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ypothesis: Despite the wide application of nanofiltration (NF) membranes in
aqueous solutions, their potential usage in the treatment of organic solution
has been considered. However, it is still a challenge to develop polymeric
solvent resistant nanofiltration membranes (SRNF) that can be applied in a broad range
of organic solvents. There are many polymers with high resistance to solvents such
as polyimide (PI) and polybenzimidazole (PBI) which used for making ultrafiltration
membrane for SRNF. Poly(2,5-benzimidazole) (ABPBI) is a sort of polymer with
similar or even better chemical structure than PBI.
Methods: At first, a high-purity poly(2,5-benzimidazole) (ABPBI) polymer was
synthesized. In the next step, ABPBI and polyvinylidene fluoride (PVDF) membranes
were synthesized. TFC polyamine membranes were prepared by the interfacial
polymerization (IP) of polyethylenimine and cyanuric chloride. Finally, the physical
and chemical structure as well as chemical stability and membrane performance of UF
and TFC membranes obtained by ABPBI polymer were evaluated and compared with
those of PVDF membrane.
Findings: Chemical stability tests including solubility, gel content and swelling
degree indicated much higher stability of ABPBI membrane. The swelling degree
in ethanol, methanol and n-hexane for ABPBI and PVDF membranes were 0.0132,
0.175, 0.01 and 0.9, 0.808, 0.34, respectively. The water fluxes for ABPBI-PA and
PVDF-PA membranes were 20 and 26 kg/m2.h and the rejection for 10 ppm aqueous
solution of crystal violet (CV, 408 g/mol) was 85 and 81, respectively.
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چکیده
فرضیه :با وجود کاربرد گسترده غشاهای نانوفیلتركردن در محلولهای آبی ،قابليت استفاده

آنها در تصفیه حاللهای آلی نیز جالب توجه است .با وجود این ،هنوز چالش توسعه غشاهای

نانوفيلتركردن پلیمری مقاوم در برابر حالل به منظور استفاده در محدوده گستردهاي از حاللهای
واژههای کلیدی
غشاي کامپوزیتی فيلم نازک،
پلی(-5،2بنزیمیدازول)،
نانوفيلتركردن حالل آلی،
الیه رویی پلیآمینی،
پایداری شیمیایی

آلی وجود دارد .پلیمرهای بسیاری با مقاومت زياد در برابر حاللها وجود دارند که از اين ميان

میتوان به پلیایمید ( )PIو پلیبنزیمیدازول ( )PBIاشاره کرد که براي ساخت الیه نگهدارنده
غشاهای مقاوم در برابر حالل استفاده میشوند .پلی(-5،2بنزیمیدازول) ( )ABPBIنوعي پلیمر با
ساختار شیمیایی مشابه یا حتی بهتر نسبت به پلیبنزیمیدازول است.

روشها :ابتدا پلیمر پلی(-5،2بنزیمیدازول) با خلوص زياد سنتز شد .در مرحله بعد ،غشاهای

 ABPBIو پليوينيليدن فلوئوريد ( )PVDFسنتز شدند .غشاهای كامپوزيتي فيلم نازك ()TFC

پلیآمینی با روش پلیمرشدن بینسطحی و از واکنش بین پلیاتیلن ایمین ( )PEIو سیانوریککلرید
بهدست آمدند .در پایان ،ساختار ،خواص فیزیکی و شیمیایی ،پایداری شیمیایی و عملکرد غشاهای
پایه و کامپوزیتی فيلم نازك حاصل از پلیمر  ABPBIبا غشاهای حاصل از  PVDFمقایسه شدند.

یافتهها :آزمونهای پایداری شیمیایی شامل حلپذيري ،مقدار ژل و درجه تورم حاكي از پایداری

بسیار زياد غشاي  ABPBIبوده است .درجه تورم در حاللهای اتانول ،متانول و نرمال هگزان

برای غشای پایه  ABPBIبه ترتیب  0/175 ،0/0132و 0/01و برای  PDVFبه ترتیب  0/808 ،0/9و

 0/34بوده است .شار عبوری آب از غشاهای پلیآمینی  ABPBI-PAو  PVDF-PAبه ترتیب برابر
با  20و  26 kg/m2.hو مقدار پسزنی محلول آبی داراي  10 ppmرنگدانه بلور بنفش به ترتیب
برابر  85و  81%بود.
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مقدمه

ساخت و بررسي غشای کامپوزیتی فيلم نازك پلیآمینی بر پایه پلی(-5،2بنزیمیدازول) با پایداری ...

نانوفيلتركردن حاللهای آلی( )organic solvent nanofiltration, OSNیا
نانوفيلتركردن مقاوم به حالل ()solvent resistant nanofiltration, SRNF
فناوري نوظهوري برای جداسازی مولکولی در حاللهای آلی است.
 SRNFفرایند غشایی زير فشار با هدف جداسازی اجزای موجود
در حاللهای آلی با وزن مولکولی كم در محدوده 200-1200 Da
است [ .]1،2این فناوري توجه پژوهشگران زیادی را در سالهاي
اخیر جلب کرده است .با توجه به اینکه  OSNدر مقایسه با فرایندهای
مرسوم از قبیل استخراج و تقطیر اثر نامطلوبی روی محیطزیست
ندارد ،کاربرد گستردهاي در صنایع با حجم زياد مصرف حالل مانند
داروسازی ،غذایی و پتروشیمی دارد [.]2،3
ساختار اغلب غشاهای استفادهشده در زمینه  ،SRNFکامپوزیتی فيلم
نازك ( )TFCاست [ .]4،5این غشاها از الیه نازکي بر پایه نگهدارنده
متخلل پلیمری تشکیل ميشوند که معموالً از نوع غشاهای فرافیلتركردن
هستند [ .]6برای ساخت غشاي فيلم نازك از روش پلیمرشدن بینسطحی
استفاده میشود .در این روش ،ابتدا بستر غشا درون محلول آبی داراي
مونومر آمینی غوطهور ميشود .سپس در محلول آلی داراي مونومر آلی
قرار میگيرد .از آنجا که این دو محلول کام ً
ال درهم امتزاجناپذیرند ،در
سطح مشترک این دو فاز واکنش پلیمرشدن انجام شده و الی ه متراکم
گزینشپذیر تشکیل میشود [ .]7الیه زیری در این نوع غشاها افزون بر
تعیین استحكام مکانیکی غشا ،نقش بسزایی را در پایداری شیمیایی غشا
نسبت به الیه رویی گزینشپذیر ایفا میکند .برای ساخت پایه نگهدارنده
غشاهای  ،OSNاز پلیمرهای مختلف استفاده میشود که از متداولترین
یآکریلونیتریل
آنها میتوان به پلیایمید ( ،)PIپلیبنزیمیدازول ( )PBIو پل 
( )PANاشاره کرد [.]8-11
خواص فیزیکی و شیمیایی الیه زیري غشا را میتوان با روشهای
مختلف بهبود داد .یکی از این روشها ،استفاده از مواد شیمیایی
مختلف و نيز کاربرد ماتریسهای پلیمری ترکیبی براي اصالح و اتصال
عرضی غشاست .این عملیات میتواند اثرهاي مثبتی بر ساختار و
عملکرد غشا مانند استحكام مکانیکی و شیميایی ،اندازه حفرهها،
آبدوستی و بار سطحی داشته باشد .غشاهای شبكهايشده شیمیایی
را میتوان برای محدوده گستردهاي از حاللها شامل حاللهای
خورنده نظير دیمتیلفرمامید ( ،)DMFدیمتیلاستامید ( )DMAcو
-Nمتیل-2-پیرولیدون ( )NMPاستفاده كرد Vanherck .و همکاران []12
غشای نامتقارن با الیه رویی متراکم داراي مقاومت زياد را در برابر
حاللهای آلی خورنده مطالعه كردند .در این مطالعه ،آنها با استفاده
از پیوند عرضی شیمیایی بین زایلندیآمین با غشای نامتقارن پلیایمید
موفق به سنتز این غشای مقاوم شدند .غشای حاصل مقاومت زيادي

را در برابر حاللهای آلی خورنده نظیر دیمتیلفرمامید ( )DMFو
دیمتیلاستامید ( )DMAcنشان داد [.]12
همچنین پیروی و همکاران [ ]13با استفاده از اصالح پایه نگهدارنده
پلیسولفون موفق به ساخت غشای نانوفيلتركردن کامپوزیتی
فيلم نازك مقاوم در برابر حالل شدند .آنها با ترکیب کوپلیمر
پلیاترسولفیدسولفون سولفوندارشده با پلیسولفون توانستند افزون
بر مقاومت شیمیایی ،عملکرد غشا را نیز بهطور شايان توجهی
افزایش دهند [.]13
 Dutczakو همکاران [ ]14نیز با استفاده از دیایزوسیانات ،غشای
پلیآمید ایمید شبكهايشده مقاوم به حالل سنتز كردند .غشای حاصل،
افزون بر استحكام مکانیکی مناسب ،مقاومت شیمیایی زيادي را برابر
حالل بسیار خورنده  NMPداشته است [ .]14استفاده از پلیمرهای با
پایداری شیمیایی زياد در برابر حالل براي ساخت الیه زیری غشاها
بهعنوان گزینه دیگري در ساخت غشاهای مقاوم به حالل بهشمار
ميآيد .با توجه به پایداری ذاتی این پلیمرها ،به پیوندهای عرضی
در این غشاها نیازی نيست .از متداولترین این پلیمرها میتوان
به پلیپروپیلن ( ،)PPپلیاتراترکتون ( ،)PEEKپلیفنیلنسولفون
( )PPSUو پلیبنزیمیدازول ( )PBIاشاره کرد [.]15-19
پلی(-5،2بنزیمیدازول) ( ،)ABPBIپلیمر آروماتیک مفیدي از
خانواده پلیبنزیمیدازول ( )PBIاست كه پایداری گرمايي زياد و
نيز استحكام مکانیکی مناسبي دارد [ .]20مونومر استفادهشده در
سنتز -4،3 ،ABPBIدیآمینوبنزوئیک اسید است که در مقایسه با
مونومر (-3،3دیآمینوبنزیدین) که برای سنتز  PBIاستفاده میشود،
بسیار ارزانتر و با محیطزیست نيز سازگارتر است [ ABPBI .]21به
علت حذف دو پیوند سیگما از زنجیر آن ،دارای ساختار سختتر و
بستهتري نسبت به  PBIاست .همچنین ،وجود پیوندهای هیدروژنی
قوی در زنجیر آن موجب ایجاد ساختاری مستحکم و افزایش مقاومت
شیمیایی آن در برابر حاللهای قوی آلی شده است .حلپذيري
محدود این پلیمر در حاللهای شیمیایی کاربرد آن را در ساخت
غشاهای  SRNFبسیار توجیهپذیر میكند [.]22
در سنتز الیه رویی غشاهای  TFCنیز روش پلیمرشدن بینسطحی و
ایجاد پیوندهای عرضی قوی از جنس پلیآمید ،پلیآمین و پلییورتان
میتواند الیهای با مقاومت زياد نسبت به حاللهای شیمیایی ایجاد
کند .در این راستا ،استفاده از آمینهای پلیمری مانند پلیاتیلن ایمین
( )PEIبهعنوان پلیالکترولیتي با بار مثبت و ساختار مولکولی حجیم و
شاخهای خواص منحصربهفردی مانند پایداری گرمايي زياد و استحكام
مکانیکی و شیمیایی مطلوب به الیه گزینشپذیر ميدهد [ .]6،23از
ن مانند سیانوریک
طرفی ،مونومرهای آلی و مشتقات کلردار تریآزی 
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کلرید ( )CCدر واکنش با آمینهای چندعاملی ،پیوندهای پلیآمین با
مقاومت زياد در شرایط شیمیایی حاللی و اسیدی دمازياد تشکیل ميدهند.
در پژوهش حاضر ،تمرکز روی ساخت غشای کامپوزیتی فيلم
نازك با مقاومت شیمیایی زياد ،بهويژه نسبت به حالل روی پایه
نگهدارنده  ABPBIبوده که تاكنون بررسي نشده است .این ماده
مقاومت زيادي در برابر اکثر حاللهای خورنده دارد .همچنین ،از
واکنش بینسطحی پلیاتیلن ایمین و سیانوریک کلريد برای ساخت
الیه رویی گزینشپذیر استفاده شده است .در مرحله بعد ،نانوغشاهای
سنتزي از نظر ساختار فیزیکی شیمیایی و عملکرد آنها از لحاظ
مقاومت به حالل ،نفوذپذیری و پسزنی رنگدانه بهطور جامع
بررسي شدند.

اسید ( )DABAدر پلیفسفریک اسید ( )PPAسنتز شد (شکل .)1
فرایند سنتز در بالن سهدهانه  1 Lانجام شد .براي اختالط محتویات
ظرف از همزن مکانیکی استفاده شد که از دهانه باالیی درون ظرف
قرار گرفته بود .همچنین ،گاز نیتروژن و لوله محافظ پرشده با کلسیم
کلرید در ساير دهانهها گذاشته شدند .ابتدا ،مقدار  500 gاز PPA
درون بالن ریخته شد .سپس ،دمای ظرف با گرمکن به  170°Cرسانده
شد .سپس 25 g ،از  DABAبه ظرف مدنظر در حال اختالط اضافه
شد .پس از گذشت  ،1 hدمای ظرف به  200°Cافزایش یافت و
بهمدت  30 minمخلوط شد .سپس ،محلول پلیمری به داخل آب
ریخته شده و براي خنثیسازی با آب مقطر شستوشو داده شد .پس
از خنثیسازی با آب ،پلیمر به منظور حذف اسیدهای باقیمانده در
داخل آن ،بهمدت  16 hدرون محلول  10%وزنی سديم هيدروكسيد
نگهداری و پس آز آن با آب مقطر شسته شد .در نهايت ،محصول
پلیمري بهمدت  15 hدرون استون خیسانده و در پایان بهمدت 24 h
برای خشکشدن درون گرمخانه خأل قرار گرفت.

-4،3دیآمینوبنزوئیک اسید ( ،)DABAمتان سولفونیک اسید (،)MSA
پلیفسفریک اسید ( )PPAو سیانوریک کلرید از شرکت Merck
تهيه شدند .پلیاتیلن ایمین با وزن مولکولی  25 kDaاز شرکت
 Sigma Aldrichتهیه شد .همچنین ،پلیوینیلیدنفلوئورید (،)PVDF
حاللهای دیمتیل فلوئورید ( ،)DMFدیمتیلسولفوکسید ( )DMSOو
نرمالمتیلپیرولیدون ( )NMPو رنگدانه بلور بنفش ( )CVاز شرکت
 Merckتهیه شدند.

ساخت پایه غشایی ABPBI

تجربي
مواد

دستگاهها و روشها

برای بررسی پیوندهای شیمیایی و گروههای عاملی تشکيلشده در
ساختار غشاها ،طيفسنج  FTIR-ATRمدل  Bruker-IFS48ساخت
آلمان بهكار گرفته شد .براي بررسی شكلشناسي سطح غشاهای
سنتزي از میکروسکوپ الکترونی پويشي ( )SEMمدل Philips-X130
استفاده شد .درجه آبدوستی غشاها با دستگاه اندازهگیری زاویه تماس
مدل  ،KSV Cam Opticalساخت فنالند اندازهگیری شد .از میکروسکوپ
نیروي اتمی ( )AFMمدل  EasyScan IIساخت سوئیس برای بررسی
توپوگرافی سطح غشاها بهره گرفته شد .همچنین ،براي تعیین مقدار
غلظت اجزای عبوری در فاز عبور کرده و خوراک ،طیفنورسنج UV
مدل  U-2800ساخت شركت  Hitachiژاپن بهكار گرفته شد.
سنتز پلیمر ABPBI

پلیمر  ABPBIبه روش تغلیظ مونومرهای -4،3دیآمینوبنزوئیک
556

براي ساخت غشاهای نامتقارن با الیه رویی متراکم از روش تغییر فاز
بهکمک رسوبگذاری غوطهوری استفاده شد .به منظور آمادهسازی
محلول قالبریزی ،مقدار  1 gپلیمر  ABPBIداخل  99 gمتان
سولفونیک اسید بهعنوان حالل ریخته شد و بهمدت  48 hدر دمای
 70°Cروی همزن مغناطیسی قرار گرفت .محلول تهيهشده پيش از
استفاده ،حدود  30 minبدون حرکت ماند تا حبابهای درون آن
کام ً
ال از بین بروند .محلول یکنواخت حبابزداییشده روی پارچه
بافتهنشدهاي از جنس پلیاستر ریخته شد و با استفاده از تیغه فیلمکش
که روی ضخامت اسمی  20 mmتنظیم شده بود ،قالبریزی شد.
سپس ،به منظور انجام فرایند رسوبگذاری غوطهوری ،بهمدت 24 h
داخل آب بهعنوان ضدحالل قرار گرفت .سرانجام غشا بهمدت 24 h
براي خشکشدن در جو محیط بین کاغذ صافی قرار داده شد.

شکل  -1سنتز پلیمر .ABPBI
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Fig. 1. Synthesis of ABPBI polymer.
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ساخت پایه غشایی PVDF

برای ساخت پایه  DMF ،PVDFبهعنوان حالل بهكار گرفته
شد .از مقادير  16%وزنی  PVDFو  1%وزنی پلیمر آبدوست
پلیوینیلپیرولیدون ( )PVPدر محلول قالبریزی براي افزايش تخلخل
غشاي پایه استفاده شد .زمان الزم برای ساخت این محلول در دمای
معمولي با استفاده از همزن مغناطیسی حدود  24 hبود .محلول
تهيهشده برای حبابزدایی بهمدت  12 hبدون حرکت نگهداشته شد
تا حبابهای آن کام ً
ال از بین روند .مراحل قالبریزی و رسوبگذاری
غوطهوری مشابه مراحل بيانشده در بخش پيشين بود [.]24،25
و

ساخت غشای کامپوزیتی فيلم نازك مقاوم به حالل

براي سنتز غشای پلیآمینی با مونومرهای آمینی ،زیرالیههای نامتقارن
تهیهشده با  ABPBIو  ،PVDFدر محلول داراي  2%وزنی  PEIدر
آب مقطر در دمای محیط به ترتیب بهمدت  90و  60 minغوطهور
شدند .براي اطمینان از خروج حالل اضافی باقیمانده روی سطح
غشاها و نیز حذف حبابهای کوچک تشکیلشده ،سطح زیرالیههای
غوطهورشده با غلتک اسفنجی نرم تمیز شدند .به منظور تشکیل
پیوندهای عرضی در الیه نازک ،زیرالیههای پلیمری اشباعشده از
محلول آبی در محلول آلی داراي ( 0/15%وزنی/حجمی) مونومر CC
در نرمال هگزان بهمدت  40 sغوطهور شدند .افزایش زمان واکنش
پیوند عرضی در محلول آلی سبب تراکم بیشتر فيلم نازك پلیآمینی
ميشود .از سوي دیگر ،افزایش غلظت مونومرهای فعال موجود در
محلولهای آلی و آبی نیز اثر مشابهی دارد .از اینرو ،میتوان ضخامت و
تراکم فيلم نازك متخلخل تشکیلشده را که بهشدت بر عملکرد غشا
(کاهش شار عبوری و افزایش مقدار پسزنی) مؤثرند ،با استفاده از
پارامترهای گفتهشده کنترل كرد .در نهایت براي تکمیل واکنش پیوند
عرضی ،غشاهای حاصل در کوره در دمای  90°Cبهمدت 10 min
پخت شدند.
تعیین پایداری شیمیایی غشاهای SRNF

براي تعیین مقدار ژل ( ،)GCنخست غشاهای  SRNFساختهشده،
وزن و سپس درون حالل آلی بسیار خورنده نظیر  DMFغوطهور
شدند .گفتني است ،پیش از غوطهوری ،پوشش نگهدارنده پلیاستری
از غشاها جدا شد .پس از دو هفته غوطهوری ،حالل باقیمانده روی
غشا با پارچه گرفته شد و غشاهای تلقیحشده دوباره وزن شدند.
مقدار ژل از معادله ( )1بهدست آمد .براي تعیین درجه تورم غشاها
( ،)SDغشاهاي غوطهورشده درون حاللهاي آلی و خورنده در
فاصلههاي زمانی معین وزن شدند .این عمل تا جایی ادامه مییابد تا

تغییري در جرم خیس غشاهاي متورم ديده نشود و به اصطالح غشا
به لحاظ درجه اشباعشدن به تعادل برسد .در این حالت ،درجه تورم
غشاهای  SRNFاز معادله ( )2بهدست آمد:
				               M wet
()1
M dry

× GC = 100

				      1  M - M dry 
()2
SD =  wet

M dry
r 


 Mdryو  Mwetبه ترتیب وزن غشاهای  SRNFپیش و پس از غوطهوری و
 rچگالي حاللی است که غشاها در آن غوطهور شدند.
بررسي عملکرد غشاهاي SRNF

براي بررسی عملکرد غشاهاي مقاوم به حالل ساختهشده در
محیطهاي آلی از سامانه آزمایشگاهی جریان متقاطع استفاده شد.
سامانه مدنظر داراي سطح مؤثر  ۴0 cm2بود .فرایند نانوفيلتركردن
تمام غشاهای مقاوم به حالل در فشار  5 barو دمای  25°Cانجام شد.
شار عبوری از غشا از معادله ( )3بهدست آمد:
(m               				 	)3
ADt

=J

در اين معادله m ،برابر مقدار جریان عبوری ( A ،)kgسطح مؤثر
غشا ( )m2و  Dtزمان فرایند نانوفيلتركردن ( )hاست .همچنین ،مقدار
پسزنی خوراک از معادله ( )4بهدست آمد:
و

					   
()4

Cp
CF

R (%) = 1 -

در اين معادله Cp ،و  CFبهترتیب غلظت اجزای عبوری در فاز عبوري و
خوراک هستند .غلظت اجزای عبوری در فاز عبوري و خوراک با
استفاده از دستگاه  UVدر طول موج  590 nmتعیین شد .خوراک 
استفادهشده در این پژوهش ،محلول  10 ppmرنگدانه بلور بنفش
در آب بود.

نتایج و بحث
ساختار سطح غشاها

براي بررسی ساختار شیمیایی پلیمر و اطمینان از صحت سنتز  ABPBIو
نيز تشکیل الیه پلیآمینی روی پایههای غشا ،آزمون  FTIRانجام شد.
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شکل  2طیف  ATR-FTIRمربوط به پلیمر سنتزي  ABPBIرا نشان
میدهد .پیکهای ظاهرشده در  3150و  3400 cm-1به ترتیب به
ارتعاش کششیپیوند هیدروژنی  N-Hو ارتعاش کششی پیوند N-H
گروه آمین آزاد نسبت داده شد .پیکهای ظاهرشده در موقعیتهای
 1570 ،1448و  1628 cm-1به ترتیب مربوط به ارتعاشهاي کششی و
خمشی  C=Nو ارتعاشهاي کششی  C=Cگروه ایمیدازول بوده که
نشانگر سنتز موفق پلیمر  ABPBIاست [.]21
همچنین ،شکل  3مربوط به الیه پلیآمینی روی پایههای فرافیلتري
 ABPBIو  PVDFاست .پیکهای ظاهرشده در موقعیتهای ،876
 1275و  1431 cm-1مربوط به غشای پایه  PVDFاست [ .]26الیه
رویی گزینشپذیر دارای پیکهایی است که به گروههای آمین و
حلقههای تریآزین مربوط میشود .تشکیل کامل پیوندهای عرضی
بهوسیله  CCبا گروههای آمینی فعال  PEIبه دلیل عوامل محدودکننده
نظیر زنجیر بلند مولکولی و وزن مولکولی زياد  PEIامکانپذیر نیست.
به همین دلیل ،گروههای فعال واکنش نداده در بدنه پلیمر وجود
دارند .بنابراين ،پیک پهن مشاهدشده در محدوده 3100-3500 cm-1
مربوط به ارتعاشهاي کششی گروه  N-Hآمین آزاد واکنشنداده
پس از تشکیل پیوندهای عرضی است .همچنین ،نوارهای کششی و
خمشی مربوط به پیوند  C=Nاز حلقه تریآزین را میتوان در طول
موجهای  1418و 1550 cm-1مشاهده كرد.
شكلشناسي سطح

تصاویر  SEMاز سطح رویی غشاهای مقاوم به حالل در شکلهاي 4
( )cو ( )dنشان داده شده است .براي تشخیص بهتر تشکیل فيلم نازك
روی پایههای غشایی ،تصاویر سطح رویی غشاهای پایه فرافیلتري نیز در
شکلهاي  )a( 4و ( )bآمده است .با مقایسه اين شکلها با شکلهاي

شکل  -2طیف  FTIRپلیمر  ABPBIسنتزشده.

Fig. 2. FTIR spectrum of ABPBI synthesized polymer.
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 )c( 4و ( )dديده میشود ،الیه کام ً
ال یکنواخت ،نرم و عاری از
هر نوع ترک  و نقص سطحی روی پایههای غشایی ،پوششيافته
است .غشاهای  TFCسنتزشده با  PEI/CCسطحی نسبت ًا صاف و
بدون ماکروتخلخل دارند که از مشخصه غشاهای کامپوزیتی فيلم
نازك پلیآمینی است [ .]24همچنین ،شکلهاي  )e( 4و ( )fتصاویر سطح
مقطع عرضی غشاهای TFCپلیآمینی را نشان میدهند .در شکل )e( 4
غشاي کام ً
ال متراکم دیده میشود که این تراکم بهدلیل ساختار سخت و
فشرده پلیمر  ABPBIاست .همچنین ،در اين شكل غشاي PVDF-PA
دارای شكلشناسي انگشتی است که حاكي از سرعت زياد تبادل
حالل -ضدحالل طی تشکیل ساختار متخلخل غشاست [.]27
توپوگرافی سطح ()AFM

براي بررسی توپوگرافی سطح غشاهاي مقاوم به حالل ساختهشده،
آزمون تصویربرداري سهبعدي  AFMدر اندازه پویش 10 μm ×10 μm
انجام شد (شکل  .)5همانطور که انتظار میرفت ،واکنش پلیمرشدن
بینسطحی سبب تغییر توپوگرافی سطح غشاهای پایه شده است.
پارامترهای زبری سطح غشاهای  UFو  TFCدر جدول  1فهرست
شده است .طبق نتایج اين جدول و براساس پژوهشهاي گذشته [،]28
واکنش بین  CCو  PEIبهعنوان درشتمولکول با گروههای عاملی
فراوان آمینی ،الیه نرم با درجه زبری كم تشکیل میدهد .بیشترین
مقدار زبری برای غشای  PVDFبهدستآمده است .درجه آبدوستی
غشاهای سنتزشده با اندازهگیری زاویه تماس قطرههاي آب با سطح
غشاها نیز در جدول  1آمده است .بیشترین مقدار آبدوستی برای

شکل  -3طیف  FTIRغشاهای  TFCسنتزشده.
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Fig. 3. FTIR spectrum of TFC synthesized membranes.
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شکل  -4تصاویر  SEMسطح و مقطع عرضی غشاها ABPBI-PA )e( ،PVDF-PA )d( ،ABPBI-PA )c( ،PVDF )b( ،ABPBI )a( :و (.PVDF-PA )f
و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

Fig. 4. SEM images of surface and cross-section of membranes: (a) ABPBI, (b) PVDF, (c) ABPBI-PA, (d) PVDF-PA, (e) ABPBI-PA,
and (f) PVDF-PA.

عاملی همسو با مقدار آبدوستی است ،اما زبرتر شدن سطح پس از
تشکیل الیه پلیآمینی بهعنوان عامل ناهمسو سبب کاهش آبدوستی
شده است.

غشای  ABPBIبهدست آمده است .وجود تعداد زیادی گروههای
آمین در ساختار پلیمر  ،ABPBIدلیل آبدوستی غشای ABPBI
است .مقدار زاویه تماس و نيز زبری غشاهای پایه پس از پلیمرشدن
بینسطحی افزایش یافته است .بهعنوان قانون کلی دو عامل ()1
افزایش مقدار زبري سطح و ( )2کاهش گروههاي آبدوست سطحی
سبب افزایش مقدار زاویه تماس سطح غشا میشوند [ .]29در
غشاهاي حاضر ،اگر چه افزایش گروههاي شیمیایی سطح بهعنوان

)(d

			)(c

عملکرد غشاهای  TFCپلیآمینی
مقاومت به حالل

جدول  2حلپذيري پلیمر سنتزشده  ABPBIرا در مقایسه با پلیمر

				 )(b

شکل  -5تصاویر  AFMسهبعدی از سطح رویی غشاهای  TFCو

				 )(a

 ABPBI )c( ، PVDF-PA )b( ،ABPBI-PA )a( :UFو (.PVDF )d
و

و

و

و

و

و

و

Fig 5. The three-dimensional AFM images of prepared TFC and UF membranes: (a) ABPBI-PA, (b) PVDF-PA, (c) ABPBI, and
(d) PVDF.
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جدول  -1پارامترهاي نرمي سطح و زاويه تماس غشاهای  UFو .TFC

Table 1. Surface roughness parameters and contact angles of
UF and TFC membranes.
Surface roughness

Contact

Membrane

)angle (°

)Sa (nm

)Sq (nm

)Sz (nm

48±1

2.30

5.04

118.36

ABPBI

75±1

20

26.26

254

ABPBI-PA

80±1

22.81

29.16

348.84

PVDF

82±1

17.05

22.07

219.73

PVDF-PA

 PVDFنشان میدهد .همانطور که ديده میشود ،پلیمر سنتزشده
 ABPBIنه تنها در حاللهای ناقطبی ،بلکه در حاللهای بسیار قوی و
خورنده با قطبیت زياد مثل  DMAc ،DMSO ،NMP ،DMFو نيز
اتانول و متانول حل نمیشود .در حالی كه  PVDFبهراحتی در اکثر
حاللها حل میشود .این پایداری زياد نسبت به حالل را میتوان به
ساختار مستحکم ناشی از پیوندهای هیدروژنی قوی بین زنجیرهای
 ABPBIنسبت داد.
نتایج تعيين مقدار ژل و بازده بسیار زياد ،حاكي از پایداری غشاي
 ABPBIنسبت به غشاي  PVDFاست .مقدار ژل برای ABPBI
تقریب ًا کامل و برای  PVDFبسیار ناچیز بوده است .همچنین ،درجه
تورم غشاها بهعنوان معیاري از پایداري شیمیایی بررسی شده است.
بیشینه مقدار تورم برای غشای  PVDFدر شکل  6مشاهده شده
است .هنگامی که غشا در معرض مستقیم حالل (آلی) قرار میگیرد،
نفوذ حالل به درون حفرههاي غشا و در نتیجه فضاهاي خالی بین
زنجیرهاي پلیمري افزایش مییابد .این موضوع موجب کاهش
گزينشپذيري و عملکرد بهینه غشا میشود .دلیل تفاوت در مقدار
تورم بین دو غشا ،اختالف فضاهای خالی بین دو پلیمر است که با
توجه به ساختار بسته پلیمر  ،ABPBIمقدار تورم برای این غشا به
مراتب کمتر از غشای  PVDFاست [.]22
و

و

و

شکل  - 6مقدار ژل و درجه تورم غشاهای  UFمقاوم به حالل.

Fig. 6. Gel content and swelling degree of solvent resistant
UF membranes.
نفوذپذیری

در این پژوهش ،عملکرد غشاها از نظر شار محلول آبی و پسزنی
 CVمحلول در آب بررسی شد .شکل  7شار محلول آبی غشاهای
پایه و نيز غشاهای  TFCرا در فشار عملیاتی  5 barنشان میدهد .شار
آب عبوري پس از پلیمرشدن بینسطحی بهطور چشمگیری کاهش
مییابد که این به دلیل تشکیل الیه متراکم پلیآمینی روی غشای پایه
است .بهطور کلی ،غشاهای پلیآمینی نسبت به غشاهای پلیآمیدی،
شار كمتري دارند [ .]30با توجه به اینکه الیه رویی غشا نقش غالبی
را نسبت به پایه نگهدارنده در تعیین مقدار شار ایفا میکند ،با توجه
به مشابهبودن الیه رویی ،مقدار شار هر دو نوع غشاي  TFCپلیآمینی
تقریب ًا یکسان است .بهطوری که مقدار شار آب عبوری از غشاهای
کامپوزیتی فيلم نازك  ABPBI-PAو  PVDF-PAبه ترتیب برابر  20و
 26 kg/m2.hاست .از آنجا که شار غشاي پایه  PVDFبه مراتب
بیشتر از غشاي پایه  ABPBIاست ،این اختالف را میتوان به ساختار

جدول  -2حلپذيري پلیمر سنتزشده.

Table 2. Solubility of synthesized polymer.
*Solvent
DMSO

Ethanol

Methanol

n-Hexane

-

-

-

-

-

-

-

+

	*حلپذيري پلیمر در غلظت  0/05 g/mLپليمر اندازهگیری شد.
ال نامحلول و ( )+کام ً
	*( )-کام ً
ال محلول است.
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Polymer

DMAc

DMF

NMP

-

-

-

ABPBI

+

+

+

PVDF

Solubility of polymer was measured at a polymer concentration of 0.05 gm/L.
(+) Soluble, (-) Insoluble.
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شکل  -8پسزنی غشاهاي

شکل  -7شار عبوری آب از غشاهای سنتزشده.

نانوفيلتركردن .TFC

Fig. 7. Water flux for obtained membranes.

Fig. 7. Rejection of TFC nanofiltration membranes.

متراکم غشاي  ABPBIمربوط دانست.
شکل  8مقدار پسزنی غشاهای  TFCرا نشان میدهد .مقدار
پسزنی غشاهای  TFCبرای  ABPBI-PAو  PVDF-PAبه ترتیب
برابر با  85و  81%است .پژوهشهاي پیشین ،نقطه ایزوالکتریک
غشاهای پلیآمین ساختهشده با  PEIرا بین  7/5-8نشان دادند.
همچنین MWCO ،غشای  PEI/CCدر محدوده  400-600 Daبوده
که در محدوده غشاهای نانوفیلتر است [ .]31با توجه به اینکه وزن
مولکولی  CVبهعنوان جز حلشونده در خوراک  حدود 407 Da
بوده و بار سطحی آن نيز مثبت است ،میتوان سازوكار جداسازی
را افزون بر اندازه (اثرهاي غربال مولکولی) و تحرکپذیری ذرات تا
حد زیادی به برهمكنشهای الکتروستاتیک ميان سطح غشا و ذرات
باردار موجود در خوراک  نسبت داد [ .]32همچنین براي بررسی
مقدار پایداری و عملکرد غشاهای سنتزشده در این مطالعه ،نتایج
این پژوهش با پژوهشهاي پیشین در زمینه  SRNFمقایسه شدند.

همانطور که در جدول 3ديده میشود ،درصد مقدار ژل برای غشای
سنتزشده  ABPBIدر این پژوهش بیشتر از غشاهای پلیایمیدی و
بنزیمیدازولی بوده که حاكي از مقاومت زياد این غشا از لحاظ
پایداری شیمیایی است .همچنین ،مقدار پسزنی غشا برای رنگدانه
بلور بنفش حدود  85%است که تفاوت شايان توجهی را با سایر
غشاها ندارد .این نتايج گواه عملکرد مناسب غشاي سنتزشده در این
پژوهش براي پسزنی رنگدانههاست.

نتیجهگیری
پلیمر  ABPBIبهعنوان پلیمر مقاوم به حالل ،سنتز و در ساخت
غشاي  SRNFبهكار گرفته شد .پایداری شیمیایی و عملکرد غشاهای
پایه از جنس  ABPBIو  PVDFو نيز غشاهای  TFCپلیآمینی بر پایه

جدول  -3مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهاي پیشین در زمینه .SRNF

Table 3. Comparing the results obtained in this research with previous research on SRNF.

Rejection

Molecular

)(%

)weight (Da

33

90

2000

PEG

34

95

408

CV

98.3

35

95

1017

RB

95

DMF

8

91

408

CV

95

DMF

Polyimide

this

85

408

CV

99

DMF

Poly(2,5-

Ref.

study

Solute

Gel content

Solvent

Polymer

Membrane

97

DMF

Benzimidazole

PBI-DBX

THF

Benzimidazole

p–Xylylene dichloride crosslinked PBI

Polyimide

XDA crosslinked P84 PI
PA/Matrimid 5218 PI
ABPBI-PA

)(%

)benzimidazole
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85% در پسزنی رنگدانه بلور بنفش با بار سطحی مثبت نشان داده و
ABPBI  غشاي، بنابراین. را از محلول آبی تصفیه كرده استCV از
غشاي بسیار مقاوم در برابر حاللهای خورنده با عملکرد مناسب در
.مقدار شار و پسزنی است

، نتایج بررسي پایداری شیمیایی غشاها.این دو نوع پلیمر بررسي شد
 در برابر حاللهایABPBI حاکی از مقاومت شیمیایی زياد غشای
. بودPVDF  در مقایسه باDMSO  وDMF قوی و خورنده مانند
 عملکرد مناسبیABPBI-PA  غشاي کامپوزیتی فيلم نازك،همچنین
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