای . دارد TFCتوانــایی و پتانــسیل بزرگــی بــرای تولیــد غــشاهای       LBLتکنولــوژی 

نشان داد که شاید تشکیل الیه های گزینش پذیر کمتر از            ]68[و همکارانش  Brueningسیستماتیک  

اما امروزه الیـه    باشد متخلخل مناسب دست نیافتنی      نگهدارندهروی یک   ) nm 10کوچکتر از   (  الیه 5

. ها و غشاهای پلیمری نیـز انجـام مـی گیـرد            نگهدارندهتنها روی مواد معدنی بلکه روی       نه   LBLهای  

  .ندر باالیی داشاراین غشاها گزینش پذیری و 

  

  کیبی حفره پر شدهغشاهای تر -21-2

 وسیله هـر کـدام       استفاده میشوند به   نگهدارندهعمل پر کردن حفرات غشاهای پایدار که به عنوان          

،پلیمریزاسیون در محل،یا اتصال پلیمرهای از پیش تهیه        (Graft)از روشهای کوپلیمریزاسیمون اتصالی   

به این وسیله می توان پایداری غـشاها را در حاللهـای آبـی و آلـی افـزایش                    .شده،امکان پذیر می باشد   

  .داد

Childs  های پلیمـری وقتـی بعنـوان       لنشان دادند که خصوصیت ذاتی هیدروژ      ]69 [ و همکارانش

اولـین  . تبسیار موثر بوده اسـ  NFماده پر کننده حفره به کار میروند در جداسازی یونها بوسیله فرآیند         

بوسیله هیدروژنهای پلیمری مبادله گر یون       MF نگهدارندهات یک غشاء    کار وقتی شروع شد که حفر     

  . طی فرآیند پلیمریزاسیون در محل، پر شد
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  )NF (لتراسیوننانوفی -22

NF  ــک ــدی ــا   فرآین ــه م ــت ک ــشایی اس ــین   غ ــدب ــای فرآین ــم( RO ه ــوسزاس  UF و ) معک

در سالهای اخیر از این غشاها در مقیاس بزرگی در صنایع مختلف از جملـه               . قرار دارد  )ترافیلتراسیونلا(

 در پاریس نصب شده اسـت کـه بـرای           هامروز NFبزرگترین سیستم . صنعت تصفیه آب استفاده میشود    

 و دیگر مواد مـضر      (pesticide)  مواد آلی حشره کش    تصفیه آب نوشیدنی این شهر بویژه جداسازی      

ر صنایع دیگر نیز بیشتر به تـصفیه آب و قابـل مـصرف کـردن آن بـه منظـور                     د د ربراک .فعالیت می کند  

حالل مقاوم برای تصفیه     NFیک موضوع بسیار قابل توجه بکارگیری غشاهای        . خاص انجام می گیرد   

یـک کـار     .جریانهای آلی است که می تواند بخش قابل توجهی از تحقیقات را به خود اختصاص دهد               

از روغنهـای فیلتـر     ) یـک مخلـوط متیـل اتیـل کتـون و تولـوئن            (صنعتی در ایـن رابطـه بازیافـت حـالل         

 .]70 [هواپیمایی با استفاده از غشاهای پلی ایمیدی است

 غـشاهای اسـمزمعکوس     جانـشین کـردن    در جهـت     امروزه تالش بر این است که توسـعه غـشایی         

TFC غـشاهای بـاردار بـا سـاختارهای در حـد           .  نانوفیلتراسیون برای کاربردهای آبی باشـد      ا غشاهای   ب

فره پر شده ممکـن     حترکیبی   NFغشاهای   . می توانند برای جداسازی یونها به کار روند        NFغشاهای  

بـرای سـاخت ایـن غـشاها مـی توانـد در              LBLتکنولـوژی   هم چنین    .]71 [است بزودی تجاری شوند   

تالشهای صورت گرفتـه در سـالهای   به برخی در ادامه  .آینده نزدیک نتایج رضایت بخشی حاصل کند  

کـه در مجـالت معتبـر چـاپ یـا بـه             ) غشاهای مـدرن تـر     ( برای ساخت این نوع از غشاها      نه چندان دور  

  .  شده استاشارهدر آمده اند، (Patent)   صورت پتنت

Kang  با استفاده از تأثیر 2000و همکارانش در سال UVولوژی غشاها ف به محلول پلیمری مور

ه محلول پلیمری بیشتر باشد تکوزیسیهر چه و. ]72[ را به سمت تشکیل حفرات کوچکتر پیش بردند
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 ، فرآیند اتصال عرضی  UVآنها با استفاده از تابش . تشکیل حفرات بزرگ در غشاء کمتر می شود

کوزیته محلول پلیمری را قبل از غوطه ور شدن در حمام انعقاد س را توسعه دادند و با این کار ویغشاء

 (NMP) پیرولیدون -2 متیل – N به عنوان پلیمر و از (PI)در این تحقیق از پلی ایمید . افزایش دادند

 /N ، N ، N/ ، Nبرای افزایش کارایی اتصال عرضی از .  دی اکسان بعنوان حالل استفاده شد-1،4و 

روشی انتخابی آنها بدین صورت بود که .  استفاده شد(N-PDA) فنیلین دی آمین -4، 1 تترامتیل -

 ساخته %25 تا 15 در محدوده غلظتی حدود PI /1 و dioxane -4 و PI/NMPغلظتهای مختلف از 

روف محلولهای تهیه شده در ظ. وزنی اختیار شد% 1 اضافه شده حدود N-PDAمقدار . شد

برای جلوگیری از هدر رفتن . قرار گیرندUVمخصوص درب دار گذاشته شدند تا در معرض تشعشع 

 با طول UVظرف حاوی محلول پلیمری در معرض تشعشعات . حالل درب ظرف کامال بسته شد

  از المپ جیوه ای cm 10این ظرف در فاصله . نانو متر قرار گرفت  363 و 348 ، 313 ، 303موج 

UVویسکوزیته این محلولها بوسیله ویسکومتر .  داشت قرارRheometricدر .  اندازه گیری شد

 بر روی ویسکوزیته محلول پلیمری نشان داده N-PDA و هم چنین حضور UV تأثیر )29-1(شکل 

سکوزیته پلیمر می یدن زنجیره های پلیمری سبب کاهش ودر تابشهای باال احتماالً پاره ش. شده است

شکل .  عکسهای الکترونی سه غشاء بدست آمده از این فرآیند را نشان می دهد)30-1(شکل . شود

 دقیقه و 5 حدود  UVغشاء را با تابش )  ب11-1(، شکل UVغشاء را بدون تأثیر )  الف1-30(

  .  دقیقه نشان می دهد7 حدود UVغشاء را با تابش )  ج30-1 (شکل
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   روی ویسکوزیته محلول پلیمری برUV وتابش N-PDA اثر حضور -)29-1 (شکل
  
  
 

 
  

 دقیقه c ( 7(   UV دقیقه تابش5 ) b(   UV بدونa)(  وزمان آن بر روی ساختار غشاءUV اثر تابش -)30-1 (شکل
 UVتابش

  
Oh 73[کردند  غشاهای نانو فیلتر ترکیبی پلی آمید را تهیه 2000 و همکارانش در سال[ .

خت غشاهای نانو فیلتر به شدت مورد توجه قرار گرفته اند  در سا(PA)غشاهای ترکیبی پلی آمیدی 

 از جنس پلی  سولفون نگهدارندهبیشتر آنها بر روی یک الیه . زیرا عبور باالیی از خود نشان می دهند
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(PS) یا پلی اتر ایمید (PEI)ها معموالً نگهدارندهاین .  به صورت یک الیه نازک ساخته می شوند 

  .یمیایی خوبی از خود نشان دهندباید خواص مکانیکی و ش

از % 1 حاوی (PIP)پیپرازین % 1 بوسیله محلول PAN نگهدارندهدر این روش بعد از اینکه 

در محلول تری میسویل  ثانیه 10 در آب پوشیده شد، سطح آن به مدت (TEA)تری اتیل آمین  

این . انجام گیردحاوی هگزان قرار گرفت تا عمل پلیمریزاسیون سطحی % 05/0 (TMC)کلراید 

کتریزه کردن این ابرای کار. غشاء  به مدت یک روز در مجاورت هوا قرار گرفت  تا خشک شود

دهی غشاء نسبت به نمکهای پس  استفاده شد هم چنین شار و AFM, SEMغشاء از عکسهای 

MgSO4 ،MgCl2 ،Na2SO4 ،NaCl 600پلی اتیلن گلیکول ماده  و (PEG) سنجیده شد .  

                دارای گروه عاملPAN اصالح شده نگهدارندهبر همکنش یونی بین ) 31-1(شکل 

–COOHبا پیرازین الیه فعال پلی آمیدی را نشان می دهد .  

  

  
   اصالح شده و پلی آمید پیپرازین دارPAN برهم کنش یونی بین -)31-1 (شکل

  

 NaOH موالر 2له محلول  بوسینگهدارنده موجود در CN–در واقع در این مطالعه گروههای 

 اصالح شده با گروههای آمینی نگهدارنده تبدیل می شوند و سپس این COOHبه گروههای 
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موجود در پلی آمید بر همکنشهای یونی ایجاد می کنند و سبب اتصال الیه نازک پلی آمیدی به 

  . میشودPAN نگهدارنده

Jianبسیار  ابر حمله مواد شیمیایی به غشاء و همکارانش به دنبال ساخت غشاهایی بودند که در بر

پلی فتاالزین . هم چنین غشاء از لحاظ مکانیکی توانایی باالیی داشته باشد. ]74[باشند پایدار 

 دارای قدرت مکانیکی باال و  بوده وت و محکمخروماتیکی ساترسولفون کتون شامل حلقه های آ

 غشاهای  آنها. اء بسیار تأثیر گذارنداین خواص بر روی کارایی غش. مقاومت شیمیایی خوب است

UF و NF32-1(شکل . د که برای تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرند کردن از پلیمر فوق تهیه (

  .ساختار شیمیایی پلی فتاالزین اتر سولفون کتون را نشان می دهد

  

  
   ساختار شیمیایی پلی فتاالزینون اتر سولفون کتون-)32-1 (شکل

  

موادی نظیر بوتانون، اتیلن گلیکول .  به عنوان حالل استفاده شدNMP  از،پلیمر فوق عالوه بر 

قدرت شیمیایی این غشاء در مجاورت موادی نظیر . متیل اتر بعنوان افزودنی به کار گرفته شدند

NaOH ،هیدرازین، هیدروژن پراکسید ،HCl ،H2SO4, HNO3 نتایج نشان دهنده . شدآزمایش 

در این مقاله اثر افزودنی های مختلفی بررسی و مشاهده شد که اگر . باالی غشاء بودمقاومت شیمیایی 

افزودنی فرار باشد در اثر خارج شدن سریع آن از محلول پلیمری یک الیه فشرده در قسمت باالیی 

آنها نتیجه گرفتند که عالوه بر نوع افزودنی، غلظت . غشاء ایجاد می شود که سبب کاهش شار میشود
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بدلیل . دهی غشاء می شودپس  بدون تغییر در  شارد آن و هم چنین زمان تبخیر کم سبب بهبودزیا

یشود بدون آنکه  م شارپایداری شیمیایی و مکانیکی غشاء افزایش دما و افزایش فشار سبب افزایش

  .نداین گفته را تأئید می کن) 34-1(و ) 33-1(شکلهای . دهی غشاء مشاهده شودپس تغییر چندانی در 

  

 
   و پس دهی غشاءشار اثر دما بر روی -)33-1(شکل 

 

 
   و پس دهی غشاءشار اثر فشار بر روی -)34-1(شکل 
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فیلتر پلی اتر ایمیدی نامتقارن با یه غشاهای نانو و همکارانش درصدد تهKim 2002در سال 

ید به عنوان پلیمر ، از آنها از پلی اتر ایم. ]75 [اندازه حفرات کوچک با روش جدا سازی فاز برآمدند

DMF ) دی اکسان -4و1به عنوان حالل و از ) دی متیل فرمالید (1,4-dioxane) به عنوان افزودنی 

 دی آنها دریافتند که هر چه میزان. برای عمل انعقاد از حمام آب مقطر استفاده شد. استفاده کردند

دلیل آن این است که هر چه افزودنی بر . دهی غشاء افزایش می یابدس پاکسان افزایش می یابد میزان 

همکنش کمتری با حالل حمام انعقاد داشته باشد، سرعت نفوذ حالل انعقاد به درون محلول پلیمری 

نرخ پس دهی . کاهش می یابد و این امر سبب فشرده شدن و متراکم تر شدن غشاء ساخته شده میشود

هم چنین آنها دریافتند که هر چه . ن داده شدنشا) PEG600 (600غشاء به وسیله پلی اتیلن گلیکول 

 پلیمر قوی تر باشد ویسکوزیته محلول پلیمری کاهش می یابد و هر چه این بر –برهمکنش حالل 

همکنش ضعیف تر باشد ویسکوزیته محلول پلیمری افزایش یافته و ساخت غشاء فشرده تر تسهیل می 

 نیز ایفا می PEIن نقش یک کمک حالل را برای مطالعه آنها به این نتیجه رسید که دی اکسا. شود

این پدیده ) 35-1(شکل . کند و هر چه میزان آن بیشتر باشد اندازه حفرات غشاء کوچکتر خواهد شد

 PEG  شارنیز نشان می دهد که هر چه غلظت پلیمر افزایش یابد) 36-1(شکل . را نشان می دهد

 در حضور PEIنتیجه نهایی این بود که از . ابدکاهش یافته و در عوض پس دهی غشاء افزایش می ی

DMF نمی توان غشاهای NFاما اضافه کردن .  ساخت زیرا اندازه حفرات بسیار بزرگ خواهد بود

و استون می تواند اندازه حفرات را ) تترا هیدروفوران (dioxane، THF-1,4افزودنی هایی نظیر 

  .کوچکتر کند
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                             (a)                                                    (b) 

  )3/1( با نسبت DMF/1,4-dioxaneدر حضور )    بDMFدر حضور )  الف-)35-1 (شکل

  

  
   اثر غلظت پلیمر بر روی کارایی غشاء-)36-1(شکل 
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بار را از پلی اتر  و همکارانش چگونگی تهیه غشاهای نانوفیلتراسیون بدون Kim 2001در سال 

از روش تبدیل فاز برای ساخت غشاء بهره جستند و در این مطالعه از پلی . ]76 [ایمید بررسی کردند

 به عنوان حالل، دی اتیلن گلیکول دی متیل (NMP) متیل پیرولیدون -Nاتر ایمید به عنوان پلیمر، 

ان غیر حالل قوی استفاده  بعنو)AA (ن غیر حالل ضعیف و از استیک اسید به عنوا(DGDE)اتر 

 بعد از تهیه محلول پلیمری آنرا بر روی یک بستر پلی .شددر حمام انعقاد نیز از آب استفاده . کردند

  . میکرون پوشاندند200استری با ضخامت 

 را بر روی AA و DGDE و ویسکوزیته، اثر (Coagulant  value)با محاسبه میزان انعقاد 

 یک غیر AA یک غیر حالل ضعیف و DGDEمشاهده شد که . محلول پلیمری بررسی کردند

 گرم حالل 99 حدود یک گرم از پلیمر را در ،برای اندازه گیری میزان منعقد شدن. حالل قوی است

وقتی که رنگ محلول از شفاف به کدر . دکردن تیترoC 25حل کرده و سپس بوسیله آب مقطر در 

سپس با اضافه کردن . آب مصرف شده را ثبت می کنندتغییر کند نقطه پایانی است و مقدار گرم 

در این آزمایش مشاهده .  این میزان انعقاد تغییر پیدا می کندAA و DGDEدرصدهای مختلف از 

 به محلول پلیمری مقدار منعقد شدن کاهش می یابد و این نشان میدهد که DGDEشد که با افزایش 

DGDE از طرفی افزایش . نیست یک غیر حالل ضعیف است و یک کمک حاللDGDE سبب 

حضور یک . کوزیته محلول می شود که ناشی از بر همکنشهای آن با حالل و پلیمر استسیکاهش و

  Sharp)غیر حالل ضعیف در درون محلول پلیمری سبب تشکیل یک سطح مشترک تیز 

interface)قطبی ون دامدر واقع به دلیل اختالف زیاد بین م.  بین حالل پلیمر و آب میشود DGDE 

 و آب DGDE کمی بین ی با آب، امتزاج پذیر) NMP یا ( DMFمان دو قطبی مو آب نسبت به 

این عمل می تواند سرعت نفوذ آب به . یز می شودتوجود دارد و سبب ایجاد یک سطح مشترک 
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تر هم چنین اضافه شدن غیر حالل به محلول پلیمری سبب جمع شدن بیش. درون پلیمر را کاهش دهد

مولکولهای پلیمر شده و خروج حالل از درون زنجیره های پلیمری را تسهیل می بخشد و نهایتاً سبب 

 به محلول DGDEاثر افزایش ) 37-1(شکل . ایجاد یک الیه نازک فشرده بر روی غشاء میشود

  . نشان میدهد راپلیمری پلی اتر ایمید

  
  

                            
                                        (a)                                               (b) 

  
  %30 با نسبت حدود DGDEدر حضور )   بDGDEبدون حضور )  الف-)37-1(شکل 

  
مقاومت کنند از ) غشاهای حالل مقاوم(ساخت غشاهایی که بتوانند در مقابل حاللهای مختلف 

غشاهای پلیمری وقتی در معرض حاللهای . بخش قرار گرفته استدیر باز مورد توجه محققین این 

 به مقدار کمی متورم می -2 مقاومت می کنند، -1: آلی قرار می گیرند چند نتیجه حاصل می شود

در .  کامالً حل میشوند و ساختمان زنجیره ای آن از هم می پاشد-4 کامالً متورم میشوند، -3شوند، 

 و یک الیه پلیمری خاص که بر روی UFبی از یک الیه غشایی  ترکیNFاکثر موارد غشاهای 

 چگونگی 2000 در سال ]77 [ و همکارانشMusale.  قرار گرفته است، ساخته میشوندنگهدارنده

تریل ی انتخابی از جنس پلی اکریلوننگهدارنده . حالل مقاوم را بررسی کردندNFتهیه غشاهای 

(PAN) با مشخصات غشاء UFوسان خاصیت تکی. ی آن از جنس کیتوسان انتخاب شد و الیه باالی
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.  و کیتو سان ساده نخواهد بودPANآبدوستی باالیی دارد و بنابراین ساختن یک محلول هموژن از 

 استفاده کردند برای Cross-linker از گالتر آلدوهید به عنوان PANآنها برای اتصال کیتوسان به 

 را تهیه کرده و سپس محلول کیتوسان را PAN خشک از ندهنگهدارتهیه این غشاء ترکیبی آنها یک 

 1 و 5/0بعد از خشک شدن و در معرض محلول بازی قرار دادن، به مدت.  نشاندندنگهدارندهروی 

این غشاها . ساعت هر کدام از غشاها در معرض غلظتهای مختلف از محلول گالتر آلدهید قرار گرفتند

 های قلیایی pH قرار دادند و مشاهده کردند این غشاها در 11 تا 5/2 از pHرا در معرض محلولهای با 

این به .  هم افزایش می یابدpHپایدارترند و هر چه میزان گالتر آلدهید بیشتر شود توانایی تحمل 

 باقی مانده در کیتوسان است که NH2 و پیرو آن کاهش گروههای Cross linkingدلیل افزایش 

هم چنین مشاهده کردند که با افزایش میزان  .  پروتون حل می شوند های پایین در معرض pHدر 

 این به دلیل کاهش .می یابد غشاها کاهش شار، Cross linkingگالترآلدهید و افزایش زمان 

نمایش ) 38-1(شکل . اندازه حفرات و هم چنین افزایش خاصیت آب گریزی غشاء می تواند باشد

  .دار شده را نشان میدهدشماتیکی از پلیمر کیتوسان استیل 

  

  
   کیتوسان استیل دار شده-)38-1(شکل 
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 پلیمر یا بر روی سطح غشاء استفاده شده تودهساخت غشاهایی که از یک ماده افزودنی در درون 

 در ساخت غشاهای سعی] 78[همکارانش  و Ferjani.  قرار گرفته استی فراواناست، مورد توجه

NF بر پایه سلولز دی استات (CA)آنها از غلظتهای مختلف .  با استفاده از روش جدایی فاز داشتند

  :  غشاء را ساختنددستهاز پلیمر استفاده کردند و سه % 25 تا 15

   بعنوان غشاهای مرجعCAغشاهای ساخته شده از  -1

  (PMHS) وزنی پلی متیل هیدروسیلوکسان  %2 و  CAغشاهای ساخته شده از مخلوط  -2

 نشانده PMHS استات ساخته شدند و بر روی آنها یک الیه از غشاهایی که از سلولز دی -3

  (Surface  modification) شد

 آبگریز در درون بدنه سلولز استات باعث تشکیل یک الیه PMHSمشاهده شد که حضور 

  .  و افزایش پس دهی غشاء می شود شارفشرده در قسمت باالیی غشاء میشود و نتیجه آن کاهش

 بر روی سطح غشاء باعث افزایش پس دهی یونها میشود و غشاهای با کارایی PMHSحضور 

  .باال برای پس دادن یونها ساخته میشود

Lu سعی در ساخت غشاهای 2002 و همکارانش در سال NF فرآیند  ترکیبی داشتند که بوسیله

 )شده اترسولفون سولفاته پلی( SPES و PVDF از جنس UF سطحی از غشاهای پلیمریزاسیون

، ایزوفتالیول کلراید، تری میسول کلراید و A (BPA)-از موادی نظیر بیس فتول. ]79 [تهیه میشوند

روش کار به این صورت بود که . پیپرازین برای انجام واکنشهای پلیمریزاسیون سطحی استفاده شد

 از محلول  را در محلولهای آلی حاوی یک مونومر فعال غوطه ور کردند ویک دقیقه بعدUFغشاهای 

را، آن را در درون یک فاز آبی حاوی یک مونومر فعال دیگر بتبعد از خشک شدن سو. خارج شد

  .قرار دادند و بعد از بیرون آوردن اجازه دادند تا خشک شود
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در میان این غشاها، آن غشاهایی که در درون فاز آلی حاوی تری میسول کلراید و فاز آبی 

. دهی را از خود نشان دادندپس  و  شارپرازین ساخته شدند باالترینحاوی متافنیلین دی آمین و پی

  bar 6 این غشاء در فشار حدود .آورده شده است) 39-1( در شکل NF-3تصویر این غشاء با نام 

از % 93 حدود PEGو برای % 94 حدود Na2SO4دهی برای پس  و L/m2.h 27 آبی حدود شار

  .خود نشان داد

  
  
  

   
  

  NF-3 غشاء AFMتصویر  -)39-1 (شکل

  

Haddad درصدد ساخت غشاهای 2004 و هکارانش در سال NF استات از جنس سلولز 

(CA) درجه سانتی 80 تا 60این غشاها را تحت تاثیر دمای . ]80 [درآمدند % 22 تا 20 با غلظتهای 

با غلظتهای آنها پلیمر .  و پس دهی بررسی کردند شارگراد حرارت دادند و تأثیرات آن را بر روی

 mµ250ضخامت غشاها حدود . تهیه کردند) فرمامید/ استون(غیر حالل / مشخص در ترکیب حالل
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 ساعت در حمام انعقاد نگه داشته شد و بعد از 1پس فیلم غشاها به طور مستقیم به مدت س. انتخاب شد 

 درجه سانتی گراد و تحت عملیات 80 تا 60 در دماهای  دقیقه10 بیرون آوردن از حمام به مدت  

 گرفته شده نشان میدهد SEMهم چنین عکسهای  دهی و و پس آزمایشات شار .حرارتی قرار گرفتند

 . کاهش و پس دهی غشاها افزایش می یابدشار annealingکه با افزایش غلظت و هم چنین افزایش 

 نشان دهنده غلظت پلیمر X استفاده کردند که حروف R-X-Tعبارت آنها برای نام گذاری غشاها از 

  .های عملیات حرارتی را نشان می دهددما  Tسلولز استات و 

 غشاها نشان می  شاراثر دمای عملیات حرارتی و هم چنین تأثیر فشار را بر روی) 40-1(شکل 

یش دمای عملیات حرارتی مشخص می شود که افزایش فشار سبب افزایش فالکس غشاها و افزا. دهد

  .سبب کاهش فالکس میشود

 R-20-Tدهی غشاهای  به نوعی دیگر تأثیرات عملیات حرارتی را بر روی پس) 41-1(شکل 

در این غشاها دیده می شود که هر چه دمای عملیات حرارتی افزایش می یابد میزان . نشان می دهد

  .پس دهی غشاء ها نیز بیشتر می شود

 

  
  

   ء خروجی از غشاشار اثر فشار و دما برروی -)40-1(شکل 
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  شار بر حسب R-20-T پس دهی غشاء -)41-1(شکل 

  

 و Su، 2004در سال . قین قرار گرفته استساخت غشاهای باردار هم از دیر باز مورد توجه محق

را  با بار مثبت از پلی فتاالزینیون اتر سولوفون کتون NF چگونگی تهیه غشاهای ]81 [همکارانش

 غشاهایی را به صورت صفحه ای ساختند و سپس NMP آنها با حل کردن پلیمر در.بررسی کردند

.  با غلظتهای مختلف غوطه ور کردند[N(CH3)3]این غشاها را در داخل محلول تری متیل آمین 

 ساعت قرار دادند و در نهایت گروههای 1کلریدریک اسید به مدت  % 5سپس آنها را در محلول 

-n)سپس اثر افزودنی هایی نظیر .  بر روی بدنه پلیمر نشانده شدCH2N(CH3)3Cl–عاملی 

BuOH)n-Butanol ، (DO)1,4-dioxane 400، پلی اتیلن گلیکول (PEG400) و اتیلن 

 آب آنها مشاهده کردند که ترتیب  فالکس. کردندرا بررسی  (EGME)گلیکول مونو متیل اتر 

 در کنار افزودنی ها به ترتیب زیر تغییر می MgCl2ا نسبت به دهی آنهس پمقطر غشاها و هم چنین 

  .کند

Jw(PEG400)>Jw(DO)>Jw(EGME)>Jw(n-BuoH) 

R(n-BuOH)>R(DO)>R(EGME)>R(PEG400) 
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  .واکنشهای شیمیایی بر روی ساختار پلیمر اصلی را نشان می دهد) 42-1(شکل 

  
  ولفون کتون بار دار کردن پلیمر پلی فتاالزینون اتر س-)42-1(شکل 

  

یکی از روشهایی که برای اصالح ساختار غشاء ها به کار برده می شود استفاده از پالسما برای 

 تالش کردند تا ]82 [و همکارانش  Zhao. وارد کردن یک ماده خاص به درون یا سطح غشاء است

ابتدا . اسیون بسازندتریل غشاهای نانوفیلتری از جنس پلی اکریلونUFبا استفاده از این روش از غشاهای 

سپس یک فیلم نازک به .  تهیه کردندDMF را در حالل PANاز % 16محلول پلیمری شامل 

این غشاء ساخته شده را در .  پلی استری کشیدندنگهدارنده میکرو متر بر روی یک 160ضخامت 

اه های سپس غشاهای تهیه شده در دستگ. داخل حمام آب قرار دادند تا جدا سازی فاز کامل شود

 ثانیه در معرض پالسما با 60ون قرار داده شدند و غشاء به مدت گمخصوص پالسما حاوی گاز آر

وسیله مجرای مخصوص وارد سیستم و در معرض غشاء ه سپس مونومر ب.  قرار گرفتW 36قدرت 

 در این مونومر انتخابی.  دقیقه انجام می گیرد50 تا 10 به مدت (Graft)قرار می گیرد و پدیده اتصال 

 و مشاهده شد که حضور این ماده خصوصیت آبگریزی غشاء را بود (Styrene)تحقیق استیرن 
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 به صورت کامل صورت نگیرد سایتهای فعال شده باقی مانده graftingاگر پدیده . افزایش می دهد

این  .در معرض اکسیژن  هوا قرار می گیرند و باعث تشکیل گروههای اکسیژنی بر روی غشاء میشوند

حضور این ماده بر روی سطح غشاء باعث افزایش . امر سبب کاهش خصوصیت آبگریزی غشاء میشود

غشاهای ساخته شده کارایی خوبی برای جدا سازی ترکیبات در . دهی غشاء میشودپس  و شار

 و پس دهی  شار را بر روی graftingاثر زمان  )43-1(شکل . محلولهای آلی از خود نشان دادند

  .شان می دهدغشاء ن

  

  
   و پس دهی غشاءشار بر روی grafting اثر زمان واکنش -)43-1(شکل 
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 یک ترکیب آبدوست است که خصوصیت پلی الکترولیتهای (SCS)کیتوسان سولفاته شده 

 از این ترکیب بعنوان الیه فعال بر روی 2005 در سال ]83[همکارانش  و Miao. آمفوتریک را دارد

PANردند تا غشاهای  استفاده کNFاز .  را بسازندCross-linker به نام گالتر آلدهید برای اتصال 

  .شدعرضی زنجیره های پلیمری به یکدیگر استفاده 

 و گالتر آلدهید SCSنمایش شماتیکی از واکنش های صورت گرفته در کنار ) 44-1( شکل 

  . را نشان میدهد

  

  
  

  
  

  اتصال عرضی آن با گالتر آلدهید سولفاته کردن کیتوسان و -)44-1(شکل 
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، میزان PAN بر روی نگهدارنده SCSنتایج گرفته شده حاکی از آن است که با افزایش غلظت 

اثر غلظت ) 46-1(و ) 45-1 ( هایشکل. کاهش یافته و در عوض پس دهی غشاء افزایش می یابدشار

SCS نسبت به محلول مرکب و پس دهی  غشاء شار را بر روی Na2SO4و  NaClنشان می دهد  .

 و پس دهی شار می تواند باعث تغییر درcross – linkingهم چنین دیده شد که تغییرات زمان 

  .غشاء ترکیبی شود

  
 Na2SO4 و پس دهی غشاء ترکیبی نسبت به شار بر روی SCS اثر غلظت -)45-1(شکل 

  

  
  NaClت به  و پس دهی غشاء ترکیبی نسبشار بر روی SCS اثر غلظت -)46-1(شکل 
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 ساعت مناسب ترین حالت 5/1 حدود cross-linkingنشان می دهد که زمان ) 47-1(شکل 

با بررسی پس دهی این غشاء نسبت به .  را در پی خواهد داشت شاربرای پس دهی و کمترین

 مشاهده شد که این غشاء بار منفی دارد Na2SO4 ،KCl ،MgSO4 ، MgCl2 ،NaClمحلولهای 

  .تحت تأثیر این بار قرار می گیردو کارایی غشاء 

   
  

  
  

   و پس دهی غشاءشار بر روی cross-linking اثر زمان -)47-1(شکل 

  
Qiu  طریقه ساخت غشاهای نانوفیلتراسـیون هیـدروفیلیک را از          2006 در سال    ]84 [ و همکارانش 

 UVو بـا تـابش      آنها با استفاده از روش پلیمریزاسیون       .  کردند بررسی) PEK-C(کاردو  پلی اترکتون   

در این تحقیق اثر    .  نشاندند (PEK-C)مونومرهای آبدوست را روی غشاهای الترافیلتراسیون از جنس         

 سـاختمان شـیمیایی     )48-1(شـکل   . زمان تابش و طبیعت مونومر بـر روی کـارایی غـشاها بررسـی شـد               

PEK-Cرا نشان میدهد  .  
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  PEK-C شکل فرمولی -)48-1(شکل 

  

PEK-C   ل مقاوم بـا خـصوصیت توانـایی تحمـل دماهـای باالسـت کـه از لحـاظ                    یک پلیمر حال

به دلیل حضور گروه کاردو در زنجیره اصلی، ایـن پلیمـر            . مکانیکی خصوصیات منحصر به فردی دارد     

بـه خـاطر   .  حـل میـشود  (NMP) متیـل پیرولیـدون   -N،  (DMF)در حاللهایی نظیر دی متیل فرمامید     

نجیره اصلی به نظـر میرسـد انجـام واکـنش روی ایـن پلیمـر نـسبتاً                  حضور گروه فنل فتالئین کاردو در ز      

مونومرهایی که برای آبدوسـت کـردن غـشاء اسـتفاده شـدند عبارتنـد از آکریلیـک اسـید                    . آسان باشد 

(AA)   هیدورکسی اتیـل متـاکریالت       -2 و (HEMA) .           بـرای بررسـی تغییـرات شـیمیایی و فیزیکـی

آنهـا از یـک   . تغییـرات زاویـه تمـاس اسـتفاده کردنـد      و FT- IR- ATRسطح غشاء از آنالیزرهـای  

بعـد از سـاخت غـشاء، آن را از          .  وات اسـتفاده کردنـد     300 با المپ های با قـدرت        UVدستگاه تابش   

 محلولهـای متـانول     ml 5 . مستقر کردنـد   UVقسمت سطح جلویی غشاء در یک فاصله معین از المپ           

 به این محلـول اضـافه    (BP)خصی بنزوفنون  تهیه شد و مقدار مشHEMA  یا AAوزنی % 10شامل 

غشاء ساخته شده رادر یک ظـرف گذاشـته و محلولهـای تهیـه شـده را روی غـشاء قـرار دادنـد و                         . شد

 با ورود نیتـروژن بـه ظـرف حـاوی محلـول و       UVالبته قبل از تابش .  را به غشاء تاباندندUVتشعشع 

غـشاهای سـاخته شـده و اصـالح شـده در            . نـد غشاء ، اکسیژن حل شده در محلول را از آن خارج کرد           
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 در حمام آلتراصـونیک قـرار گرفتنـد تـا مونومرهـای واکـنش             h 2 متانول و آب به مدت       50% مخلوط  

  .نداده از سطح و درون حفرات غشاء خارج شوند

اثـر  . شـود    استفاده مـی   NaCl  و    Na2SO4برای ارزیابی این غشاها و پس دهی آنها از نمکهای           

. نشان داده شـده اسـت       )49-1(  بر روی فالکس آب غشاهای اصالح شده در شکل            graftingزمان  

  . یابد یابد فالکس آب کاهش می  افزایش میgraftingشود هر چه زمان  همانطور که مشاهده می

  

  
  BP  b (3/0 % BPبدون ) AA  a آب در محلول شار بر روی grafting اثر زمان -)49-1(شکل 

  

این شکل نیـز نـشان   . دهد   اثر زمان تابش را بر روی زاویه تماس نشان می     )50-1(هم چنین شکل    

میدهد که افزایش زمان تابش تأثیر شدیدی بر روی آبدوسـتی یـا همـان کـاهش زاویـه تمـاس غـشاها                       

برد و      را باال می    grafting نسبت   BPآنها نشان دادند که حضور آغازگرهای نوری نظیر         . داشته است 

  .شیمیایی سطح غشاء مؤثر باشد-ی خصوصیات فیزیکی تواند بر رو می
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   اثر زمان تابش بر روی زاویه تماس-)50-1(شکل 

  

 از  (NF) به بررسـی سـاخت غـشاهای نانوفیلتراسـیون           ]85[ و همکارانش  Ismail،  2007در سال   

 در محـدودۀ    (PVPK30)یـدون   لآنها اثرات غلظت پلـی وینیـل پیرو       . جنس پلی اترسولفون پرداختند   

آزمایـشات نـشان داد کـه    . یی و مورفولوژی غشاء بررسـی کردنـد   وزنی را بر روی کارا1-9% غلظتی 

  PVPK30افـزایش غلظـت     . آب و کاهش پس دهی غـشاء میـشود         شار افزایش غلظت  سبب افزایش    

 نـشان داده    )52-1( و   )51-1(این تغییرات بوسیله اشـکال      .  میشود  نیز باعث افزایش شعاع حفرات غشاء    

 در  NaClشود باالترین پس دهی غـشاء نـسبت بـه              دیده می  )51-1( همانطور که در شکل      .ستشده ا 

  .است % 43  حدوداً   bar 5/3 فشار 
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  PVPK30 پس دهی و شعاع حفرات غشاء در مقادیر مختلف -)51-1(شکل 

  

  
  PVPK30 پس دهی وضخامت غشاء در مقادیر مختلف -)52-1(شکل 

  

در ایـن شـکلها     . دهـد   لکترونی گرفته شـده از ایـن غـشاها را نـشان مـی              عکسهای ا  )53-1( شکل  

شـود و     ضخامت الیه نـازک بـاالیی غـشاء کمتـر مـی     PVPK30مشاهده میشود که با فزایش غلظت    

  . شود اندازه حفرات آن بزرگتر می

  

  

  



 ١١١

  
  PVPK30 غشاهای نانوفیلتراسیون در غلظتهای مختلف SEM های عکس-)53-1(شکل 
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Toh   غشاهای پلی ایمیدی     2007 در سال    ]86[همکارانش   و P84 Lenzing به منظـور تهیـه       را 

ایـن غـشاها سـاختار    . غشاهای نانوفیلتراسیون حالل مقاوم بوسیله دی آمینهای آلیفاتیک اصالح کردنـد    

اسفنجی داشته و در حاللهای آلی نظیـر تولـوئن ، متـانول، متـیلن کلرایـد، تتراهیـدروفوران، دی متیـل                       

  . شدند و پایداری خوبی از خود نشان دادندآزمایش متیل پیرولیدون -Nامید و فرم

، (PDA)، پروپـان دی آمـین   (EDA)اتـیلن دی آمـین   : اصالح کننـده هـای آمینـی عبارتنـد از        

 دی -4و   1و   DMFپلـی ایمیـد در محلـول       . (ODA) ، اکتان دی آمین      (HAD)هگزان دی آمین    

این محلول هم زده شد تا یک محلول همـوژن بـه            .   حل شد   C 0 50 دمای در ) 3 به   1( کسان با نسبت    ا

 ساعت در دمای اتاق نگه داشته شد تا حبابهـای هـوای آن              24محلول بدست آمده به مدت      . وجود آید 

 ساعت در حمام متانول     24بایست بوسیله دی آمینها اصالح شوند به مدت           غشاهایی که می  . خارج شود 

  غـشاهای اصـالح شـده و    FTIR-ATRطیـف    )54-1(شکل . ر گرفتند قراCross linkerحاوی 

این تصویر نشان میدهد که در اثـر        . اصالح نشده و هم چنین غشاهای حرارت داده شده را نشان میدهد           

  .اصالح غشاها بوسیله دی آمینها، حلقه ایمیدی باز شده و به دو گروه عاملی آمیدی تبدیل میشود
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 در دماهای  غشاهای اتصال داده شده و اتصال داده نشده و همچنین حرارت یافتهFTIR-ATR  طیف-)54-1(شکل 

  مختلف

  

Kumar تحقیقــات خــود را در زمینــه ســاخت غــشاهای     2000 در ســال ]87[همکــارانش  و 

آنهـا از یـک   .  ثبـت اختـراع ارائـه نمودنـد     مقاوم بـه صـورت  pHنانوفیلتراسیون ترکیبی حالل مقاوم و     

سپس یک محلول   . استفاده کردند ) پلی اکریلونیتریل  ( PAN از جنس    UFبا خصوصیات    نگهدارنده

 قـرار  نگهدارنـده پلیمری شامل یک پلیمر هیدورفیلیک که دارای گروههـای عـاملی فعـال اسـت روی               

سـپس گروههـای فعـال ایـن پلیمـر          .  درصـد از پلیمـر اسـت       5/1- 5/2% گرفت محلول پلیمـری شـامل       

 20 درجه سانتی گـراد و زمـان         20-40 در دمای    Cross-linkingعمل  . شودآبدوست اتصال داده می   

این غشاها توانایی جدا کردن نمکهای معـدنی تـک واالنـس و هـم چنـین      . گیرد   دقیقه انجام می   120تا  
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باشـد کـه در       پلیمر پوشش دهنده کیتوسـان مـی      .  را دارند  200- 1500مولکولهای آلی با وزن مولکول      

سپس غشاء  .  استات سدیم، مخلوط پلیمری را تشکیل میدهد       M 2/0تیک اسید و     اس M 3/0داخل بافر   

از محلول هیدورکسید سـدیم واکـنش میدهـد تـا کیتوسـان               حجمی  / وزنی  %  4خشک شده با مخلوط     

درصـد وزنـی گالتـر      % 2 این غشاها از محلول      Cross-linkingبرای  . استات به کیتوسان تبدیل شود    

  .  دالتون از خود نشان دادند700ین غشاها اندازه حفرات در حدود ذرات ا. آلدهید استفاده میشود

Leeطریقــه ســاخت غــشاهای نــانو فیلتراســیون ترکیبــی پلــی 2005 در ســال ]88 [ و همکــارانش 

از ویژگیهای بـارز ایـن   . آمیدی حالل مقاوم که بوسیله سیلیکون پوشش داده شده اند را بررسی کردند          

آنها . دهی باالست  بلکه خصوصیت حالل مقاوم خوبی نیز از خود نشان دادند             و پس    شارغشاها نه تنها    

 PANآنها ابتدا با اسـتفاده از پلیمـر         . روش پلیمریزاسیون سطحی را برای ساخت غشاها انتخاب کردند        

 درصد وزنی مونـومر دی آمـین و دی کربـو            1/0-10سپس این غشاء در محلول      .  را ساختند  UFغشاء  

این غشاء در محدوده های دمای اتـاق        .  درصد وزنی از سیلیکون قرار داده شد       1/0-3کسیلیک اسید و    

% 10-80 درجه سانتی گراد حرارت دیده و در نهایت برای تهیه غـشاء نانوفیلتراسـیون در محلـول         70تا  

  .وزنی اتانول قرار داده شد

Kurth   دنـد کـه دارای      اسید پایـداری را بررسـی کر        پلیمرهای 2006 در سال    ]89[همکارانش   و

آنها سعی کردند که از این پلیمرها برای ساخت غشاهای . گروههای عاملی مناسب به این منظور هستند     

، محلـولی شـامل تـری اتـیلن         PES از جـنس     UFبعـد از سـاخت غـشاء        . نانوفیلتراسیون استفاده کننـد   

ایـن محلـول قـرار       ساخته شـده در معـرض        UFتتراآمین و دی متیل آمین پیریدین تهیه شد و غشاهای           

، 3، 1یـک محلـول آلـی شـامل     . این محلول به مدت یک دقیقه در معرض محلول قرار گرفت  . گرفتند

این محلول آلـی و     .  تهیه شد  (Monoglyme) نفتالن تری سولفونیل و مونو کلراید و مونو گالیم           -6
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پلیمرهـای بـا   ایـن فرآینـد سـبب تولیـد     . محلول آبی در معرض هم به مـدت یـک دقیقـه قـرار گرفتنـد               

  . گروههای عاملی مناسب در غشاء میشود

  

  نتیجه -23

 سعی بر این است که پلیمرهای انتخاب شده از مهمترین و با کاربرد          ،بر اساس اطالعات ذکر شده    

پلـی اتـر ایمیـد،    پلیمرهایی نظیر پلی سولفون، پلی اتـر سـولفون،    . ترین پلیمرها در این تکنولوژی باشند     

تر اتر کتون، مشتقات سلولز استات، کیتوسان و دیگر پلیمرهای مناسب بـرای سـاخت   پلی اورتان، پلی ا   

غشاء و همچنین به کار بردن افزودنی هـای مختلـف و قابـل اسـتفاده بـه ویـژه از مـوادی کـه منحـصراً                           

ساخت محققین داخل بوده و امید است در این زمینه نتایج منحـصر بـه فـرد و رضـایت بخـشی حاصـل             

  .شود

وسایلی کـه بـرای سـاخت آزمایـشگاهی غـشاء مـورد نیـاز اسـت مـی تـوان بـه دسـتگاه                         از جمله   

ل غـشایی، شـیر تنظـیم فـشار و سـرعت،            اجومتشکل از پمپ، مـ    ( آزمایشگاهی غشاهای نانوفیلتراسیون    

، همزن حرارتی مناسب، تـرازوی  )برای ساخت غشاء( فیلم کش ...) شلنگهای پر فشار، خنک کننده و     

  .  تولید بخار و دیگر وسایل اشاره کرددیجیتالی، دستگاه

وسایل و مواد ذکر شده تصمیم بر این است که با روشهای مختلف که در مـتن  بعد از آماده شدن     

روشـهای  بـا    سـپس     و  سـاخته شـود    NF مرکـب آورده شده است غشاهای آزمایـشگاهی نـا متقـارن و            

کتریزه کـردن و مـشخص نمـودن         بـرای کـارا    .مورد اصالح قرار گیـرد     گوناگون ساختار و سطح غشاء    

، اندازه گیری زاویه تماس بـرای       )AFM و   SEM ( از عکسهای میکروسکوپی    می توان  ءغشاساختار  
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سنجش آب دوستی و آب گریزی غشاء، اندازه گیری بار روی سطح غشاء و همچنین بررسی سـاختار                  

  .وداستفاده نم IR و طیف Xو ترکیب غشاء با استفاده از اشعه 
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 نمونه تهیه مواد اولیه و امکانات الزم برای ساخت
  روشهای ارزیابی آنهاو غشاها آزمایشگاهی 
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   مواد اولیه-1

ط همین دو عامل کنترل خواص یک غشاء به جنس و ساختمان غشاء بستگی دارد و توس

شوند باید خصوصیات زیر  یندهای جداسازی صنایع مختلف استفاده میآغشاءهایی که در فر. شود می

  :را داشته باشند

   باالشار -8

  دهی باال انتخاب گری و پس -9

  پایداری مکانیکی  -10

  مقاومت در برابر گرفتگی  -11

  مقاومت در گستره دمایی باال  -12

  هزینه تمام شده پائین -13

  ن آسانمدوله کرد -14
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شود  یندهای دیالیز، میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون از غشاءهای متخلخل استفاده میآ در فر

ی، جداسازی گاز و نانوفیلتراسیون غشاءهایی با ئیندهای اسمزمعکوس، تبخیر غشاآدر حالیکه در فر

  .باشد نفوذ می انحالل و در این موارد مکانیزم جداسازی،. باشند گر مناسب می الیه متراکم وانتخاب

 سال گذشته راههای مناسبی برای توسعه و پیشرفت پلیمرهایی که در ساخت 20 در طول   

  غشاءهای پلیمریهمین امر موجب گردید که برخی از. شوند، ارائه شده است غشاءها استفاده می

ارهای تا حدود  درجه سانتیگراد و در فش150 درجه سانتیگراد تا 20توانند در گستره دمایی ب

psig2000 قرار گیرنداستفاده  مورد.  

در این تحقیق برای ساخت غشاها از پلیمر پلی اتر سولفون به عنوان پلیمر اصلی استفاده شده 

.  آلمان تهیه گردیده استBASF است که از شرکت g/mol 58000جرم مولکولی این پلیمر . است

  .ان داده شده استنش) 1-2(ساختمان شیمیایی این پلیمر در شکل 

  

  
  )PES(  ساختار شیمیایی پلیمر پلی اتر سولفون -)1-2(شکل 

  

پلی اتر سولفون یکی از پلیمرهای غشایی است که عالوه بر داشتن مقاومت حرارتی باال، سختی 

. عالی و پایداری ساختاری، دارای مقاومت زیادی در مقابل بخار، آب جوش و اسیدهای معدنی است

همه این . ر در بسیاری از صنایع پزشکی، غذایی و تصفیه آب استفاده وسیعی می شوداز این پلیم

خصوصیات سبب شده است که از این پلیمر به عنوان یک ماده قابل توجه در ساخت غشاها استفاده 
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 کیلوگرمی از یکی از 10پلی اتر سولفون پلیمری است سفید رنگ که در کیسه های ]. 8[شود

  .  ده مواد شیمیایی خریداری شده استشرکتهای وارد کنن

  

   روش ساخت غشاها-2

در این فرآیند حداقل سه جزء درگیر هستند و فرآیند نفوذ و جابجایی نقش مهمی را در این 

شماتیک ساخت غشاء با این روش در این روش به فرآیند تر معروف شده است و . کنند فرآیند ایفا می

  .نشان داده شده است)  2-2(شکل 

  

  
  )غیر حالل: NSحالل، : Sپلیمر، : P(وری  گذاری غوطه  فرآیند ساخت غشاء با روش رسوب-)2-2(شکل 

  

برای ساخت غشاء با استفاده از این روش، محلول پلیمری به صورت فیلم نازکی درآمده و در 

ده یا فیلم با استفاده از یک ضخامت دهنمحلولهای پلیمری تهیه شده . شود حمام غیرحالل قرار داده می

، به صورت فیلم هایی با ضخامت مشخص ) نشان داده شده است3-2که تصویر آن در شکل (کش 

  .در می آیند
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   تصویر فیلم کش یا ضخامت دهنده غشاء-)3-2(شکل 
  

 در اثر نفوذ غیر حالل به درون فیلم و تبادل حالل و غیرحالل، سیستم از حالت تک فازی به 

شکل زیر مثالی از یک دیاگرام فازی . گیرد شده و رسوب گذاری صورت میحالت دو فازی تبدیل 

بردار درون شکل ترکیب . را برای مخلوطی از سه جزء پلیمر، حالل و غیر حالل را نشان می دهد

  . متصل می کند) غشاء و حمام انعقاد(ابتدایی محلول پلیمری را به ترکیب نهایی سیستم 

  
  

ای به دو فاز غنی از پلیمر و فاز تهی از   با جدایی فازی کنترل شدهدر این روش، محلول پلیمری

آید و بدنه  فاز غنی از پلیمر بالفاصله بعد از جدایی فاز بصورت جامد در می. شود پلیمر تبدیل می

آورد و میزان  های غشاء را بوجود می آورد، در حالیکه فاز تهی از پلیمر حفره اصلی غشاء را بوجود می
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عملکرد این غشاءها به مورفولوژی آن که در حین جدایی فاز شکل . سازد شاء را تعیین میتخلخل غ

  .گرفته است، بستگی دارد

ویسکوزیته محلول پلیمری در . شود در این روش از یک محلول پلیمری ویسکوز استفاده می

 تا در طول فرآیند،  باشد cp 104شود حدوداً باید بیش از  ور می ای که در حمام غیرحالل، غوطه لحظه

اگر محلول پلیمری ویسکوزیته کافی نداشته باشد، ژل اولیه به وسیله وزن . یکپارچگی غشاء حفظ شود

. شود آیند، تخریب می وری بوجود می غیرحالل، نیروهای مختلف و نابرابرهایی که در حین غوطه

ری، با هدف رسیدن به حداکثر ضرورت ویسکوزیته باال و در نتیجه غلظت بیشتر پلیمر در محلول پلیم

ای که در این  بنابراین سازنده حفره. در تعارض است) سازنده حفره(تخلخل با استفاده از غیرحالل 

  .شود های ضعیف و متورم کننده انتخاب می رود، از حالل روش بکار می

غیرحالل ور شدن در حمام  عالوه بر این حضور سازنده حفره در محلول پلیمری قبل از غوطه   

برای هر سیستمی ضرورت ندارد، مخصوصاً وقتی که حالل غیر فرار با تمایل شدید نسبت به حمام 

در چنین . شود وری ساده در غیرحالل انجام می جدایی فاز با یک غوطه. غیرحالل به کار گرفته شود

جزئی یک محلول دو . مواردی حمام غیرحالل بیانگر یک عامل خارجی ایجاد ناسازگاری است

در اثر نفوذ غیرحالل به درون فیلم و خروج حالل از فیلم، به یک سیستم دو فازی ) حالل -پلیمر(

شود که این دو فازی شدن منتهی به رسوب دادن پلیمر در فاز غنی از  مایع سه جزئی تبدیل می -مایع

  . شود پلیمر شده که در این صورت غشاء تشکیل می

سازنده حفره مثل اتانول در محلول پلیمری سلولزاستات افزایش غلظت غیرحالل ضعیف    

باعث افزایش تخلخل غشاء، که معادل افزایش مقدار آب جذب شده توسط ) حالل(و استون ) پلیمر(

  .نشان داده شده است) 1-2(این حالت در جدول . شود غشاء است، می



 ١٢٧

   اثر افزایش غلظت اتانول در محلول پلیمری سلولزاستات-)1-2(جدول 

   مقدار آب درون غشاء  ها                      مخلوط حالل

  )درصد وزنی (    اتانول   )درصد وزنی (   استون   )درصد وزنی     ( 

7/50  80  20  

3/50  70  30  

4/53  60  40  

2/61  4/53  6/46  

8/56  50  50  

  

پذیری غشاء اثر افزایش غلظت حالل ضعیف سازنده حفره مثل فرمالید بر روی خواص و نفوذ

افزایش غلظت فرمالید باعث متورم شدن . نشان داده شده است )2-2(در جدول  ) CA(سلولزاستات 

از طرفی دیگر این ترکیب با کند کردن روند جدایی فاز . دهد غشاء شده و ضخامت آن را افزایش می

  .شود باعث افزایش تخلخل و نفوذپذیری غشاء سلولزاستات می
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  اثر افزایش غلظت فرمالید به تخلخل، نفوذپذیری و ضخامت غشاء -)2-2 (جدول

     نفوذپذیری آب 

  )سانتیمتر / روز ( 

   وزن غشاء خیس

   وزن غشاء خشک

      ضخامت غشاء

  )میکرون      ( 

      غلظت فرمالید

  )درصد مولی    ( 

0  

0  

26  

128  

384  

71/1  

10/2  

01/3  

46/3  

90/3  

36  

43  

46  

74  

86  

0  

10  

20  

30  

40  

  

کند  نیز اثر مهمی روی ساختار و عملکرد غشاء اعمال می) وری  حمام غوطه( دمای حمام انعقاد 

  .  شده است آورده)3-2(جدول که در 

   اثر افزایش دمای حمام برروی غشاء سلولزاستات-)3-2(جدول 

          نفوذپذیری آب 

  )  روز×بعسانتیمترمر/لیتر میلی       (

  پس دهی   

      نمک

     6/0 خوراک محلول   )درصد ( 

       موالر نمک 

      خوراک آب  

          مقطر

  غشاء خیس   وزن

   غشاء خشک  وزن

  ضخامت غشاء

         خیس 

  )102×متر میلی  (

  دمای حمام

   )(ºCانعقاد 

6/98  

1/97  

1/90  

1/81  

50  

50  

58  

74  

84  

83  

90  

118  

85/2  

80/3  

10/5  

98/6  

2/9  

0/14  

8/22  

0/31  

0  

10  

25  

40  
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کند و در نتیجه تخلخل، میزان تورم و     افزایش دما، شروع دو فازی شدن را سریعتر می

افزایش زمان تبخیر قبل . دهد درحالیکه انتخابگری غشاء را کاهش می. دهد نفوذپذیری را افزایش می

 نفوذپذیری غشاء باعث کاهش اندازه حفره و تخلخل و درنتیجه کاهش) تبخیر جزئی ( وری  از غوطه

  .نشان داده شده است )4-2(این اثر در جدول . شود می

حالل کوچک باشد، یعنی پلیمر تمایل به حل شدن در غیرحالل  -اگر پارامتر برهم کنش پلیمر   

گذاری غشاء به تأخیر  را داشته باشد، درآن صورت دو فازی شدن و در نتیحه رسوب) حالل ضعیف(

برای . کند گیرد که در این صورت تخلخل غشاء نهایی افزایش پیدا می رت میافتد و به آرامی صو می

آب نسبت به . مثال مقایسه دو غیرحالل آب و متانول در ساخت غشاء سلولزاستات قابل توجه است

متانول برای سلولزاستات غیرحالل قویتری است، درحالیکه متانول تا حدی تمایل به حل کردن 

توان نتیجه گرفت غشاء حاصله از غیرحالل متانول متخلخل تر  بنابراین می. ردسلولزاستات در خود دا

در . وری درآب، یک غشاء کامالً متراکم و بدون حفره است است، درحالیکه غشاء حاصله از غوطه

تأثیر بسزایی در ساختار غشاء حاصله ) به غیرحالل ( چنین مواردی افزودن کمی حالل به حمام انعقاد 

  .شتخواهد دا
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   اثر افزایش زمان تبخیر جزئی برروی خواص غشاء سلولزاستات-)4-2(جدول 

       نفذپذیری آب 

  )روز×سانتیمترمربع/ لیتر میلی  (

  دهی نمک پس

  )درصد(
   خوراک 

  رنمک   موال6/0محلول

  خوراک 

  آب مقطر

  /وزن غشاء خیس

  وزن غشاء خشک

  ضخامت غشاء  

      خیس 

  )102×متر میلی(

   زمان تبخیر

  )دقیقه    (

  98   

6/98  

8/98  

3/96  

1/75  

5/71  

72  

50  

54  

50  

50  

36  

116  

84  

86  

80  

72  

50  

88/2  

98/2  

65/2  

41/2  

75/1  

60/1  

9/13  

2/12  

2/10  

5/8  

8/5  

3/5  

1  

3  

5  

20  

20  

30  

  

  

  

را در توان آن  داشته باشد برای از بین بردن الیه پوسته می اگر غشائی با پوسته بدون حفره وجود

هایی از غشاء ساخته شده با روش رسوب  نمونه. ور نمود حمام مخلوطی از حالل و غیرحالل غوطه

به طور کلی با بهینه کردن محلول پلیمری ساخت غشاء . آورده شده است )4-2(گذاری در شکل 

ن از تابکاری حرارتی، تحت فشار قرار دادن و منقبض کرد. ترین غشاء دست یافت توان به مطلوب می

  .شوند جمله عواملی هستند که باعث کاهش تخلخل غشاء می
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  وری  از غشاءهای ساخته شده با روش رسوب گذاری غوطهSEMعکس -)4-2(شکل 

  

های به کار رفته در ساخت غشاهای ترکیبی  بیشتر غشاهای مورد استفاده از جمله نگهدارنده

RO ،NF ،PV و GSداسازی فازی ساخته شده اند از پلیمرهای آلی و از طریق روشی ج.   

  

   تجهیزات الزم بررسی ساختار و عملکرد غشاءها -3

  )SEM( میکروسکوپ الکترونی روبشی -3-1

ای از اوقات بـرای بررسـی سـاختار سـطح رویـی و                برای بررسی ساختار عرضی غشاءهاو  در پاره       

یـن دسـتگاه یـک لنـز        ا. شـود   اسـتفاده مـی   ) SEM(زیرین غشاءها، از میکروسکوپ الکترونی روبـشی      

). 5-2مطـابق شـکل   (کند    الکترو مغناطیسی دارد که پرتو الکترونها را روی نمونه مورد نظر متمرکز می            

شـود و بـه صـورت همزمـان سـیگنالهایی نیـز            یک پراب از الکترونها در سرتاسر سطح نمونه تابیده مـی          

  . گردد ارسال می
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 ثانیـه درون    30در ابتـدا غـشاءها بـه مـدت          . ، غشاءها باید آماده شـوند     SEMبرای گرفتن تصویر    

غـشاءهای یـخ زده     . گردنـد   شـوند تـا بـه طـور کامـل یـخ زده                 قرار داده می   -ºC 170نیتروژن با دمای    

هـای شکـسته شـده        ایـن تکـه   . شوند بدون اینکه تغییری در ساختار آنها ایجاد شود          بالفاصله شکسته می  

د برای پوشش با ذرات طال در دستگاه مخصوص         شوند بع   روی یک نگهدارنده مخصوص چسبانده می     

اتمهای طال روی سطح مقطع و باالیی غشاء یک الیـه نـازک و              . شوند   می  پاشنده تحت خالء قرار داده    

در نهایت بـرای گـرفتن عکـس        . دهند بدون اینکه تغییری در ساختار غشاء ایجاد کنند          رسانا تشکیل می  

SEM دسـتگاه   . گیرنـد   یها درون دستگاه اصلی  قرار م        ، نمونهSEM       در ولتاژهـای مختلـف v 25-5 

 MV2300 Cambridge و Philips-X130در ایـن پــروژه از دو نــوع دســتگاه  . کنــد کـار مــی 

CamScanاستفاده شده است .  

  

  

  
  SEM نمایی از دستگاه -)5-2(شکل 
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  )AFM( میکروسکوپ نیرو اتمی-3-2

از میکروسکوپ الکترونی اتمـی بـسیار مفیـد    برای آنالیز دقیق مورفولوژی و زبری سطح، استفاده   

توان عکسهای با کیفیت باال در حد نـانومتر از سـطح غـشاءها                با استفاده از این میکروسکوپها می     . است

تـوان   عـالوه بـر اینکـه مـی    . نشان داده شده است) 6-2( در شکل   AFMطرز عملکرد دستگاه    . گرفت

 محاسـبه   AFM و عکـسهای     AFM افـزار مربـوط بـه        زبری سطح غشاءها را با استفاده همزمان از نرم        

، غشاءها  AFMبرای گرفتن عکسهای    . توان اندازه حفره های سطح غشاء را نیز بدست آورد           کرد، می 

در نهایـت، از  . شـوند   بریده شده و بر روی مکان خاصی چـسب زده مـی       cm 1 × cm 1های    در اندازه 

ــدازه اســکنهای مختلــف مثــل    عکــسبرداری µm 2 × µm 2 و µm 1×  µm 1ســطح غــشاءها در ان

 DualScope (DME model C-21)دسـتگاه اسـتفاده شـده در ایـن پـروژه از نـوع       . شـود  مـی 

  .باشد می

  

  
  

  AFM نمایی از عملکرد دستگاه -)6-2(شکل 
  

پروفیل ارتفـاع   . آیند  بدست می  AFMهای غشاء با استفاده از پروفیل ارتفاع تصاویر            حفره اندازه

 ارائه شده اسـت، وجـود   AFM که توسط شرکت سازنده دستگاه       SPMافزار    که در نرم  قابلیتی است   



 ١٣٤

هـا را در      تـوان انـدازه حفـره        مـی  AFMبا اسـتفاده از پروفیـل ارتفـاع در نقـاط مختلـف عکـس                . دارد

بـر ایـن اسـاس ردیفهـای        . شـوند   ها با نظم صعودی مرتب می       این حفره . قسمتهای مختلف بدست آورد   

  :]1[آید  درصد از رابطه زیر به دست می50 میانی یا ردیفهای

   Median ranks (or 50% ranks) = 
4.0
3.0

+
−

n
k                    )1(            

  

k          شماره حفره مرتب شده در نظم افزایشی و n     باشـد   گیری شده مـی      تعداد کل حفره های اندازه .

. شوند گیری در کاغذ احتمال لگاریتمی رسم می       اندازههای    های محاسبه شده، بر حسب حفره       این میانی 

از این گراف  . ها دارای توزیع نرمالی باشند، گراف حاصله به صورت خط راستی خواهد بود              اگر حفره 

متوسط اندازه  . را به دست آورد   ) σp(و انحراف استاندارد هندسی     ) µp(ها    توان متوسط اندازه حفره     می

ارز است و انحراف استاندارد هندسـی نیـز بـا نـسبت بـین       عی حفره ها هم درصد شماره تجم50حفره با   

بـا اسـتفاده از متوسـط انـدازه حفـره و            . ]3 و 2[  درصد شماره تجمعی حفره ها تطابق دارد       50  و    13/84

ها را نیز با اسـتفاده از معادلـه زیـر بـه دسـت                 توان توزیع اندازه حفره     انحراف استاندارد محاسبه شده می    

  :آورد
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شود  ها به سطح کل غشاء تعریف می به صورت نسبت بین سطح حفره) Sp(تخلخل سطح غشاءها 

 : گردد که معادله آن به صورت زیر تعریف می

              Sp = 100
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2 ×
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ii dfNπ                                     )3(        

     
  .  باشند  میid کسری از تعداد حفره ها با قطر ifها و  تعداد کل حفرهNدر معادله فوق 
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 بدسـت آورد،    AFM و تـصاویر     SPMافـزار     توان با استفاده از نرم      از پارامترهای دیگری که می    

 AFMبـه دسـت آوردن زبـری سـطح بایـد از تـصاویر سـه بعـدی                   بـرای   . باشد  زبری سطح غشاءهامی  

. شـود   اختالف در مورفولوژی سطح غشاءها، از مقادیر مختلف زبری سطح آنها ناشی می            . استفاده کرد 

  :شوند پارامترهای اصلی زبری سطح به سه دسته تقسیم می

  :گردد ؛ که از رابطه زیر محاسبه می)Ra( زبری میانگین -1
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  .تعداد نقاط در سطح داده شده، هستندpN در مساحت داده شده وZ میانگین avgZکه در آن

تـرین فرورفتگـی      رتفاع بین پنج تا از  بلندترین ارتفاع و پنج تـا از کوتـاه               اختالف میانگین در ا    -3

)Rz(آید ؛ که از رابطه زیر به دست می:  
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  گیری بار سطح غشاء با استفاده از زتا پتانسیل   اندازه-3-3

بـرای ایـن    . شود  ا، از پارامتر زتا پتانسیل استفاده می      برای اندازه گیری میزان بار روی سطح غشاءه       

 اسـتفاده شـده   Electro Kinetic Analyzer (EKA 1.00, Anton-Paar)منظور از دستگاه 

جامدِ سطوح ماکروسکوپی اندازه گیری     / می تواند زتا پتانسیل را در فصل مشترک مایع         EKA.  است

یـک محلـول    . یزشی و جریان ریزشی انجام مـی شـود        این کار به ترتیب  براساس روش پتانسیل ر        . کند

بسته به مقاومـت نمونـه در   . الکترولیت در سل اندازه گیری جایی که نمونه وجود دارد، جریان می یابد        

جریان الکترولیت توسط یک پمـپ      . برابر جریان، اختالف فشاری در سل اندازه گیری بوجود می آید          

اخـتالف  ) . 7-2شـکل  (جهت جریان در طول سـل مـی شـود     ایجاد می گردد که موجب انتقال بار در         

به اندازه گیری الکترودهای متصل شده در انتهـای سـل، بدسـت مـی               ) پتانسیل ریزشی (پتانسیل حاصله   

زتـا  ) I∆(و جریـان ریزشـی      ) U∆(، پتانـسل ریزشـی      )p∆(با اندازه گیری مقادیر اختالف فشار       . آیند

نـدازه گیـری زتـا پتانـسیل،  غـشاءها در انـدازه هـای معینـی                            در آزمایـشات ا   . پتانسیل به دست می آیـد     

) cm2× cm2 (گیریها در دمای  اندازه. شوند بریده میºC 25 و pH  8/6 در محلول KCl  با صـفحه 

ــی ــا پلــ ــل مبنــ ــاکریالت  متیــ ــی) PMMA(متــ ــام مــ ــود انجــ ــا  . شــ ــفحه مبنــ ــن صــ ــدازه ایــ   انــ

 mm10 ×mm  38×    mm50باشد  می .  
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   شماتیک اندازه گیری زتا پتانسیل-)7-2(شکل 
  

  گیری زاویه تماس  اندازه-3-4

زاویـه تمـاس    . ]4[شـود   گیری زاویه تماس غشاء از قطره چسبده به سـطح اسـتفاده مـی               برای اندازه 

برای محاسبه زاویه تماس، مماسـی از قطـره         . کند  شکل یک قطرۀ ریز را روی سطح جامد توصیف می         

همانگونـه کـه در     (باشد    شود که زاویه بین مماس و سطح جامد زاویه تماس می            میبه سطح جامد رسم     

زاویـۀ تمـاس بزرگتـر نـشان دهنـده آبگریـزی بیـشتر بـرای سـطح                  ).  نـشان داده شـده اسـت       8-2شکل  

برای تعیـین میـزان آبدوسـتی      . غشاءست در حالیکه سطوح آبدوست دارای زاویه تماس کمتری هستند         

ــدازه   غــشاءهای ســاخته شــده، زا  ــتگاه ان ــا اســتفاده از دس ــشاء ب ــین آب و ســطح غ ــه تمــاس ب ــر             وی گی

G10-KRUSS های    نمونه ها در اندازه   . گیری شده است     اندازهcm 4 ×cm 2        بریده شـده و بـا آب 

آب دو بار تقطیر    . شوند  ها روی یک نگهدارنده سیاه رنگ چسبانده می         این نمونه . شوند  مقطر شسته می  

برای به حـداقل رسـاندن خطـای    .  مایعٍ ستون در آزمایشات زاویه تماس به کار رفته است    شده به عنوان  

A :محلول الکترولیت  
B و C :شیر سلونوئیدی  
D :سنسور دما  
E :پمپ  
F :سنسور فشار  
G :الکترود اندازه گیری  
H :سل اندازه گیری  
J :نمونه  
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گیری و میانگین آنها به عنوان        گیریها، زاویه تماس در پنج مکان مختلف از نمونه اندازه           مربوط به اندازه  

  .زاویه تماس نهایی گزارش شده است

  

  
  گیری زاویه تماس    اندازه-)8-2(شکل 

  
  FTIR-ATRلیز طیف سنجی آنا -3-5

. کنـد    اطالعات مهمی را دربارۀ ساختار شیمیایی غـشاءها فـراهم مـی            FTIR-ATRسنجی    طیف

طیفهای مادون قرمز با استفاده از فـشردن یـک تکـۀ کوچـک غـشاء در برابـر عنـصر انعکـاس داخلـی                         

)IRE(  سـنجی در شـکل        اصول عملکرد دستگاه طیـف    . آید   بدست می)سـت نـشان داده شـده ا     ) 9-2. 

گردد و به سمت پائین مـنعکس          می IREنور وارد   . شود   متمرکز می  IRE روی انتهای    FTIRتشعشع  

 بـه درون پلیمـر   IREاز سـطح  ) حدود یـک میکـرون  (در هر انعکاس داخلی، فاصله کوتاهی  . شود  می

 شـده    استفاده cm 4 ×cm 2هایی با اندازه      سنجی از نمونه    برای طیف . شود  غشاء توسط اشعه نمایان می    

  . انجام شده استcm-14000 تا cm-1  400 رزولوشن بین cm-1 4 اسکن با 32. است
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    FTIRسنجی   طرز کار دستگاه طیف-)9-2(شکل 

  

   )DSC(گرماسنجی پویشی دیفرانسیلی -3-6

پذیری مخلوط پلیمرها در هنگام تهیه محلول قالبی و سـاخت غـشاء، از                میزان امتزاج   بررسی برای

توان مقادیر دمـای انتقـال        بدین صورت که می   . ماسنجی پویشی دیفرانسیلی استفاده شده است     آنالیز گر 

غـشاءهای سـاخته شـده از       . ای را با استفاده از آنالیز گرماسنجی پویشی دیفرانسیلی بدسـت آورد             شیشه

ال آن دسـته از غـشاءهایی کـه دارای یـک دمـای انتقـ              . گیرنـد   مخلوط پلیمرها تحت این آنالیز قرار می      

ای هـستند،     پذیر هستند ولی غشاءهایی که دارای دو دمای انتقال شیـشه            باشند، کامالً امتزاج    ای می   شیشه

 Stanton 780بــرای آنــالیز گرماســنجی پویــشی دیفرانــسیلی از دســتگاه . باشــند پــذیر نمــی امتــزاج

Redcraft STA-استفاده شده است .  
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  )TGA(آنالیز حرارتی ثقلی -3-7

 بررسی میزان پایداری حرارتی برخی از غشاءهای ترکیبـی سـاخته شـده، از آنـالیز حرارتـی                   برای

 10توان پارامترهایی مانند دمای تخریب اولیه ، دمـای    با استفاده از این آنالیز می     . گردد  ثقلی استفاده می  

 بـرای   راºC  700درصد کاهش وزن، حداکثر دمای تخریب و درصـد وزن پلیمـر باقیمانـده در دمـای    

 پارامترهـای فـوق بـرای غـشاءهای ترکیبـی و              از مقایسۀ  .غشاءهای مختلف ساخته شده، به دست آورد      

آنالیز حرارتـی ثقلـی     . توان به نتایجی درباره خواص حرارتی آنها دست پیدا کرد           غشاءهای خالص، می  

 min/ºC 10 در هوا با سرعت گرم کـردن  -Stanton Redcraft STA 780با استفاده از دستگاه 

  .گردد انجام می

  

  گیری خواص مکانیکی غشاءها  اندازه-3-8

بعد از اینکه غشاءها کامالٌ خشک شدند، مقاومت مکانیکی آنها شامل استحکام کششی و درصد 

 ASTM D882 مطابق با استاندارد Shimazu AG-10-TBافزایش طول، با استفاده از دستگاه 

 درجه 25دمای (ا در اندازه استاندارد و در شرایط محیطی ه برش همه نمونه. گیری شده است اندازه

برای به حداقل رساندن خطای در اینجا نیز . انجام شده است)  درصد68سانتیگراد، رطوبت نسبی 

گیری و میانگین آنها   نظز در پنج مکان مختلف از نمونه اندازه گیریها، خواص مورد مربوط به اندازه

  .گزارش شده است
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  ستم ارزیابی غشاها  سی-3-9

برای انجام بررسی های تجربی پیرامون ارزیابی غشاها و به منظور نشان دادن شرایطی از یک 

همراه با یک مدول آزمایشگاهی مناسب که ) 10-2شکل (واحد صنعتی، یک واحد آزمایشگاهی 

  .اصطالحاً  سل نامیده میشود، طراحی و ساخته شده است

  

  

  
  یشگاهی نانو فیلتراسیون  واحد آزما-)10-2(شکل 

  
 با (batch  concentration)در انجام تحقیقات، روش عمل بصورت فرایند تغلیظ ناپیوسته 

در این روش، جریان خروجی از غشاء .  در سل انتخاب شد(cross flow)جریان متقاطع خوراک 

(permeate) از چرخه خارج و جریان عبور نکرده از غشاء   (retentate)ور کامل به مخزن   به ط

از طرف دیگر مسیرها و اتصاالتی که در . برای این کار پمپی با فشار باال نیاز است. باز می گردد
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محدوده اعمال فشار هستند از جمله سلی که غشاء در ان قرار میگیرد باید توانائی تحمل فشار باال را 

  . داشته باشند

 480 Qmax = ، bar 110  Pmax =، oC  50= Max (Lit/hr)پمپ دستگاه دارای مشخصات 

Temp باقی مسیر از شلنگهای است از مسیر جریان که از جنس فلز به غیر از چند قطعه.  می باشد 

  . فشار قوی تشکیل شده است

سیستم دارای یک شیر  برای کنترل فشار اعمال شده توسط پمپ و یک شیر مسیر فرعی 

(bypass) کنترل فشار و همچنین تنظیم سرعت جریان خطی  است که همراه با شیر فوق برای

  .روی غشاء به کار میرود

 ضدزنگ و آلومینیوم ضخیمسلی که غشاء در داخل آن قرار می گیرد از دو قطعه مجزا از جنس 

ضد اسید تشکیل شده است که با پیچ و مهره به یکدیگر متصل شده و فضای بین آنها توسط یک 

این سل بر اساس یک مدل نمونه ). 11-2شکل (آببندی می گردد  کامالً (o-ring)واشرحلقه ای 

توسط تراشکار در شهر یزد ساخته شده و بعد از آماده شدن به وسیله شلنگهای فشار قوی به دیگر 

  . قطعات وصل شد

در این شرایط سطحی از غشاء که در معرض . غشاء صفحه ای بین این دو قطعه قرار می گیرد

این سل به دو شلنگ که یکی از این شلنگها برای .   استm2 002/0 دودخوراک قرار میگیرد ح

 از آن است، (retentate)ورود خوراک به سل و دیگری برای خروج جریان عبور نکرده از غشاء 

  .متصل می شود

قطعه باالئی سل دارای یک حوضچه به صورت مستطیلی است که دو طرف آن در راستای طول 

قطعه . تصل است که شلنگهای ذکر شده در باال به این دو مجرا وصل هستندمستطیل، به دو مجرا م
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در این قسمت به جای  .پائینی سل هم دارای یک حوضچه کوچک با ابعاد حوضچه قطعه باالئی است

مجراهای ورودی و خروجی، در ته حوضچه سه مجرای کوچک برای خروج جریان عبور کرده از 

در داخل این گودی یک الیه اسفنج مقاوم در پشت غشاء قرار . ت تعبیه شده اس(permeate)غشاء 

 فلزی (support)در زیر این الیه هم یک نگهدارنده . می گیرد تا مانع از تغییر شکل آن گردد

  .متخلخل قرار داده شده تا سطح غشاء به طور یکنواخت در معرض فشار اعمال شده قرار گیرد

  

  

  ایش قسمت فوقانی سل غشائی آزم-الف

  
   قسمت تحتانی سل غشائی آزمایش-ب

    سل غشائی آزمایشی-)11-2(شکل 
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 قرار دارد که فشار جریان فاز غلیظ را پیش bar 30-0در مسیر جریان دو عدد فشار سنج روغنی  

  . و پس از گذر از سل نشان می دهند

فی خوراک  وجود دارد که مقدار اضا(bypass)قبل از ورود خوراک به سل یک مسیر جانبی 

شکل .   لیتر گنجایش دارد5مخزن یک ظرف پالستیکی است که حدوداً . را به مخزن باز می گرداند

 و چگونگی اتصال قطعات به یکدیگر را به صورت یک طرح کلی دستگاه استفاده شده ) 2-12(

ای اتصاالت استفاده شده بیشتر از جنس شلنگهای فشار قوی و لوله ه. نشان می دهدنمونه طرح 

بعد از پمپ اتصاالت لوله های پالستیکی . پالستیکی برای پیشگری احتمالی از خوردگی می باشند

قرار گرفته اند و بعد از متصل شدن به یکی از فشار سنجها و تعبیه یک مسیر برگشتی برای ایجاد 

سل حاوی  بار این لوله را به 100جریان برگشتی، شلنگ فشار قوی با توان تحمل فشارهای بیش از 

جنس سل بسیار سخت بوده که توسط تراشکاری و با دستگاههای مخصوص . غشاء مرتبط می سازد

خروجی این سل توسط یک شلنگ فشار قوی دیگر به لوله های پالستیکی حاوی . ساخته شده است

فشار سنج متصل شده است که جریان عبور نکرده از غشاء از آن مسیر عبور کرده و پس از عبور از 

اما جریان خروجی از غشاء در . یک حجم سنج مجدداٌ به درون تانک حاوی خوراک بر می گردد

  . یک ظرف جمع آوری شده و جرم آن توسط ترازوی دیجیتال اندازه گیری می شود
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   طرح دستگاه آزمایشگاهی نانو فیلتراسیون با جریان متقاطع-)12-2(شکل 

  

یک لوله مسی خمیده که به شیر . بتدریج گرم می شودچرخش مداوم در سیستم  خوراک دراثر

با کم وزیاد کردن شدت جریان . آب شهری متصل شده در درون مخزن خوراک قرار داده شده است

  .آب خنک کننده می توان دمای خوراک را تحت کنترل در آورد

ل برای تعیین سرعت جریان در داخل سل از اندازه گیری دبی حجمی جریان خروجی از س

(retentate)اندازه گیری دبی حجمی جریان توسط اندازه گیری حجم مایع .  استفاده می شود

از تقسیم دبی حجمی جریان خروجی بر سطح . خروجی در محدوده زمانی معین صورت می گیرد

تنظیم و کنترل . ورودی سیال به حوضچه باالئی سل، سرعت عبور سیال از روی غشاء بدست می آید

  .  حجمی جریان در این سیستم بصورت همزمان صورت می گیردفشار و دبی

برای این کار . تعیین شار خروجی از غشاء به روش توزین سیال خروجی از غشاء انجام می گیرد

دو عدد ظرف پالستیکی نسبتا محکم با وزن مشخص به نوبت در بازه های زمانی معین در زیر سل 
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از .  از سه منفذ خروجی داخل آنها ریخته می شود(permeate)قرار گرفته وجریان خروجی از غشاء 

 (permeate) برای اندازه گیری وزن خروجی از غشاءgr001/0 یک ترازوی دیجیتالی با دقت 

  .استفاده میشود

  

   روش ارزیابی غشاها-4

استفاده ) rejection(تراوش شده و پس دهی ) flux(برای ارزیابی غشاها از دو پارامتر فالکس 

فالکس تراوشی غشاء نشان دهنده توانایی نفوذ پذیری غشاء نسبت به برخی مواد به ویزه آب  .  شودمی

بعد از مهیا . و پس دهی توانایی غشاء در مانع شدن از عبور مواد دیگر از درون غشاء را نشان می دهد

ای ساخته  از غشاهcm2 22کردن دستگاه برای عمل فیلتراسیون، یک برش مستطیل شکل با مساحت 

بعد از قرار دادن برش غشایی مورد نظر در بین دو قطعه . شده در درون سل غشایی تعبیه می گردد

 آب مقطر برای هر قطعه (flux)سل، نخستین قدم در تمامی آزمایشهای انجام شده اندازه گیری شار 

و پس دهی غشاها، در تمامی آزمایشهای مربوط به اندازه گیری شار . از غشاء مورد آزمون می باشد

 m/s 6/0، فشار های مختلف و همچنین سرعت جریان خطی سیال روی غشاء حدود oC 25دما 

بعد از جمع آوری آب خارج  شده از غشاء در مدت زمان مشخص و وزن کردن . انتخاب شده است

 (lit/m2.h) یا (kg/m2.h)آن، می توان شار آب مقطر را بر حسب واحدهای متداول آن یعنی 

  .دست آوردب

پس از خارج کردن آب مقطر از مخزن، محلولهای فلزات سنگین به ترتیب جای آن را گرفته و 

این شرایط .  دقیقه مورد عمل فیلتراسیون قرار می گیرند30تحت پارامترهائی که قبالً ذکر شد به مدت 

نین اندازه گیری برای اندازه گیری میزان تراوش غشاء و همچ. در تمامی آزمایشات یکسان می باشد
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با استفاده از فرمول .   با غلظت معین استفاده شده استCd و Pbپس دهی غشاء از دو محلول مجزای 

  :زیر می توان درصد پس دهی غشاء را بدست آورد

R (%) = [1- Cp/Cf] × 100  
 غلـظـت یون در محلول تراوش شده از  Cp غلظت یـون در درون خـوراک وCfکه در آن 

  .باشدغشاء می 
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  بخش سوم

  
  

تهیه و ساخت غشاهای نانو حفره پلیمری نامتقارن 
نار نانوتیوبهای اصالح بر پایه پلی اتر سولفون در ک

  شده با پلی کاپروالکتون به عنوان افزودنی  
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   مقدمه -1

غشایی به خاطر سریع بودن و مصرف کم انرژی یک تکنولوژی جالب توجه جداسازی  یندآفر

اتهای کاربرد غشاها به ویژه فرآیند نانوفیلتراسیون در عملی. ]1[است که نیازی به تغییر فاز ندارد 

داروسازی، شیمیایی، کاغذسازی، نیمه رسانا، نساجی، و فرآیندهای تصفیه آب و پساب درحال 

هدف اصلی در تهیه غشاهای نانوفیلتراسیون کنترل ساختار غشاء بوده که برکارایی . افزایش می باشد

  . غشاء اثر خواهد گذاشت

ای  س مزیتهای عمده و ویژهنسبت به غشاهای سنتی اسمزمعکو) NF(غشاهای نانوفیلتراسیون 

 معموالً دارای فالکس بیشتر هستند و در فشار کمتر عمل NF غشاهای . برای فیلتراسیون آب دارند

 تجاری از پلیمرهای آلی NFبیشتر غشاهای . شود می کند، که این امر باعث کاهش مصرف انرژی می

علت مقاومت و کارایی باالتر در به ) معدنی( اما غشاهای مرکب از مواد غیرآلی. شوند ساخته می

  . ]2-4[بسیاری از کاربردهای  جداسازی استفاده می شوند
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به دلیل قدرت مکانیکی خوب، مقاومت حرارتی باال و توانایی شکل ) PES(سولفون  اتر پلی

به هر حال از جمله عیوب مهم . دهی آن ماده انتخابی برای بسیاری از کابردهای ساخت غشاء است

PESتهیه غشاء قابلیت نفوذپذیری کم و تمایل فراوان به انسداد است که ناشی از کافی نبودن  برای 

 و آمید استات سلولز، پلی آکریلونیتریل،  در مقایسه با سایر پلیمرها از قبیل پلیPESخاصیت آبدوستی 

  .باشد پلی ایمید می

 از این تکنیکها اضافه یکی. روشهای زیادی جهت افزایش آبدوستی غشاها بکار گرفته شده است

به کاهش تمایل مسدود شدن  های آبدوست به محلول پلیمری غشاهاست که منجر کردن افزودنی

با خواص ویژه از قبیل خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی ) CNT(نانوتیوبهای کربنی . شود غشاء می

اصالح . ]5-7[فته اند و الکتریکی هم از لحاظ آکادمیک و هم از لحاظ صنعتی مورد توجه قرار گر

 ها و دستیابی به مواد با CNT ها روشی شناخته شده جهت بهبود خواص CNTدیواره بیرونی 

، اصالح  هاCNTیک شیوه شناخته شده  جهت افزایش کارایی . باشد خواص جدید و قابل توجه می

ع مونومر قابل انحالل در بعد از اصالح، این مواد نه تنها با توجه به نو. ]8-9[باشد  شیمیایی آنان می

ها و  حاللهای مختلف هستند بلکه دارای گروههای عاملی بوده که آنها را جهت استفاده در واکنش

محققان فراوانی توانسته اند که مولکولها و درشت مولکولهای . فرایندهای مختلف مستعد می نماید

 های دارای مواد پلیمری CNTاز طرف دیگر، .  ]8[ ها متصل کنند CNTمختلفی را روی دیواره 

  . ]10-12[به ترکیبات مولکولی جدید با خواص جالب توجه جدید تبدیل می شوند 

در این تحقیق غشاهای مرکب پلی اتر سولفون حاوی نانوتیوبهای اصالح شده با پلی 

اثرات نانوتیوبهای چند دیواره کربنی اصالح . ساخته شدند) PES/PCL-MWNT(کاپروالکتون 
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 از قبیل PESبر روی خواص و ویژگیهای غشای ) PCL-MWNT(کاپروالکتون  ا پلیشده ب

  .کارایی،  ساختار و افزایش خواص ضد انسداد و خود پاک کنندگی غشاء مورد مطالعه قرار گرفتند

  

  آزمایشات-2

   مواد و وسایل-2-1

یدون پیرول وینیل پلی. ،)آلمان( BASFاز شرکت ) Mw=58,000 g/mol(اترسولفون  پلی

)PVP,25,000g/mol ( دی متیل استامید)DMAc ( وکلروفرم از شرکتMerckاز .  تهیه شدند

 جهت بررسی میزان پس دهی Merck تهیه شده از شرکت Pb(NO3)2 و Cd(NO3)2نمکهای 

 ، وزن مولی %96<عیار : با خواص زیر) BSA(پودر بووین سرم آلبومین .  غشاها استفاده شد

KDa 66 ،7=pH لیت حال وmg/ml  40در  آب از سیگما تهیه شد  .ε- کاپروالکتون از شرکت

Alderich اتیل 2-استانوس. و با استفاده از عمل تقطیر تحت ایجاد خأل تصفیه گردید تهیه شده 

 در حین مطالعه از . تهیه شدSigmaشرکت  از ) Stannous-2-ethylhexanoate(هگزانوت 

  .ده شدآب مقطر برای کلیه آزمایشات استفا

  

  PCL تهیه نانوتیوبهای کربنی اصالح شده با -2-2

CNT پیشین در تحقیقاتو بر اساس شیوه های ارائه شده  ها بر طبق روشهای گزارش شده 

  HNO3 و H2SO4  از  1 به 3 ها در یک مخلوط با نسبت CNTبطور خالصه . باز شدندمحققین 

پس از سرد شدن و فیلتر شدن، با آب . د ساعت رفالکس ش10مخلوط حدود . آسیاب و پخش شدند

 6 درجه سانتی گراد و به مدت 120 های باز شده در دمای CNT.   شستشو داده شدندpH = 5درای 
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به آمپول پلیمریزاسیون مجهز )  موالر003/0( در تولوئن Sn(oct)2 میلی لیتر 1. ساعت خشک  شدند

 درجه سانتی 60تحت شرایط خالء و در دمای تولوئن . به هم زن مغناطیسی و ورودی خأل اضافه شد

 برای CNTمیزان  (CNT کاپروالکتون و -ε میلی لیتر از 1.  دقیقه تبخیر شد30گراد به مدت 

 و به oC25 آمپول پلیمریزاسیون در دمای . به آمپول پلیمریزاسیون اضافه می شود) g002/0 واکنش

 به oC 60سپس تحت شرایط خالء و در دمای .  دقیقه تحت امواج  فراصوتی قرار می گیرد10مدت 

 oC 120آمپول پلیمریزاسیون به خوبی  مهر و موم شده و در دمای .  ساعت نگه داری می شود1مدت 

. پس از سرد شدن، محتویات آمپول در کلروفرم حل می شود.  ساعت هم ئزده می شود10به مدت 

شکل . ]13-14[سرعت رسوب داده می شود اتر به  اتیل  محلول را تصفیه نموده و محصول در دی 

به صورت شماتیک چگونگی اتصال پلی کاپروالکتون را به دیواره خارجی نانوتیوبهای کربنی ) 3-1(

  . را نشان می دهد

                      

  
   روش تهیه نانوتیوبهای کربنی اصالح شده با پلی کاپروالکتون-)1-3(شکل 
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  PCL-MWNTs/PES تهیه غشاهای  -2-3

 درصد 3و ) DMA( در دی متیل استامید PES درصد وزنی از 18محلول پلیمری با انحالل 

از طرف دیگر محلولی شامل درصدهای مختلفی از             . تهیه می شود) PVP(وینیل پیرولیدین  وزنی پلی 

PCL-MWNT)  درصد 3 و 5/1، 5/0حدود W/V (ان یکسانی از کلروفرم در میز)ml 7/0 ( تهیه

 درجه سانتی 50 ساعت در دمای 5عمل هم زدن محلول به مدت . شده و به محلول اضافه می شود

ترکیب درصد محلولهای پلیمری برای ) 1-3(جدول .  صورت می گیردrpm200گراد و دور هم زن 

 منظور خارج شدن حبابهای بعد از تشکیل یک محلول همگن و به. ساخت غشاها را نشان می دهد

پس از آن محلول پلیمری در .  ساعت نگهداری می شود24هوا، محلول پلیمری در دمای اتاق بمدت 

 با استفاده از یک فیلم کش  بروی یک ساپرت mµ 150دمای  اتاق بدون پروسه تبخیر با ضخامت 

ر درون یک حمام آب پس از کشیدن فیلم پلیمری، ساپرت شیشه ای  د. شیشه ای کشیده می شود

 ساعت نگهداری می شود تا حالل و پلیمر قابل انحالل در 20مقطر فرو برده شده و به مدت حداقل 

  .آب از فیلم پلیمری خارج شوند

  

  ترکیب درصد غشاهای ساخته شده-)1-3(جدول                                           

Membrane                          PES(%)           PVP(%)         PCL-MWNTs(%) 

M0                                        18                     3                          - 

M1                                        18                     3                         0.5 

M2                                        18                     3                         1.5 

M3                                        18                     3                          3 
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   روشهای ارزیابی غشاها -2-4

توسط دستگاه  PCL های حاوی CNTساختار و سیمای غشاهای اصالح شده با : )TEM(تست 

TEMعکسهای.  مشاهده شدندTEM با استفاده از دستگاه )Philips CH 200, LaB6 –Cathode 

160 kv (ثبت شدند .   

) SEM(سطح و مقطع عرضی غشاها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی : )SEM(تست 

بعد .  و سپس شکسته شدندنمونه های غشایی در نیتروژن مایع منجمد شده. مورد ارزیابی قرار گرفتند

 KV 25از پوشاندن  نمونه ها با طال، غشاها توسط  یک میکروسکوپ الکترونی روبشی فیلیپس در 

  .مورد ارزیابی   وثبت عکس قرار گرفتند

برای اندازه گیری زاویه تماس آب غشاءهای تهیه شده، از سیستم اندازه : تست زاویه تماس با آب

از آب مقطر به عنوان .  ساخت کشور آلمان استفاده می شودG10 Kruss  مدل  گیری زاویه تماس

گیری ها استفاده شده و زوایای تماس بین آب و سطح غشاء برای ارزیابی  مایع سنجش در تمام اندازه

برای کاهش خطای آزمایش، زاویه تماس در پنج مکان . گیری می شود میزان آب دوستی غشاء اندازه

  . گیری شده و میانگین آن ثبت می گردد ندازهمختلف  از سطح غشاء ا

 تغییر ساختار شیمیایی غشاهای ساخته شده با استفاده از یک دستگاه - FTIR- ATRتست 

FTIR- ATR مدل Equniox 55 Broukerساخت کشور آلمان مورد ارزیابی قرار می گیرد  .  
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   ارزیابی کارایی غشاها-2-5

 تهیــه شــده و در درون ســل غــشایی مربــوط بــه دســتگاه cm2 22یــک ورقــه غــشایی بــه انــدازه 

 25 در دمـای     bar 8 دقیقه بـا فـشار         15فالکس همه غشاها به مدت      .  نانوفیلتراسیون قرار داده می شود    

 بـرای تمـام     m/s  6/0سرعت جریان روی سطح غـشاء حـدود         . درجه سانتیگراد اندازه گیری می شود     

تهیه شده و به عنوان Cd(NO3)2  و  Pb(NO3)2 از mg/L 500محلولهای . غشاها انتخاب می شود

بوسـیله فرمـول زیـر مـی        .  خوراک استفاده می شوند تا سرعت تراوش  وپس دهی آنها مشخص شـود             

  : ]16[غشاء را پیدا کرد ) Rejection(توان میزان پس دهی 

1001% ×











−=

f

pR
λ
λ  

pλ   و λf      به هدایت یونها در permeate  و خوراک )feed(  میـزان پـس دهـی یونهـا بـا      .  اشـاره دارنـد

 Hana 8733 و بـا اسـتفاده از هـدایت سـنج مـدل     permeate انـدازه گیـری میـزان هـدایت محلـول      

  . تعیین می شود)ساخت کشور ایتالیا(

  

  ارزیابی پدیده انسداد غشایی و بازیافت فالکس  -2-6

شده در برابر عبور جریان در طول مقدار انسداد غشایی را می توان به وسیلۀ مقدار مقاومت ظاهر 

. فرآیند فیلتراسیون و تمیز کردن را می توان به وسیلۀ میزان و مقدار مقاومت حذف شده نشان داد

  .مقاومت ایجاد شده ناشی از نشستن یک الیه از مواد بر روی سطح غشاء است

  :یر نشان دادفالکس عبوری از این الیه و همچنین از غشاء را می توان به وسیلۀ فرمول ز

  
tA

mJ
∆

=
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  زمان فرایند فیلتراسیون∆t سطح غشاء و A مقدار جرمی آب تراوش شده از غشاء، mکه در آن 

  .است

 با غلظت BSA، مخزن خوراک به وسلیه محلول (Jwi)بعد از اندازه گیری فالکس آب مقطر 

   . (Jp) گرم بر لیتر پر شده و فالکس عبوری از غشاء اندازه گیری می شود 1/0

و میزان )  دقیقه10به مدت (  فیلتراسیون، سطح غشاء به وسلیه آب مقطر شسته شده h 2 از بعد

به منظور ارزیابی مقاومت غشاء در برابر . (Jwc)آب تراوشی از غشاء مجدداً اندازه گیری می شود 

  .  استفاده می شود(FRR)انسداد، از نسبت بازیافت فالکس 

  100)( ×=
wi

wc

J
JFRR  

 از معادالت زیر (Rir) و مقاومت برگشت ناپذیر (Rr)شان دادن مقاومت برگشت پذیر برای ن

  . ]17[استفاده می شود 

100)((%) ×
−

=
wi

pwc
r J

JJ
R  

  

         100)((%) ×
−

=
wi

wcwi
ir J

JJ
R  
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   بحث و تشریح-3

   TEM آنالیز تصویر -3-1

ده با پلی کاپروالکتون را  گرفته شده از نانوتیوبهای کربنی اصالح شTEMتصویر ) 2-3(شکل 

این تصویر به وضوح نشان می دهد که پلی کاپروالکتون با موفقیت به سطح نانوتیوبها . نشان می دهد

این عمل سبب بهتر حل شدن نانوتیوبها حاوی پلی . متصل شده و ساختار آنرا تغییر داده است

. ری هموژن می شودکاپروالکتون در محلول پلیمری شده و باعث تشکیل یک محلول پلیم

نانوتیوبهای غیر اصالح شده به خاطر دارا بودن ویژگیهای مواد معدنی نمی توانند در سرتاسر محلول 

  .  پلیمری به صورت یکنواخت حل شوند بنابراین تشکیل محلول هموژن مشکل خواهد بود

  

  

  
  الکتون مربوط به نانوتیوبهای کربنی اصالح شده با پلی کاپروTEM شکل -)2-3(شکل 
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   طیف شیمیایی غشاها-3-2

 ثبت شده از سطح غشاهای اصالح نشده و  اصالح شده با ATR-IR، طیف )3-3(شکل 

و ) M0) aمقایسه دوطیف گرفته شده از غشاء . نانوتیوبها حاوی پلی کاپروالکتون را نشان می دهد

دار نانوتیوبها اصالح  که حاوی بیشترین مقM3به وضوح نشان می دهد که در غشاء ) M3) bغشاء 

 ظاهر می شود که مربوط به cm-1 1720شده با پلی کاپروالکتون است یک پیک مشخص در ناحیه 

این طیفها ثابت می کنند که نانوتیوبها . گروه کربونیل موجود در ساختار پلی کاپروالکتون است

وانسته اند بر ساختار شیمیایی اصالح شده با پلی کاپروالکتون به خوبی وارد بدنه پلیمری غشاء شده و ت

  .  آن تاثیر بگذارند
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   M3 (b) و غشاء M0 (a) طیف شیمیایی غشاء -)3-3(شکل 

  

   AFM و SEM تصاویر -3-3

 گرفته شده از سطح مقطع عرضی و سطح باالیی غشاها به خوبی تاثیر حضور SEMتصاویر 

ون را بر روی ساختار غشاهای تهیه شده را نشان می نانوتیوبهای کربنی اصالح شده با پلی کاپروالکت

  . دهند

مقایسه این . مقطع عرضی غشای پلی اترسولفون غیر اصالح شده را نمایش می دهد) 4-3(شکل 

تصویر با تصویرهای مقطع عرضی غشاهای حاوی نانوتیوبهای کربنی اصالح شده با پلی کاپروالکتون 



 ١٦١

ه حفرات موجود در قسمت پایینی غشاء دستخوش تغییر شده به خوبی نشان می دهد که شکل و انداز

  . در واقع حفرات بسته و اسفنجی شکل به حفرات بزرگ انگشتی شکل طویل تبدیل شده اند. است

  

  

  

  

  

   M0 مقطع عرضی غشاء SEM تصویر -)4-3(شکل 
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   M1 مقطع عرضی غشاء SEM تصویر -)5-3(شکل 

  

  

   M2عرضی غشاء  مقطع SEM تصویر -)6-3(شکل 
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   M3 مقطع عرضی غشاء SEM تصویر -)7-3(شکل 

  

  

 

   با بزرگنمایی بیشترM3 مقطع عرضی غشاء SEM تصویر -)8-3(شکل 
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در غشای اصالح نشده یک ساختار با قسمت فوقانی ضخیم و فشرده تر و یک قسمت تحتانی 

چار تغییر شده است ولی این ساختار اندکی د) 5-3(در شکل . حاوی حفرات بسته وجود دارد

در تصاویر اخیر دیده می . قابل مشاهده است) 7-3(و ) 6-3(تغییرات عمده و قابل توجه در شکلهای 

شود که ساختار اسفنجی شکل با حفرات کروی موجود در قسمت تحتانی غشاء از بین رفته و ساختار 

ا اهمیت و قابل رویت دیگر آن یک تغییر ب. انگشتی شکل با اندازه طویل جای آنان را گرفته است

است که با افزایش مقدار نانوتیوبهای کربنی اصالح شده با پلی کاپروالکتون در محلول پلیمری، 

 به M3عالوه بر تغییر در شکل و اندازه حفرات، تخلخل دیواره های غشاء افزایش یافته و در غشاء 

. وذ پذیری غشاء در این حالت افزایش یابدمی توان انتظار داشت که نف. باالترین مقدار خود می رسد

 اندکی تخلخل در M2 این تخلخل دیواره قابل مشاهده نیست ولی در غشاء M1 و M0در غشاهای 

در . با بزرگنمایی بیشتر این گفته را واضح تر نشان می دهد) 8-3(شکل . دیواره غشاء دیده می شود

می توان گفت که در حضور . ه کرد می توان حفرات متعددی را نیز مشاهدM3سطح غشاء 

 و OH–نانوتیوبهای کربنی اصالح شده با پلی کاپروالکتون و به خاطر حضور گروههای عاملی نظیر 

C=O بر روی نانوتیوبهای اصالح شده، میزان آبدوستی محلول پلیمری افزایش یافته و همین امر بر 

حضور در واقع این تغییرات به خاطر . هد بودروی تشکیل فیلم پلیمری در حمام انعقاد تاثیر گذار خوا

در ساختار نانوتیوبهای کربنی اصالح شده با پلی کاپروالکتون حاوی گروههای عاملی آبدوست 

مخلوط پلیمری است زیرا هر چه میزان نسبی آن کاهش یابد ساختار فشرده وبسته تری برای غشاء 

پلی کاپروالکتون حاوی گروههای عاملی  نتیجه کلی این است که افزایش مقدار. تولید می شود

و افزایش تخلخل غشاء و متعاقباً کاهش ضخامت ) finger-like(سبب افزایش حفرات آبدوست 

در  C=Oو  OH-پلی کاپروالکتون حاوی گروههای عاملی حضور . الیه باالیی غشاء می شود
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لت سرعت نفوذ غیر حالل به محلول پلیمری باعث ناپایداری ترمودینامیکی آن می شود و در این حا

پلی در واقع در این حالت به خاطر حضور ]. 18[درون پلیمر و خروج حالل از درون آن تغییر می کند 

 و گروههای نسبتاً آبدوست، برهمکنش غیر حالل با کاپروالکتون حاوی گروههای عاملی آبدوست

یک الیه فعال در سطح مشترک فیلم پلیمری افزایش یافته و همین امر سبب می شود که به سرعت 

این الیه فعال از مبادله سریع حالل و غیر حالل جلوگیری کرده و . پلیمر با غیر حالل تشکیل شود

و اتصال و ) تشکیل دهنده حفرات(افزایش زمان مبادله حالل و غیر حالل سبب رشد فاز تهی از پلیمر 

و افزایش تخلخل غشاء می ) finger-like(پیوستگی آنها به یکدیگر سبب تشکیل حفرات بزرگ 

. معموالً افزایش حفرات بزرگ در ساختار غشاء سبب کاهش ضخامت الیه باالیی غشاء می شود. شود

نانوتیوبهای کربنی اصالح شده با پلی کاپروالکتون عالوه بر گروههای عاملی آبدوست دارای البته 

 سبب ایجاد تغییراتی در ساختار غشاء  آنهازنجیره های آلکیلی آب گریز نیز هستند که حضور و تاثیر

، اندکی ضخامت الیه فوقانی غشاء افزایش یافته است که احتماالً به خاطر دافعه M3در غشاء . می شود

بیشتر گروههای آلکیلی بر یکدیگراست که منجر به  فاصله گرفتن زنجیره های پلیمری از یکدیگر و 

نتیجه این امر افزایش فالکس و تغییر کارایی . شاء  می شودافزایش تخلخل بیشتر در دیواره و سطح غ

  . غشاء می شود

ذکر شده است، موارد باال ) 2-3(داده های مربوط به اندازه گیری زاویه تماس آب که در جدول 

شایان ذکر است که هر چقدر میزان زاویه تماس آب با یک سطح کاهش یابد به . را تایید می کند

باالترین مقدار عددی ) 2-3(در جدول . مایل آبدوستی آن سطح است و بالعکسنوعی نشان دهنده ت

نانوتیوبهای این غشاء اصالح نشده است و حاوی .  استM0زاویه تماس حاصل شده مربوط به غشاء 

بنابراین میزان آبدوستی آن نسبت به سایر غشاها . کربنی اصالح شده با پلی کاپروالکتون نمی باشد
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نانوتیوبهای کربنی اصالح شده با پلی کاپروالکتون میزان آبدوستی حاوی  در غشاهای  اما. کمتر است

 درجه هستند 3/51 و 8/52 دارای زاویه تماسی حدود M2 و M1غشاهای . غشاها افزایش یافته است

 اندکی M3مقدار زاویه تماس آب برای غشاء . که نشان دهنده افزایش میزان آبدوستی آنهاست

ه است که احتماالً به خاطر حضور زنجیره های آلکیلی آبگریز موجود در پلی افزایش یافت

  .   درجه رسانده است9/60کاپروالکتون است که زاویه تماس را به حدود 

  

  

   زاویه تماس آب با غشاهای تهیه شده-)2-3(جدول 

Membrane                        Water contact angle (o) 

M0                                            66.7 (±2.0) 

M1                                            52.8 (±1.1) 

M2                                            51.3 (±1.5) 

M3                                            60.9 (±2.0) 
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. نشان داده شده است) 12-3(تا ) 9-3(شکلهای  ثبت شده از سطح غشاء در SEMتصاویر 

این شکل به . را نشان می دهد) M0( بدون نانوتیوبهای اصالح شده PESسطح غشاء ) 9-3(شکل 

نانوتیوبهای کربنی اصالح اما با ورود . خوبی یک سطح بدون حفره و تقریباً صاف را نشان می دهد

 به تدریج سطوح چین خورده و حفره دار مشاهده شده با پلی کاپروالکتون در ساختار غشاهای بعدی

در .  است مشاهده می شودM3که مربوط به غشای ) 12-3(این تغییرات به خوبی در شکل . می شوند

 در ساختار غشاء، یک ساختار کامالً چین PCL-MWNTsاین غشاء به دلیل حضور باالترین مقدار 

  . خورده و حفره دار قابل رویت است

   

  

  

  

   M0 از سطح غشاء SEM تصویر -)9-3(شکل 
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 M1  از سطح غشاءSEM تصویر -)10-3(شکل 

  

   

   M2  از سطح غشاءSEM تصویر -)11-3(شکل 
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   M3 از سطح غشاء SEM تصویر -)12-3(شکل 

  

  

   میزان عبور و پس دهی غشاها-3-4

وذپذیری غشاها و حضور نانوتیوبهای کربنی اصالح شده با پلی کاپروالکتون سبب افزایش نف

دیده می شود که غشاء بدون ) 13-3(با مشاهده شکل . تغییر در میزان پس دهی آنها شده است

اما حضور . است) L/m2 h 28(نانوتیوبهای اصالح شده دارای کمترین فالکس آب تراوشی 

یزان نانوتیوبهای کربنی اصالح شده با پلی کاپروالکتون سبب می شود که فالکس آب تراوشی به م

 با بیشترین مقدار نانوتیوبهای کربنی اصالح شده با M3زیادی افزایش یابد به طوری که برای غشای 

 فالکس آب M2 و M1برای غشاهای .  می رسدL/m2 h 61پلی کاپروالکتون این مقدار به حدود 

  . است  L/m2 h 57 و 37تراوشی به ترتیب 
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 ی ساخته شده و اصالح شده میزان فالکس آب تراوشی غشاها-)13-3(شکل 

 

 Pbبه خوبی توانایی غشاهای تولید شده برای جداسازی و پس دهی یونهای فلزی ) 14-3(شکل 

 Pb برای پس دهی یونهای M0به خوبی دیده می شودکه میزان توانایی غشاء .  را نشان می دهدCdو 

دو یون مشاهده نمی شود  تقریباً مشابه است و تفاوت قابل مالحظه ای برای جداسازی این Cdو 

اما با افزایش مقدار مقدار نانوتیوبهای کربنی اصالح شده با پلی ). Cdبرای % 7/8 و Pbبرای % 7/6(

% 27 و 5/22، 21 به Cdکاپروالکتون به درون ساختار غشاها، میزان پس دهی غشاها برای یون فلزی 

ن وجود این غشاها نتوانستند به خوبی با ای.  افزایش می یابدM3 و M1 ،M2به ترتیب برای غشاهای 

 را از محلول جداکنند و پس دهی غشاهای اصالح شده و اصالح نشده برای پس دهی Pbیونهای 

 با بیشترین فالکس M3بنابر این می توان گفت که غشاء .  چندان با هم متفاوت نیستPbیون فلزی 

 مطلوب ترین غشاء در میان غشاهای  مناسبترین وCdآب تراوشی و باالترین میزان پس دهی یون  

  . تولید شده است
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   Pb و Cd میزان پس دهی غشاهی ساخته شده نسبت به یونهای -)14-3(شکل 

  

.  را نشان می دهدBSAمیزان تمایل غشاهای تهیه شده به انسداد در حضور ) 15-3(شکل 

باشد که تمایل شدیدی به  می BSAخوراک استفاده شده برای بررسی میزان انسداد غشاها، محلول 

مولکولهای پروتئین بر روی سطح غشاء نشسته و سبب . نشستن بر سطح غشاها و انسداد غشاها دارد

با افزایش ضخامت این الیه میزان عبور سیال از غشاء . ]19[ایجاد یک الیه بر روی غشاء می شوند 

نانوتیوبهای کربنی حاوی % 3نشان می دهد که غشای اصالح شده با ) 15-3(شکل . کاهش می یابد

)  دقیقه120حدود ( نسبت به غشای اصالح نشده، در طول عمل فیلتراسیون ) M3(پلی کاپروالکتون 

 دارای فالکس کمتری  M2 و M0 ،M1غشاهای . فالکس عبوری باالیی از خود نشان می دهند

  .  در طول فرآیند فیلتراسیون هستندM3نسبت به غشای اصالح شده 
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   در طول فرآیند فیلتراسیونBSA تغییرات فالکس محلول -)15-3 (شکل

  

حضور . در واقع این پدیده به خاطر کمتر بودن تمایل به انسداد برای غشاهای اصالح شده است

گروههای عاملی آبدوست در ساختار غشاهای اصالح شده با نانوتیوبهای حاوی پلی کاپروالکتون، از 

هر چند در طول فرآیند فیلتراسیون .  سطح غشاء جلوگیری می کندنشستن ذرات پروتئین بر روی

 تعلق دارد اما به خاطر ایجاد حفرات متعدد بر M3 به غشاء BSAبیشترین فالکس تراوشی محلول 

روی سطح غشاء و افزایش تخلخل غشایی، و همچنین افزایش میزان آبگریزی این غشاء نسبت به سایر 

 در درون ساختار غشاء محتمل BSAدن و محصور شدن مولکولهای غشاهای اصالح شده، گیر افتا

نتایج به دست آمده در .  می شودM3تر می شود و همین امر سبب افت فالکس بیشتر در غشای 

در این جدول دیده می شود که حضور نانوتیوبهای کربنی . این گفته را تایید می کنند) 3-3(جدول 

دا سبب افزایش کمیت بازیافت فالکس می شود که احتماالً به اصالح شده با پلی کاپروالکتون ابت

در واقع بیشترین مقدار بازیافت فالکس و . خاطر حضور گروههای عاملی آبدوست در غشاء می باشد
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اما در غشاهای اصالح شده .  مشاهده می شودM1کمترین مقدار مقاومت برگشت ناپذیر، در غشای 

M2 و M3کس کاهش می یابد که به دلیل ساختار پر حفره و متخلخل ، میزان کمیت بازیافت فال

هرچه میزان آبگریزی غشاء بیشتر باشد . غشاهای اصالح شده و افزایش میزان آبگریزی غشاها است

نکته جالب این است که هرچند میزان . تمایل به مسدود شدن به وسیله ترکیبان آلی افزایش می یابد

ت اما به دلیل حضور گروههای عاملی آبدوست در ساختار  کم اسM3بازیافت فالکس در غشاء 

غشاء ناشی از حضور نانوتیوبهای کربنی اصالح شده با پلی کاپروالکتون، میزان مقاومت برگشت 

این بدان معنی است که این غشاها .  از دیگر غشاها بیشتر استM3پذیر ایجاد شده بر سطح غشاء 

لی می توانند بر روی ساختار آن بنشینند اما این مواد می دارای ساختاری هستند که هرچند مواد آ

 Rrمقدار پارامتر .  نسبت به سایر غشاها کنده شوندM3توانند سهل تر و راحتر از سطح غشاء 

با افزایش مقدار نانوتیوبهای کربنی اصالح شده با پلی کاپروالکتون در درون ) مقاومت برگشت پذیر(

  . غشاء افزایش می یابد

  

  میزان بازیافت فالکس و مقاومتهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر غشاها -)2-3(ل جدو

Membrane                                   FRR (%)                  Rir (%)             Rr (%) 

M0                                              13.3                           86.6              1.9 

M1                                              16.1                           83.8              2.1 

M2                                              15.3                           84.7              3.0 

M3                                              11.1                           88.9              6.1 
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   نتیجه گیری-4

با قدرت مکانیکی خوب، مقاومت حرارتی باال و توانایی شکل دهی ) PES(سولفون  اتر پلی

از جمله مهمترین . مطلوب، ماده انتخابی مناسب و مفیدی برای بسیاری از کابردهای ساخت غشاء است

برای تهیه غشاء، قابلیت نفوذپذیری کم و تمایل فراوان به انسداد است که ناشی از کافی  PESعیوب 

آکریلونیتریل، استات سلولز،   در مقایسه با سایر پلیمرها از قبیل پلیPESنبودن خاصیت آبدوستی 

ی در تحقیق حاضر غشاهای مرکب پلی اتر سولفون حاوی نانوتیوبها. باشد آمید و پلی ایمید می پلی

اثرات نانوتیوبهای چند . ساخته شدند) PES/PCL-MWNT(اصالح شده با پلی کاپروالکتون 

بر روی خواص و ویژگیهای ) PCL-MWNT(کاپروالکتون  دیواره کربنی اصالح شده با پلی

 از قبیل کارایی، ساختار و افزایش خواص ضد انسداد و خود پاک کنندگی غشاء مورد PESغشای 

نانوتیوبهای کربنی اصالح شده با پلی کاپروالکتون میزان حاوی در غشاهای  . دمطالعه قرار گرفتن

این غشاها دارای فالکس آب تراوش شده نسبتاً باالیی در مقایسه . آبدوستی غشاها افزایش یافته است

ساختار عرضی و سطحی غشاهای اصالح شده به خوبی تاثیر حضور . با غشاهای اصالح نشده هستند

پس دهی . ی اصالح شده با پلی کاپروالکتون را بر روی ساختمان غشاها را نشان می دهدنانوتیوبها

مناسب این غشاها نسبت به یونهای سنگین به ویژه یون کادمیم نوید دهنده تولید نوع جدیدی از 

غشاهای نانو حفره پلیمری ترکیبی برای حذف آالینده های موجود در آب به ویژه یونهای فلزات 

  .ستسنگین ا

         نام با ISI  کار تحقیقاتی برای چاپ در یک مجلهدر پایان قابل ذکر است که نتایج این

Desalinationارسال شده است  .  
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  بخش چهارم

  
  

الیه نازک تهیه و ساخت غشاهای نانو فیلتراسیون 
به منظور حذف و پلیمری ) TFC( ترکیبی

     Cd و Pbجداسازی یونهای 
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   مقدمه -1

غالباً بوسیله صنایع وکارخانه ) Cd( و کادمیم )Pb(ونهای سرب یونهای فلزات سنگین نظیر ی

به طور قابل مالحظه ... های هسته ای، متالوژیکی و ذوب فلزات، دباغی و چرم، معدن، باطری سازی و

این فلزات سمی عالوه بر آلودگی زیست محیطی سبب ایجاد . ای وارد محیط زیست می شوند

 عنوان مثال کادمیم سبب ایجاد بیماریهایی نظیر کاهش ظرفیت به. مشکالت بهداشتی نیز می شوند

ستخوان، سرطان و فشار خون می شود در حالی که سرب می تواند سیستم ششها، نرمی و پوکی ا

بنابراین به نظر . ]1[عصبی مرکزی را تخریب کرده و باعث نارسایی کلیوی و سیستم ایمنی بدن شود 

  . ای فلزات سنگین امری ضروری و اجتناب ناپذیر استمی رسد که جداسازی محیط از یونه

 تولید آب صنعتی، ،ء پساباز قبیل احیافرآیندها در بسیاری از ) NF( نانو فیلتراسیون یندآفر

غشاهای  . شده است کاربردههبمولکولی مختلف وزن شیرین کردن آب و در جداسازی ترکیبات با 

در سراسر جهان دارای  رمعکوس و الترافیلتراسیونم بین اسیقابلیتهای جداسازبا ) NF(نانوفیلتراسیون 

 و تراوشی خوبجریان  ملکرد در فشار پایین،عهایی از قبیل  اهمیت زیادی هستند زیرا دارای مزیت
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 تا به امروز  توسعه یافتهNFبیشتر غشاهای  .]1-3[ظرفیتی می باشند توانایی پس دهی یونهای چند 

غشاهای نا زیرا مزیتهای متعدد کلیدی نسبت به  هستند) TFC( نازک دارای یک ساختار مرکب الیه

  .]5 و 4[ دارند متقارن

 می  ه  ساپرت متخلخل ساخت   الیه    یک  یک غشای مرکب با تشکیل یک الیه متراکم بسیار نازک روی          

الیـه نـازک    . هر الیه قادر است متناسب با وظیفه خاص خود بهینه می شود            TFCدر یک غشای    . شود

حالی که الیه   می تواند در جهت ایجاد فالکس تراوشی مطلوب و پس دهی مناسب تهیه شود در                 فعال

. بهینه شـود از غشاء مقاومت برای جریان عبوری و کاهش   قدرت مکانیکی مطلوب    یجاد  ساپرت برای ا  

ون پلیمریزاسی است که در میان آنها فرآیند        شدهشناخته    ترکیبی NFچندین فرآیند برای تهیه غشاهای      

ــطح ــی ازس ــدهای ی یک ــرین فرآین ــورد بهت ــتفاده  م ــداول اس ــتمت ــوم   P.W. Morgan.  اس مفه

سـطح  واکنش پلیمریزاسیون در  .]6[ برای اولین بار تشریح کرد 1965 را در سال  یپلیمریزاسیون سطح 

  . دهد  رخ میامتزاج ناپذیردو مایع مشترک 

مورفولـوژی و کـارایی      روی ساختار،  را بر    )Surfactant(دترجنتهای شیمیایی   بسیاری از محققان اثر     

قابـل  بررسی تحقیقات صورت گرفته نـشان داد کـه پـژوهش            . ]7-11[اند  غشاها مورد بررسی قرار داده    

ی رای ساخت الیه غشایی نـازک توسـط پلیمریزاسـیون سـطح           سورفکتنتها ب ای راجع به کاربرد       مالحظه

  . وجود ندارد

 بـا اسـتفاده از تـری    PES سـاپرت  روی غـشای     بـر ) رازین آمید پیپ(در این تحقیق، یک الیه نازک پلی      

مواد مورد نیـاز واکـنش      به عنوان   ) TEA( و تری اتیل آمین   ) PIP( ینازپیپر،  )TMC(سول کلراید   یم

 )CTAB(ی   کاتیون ،)SDS(مختلف آنیونی   از سورفکتنتهای    .می شود  تشکیل   ی،طحسپلیمریزاسیون  
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ارتبـاط بـین   در واقع سعی مـی شـود کـه    . می شودی استفاده فاز آبدر ) Triton X-100(غیریونی و 

  .دوبررسی شمقادیر مختلف سورفکتنتها خصوصیات و ویژگیهای غشاء با 

  بـا اسـتفاده از     PES/PAجداسـازی غـشاهای نانوفیلتراسـیون صـفحه ای          و ویژگـی    پس دهی   توانایی  

غـشاها  مقاومـت  . د به عنوان محلول خوراک بررسی مـی شـو   Pb(NO3)2 و  Cd(NO3)2محلولهای  

.  بررسـی مـی شـود   )Bovine Serum Albumin) BSAبا محلـول   غشایی انسدادپدیده در برابر 

  .دوشمی بررسی  مختلف  بدست آمده با آزمایشاتTFCو ترکیب شیمیایی غشاهای اء ساختار غش

  

  ات آزمایش-2

  وسایلمواد و  -2-1

 بـا وزن مولکـولی    (ن  وپلـی اتـر سـولف     .  می شـود   آب مقطر استفاده  ها از   آزمایشمطالعه در تمامی    دراین  

، پلـی وینیـل پیرولیـدون     . می شود آلمان بکار برده     BASF تهیه شده از شرکت      ) گرم بر مول   000/58

  )TEA( تری اتیـل آمـین    ) PIP( ینزیپراپ) TMC( سول کلراید یتری م ) DMAc(ل استامید   تیم دی

سـولفات  سیل  سدیم دود . قرار می گیرد  اده  استف، مورد   Merckتهیه شده از شرکت     کلریلیک  آو اسید 

)SDS( ید امتیل آمونیوم بروم ستیل تری)CTAB(  وتریتون)Triton X-100 (  ازخریـداری شـده  

 پـس دهـی   .آنیونی، کاتیونی و غیریـونی اسـتفاده مـی شـوند    سورفکتنتهای به عنوان  ،Merckشرکت 

مـورد  از غشاء   هدایت یون عبوری     میزان با اندازه گیری      Pb(NO3)2 و   Cd(NO3)2غشاها نسبت به    

  .تهیه شدسیگما شرکت از ) BSA(  آلبومینپودر بووین سرم. بررسی قرار می گیرد
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  PES ساپرت  تهیه-2-2

 به همـراه  )DMAc( متیل استامید در دی PESوزنی درصد   17ن با حل کردن     وساپرت پلی اتر سولف   

 تریتـون   وزنـی  درصـد    2،اسید اکریلیک   نیدرصد وز PVP(  ،3(پلی وینیل پیرولیدون     وزنی   درصد 10

X-100 درصد وزنی 5  و  REG 600 ایـن محلـول پلیمـری بـرای     . تهیه می شـود عنوان افزودنی ه ب

 دور در دقیقـه     400حـدود   هم زدن   سرعت  . تهیه می شود  سانتیگراد  درجه   50در دمای    ساعت   5مدت  

 سـاعت   4مـدت   مای اتـاق بـه       در د  محلول پلیمری، این    پس از تشکیل محلول همگن    . انتخاب می شود  

یک پارچـه غیـر بـافتی از        پس از آن محلول  روی       . دوشمی  جهت خارج شدن حبابهای هوا نگهداری       

با یک الیه پلیمری      شده و به وسیله یک فیلم کش       ریخته) mµ150 حدود   با ضخامت (پلی استر   جنس  

این پس از   . شود   می تهیهانی  زم تاخیربدون  % 30 اتاق و در رطوبت      یدما در   mµ 150ضخامتی حدود   

قابـل حـل در     هـای    ساعت قرار داده تا  بیشتر حالل و پلیمر         24 به مدت    اء را درون حمام آب    غشعمل،  

  .دنخارج شواز بدنه غشاء آب 

  

   نازک ساخت غشاهای مرکب الیه-2-3

 cm20 × 5/7   در درون یک قاب تفلونی که دارای یک حرضچه به ابعاد PESغشاهای ساپرت   

 است، محکم ثابت گشت به نحـوی کـه سـمت رویـی یـا بـاالیی غـشاء در معـرض                       cm 7/0رتفاع    و ا 

 و TEA درصـد وزنـی    PIP ، 2/0 درصـد وزنـی   15/0یـک فـاز آبـی شـامل      . محیط قرار مـی گیـرد     

بر روی سطح باالیی سـاپرت ریختـه   )  درصد وزنی5/0 و 25/0، 1/0( غلظتهای متفاوت سورفکتنت ها   

سطح غشاء بوسـیله یـک   .  دقیقه در دمای اتاق بر روی ساپرت بماند5د که به مدت    شد و اجازه داده ش    

بعـد از خـارج     . غلطک نرم مورد عمل قرار گرفت تـا ذرات بـسیار ریزحبـاب از محلـول خـارج شـوند                   
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) TMC( تری میسویل کلرایـد       1/0 هگزان با درصد وزنی      n–کردن محلول روی غشاء، محلول آلی       

دقیقـه،   5عـد از حـدود      ب. ه شد تا واکنش پلیمریزاسـیون سـطحی انجـام گیـرد           بر روی سطح غشاء ریخت    

 درجه سانتی گـراد   70 دقیقه در دمای     5به مدت   اضافی از سطح غشاء خارج گشته و غشاء         آلی  محلول  

یند بـه نحـوی اسـت کـه فقـط سـطح خـارجی غـشاء در                 آفر. دریگمی  قرار  تاثیر هوای گرم قرار     تحت  

این غلظتهـا بـر اسـاس غلظتهـای پیـشنهادی در تحقیقـات              . ی قرار می گیرد   معرض محلولهای آلی و آب    

ترکیب درصد اجزای مورد نیاز برای فرآینـد پلیمریزاسـیون سـطحی در             . ]12[گذشته انتخاب شده اند     

  . ذکر شده است) 1-4(جدول 

  اهای الیه نازک مرکبشترکیب درصد غ -)1-4(جدول 
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  غشاهاآنالیز  -2-4

نمونـه هـای    .  بررسی مـی شـود     SEMآزمایش  با استفاده از     مقطع عرضی غشاها     وسطحی  های  بخش  

 آنهـا بـا یـک میکروسـکوپ در     ،بـا طـال  دادن غشایی در نیتروژن مایع شکسته شـده و پـس از پوشـش           

  .  می شوندمشاهده

) AFM(اتمـی  نیـرو   صـافی و مورفولـوژی سـطح غـشاء از میکروسـکوپ             جهت آنالیز میـزان زبـری،       

 .مـی باشـد   )  دانمارک C-21مدل  (نوری الکترونی   میکروسکوپ  یک   AFMابزار  . داستفاده می شو  

ای چـسبانده     سطح شیـشه  یک  روی  بو  شده  بریده   cm² 1 یتقریب با مساحت    غشاهااز   یکوچکقطعات  

  .مشاهده می شونداسکن شده و  mµ 1×1  حدود  در یک سایزسپس غشاها. دوشمی 

به یک  ی مجهز   آلمان  FT-IRبا استفاده از یک طیف سنج        PAنازک  الیه  شیمیایی غشاهای   تغییرات  

. انـدازه گیـری مـی شـود       اسـکن    32برای هر نمونـه     . بررسی می شود  ) ATR  (دهندهانعکاس  دستگاه  

  .  استcm-1 4دستگاه و رزولوشن دقت تفکیک 

در . مـی شـود    اسـتفاده بار سطح غـشا     ارزیابی میزان    برای   یپتانسیل زتا از اندازه گیریهای پتانسل جریان      

 وادار   این اندازه گیرها یک پتانسیل هنگامی القا می شود که یونهای درون یک الیه دوگانه الکتریکی               

ارتبـاط بـین     . یک جریان می شوند، در نتیجه یک اختالف پتانسیل بوجود می آیـد             به همراه به حرکت   

–Helmholtzه وســیله معادلــه   بــε زتــاو پتانــسیل  Ε∆پتانــسیل در حــال جریــان قابــل ســنجش     

Smoluchowski با استفاده از روش Fairbrother- Mastin13[دست می آیده ب[ :  

)1(                          
ε
ηε
P

KE
∆
∆

=  

پتانـسیلهای زتـا   . مقـدار عبـوری مـی باشـد      εفشار اعمال شـده و       ∆P،   رسانایی K،  ویسکوزیته ηکه  

انـدازه گیـری    (EKA 1.00, Anton-Paar, Swiss)غشاهای تهیه شده توسط آنالیزور الکتروکینیـک  
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بـرای هـر    پتانسیل زتا   شده و    استفاده M 001/0  KCl  یک محلول  ات از   در اجرای آزمایش  . می شوند 

  .دوشنگین گزارش می ازه گیری و مقدار میا مرتبه اند4نمونه 

  

  ءاندازه گیری کارائی غشا -2-5

 قرار    تهیه شده و در درون سل غشایی دستگاه نانوفیلتراسیون         cm2 22یک ورقه غشایی به اندازه      

 دقیقه  15غشاها به مدت    نمونه  فالکس همه   برای ارزیابی میزان عبور و پس دهی غشاها،         . داده می شود  

سرعت جریان روی سـطح غـشاء       . جه سانتیگراد اندازه گیری می شود      در 25 در دمای    bar 10با فشار     

ــدود  ــاب    m/s  6/0ح ــشاها انتخ ــام غ ــرای تم ــد    ب ــه بع ــده و در مرحل ــای ش  از mg/L 500محلوله

Pb(NO3)2  و  Cd(NO3)2          تهیه شده و به عنـوان خـوراک اسـتفاده مـی شـوند تـا سـرعت تـراوش

غـشاء را   ) Rejection(تـوان میـزان پـس دهـی         بوسیله فرمول زیر می     .  وپس دهی آنها مشخص شود    

  : پیدا کرد

1001% ×











−=

f

pR
λ
λ  

  

pλ   و λf      به هدایت یونها در permeate  و خوراک )feed (  میـزان پـس دهـی یونهـا بـا      . اشـاره دارنـد

 Hana 8733 و بـا اسـتفاده از هـدایت سـنج مـدل     permeate انـدازه گیـری میـزان هـدایت محلـول      

  . تعیین می شود)ساخت کشور ایتالیا(
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  ارزیابی پدیده انسداد غشایی و بازیافت فالکس  -2-6

مقدار انسداد غشایی را می توان به وسیلۀ مقدار مقاومت ظاهر شده در برابر عبور جریان در طول 

می توان به وسیلۀ میزان و مقدار مقاومت حذف شده نشان نیز تمیز کردن را میزان فرآیند فیلتراسیون و 

  .قاومت ایجاد شده ناشی از نشستن یک الیه از مواد بر روی سطح غشاء استم. داد

  :فالکس عبوری از این الیه و همچنین از غشاء را می توان به وسیلۀ فرمول زیر نشان داد

  

 زمان فرایند فیلتراسیون ∆t سطح غشاء و A مقدار جرمی آب تراوش شده از غشاء، mکه در آن 

  .است

 با غلظت BSA، مخزن خوراک به وسلیه محلول (Jwi) فالکس آب مقطر بعد از اندازه گیری

   . (Jp) گرم بر لیتر پر شده و فالکس عبوری از غشاء اندازه گیری می شود 1/0

و میزان )  دقیقه10به مدت (  فیلتراسیون، سطح غشاء به وسلیه آب مقطر شسته شده h 2بعد از 

به منظور ارزیابی مقاومت غشاء در برابر . (Jwc) شود آب تراوشی از غشاء مجدداً اندازه گیری می

  .  استفاده می شود(FRR)انسداد، از نسبت بازیافت فالکس 

  100)( ×=
wi

wc

J
J

FRR  

 از معادالت زیر (Rir) و مقاومت برگشت ناپذیر (Rr)برای نشان دادن مقاومت برگشت پذیر 

  . استفاده می شود

100)((%) ×
−

=
wi

pwc
r J

JJ
R    

         100)((%) ×
−

=
wi

wcwi
ir J

JJR    

tA
mJ
∆

=
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  بحث و تشریح -3

در ایـن  .نـشان داده شـده اسـت       ) 1-4(شکل   در   سطحیبین  سطحی یا به عبارتی     مکانیزم پلیمریزاسیون   

 و ،هـا  واکـنش دهنـده   تحت عنوان   آمین  به عنوان یک   PIPو   ریل هالید به عنوان یک آ    TMCفرآیند

آریل هالیدها بـا آمینهـا واکـنش    . نده اشدبه کار گرفته سید  به عنوان پذیرنده ا )TEA (تری اتیل آمین  

ن دوسـت   به گـروه کربونیـل الکتـرو      ) آمین( الکترون   دهندهحمله یک   شامل  مورد نظر    و واکنش    داده

)C=O (  دارای رود که زنجیره پلی آمید به دست آمده           این توقع می  . استرآزین آمید   پپیلی  پایجاد  و 

گـروه کربوکـسیلیک اسـید      دارای  کـه   عرضـی   اتصال غیر   بدون  و  عرضی  اتصال  دارای  ساختار  هر دو   

 ایجاد گروه عاملی کربوکـسیلیک اسـید  ناشـی از هیـدرولیز جزئـی واحـد آسـیل کلرایـد                   .  باشد ،است

TMCاست  .  

  

  

O

Cl

O Cl

O

Cl

 + 

N

N                 

N

N

OHO

O

O

N

N

*

*

+ HCl 

  مکانیزم فرآیند پلیمریزاسیون سطحی -)1-4(شکل 

  

    طیــف .نــشان داده شــده اســت) 2-4( غــشاء الیــه نــازک بــه دســت آمــده در شــکلســاختار شــیمیایی 

ATR-IR  در به دلیل حضور یک بانـد قـوی    سطحیدهد که پلیمریزاسیون      نشان می  cm-1 1620 رخ 

پیـک ظـاهر   . یک گروه آمیـد اسـت  ) C=O(گروه کربونیل  باند وط به مرب این خصوصیت . داده است 
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 ناحیـه  درنیـز  یـک پیـک ضـعیف و پهـن      .  مربوط می شود   C-Nبه کشش پیوند     cm-1 1570شده در   

cm-1 3400  که به گروه عاملی دیده می شود–COOHتعلق دارد .  

  

  

 
   الیه نازک پلی آمیدیATR-IRطیف  -)2-4(شکل 
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 تولیـد  الیـه نـازک   ساپرت و غشاهای    PESگرفته شده از سطح غشاهای       SEMصاویر  ت) 3-4(شکل  

این تصاویر به خوبی تفاوت سطوح صـاف   .را نشان می دهد   شده پلی آمیدی بدون حضور سورفکتنتها       

و هموار غشاهای ساپرت را با سطوح پر چین و چروک غشاهای الیـه نـازک تهیـه شـده را نـشان مـی                         

به خوبی و وضـوح تـشکیل یـک الیـه پلـی پیپـرازین               ) ب-3-4(و  ) الف-3-4 (مقایسه شکلهای . دهند

  .دهد را نمایش میساپرت  PESآمیدی را بر روی سطح غشای 
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  )الف(

  

  
  )ب(

سطح غشای الیه نازک پلی پیپرازین و ) الف( ساپرت PES گرفته شده از سطح غشای SEM تصاویر -)3-4(شکل 

  )ب(آمیدی 

  

در کل این ترکیبات دارای دو . تها قسمت عمده ای از ترکیبات شوینده را نشان می دهندسورفکتن

سر غیر آبدوست در . هستند) سر غیر قطبی(و غیر آب دوست ) سر قطبی(قسمت عمده آب دوست 
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بر اساس بار موجود در سر قطبی . واقع زنجیره های طویل الکیلی هستند که به سر قطبی وصل شده اند

  . د، آنها را می توان به سه دسته آنیونی، کاتیونی و غیر یونی می توان تقسیم کرداین موا

  

   CTAB اثر -3-1

 به عنوان یک سورفکتنت کاتیونی بر روی کارایی و ساختار الیه نازک غشایی CTABنخست اثر 

  . مورد ارزیابی قرار می گیرد

 را نشان داده و ثابت می کند CTABتصاویر سطحی از غشاهای الیه نازک در حضور ) 4-4(شکل 

  .  ساختار و مورفولوژی غشاء دست خوش تغییر می شودCTABکه با حضور 

  

  

  
  )الف(
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  )ب(

  

  
  )ج(

 L4)  ، جL3)  ، بL2) الف: CTAB غشاهای حاوی SEMتصویر  -)4-4(شکل 
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فزایش مقدار  ابتدا مقداری ساختار الیه نازک فشرده می شود ولی با اCTABدر مقادیر کم از 

CTAB یک الیه نازک با فشردگی نسبتاً کمتر که دارای ساختار نسبتاً زبر و باز است، حاصل می 

  . شود

در . میزان تغییرات در فالکس خروجی از غشاهای تولید شده را به خوبی نشان می دهد) 5-4(شکل 

و به ) L2غشاء  (، مقداری از فالکس تراوشی از غشاء کاهش می یابدCTABابتدا در غلظت کم 

L/m2 h 3/7اما برای غشاهای .   می رسدL3 و L4 اندکی افزایش یافته و به حدود L/m2 h 5/8 

  ). L1شبیه به غشای (ترقی می یابد 
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    CTABبا غلظت فالکس غشاهای الیه نازک وابستگی  -)5-4(شکل                             

  

) 6-4(در شکل  Pb و Cdی یونهاه بنسبت اها شغهی بر روی پس د CTABاثر غلظتهای مختلف 

 در صد 1/0 در غلظت Pbبرای یونهای %) 51حدود (بیشترین پس دهی غشاها . نشان داده شده است

 اندکی ی سرب میزان پس دهی یونهاCTABبا افزایش مقدار .  مشاهده می شودCTABوزنی از 
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% 30ی یونهای کادمیم ابتدا به حدود از طرف دیگر میزان پس ده%). 42حدود (کاهش می یابد 

   . می یابدکاهش% 28 و 22  به حدودCTAB یافته و سپس در مقادیر باالتر افزایش
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   بر روی پس دهی یونهاCTAB اثر غلظت  -)6-4(شکل                                   

  

ش بین سورفکتنت و پلیمر برهمکن. به راحتی می تواند تشکیل شودکمپلکس بین پلیمر و سورفکتنتها 

می تواند ناشی از پیوند بین بار سورفکتنت با زنجیره پلیمر باشد که در نتیجه آن تغییراتی در 

کشش در واقع در حضور سورفکتنتها . کنفورماسیون و آرایش زنجیره های پلیمری ایجاد می شود

کاهش کشش سطحی سبب ، این CTABاحتماالً در مقادیر کم . ]14[سطحی می تواند کاهش یابد 

به سمت الیه بین سطحی شده که در نتیجه آن یک الیه نسبتاً ) PIP و TMC(نفوذ بیشتر واکنشگرها 

 دارای زنجیره های تالکیلی طویلی هستند CTABاز طرف دیگر مولکولهای . فشرده ایجاد می شود

مولکولهای . ا را افزایش دهندکه می توانند بر فاصله بین زنجیره های پلیمری اثر گذاشته و فاصله آنه
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CTAB و پلیمر می توانند یک کمپلکس شبیه میسل در هنگام فرآیند پلیمریزاسیون تشکیل داده و به 

 به حدود CTABوقتی غلظت . همین دلیل برهمکنش بین زنجیره های پلیمری را کاهش می دهد

 یافته و سبب ایجاد فضای سورفکتنت افزایش- درصد می رسد، مقدار و حجم کمپلکسهای پلیمر25/0

نتیجه این امر افزایش میزان فالکس تراوشی از . آزاد در بین زنجیره های پلیمری الیه نازک می شوند

  . غشاء است

نشان ) 2-4 (زیتا پتانسیل که معیاری است برای نشان دادن مقدار بار سطحی غشاها، در جدولادیر مق

دار بار سطحی غشاء دچار تغییر شده و بار منفی  مقCTABدر حضور مولکولهای . داده شده است

 کمترین بار منفی موجود در -mV 25/3 با مقدار زیتا پتانسیلی حدود L4غشاء . آن کاهش می یابد

در واقع کاهش مقدار زیتا پتانسیل قابل انتظار است زیرا . غشاهای تهیه شده را نشان می دهد

  .  دارای بار مثبت هستندCTABمولکولهای 

  

  مقادیر زیتا پتانسیل برای غشاهای الیه نازک تهیه شده -)2-4(دول ج
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 و تحرک یونها از میان غشاء دو عامل اساسی موثر بر پس دهی Donnanدر غشاهای بار دار، دافعه 

بار یونها، ضریب نفوذ یونها و اندازه حفرات غشاء از جمله پارامترهایی هستند که بر روی . غشاهاست

، CTABاحتماالً به خاطر کاهش بار منفی الیه نازک حاوی  .]15[د ا تاثیر می گذارنکارایی غشاه

نشستن و واکنش یونهای مثبت سرب و کادمیوم با الیه نازک کاهش یافته و نتیجه آن کاهش پس 

  .دهی یونهای سرب و کادمیوم است

  

   Triton X-100 اثر -3-2

 را به عنوان یک Triton X-100ورفکتنت تصاویر سطحی غشای الیه نازک حاوی س) 7-4(شکل 

 Triton X-100 حضور دربه وضوح دیده می شود که . سورفکتنت غیر یونی را نشان می دهد

 .تحت تاثیر قرار می گیردساختار الیه نازک پلی پیپرازین آمید دستخوش تغییر شده و مورفولوژی آن 

 یک الیه نازک با ساختار فشرده و  درصد وزنی،5/0به حدود  Triton X-100با افزایش مقدار 

   .  هموار تشکیل می شود

  
  )الف(
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  )ب(

  

  
  )ج(

  L7)  ، جL6)  ، بL5) الف: Triton X-100 غشاهای حاوی SEMتصویر  -)7-4(شکل 

  

 بر روی فالکس تراوشی از غشاهای به دست آمده در شکل Triton X-100سورفکتنت اثر غلظت 

، میزان فالکس Triton X-100سورفکتنت  درصدی از 1/0 غلظت در. نشان داده شده است) 4-8(
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میزان فالکس ابتدا به ، Triton X-100اما با افزایش غلظت .  افزایش می یابدL/m2 h 7/9آب به 

L/m2 h 7/2 سورفکتنت  درصدی از 5/0 کاهش یافته و سپس در غلظتTriton X-100 به حدود 

L/m2 h 6/4می رسد .  
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    Triton X-100با غلظت فالکس غشاهای الیه نازک وابستگی  -)8-4(شکل                         

  

در غلظت کم .  دارای یک زنجیره الکیل اتری خطی استTriton X-100سورفکتنت ساختار 

پلیمر، دافعه بین -، احتماالً به خاطر تشکیل کمپلکس سورفکتنتTriton X-100سورفکتنت 

در نتیجه میزان فالکس . یافته و حجم آزاد بین آنها اندکی توسعه می یابدزنجیره های پلیمری افزایش 

، Triton X-100سورفکتنت با افزایش میزان . آب خروجی از غشاء اندکی افزایش می یابد

گروههای اتری موجود در ساختار زنجیره الکیلی سورفکتنت می توانند باعث ایجاد جاذبه و نیروهای 

.  پلیمری شده و میزان حجم آزاد بین زنجیره های پلیمری را کاهش دهندپیوندی بین زنجیره های

سورفکتنت  درصدی از 5/0در غلظت . نتیجه این امر کاهش میزان فالکس آب خروجی ازغشاء است
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Triton X-100 پلی پیپرازین آمیدی، ، به خاطر تشکیل کمپلکسهای میسل شکل در الیه نازک

  . اندکی افزایش می یابدمیزان فالکس آب خروجی از غشاء 

 برای پس دهی یونهای Triton X-100توانایی غشاهای الیه نازک تهیه شده در کنار سورفکتنت 

 درصدی از 5/0 غلظت  دراین غشاها توانستند. نشان داده شده است) 9-4(سرب و کادمیوم در شکل 

  .افزایش دهند  %33و  % 45 میزان پس دهی یونهای سرب و کادمیوم را به ترتیب به حدود سورفکتنت،
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   بر روی پس دهی یونهاTriton X-100اثر غلظت  -)9-4(شکل                                

  

 mVحدود ) Triton X-100 درصد وزنی سورفکتنت 5/0حاوی  (L7مقدار زیتا پتانسیل غشاء 

. اندکی افزایش یافته استدر واقع در این حالت میزان بار منفی غشاء الیه نازک .  می باشد-79/9

 OH–احتماالً به خاطر حضور گروههای الکیل اتری دارای اکسیژن و هم چنین گروههای انتهایی 

  .  میزان بار منفی الیه نازک اندکی افزایش می یابد،Triton X-100موجود در ساختمان سورفکتنت 
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یاد یونهای سرب و کادمیوم به به طور کلی به خاطر تشکیل یک الیه نازک فشرده و همچنین تمایل ز

، میزان پس دهی این یونها افزایش می Triton X-100نشستن بر روی غشاهای حاوی سورفکتنت 

  . یابد

  

   SDS اثر -3-3

عنوان یک سورفکتنت قوی آنیونی برای بررسی تغییرات  به SDSاز طرف دیگر از سورفکتنت 

تغییرات ساختاری الیه نازک ) 10-4( شکل .ساختاری و عملکردی غشاهای الیه نازک استفاده شد

  .  را به خوبی نشان می دهدSDSپلی بیپرازین آمیدا در حضور سورفکتنت 

  

  
  )الف(
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  )ب(

  
  )ج(

  L10)  ، جL9)  ، بL8) الف: SDS غشاهای حاوی SEMتصویر  -)10-4(شکل 

  

ساختار الیه  SDSسورفکتنت  درصد وزنی از 1/0نشان می دهد که در حضور ) الف-10-4(شکل 

 یک ساختار فشرده حاوی ترک SDSاما در غلظتهای باالتر . نازک غشایی چندان تغییر نکرده است

تحت این شرایط میزان فالکس آب خروجی از غشاء با افزایش . وشیارهای متعدد ایجاد می شود
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سورفکتنت ر این نتایج نشان می دهد که در کنا.  رسانده می شودL/m2 h 19 به حدود SDSمقدار 

SDS11-4شکل  ( میزان فالکس خروجی از غشاء افزایش می یابد( .  
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    SDSبا غلظت فالکس غشاهای الیه نازک وابستگی  -)11-4(شکل                                

  

دافعه بین زنجیره های پلیمر و در نتیجه آن افزایش حجم آزاد بین زنجیره هی پلیمر ناشی از تجمع 

به خاطر حضور میسلها، ساختار الیه نازک اندکی تخریب شده و . ا قطبی در ساختار پلیمر استگروهه

سورفکتنت و -در واقع تشکیل کمپلکس پلیمر. در نتیجه آن فالکس خروجی از غشاء افزایش می یابد

میسلهای آزاد در ساختار الیه نازک باعث ایجاد ترک و شیار شده و میزان فالکس آب خروجی از 

ساختمان شیار داری در با خروج میسلهای آزاد از درون ساختار الیه نازک . شاء را افزایش می دهدغ

  . سطح غشای الیه نازک ایجاد می شود
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مشاهده می شود پس دهی یونهای سرب و کادمیوم به شدت کاهش یافته ) 12-4(همچنانکه در شکل 

 است که منجر به SDSار الیه نازک حاوی دلیل این امر تشکیل شیارها و ترکها بر روی ساخت. است

  . افزایش فالکس خروجی ازغشاء و کاهش پس دهی آن می شود

دلیل این کاهش .  است-mV 36/5 حدود SDSمقدار زیتا پتانسیل برای غشای الیه نازک حاوی 

،  از ساختار الیه نازک و در کنار آن تشکیل یک الیه فشردهSDSاحتماالً به خاطر خروج میسلهای 

 باعث SDSاز طرفی حضور شیارها و ترکها در ساختار الیه نازک حاوی . هموار و مسطح است

  . تراوشی و کاهش پس دهی غشاء می شودآب افزایش غیر منتظره فالکس 
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   بر روی پس دهی یونهاSDSاثر غلظت  -)12-4(شکل                                        
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  ملکرد غشاهای تهیه شده مقایسه ساختار و ع-3-4

 گرفته شده از سطح غشاها، به خوبی سطوح غشاهای الیه نازک بدون سورفکتنت و AFMتصاویر 

غشاء بدون .  را با یکدیگر مقایسه می کند)SDS و CTAB ،Triton X-100(حاوی سورفکتنت 

 می شود به خوبی مشاهده). الف-13-4شکل (سورفکتنت یک سطح متخلخل و زبر را نشان می دهد 

  با ورود سورفکتنتهای مختلف در الیه نازک غشاهایL1که برآمدگیهای موجود در سطح غشای 

) 13-4( موجود در شکل آنچه به خوبی در توپوگرافی تصاویر.  از بین می رودحاوی سورفکتنت

بدون  (L1 در غشاء nm 118دیده می شود این است که ارتفاع برآمدگیهای روی سطح غشاء از 

ارتفاع برآمدگیهای . کاهش می یابد) SDSالیه نازک حاوی  (L10 در غشاء nm 7به ) کتنتسورف

 و 82 به ترتیب حدود Triton X-100 و CTABروی سطح غشاء برای غشاهای الیه نازک حاوی 

این نتایج نه تنها نتایج آنالیزی قبلی را تایید می کند بلکه ثابت می کند که در کنار .  نانومتر است16

CTAB ساختار الیه نازک چندان دچار تغییر نمی شود اما با افزودن Triton X-100 و SDS 

د را با هم -13-4ج و -13-4شکلهای (یک غشای الیه نازک مسطح، هموار و فشرده تشکیل می شود

در اثر حضور به سمت فاز آلی  از مرز دو فاز PIPعقیده بر این است که نفوذ ). مقایسه کنید

در نتیجه این کار پروسه پلیمریزاسیون سطحی توسعه یافته و یک الیه .  افزایش می یابدسورفکتنتها

دیده می شود اندازه ) 13-4(آن چنان که در شکل . نازک فشرده تر و هموارتر ایجاد می گردد

 کاهش یافته و در اثر تشکیل یک الیه نازک SDS و Triton X-100حفرات غشاهای حاوی 

در میان این غشاها، غشای . زان تخلخل سطحی غشاهای الیه نازک کاهش می یابدفشرده و هموار، می

L10از طرفی حضور شیارها .  دارای کوچکترین اندازه حفرات غشایی و کمترین تخلخل سطحی است

           . و ترکها در درون این سطح فشرده سبب افزایش فالکس آب و کاهش پس دهی یونها می شود
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  )الف(

  

  
  )ب(
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  )ج(

  

  
  )د(

    L10)  ، دL7)  ، جL4)  ، بL1) الف:  از سطح غشاءAFM تصاویر -)13-4(شکل 
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مشاهده می شود که اغلب سورفکتنتها دارای یک سر آب گریز و یک سر ) 14-4(با توجه به شکل 

  . آبدوست هستند که سر قطبی تمایل به آب و سر دیگر تمایل به دوری از آب دارد

  

  

  
  برخی ویژگیهای سورفکتنتهای استفاده شده -)14-4(شکل                                             
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 دارای Triton X-100نشان می دهد که به طور کلی غشاهای الیه نازک حاوی ) 15-4(شکل 

در .  هستندSDS و CTABاوی کمترین فالکس تراوشی در مقایسه با دیگر غشاهای الیه نازک ح

 سبب افزایش اتصال بهتر زنجیره های پلیمری به Triton X-100واقع حضور زنجیره الکیل اتری در 

  . یکدیگر می شود
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  مقایسه فالکس آب غشاهای حاوی سورفکتنتهای مختلف -)15-4(شکل                               

  

 را BSA غشاهای الیه نازک تهیه شده را نسبت به محلول شدنبه مسدود میزان تمایل ) 16-4(شکل 

به وضوح قابل رویت است که میزان تمایل غشاهای حاوی سورفکتنتها به انسداد کمتر . نشان می دهد

 کمترین تمایل به Triton X-100در میان غشاهای تهیه شده، غشاهای الیه نازک حاوی . است

.  می تواند تشکیل یک الیه فشرده با اندازه حفرات کوچک باشدانسداد را نشان می دهند که دلیل آن

 کوچکتر است اما حضور شیارها و ترکها در ساختار الیه SDSالبته اندازه حفرات غشاهای حاوی 
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البته بار سورفکتنتها .   می شودBSAنازک سبب افزایش تمایل به مسدود شدن غشاها در کنار محلول 

  .  از سطح غشاء باشدBSAرای دفع مولکولهای نیز می تواند عامل دیگری ب
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   در طی فرآیند فیلتراسیونBSAدرصد کاهش فالکس محلول  -)16-4(شکل                           

  

  نتیجه -4

به صورت یک نتیجه کلی می توان گفت که حضور سورفکتنتها در هنگام تشکیل الیه نازک می 

 به عنوان یک CTABدر حضور . اها تاثیر گذار باشدتواند بر روی ساختار و مورفولوژی غش

سورفکتنت کاتیونی تغییرات قابل توجهی در ساختار و عملکرد غشاهای الیه نازک مشاهده نمی شود 

 به عنوان یک سورفکتنت غیر یونی، تغییرات عمده و مهمی در Triton X-100اما در حضور 

در این حالت یک کاهش عمده در فالکس . ودساختار و کارایی غشاهای الیه نازک مشاهده می ش

. آب خروجی از غشاء الیه نازک و یک افزایش قابل توجه در میزان پس دهی یونها مشاهده می شود

تشکیل و .  به عنوان یک سورفکتنت آنیونی، تغییرات مطلوب و مفیدی رخ نمی دهدSDSدر حضور 
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ایش فالکس و کاهش پس دهی غشاء می حضور شیارها وترکها بر سطح الیه نازک غشایی سبب افز

  . شود

  .  شده استچاپ ISIاز مجالت  Desalination نتایج این کار تحقیقاتی در مجله
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  نتیجه کلی

 نامتقارن می باشـند کـه دارای        (TFC)غشاهای ساخته شده امروزی غشاهای الیه نازک ترکیبی         بیشتر  

 فوقانی   هر الیه کار مختص خود را انجام می دهد به طوری که الیه            . دو یا چند الیه بر روی هم هستند       

به منظور پس دهی مناسب برای حل شونده ها و داشـتن فالکـس مطلـوب طراحـی مـی شـود امـا الیـه             

  . نی بیشتر به منظور افزایش قدرت مکانیکی غشاء ساخته می شودیائپ

با تشکیل یک الیه بسیار نازک بر روی یک ساپرت غشائی می توان غشاهای الیه نازک ترکیبی را 

پر  روشهای مختلفی برای ساخت این گونه غشاها وجود دارد که یکی از مهمترین و. ساخت

 اولین کسی بود که Morgan. وش پلیمریزاسیون سطحی استکاربردترین روشهای مورد استفاده ر

پلیمریزاسیون سطحی در سطح دو محلول غیر قابل امتزاج در .  این روش را عرضه کرد1965در سال 

در این روش یک فاز آلی و یک فاز آبی وجود دارد که هر کدام دارای . یکدیگر صورت می گیرد

غشاهای ساپرت معموالً غشاهای . یزاسیون سطحی هستندیک نوع واکنشگر برای انجام واکنش پلیمر

UFاین غشاها در نقش ساپرت .  اند که دارای فالکس باال و مقاومت کم در برابر عبور آب هستند

  . می توانند مقاومت مکانیکی غشاهای الیه نازک ترکیبی را افزایش دهند

زک تهیه شده در کنار سورفکتنتها به در میان غشاهای تهیه شده در طول این تحقیق، غشاهای الیه نا

فالکس بسیار مطلوب، پس دهی این غشاها عالوه بر . عنوان غشاهای مطلوب تر معرفی می شوند

 از خود نشان می  حاوی فلزات سنگین از قبیل سرب و کادمیوم را نسبت به محلولهای نمکیخوبی

مهمترین آنها می توان جمله که از در آب فلزات سنگین متعددی می تواند وجود داشته باشد . دهند

مقدار و تنوع این فلزات در آبهای گوناگون . به جیوه، سرب، کادمیوم، آرسنیک و آهن اشاره کرد

بهای آسرب وکادمیوم از جمله این فلزات هستند که تقریباً در اکثر آبها به ویژه . متفاوت است



 ٢١٢

 و بهداشت مخرب این فلزات بر سالمتیمجری طرح به خاطر اثرات .  کم و بیش وجود دارند،سطحی

به عنوان نمونه فلزات سنگین انتخاب کرده تا میزان جداسازی و پس  ، این دو فلز را و محیطانسانها

نتایج به دست آمده می . نندرا نسبت به یونهای مذکور ارزیابی کتهیه شده دهی غشاهای الیه نازک 

دیگر یونهای فلزات ازی غشاهای الیه نازک برای میزان پس دهی و جداستواند مقیاسی برای سنجش 

   . سنگین باشد

به منظور تهیه غشاهای الیه نازک ابتدا باید غشاء ساپرت تهیه شده و سپس عمل پلیمریزاسیون سـطحی            

 درصد وزنی پلـی اتـر   17برای ساخت غشاء ساپرت و محلول پلیمری می توان . بر روی آن انجام گیرد 

 درصد وزنی PEG 600 ،2 در صد وزنی 5 ،(PVP)پلی وینیل پیرولیدون  درصد وزنی 10سولفون، 

Triton X-100 5 درصد وزنی آکریلیک اسید را در حـالل دی میتـل اسـتامید در مـدت زمـان      3 و 

سـرعت هـم    .  درجه سانتیگراد حل کرد تا یک محلول پلیمری یکنواخت تهیه شـود            50ساعت و دمای    

   سـاعت در دمـای     4بعد ازتهیه محلـول غلـیظ، بـه مـدت           .  گردد  تنظیم می  rpm 400زن نیز در حدود       

سپس محلول غلیظ بر روی یک سـاپرت        . اتاق نگهداری می شود تاحبابهای ریز هوا از آن خارج شود          

غیربافتی از جنس پلی استر ریخته شده و بوسیله یک فیلم کش به صورت یک الیه پلیمری با ضخامت          

µm 150   مرحله، غشاء در حمام انعقاد حاوی آب مقطر غوطه ور گردیـده و       پس از این  .  تهیه می شود 

در این حمام نگهداری می شود تا حالل و پلیمرهای قابـل انحـالل         ) در دمای اتاق  (  ساعت   24به مدت   

 بـر   ریزاسیون سـطحی را مبعد از تهیه غشاء ساپرت، باید عمل پلی   . در آب، از ساختمان غشاء جدا شوند      

 در درون یک قاب تفلونی کـه دارای یـک           PESبرای این کار غشاهای ساپرت      . روی غشاء انجام داد   

 است، محکم ثابت مـی شـود بـه نحـوی کـه سـمت                cm 7/0 و ارتفاع      cm20 × 5/7حرضچه به ابعاد    

 PIPحجمـی  / درصد وزنی 15/0یک فاز آبی شامل     . رویی یا باالیی غشاء در معرض محیط قرار گیرد        
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بـر روی سـطح     تفاوت از سورفکتنتهای مختلـف      مرکنار غلظتهای   د TEAحجمی  / درصد وزنی  4/0و  

 دقیقـه در دمـای اتـاق بـر روی سـاپرت             5باالیی ساپرت ریخته شده و اجازه داده می شود تا بـه مـدت               

   از  حبـاب  سطح غشاء بوسیله یک غلطک نرم مورد عمـل قـرار مـی گیـرد تـا ذرات بـسیار ریـز                     . بماند

 1/0 هگزان شـامل  n–دن محلول آبی از روی غشاء، محلول آلی بعد از خارج کر   . محلول خارج شوند  

 بر روی سـطح غـشاء ریختـه مـی شـود تـا واکـنش                 TMC(حجمی تری میسویل کلراید     /درصد وزنی 

 5 دقیقه، محلول آلی نیز دور ریخته شـده و غـشاء بـه مـدت                5بعد از   . پلیمریزاسیون سطحی انجام گیرد   

بـر روی سـطح ایـن غـشاهای الیـه      . د حرارت داده می شـود  درجه سانتی گرا70دقیقه در دمای حدود    

این الیه از یک طرف میزان پس دهی غـشاء را افـزایش             . نازک، یک الیه پلی آمیدی تشکیل می شود       

  . می دهد و از طرف دیگر مقاومت چندانی در برابر عبور آب از درون غشاء از خود نشان نمی دهد

رزیابی غشاها و به منظور نشان دادن شرایطی از یک واحد برای انجام بررسی های تجربی پیرامون ا

صنعتی، یک واحد آزمایشگاهی همراه با یک مدول آزمایشگاهی مناسب که اصطالحاً  سل نامیده 

  .میشود، طراحی و ساخته شده است

 با جریان (batch  concentration)در انجام تحقیقات، روش عمل بصورت فرایند تغلیظ ناپیوسته 

ه و از یک دستگاه پیلوت نانو فیلتراسیون استفاده  در سل انتخاب شد(cross flow)ع خوراک متقاط

 از چرخه خارج و جریان عبور نکرده (permeate)در این روش، جریان خروجی از غشاء . می شود

. استبرای این کار پمپی با فشار باال نیاز .   به طور کامل به مخزن باز می گردد(retentate)از غشاء 

از طرف دیگر مسیرها و اتصاالتی که در محدوده اعمال فشار هستند از جمله سلی که غشاء در آن 

         پمپ دستگاه دارای مشخصات. قرار میگیرد باید توانائی تحمل فشار باال را داشته باشند

(Lit/hr) 480 Qmax = ، bar 110  Pmax =، oC  50= Max Temp می باشد  .  
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 باقی مسیر از شلنگهای فشار قوی تشکیل می باشدچند قطعه از مسیر جریان که از جنس فلز به غیر از 

سیستم دارای یک شیر  برای کنترل فشار اعمال شده توسط پمپ و یک شیر مسیر فرعی . شده است

(bypass) است که همراه با شیر فوق برای کنترل فشار و همچنین تنظیم سرعت جریان خطی روی 

  .ار میرودغشاء به ک

 ضدزنگ و ضد آلومینیوم ضخیمسلی که غشاء در داخل آن قرار می گیرد از دو قطعه مجزا از جنس 

اسید تشکیل شده است که با پیچ و مهره به یکدیگر متصل شده و فضای بین آنها توسط یک 

در . یردغشاء صفحه ای بین این دو قطعه قرار می گ.  کامالً آببندی می گردد(o-ring)واشرحلقه ای 

این سل به .   استm2 002/0 این شرایط سطحی از غشاء که در معرض خوراک قرار میگیرد حدود

دو شلنگ که یکی از این شلنگها برای ورود خوراک به سل و دیگری برای خروج جریان عبور 

  . از آن است، متصل می شود(retentate)نکرده از غشاء 

ت مستطیلی است که دو طرف آن در راستای طول قطعه باالئی سل دارای یک حوضچه به صور

قطعه . مستطیل، به دو مجرا متصل است که شلنگهای ذکر شده در باال به این دو مجرا وصل هستند

در این قسمت به جای  .پائینی سل هم دارای یک حوضچه کوچک با ابعاد حوضچه قطعه باالئی است

وچک برای خروج جریان عبور کرده از مجراهای ورودی و خروجی، در ته حوضچه سه مجرای ک

در داخل این گودی یک الیه اسفنج مقاوم در پشت غشاء قرار .  تعبیه شده است(permeate)غشاء 

 فلزی (support)در زیر این الیه هم یک نگهدارنده . می گیرد تا مانع از تغییر شکل آن گردد

  . رض فشار اعمال شده قرار گیردمتخلخل قرار داده شده تا سطح غشاء به طور یکنواخت در مع

 قرار دارد که فشار جریان فاز غلیظ را پیش و bar 30-0در مسیر جریان دو عدد فشار سنج روغنی  

 وجود (bypass)قبل از ورود خوراک به سل یک مسیر جانبی . پس از گذر از سل نشان می دهند
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 یک ظرف پالستیکی است که مخزن. دارد که مقدار اضافی خوراک را به مخزن باز می گرداند

اتصاالت استفاده شده بیشتر از جنس شلنگهای فشار قوی و لوله های .  لیتر گنجایش دارد5حدوداً 

بعد از پمپ اتصاالت لوله های پالستیکی . پالستیکی برای پیشگری احتمالی از خوردگی می باشند

بیه یک مسیر برگشتی برای ایجاد قرار گرفته اند و بعد از متصل شدن به یکی از فشار سنجها و تع

 بار این لوله را به سل حاوی 100جریان برگشتی، شلنگ فشار قوی با توان تحمل فشارهای بیش از 

خروجی این سل توسط یک شلنگ فشار قوی دیگر به لوله های پالستیکی . غشاء مرتبط می سازد

آن مسیر عبور کرده و پس از حاوی فشار سنج متصل شده است که جریان عبور نکرده از غشاء از 

اما جریان خروجی از . عبور از یک حجم سنج مجدداٌ به درون تانک حاوی خوراک بر می گردد

  . غشاء در یک ظرف جمع آوری شده و جرم آن توسط ترازوی دیجیتال اندازه گیری می شود

به شیر آب یک لوله مسی خمیده که . چرخش مداوم در سیستم بتدریج گرم میشود خوراک دراثر

با کم وزیاد کردن شدت جریان آب . شهری متصل شده در درون مخزن خوراک قرار داده شده است

  .خنک کننده می توان دمای خوراک را تحت کنترل در آورد

برای تعیین سرعت جریان در داخل سل از اندازه گیری دبی حجمی جریان خروجی از سل 

(retentate)ی دبی حجمی جریان توسط اندازه گیری حجم مایع اندازه گیر.  استفاده می شود

از تقسیم دبی حجمی جریان خروجی بر سطح . خروجی در محدوده زمانی معین صورت می گیرد

تنظیم و کنترل . ورودی سیال به حوضچه باالئی سل، سرعت عبور سیال از روی غشاء بدست می آید

  . رت می گیردفشار و دبی حجمی جریان در این سیستم بصورت همزمان صو

برای این کار دو . تعیین شار خروجی از غشاء به روش توزین سیال خروجی از غشاء انجام می گیرد

عدد ظرف پالستیکی نسبتا محکم با وزن مشخص به نوبت در بازه های زمانی معین در زیر سل قرار 
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از .  می شود از سه منفذ خروجی داخل آنها ریخته(permeate)گرفته وجریان خروجی از غشاء 

 (permeate) برای اندازه گیری وزن خروجی از غشاءgr001/0 یک ترازوی دیجیتالی با دقت 

  .شود استفاده می

استفاده می ) rejection(تراوش شده و پس دهی ) flux(برای ارزیابی غشاها از دو پارامتر فالکس 

بت به برخی مواد به ویزه آب  و فالکس تراوشی غشاء نشان دهنده توانایی نفوذ پذیری غشاء نس. شود

بعد از مهیا . پس دهی توانایی غشاء در مانع شدن از عبور مواد دیگر از درون غشاء را نشان می دهد

 از غشاهای ساخته cm2 22کردن دستگاه برای عمل فیلتراسیون، یک برش مستطیل شکل با مساحت 

 برش غشایی مورد نظر در بین دو قطعه بعد از قرار دادن. شده در درون سل غشایی تعبیه می گردد

 آب مقطر برای هر قطعه (flux)سل، نخستین قدم در تمامی آزمایشهای انجام شده اندازه گیری شار 

در تمامی آزمایشهای مربوط به اندازه گیری شار و پس دهی غشاها، . از غشاء مورد آزمون می باشد

خارج  شده از غشاء در مدت زمان مشخص و بعد از جمع آوری آب .  انتخاب شده استoC 25دما 

 یا (kg/m2.h)وزن کردن آن، می توان شار آب مقطر را بر حسب واحدهای متداول آن یعنی 

(lit/m2.h)بدست آورد .  

به ترتیب جای آن را گرفته و  کردن آب مقطر از مخزن، محلول یونهای فلزات سنگین پس از خارج

 با .ی شوند در مدت  معینی مورد عمل فیلتراسیون قرار می گیرندتحت پارامترهائی که از قبل تعیین م

  :استفاده از فرمول زیر می توان درصد پس دهی غشاء را بدست آورد

                                                        1001% ×
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 تراوش  هدایت الکتریکی محلولمقدار  λpخـوراک و مقدار هدایت الکتریکی محلول  λfکه در آن 

  .شده از غشاء می باشد
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برای بررسی و تحقیق در مورد ساختمان و ویژگیهای غشاهای ساخته شده، از روشهای پیشرفته 

 استفاده شده Zeta potential Measuring  و AFM، SEM ،FTIR- ATR آنالیزی نظیر

       .   است که در ذیل به طور مختصر به آنها اشاره شده است

نمونه های غشایی در مایع نیتروژن .  مورد ارزیابی قرار گرفتSEMمقطع عرضی غشاء بوسیله آنالیز

بعد از پوشش دهی به وسیله طال، غشاهای آماده شده با یک . قرار داده شده و شکسته شدند

  .  با بزرگنمائی های مختلف مشاهده شدندKV 25 در philipsمیکروسکوپ الکترونی مدل 

 Equniox مدل FTIR- ATRر ساختار شیمیایی غشاهای ساخته شده با استفاده از یک دستگاه تغیی

55 Broukerاسکن انجام 32برای هر نمونه حدود .  ساخت کشور آلمان مورد ارزیابی قرار گرفت 

  . استcm-14می گیرد و قدرت تفکیک این دستگاه تقریباً 

 غشاء، از دستگاه اندازه گیری زیتا پتانسیل مدل برای اندازه گیری تغییرات بار موجود بر سطح

Electro Kinetic Analyzer) در آزمایشات مربوطه، .  استفاده شده است)ساخت سوئیس

 بار انجام می گیرد 4 به کار گرفته شده و تست زیتا پتانسیل برای هر نمونه KCl موالر 001/0محلول 

  .  و میزان میانگین آن گزارش می شود

 مربوط به الیه نازک پلی آمیدی تشکیل شده در اثر فرآینـد پلیمریزاسـیون سـطحی،                  ATR-IRطیف  

-C به ترتیب مربوط به ارتعاشـات کشـشی پیونـدهای            cm-1 3400 و   1620،  1570پیکهایی در نواحی    

N ،C=O و COOHدر پلی آمید را نشان می دهد .  

نـد کـه یـک الیـه نـازک پلـی             گرفته شده از سطح و مقطع عرضی غشاها ثابـت مـی ک             SEMتصاویر  

آمیدی بر روی ساپرت تشکیل شده است با مطالعه این شکلها به وضوح مـشخص مـی شـود کـه یـک                       
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الیه نازک پلی آمیدی بر روی سطح ساپرت تشکیل شده است که عمل جداسازی به وسیله آن انجـام                   

  .  تسطح پلی آمیدی تشکیل شده یک سطح کامالً چروک خورده و ناهموار اس. می گیرد

 بهتری نسبت به فالکسبه طور کلی غشاهای الیه نازک حاوی سورفکتنتهای آنیونی و کاتیونی، 

 Tritonاما میزان پس دهی در غشاهای الیه نازک حاوی  غشاهای دارای سورفکتنت غیر یونی دارند

X-100ه در میزان زیتا پتانسیل به دست آمده برای غشاهای تولید شده نشان می دهد ک.  بهتر است

.  دارای بار سطحی منفی کمتری استCTABمیان غشاهای حاوی سورفکتنت، غشای دارای 

همانطور که قبالً گفته شد غشای مطلوب آن غشایی است که باالترین فالکس و بیشترین پس دهی را 

داشته باشد، اما این دو پارامتر تقریباً به سختی با یکدیگر جمع می شوند وافزایش یکی سبب کاهش 

آنچه که در مورد غشاهای حاوی سورفکتنتهای آنیونی و کاتیونی مشاهده می شود . دیگری می شود

 افزایش فالکس و پس دهی با هم صورت می گیرد و  در برخی غلظتهای سورفکتنتها،این است که

  .این امر سبب افزایش کارایی و منحصر به فرد بودن این غشاها می شود

برای تجاری کردن این غـشاها مجـری طـرح بـر ایـن              . ساخته نمی شوند   تجاری در ایران     NFغشاهای  

عقیده است که با صرف وقت بیشتر و انجام آزمایشهای متعدد می توان غشاهایی با کیفیت مطلـوب در         

سپس یک واحد پیلوت نیمه صنعتی الزم است کـه بتوانـد            . مقایسه با غشاهای تجاری موجود تهیه کرد      

. س بزرگتری بر اساس بهترین شرایط آزمایشگاهی ساخت غشاها تهیه نماید          غشاهای تجاری را در مقیا    

دارند که بتواننـد    ) ول هایی اجم(غشاهای آماده شده برای انجام عملیات در صنعت نیاز به محفظه هایی             

  . سطح بزرگی از این غشاها را در خود جای دهند

نیـاز دارنـد تـا بتواننـد یـک فرآینـد            اغلب واحدهای غشائی صنعتی به صـدها تـا هـزاران متـر از غـشاء                 

بنابراین قبـل از اینکـه جداسـازی غـشائی بـه صـورت              . جداسازی مناسب در مقیاس بزرگ انجام دهند      



 ٢١٩

صنعتی درآید، باید روشهای اقتصادی و مناسب استفاده از سطح زیاد غشاء مورد بررسی قـرار گیـرد و                   

سـطح زیـادی از غـشاء درون آن قـرار مـی             این بسته هایی کـه      . در بسته بندیهای مخصوص قرار گیرند     

هـای غـشائی بـا      ول  اجمـ  تکنولوژی سـاخت     1970 و   1960در سالهای   . ول نامیده می شوند   اجگیرند، م 

از جملـه قـدیمی     . هزینه پائین، از عواملی بوده است که منجر به فرآیندهای غشائی تجاری شـده اسـت               

 و شامل غشاءهای تخـتِ صـاف   ا نهاده شده است   ترین این طرحها بر پایه تکنولوژی فیلتراسیون ساده بن        

در همین زمان غشاءها در لوله هایی       . ولهای قاب و صفحه معروف هستند     اجمی باشد، که اصطالحاً به م     

امروزه در بعضی موارد هنوز از این دو پیکربندی استفاده مـی            .  سانتیمتر توسعه پیدا کردند    3 تا   1با قطر   

اً بـاالی آنهـا در اغلـب مـوارد، دو طـرح مـارپیچی و الیـاف میـان تهـی                      شود، اما بخاطر هزینه های نسبت     

هزینه ها در اغلب اوقات مهم هستند اما در اینجا شاید مهمترین جنبه، گرفتگی              . جایگزین آنها شده اند   

ایـن مــوارد مخــصوصاً بــرای سیـستم هــای اولترافیلتراســیون، نــانو   . غـشاء و پالریزاســیون غلظتــی باشــد 

ولهـای تبخیـر غـشائی و       اجسـمزمعکوس صـادق هـستند، امـا پالریزاسـیون غلظتـی نیـز م              فیلتراسیون و ا  

ولهـای مـارپیچی ذکـر شـده        اجدر ذیل برخی ویژگیهـای م     . جداسازی گاز را تحت تأثیر قرار می دهد       

  :است

ولهای مارپیچی در ابتدا به صورت خیلی ساده و ابتدایی ساخته می شدند ولی بعدها توسط شرکت                  اجم

Golf General Atomicشـکل زیـر کـه سـاده     .  برای جداسازی های غشائی صنعتی توسعه یافتند

 یـک  ولها می باشد، شامل یک غشاء همراه با فضادهنده خـوراک اسـت کـه بـه دور                 اجترین نوع این م   

  . لوله مرکزی سوراخدار جمع کننده خروجی، پیچانده می شود

  

  



 ٢٢٠

  

  

  
  

    ول مارپیچیاجنمای کلی یک م

 مخزن فشار لوله ای قرار داده می شود، سپس خوراک به صورت محوری از سـطح                 ول درون یک  اجم

بخشی از خوراک کـه از غـشاء عبـور مـی کنـد بـه درون لولـه                   . غشاء پیچانده شده عبور داده می شود      

ولهـای مـارپیچی آزمایـشگاهی دارای یـک     اجم. ، هدایت می شود  permeateسوراخدار جمع کننده    

سطح غـشاء مـورد اسـتفاده در       . له جمع کننده خروجی غشاء پیچانده شده اند       غشاء هستند که به دور لو     

ولهای مارپیچی صنعتی شامل چندین غشاء هـر        اجاما م .  می باشد  2m0/1 تا   2m2/0ولها معموالً   اجاین م 

  . است که به دور لوله مرکزی پیچانده شده اند2m3-1کدام با سطح 

  

  


