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چکیده
این پژوهش مراحل تهیه ،شناسایی و ارزیابی عملکرد غشاهای میکروفیلتراسیون زمینه مخلوط با خاصیت ضد گرفتگی را نشان میدهد .هدف
اصلی این پژوهش ،بررسی تأثیر چارچوبهای آلی-فلزی ) (MOFsبهعنوان پرکننده در مقیاس نانو برای تولید غشای زمینه مخلوط از پلیمر پلی
وینیلیدین فلورید ) (PVDFمیباشد که به روش وارونگی فاز ساختهشده است .عکسهای میکروسکوپ الکترونی ) (SEMنشان داد که با
افزایش) ،MOF(TMU-5اندازه حفره و تخلخل غشاهای تهیهشده افزایش یافت .با افزایش مقدار  %0/3وزنی  ،MOFمقدار شار عبوری از غشا
 1525.37 kg/m2.hاست که نشان از نفوذپذیری بسیار باالی غشای  MOF/PVDFدر حین انجام آزمون در دستگاه جریان عرضی میباشد.
نسبت بازیابی شار نیز تا  %80افزایش پیدا کرد .بهمنظور بررسی عملکرد ضد گرفتگی غشای اصالحشده ،شاخصهای مقاومت در برابر گرفتگی با
استفاده از پساب خروجی از راکتور زیستی  Jet loop-airliftبا کدورت  ،11 NTUبهعنوان عامل گرفتگی ارزیابی شد .غشای TMU-5 /PVDF
با مقدار  %0/3وزنی از  ،TMU-5باالترین آبدوستی با میزان زاویه تماس  66/93 °و کمترین مقاومت گرفتگی برگشتناپذیر به میزان % 4/55
را از خود نشان داد .غشاهای  MOF/PVDFخاصیت انتخاب پذیری و ضد گرفتگی خوبی را در طول آزمایشها میکروفیلتراسیون در درازمدت
از خود نشان داد.

واژههای کلیدی :پلیمرPVDF؛ جداسازی با شار باال؛ چارچوبهای آلی-فلزی؛ غشای میکروفیلتراسیون.
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 -1مقدمه
با توجه به تقاضای روزافزون جمعیت جهانی ،نیاز به آب
آشامیدنی سالم نیز بهسرعت افزایش مییابد .یکی از
چالشبرانگیزترین مسائل جهانی که در بسیاری از کشورها
بروز کرده است ،کمبود آب سالم است .اکثر فاضالبهای
تصفیهشده از صنایعی مانند پتروشیمی ،نساجی ،فوالد،
چرم و مواد غذایی ازلحاظ زیستمحیطی مسئلهساز
هستند ( .)Lee et al. 2014روشهای زیادی برای
تصفیه تکمیلی خروجی بیوراکتورهای منفرد وجود دارد،
اما به دلیل وجود معایب زیاد امکانپذیر نیستند .بنابراین
بهعنوان جایگزین ،میتوان فرآیندهای غشایی را با توجه به
قابلیت تر شوندگی آنها مورداستفاده قرارداد .از مزایای
تأییدشده فرآیندهای جداسازی غشایی میتوان استفاده از
انرژی کم ،راهبری راحت و سازگار با محیطزیست را نام
برد که منجر به استفاده گسترده از این فرآیند برای تصفیه
فاضالبهای صنایع نساجی ،مواد غذایی و صنایع نفتی
میشود .غشا بهعنوان رابط بین دو فاز مایع تعریفشده
است (.)Kajitvichyanukul et al. 2011
در فرآیند جداسازی غشایی ،این رابط معموالً یک مانع
فیزیکی است که مهمترین خصوصیات هر غشا از نظر
عملکرد در یک سیستم جداسازی ،تراواشپذیری و
گزینشپذیری غشا میباشد که به دلیل وجود این
خاصیتها برخی از گونهها اجازه عبور از مانع در میان
حفرات غشا را دارند .در حال حاضر ،در اغلب موارد استفاده
از غشاء بر اساس فشار عبوری غشاء ( )TMPبرای تصفیه
آب و فاضالب مورداستفاده قرار میگیرند .یک چالش مهم
در عملکرد فیلتراسیون غشایی ،گرفتگی غشا و تشکیل
الیهای توسط رسوبات و دیگر مولکولها در جریان خوراک
است .رویکرد اساسی ساخت غشای ضد گرفتگی ،تضعیف
تعامل بین رسوبات و سطح غشاء میباشد .یکی از
روشهای مؤثر برای حل چنین مشکالت ،بهبود خاصیت
آبدوستی سطح غشا است .پلیمر پلیوینیلیدین فلورید
) (PVDFبا توجه به خاصیتهای گرمایی ،واکنشپذیری
و پایداری هیدرولیکی از جمله پلیمرهایی میباشد که
بهطور گسترده در ساخت غشاها در فرآیندهای جداسازی
مورداستفاده قرار میگیرد (.)Boributh et al. 2009
غشاهای پلیمری دارای ویژگی آبگریزی ذاتی هستند و
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بههمین دلیل غشاء  PVDFبهندرت پیوند هیدروژنی بین
سطح غشایی و آب ایجاد میکند .بنابراین ،غشاهای
آبگریز در هنگام تصفیه محلولهای آبی در برابر گرفتگی
و رسوبات ناشی از خوراک بسیار حساس هستند و
بهسادگی مستهلک میشوند.
بهمنظور بهبود عملکرد غشاء ،خاصیت آبدوستی با
غشاهای آبگریز  PVDFرا میتوان افزایش داد
( )Rahimi et al. 2016ترکیباتی که در سطح غشا
قرار میگیرند و گرفتگی را به وجود میآورند باعث کاهش
قابلمالحظهای در شار عبوری میشوند که بهنوبه خود نیاز
به انرژی بیشتر ،تمیز کردن غشاء ،راهبری سخت و
هزینههای نگهداری باال میشود .از اینرو ،طراحی غشایی
که خواص سطح آن بهینهشده و تمایل کمتر به گرفتگی
دارد ،ضروری است .سطح آبدوست غشاء باعث افزایش بار
سطحی ،کاهش زبری سطح ،افزایش ترشوندگی و گروههای
کاربردی روی سطح میشود که باعث کاهش گرفتگی غشا
میشود .بهمنظور رفع گرفتگی غشا ،روشهای متعددی
نظیر الیهنشانی مواد آبدوست روی سطح ،ترکیب با
پلیمرهای آبدوست و تعبیه نانوذرات آبدوست در پیکره
غشاها پیشنهاد شده است .افزودن عناصر آبدوست به
پیکره غشاء ،پیشرفت پدیده گرفتگی را از بین میبرد زیرا
ماهیت آبدوستی نانومواد سنتزی باعث کاهش پدیده
گرفتگی در غشا میشود ( .)Sotto et al. 2015اصالح
غشاهای آبگریز ،یک گام حیاتی برای افزایش خواص ضد-
گرفتگی غشا با هدف کاهش آبگریزی غشاها و بهبود
عملکرد آنها است .این نانومادهها عبارتاند ازTiO2 :
( ،)Vatanpour et al. 2012aبوهمیت
(ZnFe2O4/SiO2 ، )Vatanpour et al. 2012b
( ،)Zinadini et al. 2017کیتوزانFe3O4/
( ،)Zinadini et al. 2014نانولولههای کربنی چند
جداره( ،)Vatanpour et al. 2011و چارچوبهای
آلی -فلزی ].)Denny Jr et al. 2016( [MOF
همانطور که پژوهش در زمینه چارچوبهای آلی-فلزی
) (MOFsاز سه دهه قبل آغازشده است ،تالشهای
شدید برای پیادهسازی یافتههای مطالعات برای
استفادههای عملی انجامشده است .چارچوبهای آلی-
فلزی ) (MOFsترکیبی از مواد جامد معدنی و آلی

محیطزیست و مهندسی آب ،دوره  ،6شماره  ،2تابستان 1399

غالمی و همکران

124

هستند که از واحدهای ثانویه معدنی ) (SBUsکه به
لیگاندهای آلی چندمنظوره متصل هستند ساختهشدهاند.
این دسته از نانومواد دارای ساختارهای منفرد منظم و
بسیار هماهنگ هستند و نقش مهمی در افزایش ویژگی
آبدوستی غشاء دارند (.)Denny et al. 2016
MOFها ساختارهای زئولیت مانندی هستند اما
محدودیتهای زئولیتها را از لحاظ شیمیایی ندارند.
MOFها بهعلت دارا بودن نسبت سطح به حجم و تخلخل
باال ،قابلیت عامل دار شدن ،وابستگی به مولکولهای خاص،
ساخت ترکیبات شیمیایی قابل تنظیم و ساختار
انعطافپذیر موردبررسی قرارگرفتهاند .چارچوب ساختار
MOFها میتواند با توجه به مولکولهای خاص سازگار
شوند که منجر به انتخابپذیری باال برای جذب و
ذخیرهسازی مواد میگردد .با توجه به این ویژگیها ،با
اضافه کردن نانوساختارها به پیکره غشایی برای فرآیند
جداسازی گاز و مایع استفادهشده است ( Sorribas et
.)al. 2013
در مطالعه اخیری نشان داده شد که غشای نانوفیلتراسیون
که در آن از نانوذره  ZnFe2O4/SiO2با پلی اترسولفون
استفاده شد ،میزان شار بهطور چشمگیری باال رفته و میزان
پسزدگی غشاهای پلی اترسولفون نسبت به حالت
اصالحنشده بیشتر شده است که این نتایج نشان داد که
غشاء نانوفیلتراسیون مخلوط شده با ZnFe2O4/SiO2
آبدوستی بیشتری نسبت به نمونههای اصالحنشده دارد
( .)Zinadini et al. 2017بهطور مشابه ،در پژوهشی
دیگر مشخص شد که غشای  PVDF/MWCNTsبا %2
وزنی از نانولولههای چندجداره دارای عملکرد باالتر از نظر
نفوذپذیری ،پسزدگی و خواص ضدگرفتگی و توانایی
مقاومت در برابر فشردگی نسبت به غشای اصالحنشده را
دارا است ( .)Celik et al. 2011در همان حال ،در
پژوهشی همچنین نشان داده شد که  MOFها بهعنوان
غشای نانوکامپوزیتی الیه نازک ( )TFCدارای شار باالتر
هستند .عالوه بر این ،نفوذپذیری با افزایش اندازه منافذ و
تخلخل توسط نانومواد  MOFبهعنوان عامل آبدوست به
پیکره پلیمری افزایش یافت (.)Sorribas et al. 2013
در پژوهشی دیگر گزارش داده شد که غشای اصالحشده
توسط نانومواد ) (MOFشار آب خالص را بهبود
میبخشد ،افزایش شار جریان آب نتیجه کاهش زاویه

تماس میباشد .حضور گروههای عاملی آبدوست در
ساختار  MOFیک ویژگی منحصربهفرد را ایجاد میکند
که به سطح صاف و آبدوست در غشا منجر میشود ( Lee
 .)et al. 2014همچنین ماهیت بلوری و تخلخل باالی
MOFها به نفوذپذیری انتخابی از طریق غربال مولکولی
منجر میشود .عالوه بر این ،تخلخل باالی  MOFها ،در
مقایسه با غشاهای پلیمری چگال ،ممکن است به گونههای
مختلف اجازه نفوذ برای حرکت سریعتر را بدهد .ترکیبی
از منافذ انتخابگر و آبدوستی باال در غشاء اصالحشده با
 MOFمیتواند منجر به انتخابپذیری زیاد و خاصیت
ضدگرفتگی باال شود که برای رقابت با غشاهایی که در
صنعت برای جداسازی استفاده میشود ضروری است
(.)Denny et al. 2016
هدف از این پژوهش ،بررسی ساخت یک غشاء جدید
نانوکامپوزیتی  PVDFبا مخلوط کردن چارچوبهای
آلی-فلزی ) (MOFاست .ذرات  MOFسنتز شده و
ویژگیهای آن موردبررسی قرار گرفت .نانومواد  MOFبا
ترکیب شدن در محلول قالبی در پیکره PVDF
جاسازیشده و غشاها با استفاده از روش وارونگی فاز آماده
شدند .اثر نانوذرات  MOFدر محلول قالبی بر روی
آبدوستی ،نفوذپذیری باال ،ریختشناسی و عملکرد
ضدگرفتگی غشا موردبررسی قرار گرفت .ساختار و ویژگی
غشا با استفاده از زاویه تماس آب ،میکروسکوپ الکترونی
روبشی ) (SEMمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

 -2مواد و روشها
 -1-2مواد
پلیوینیلیدین فلورید ()Alfa-Aesar Co.-Germany
و دی متیل استامید ) (DMAcبهعنوان حالل از شرکت
 BASFآلمان تهیه شد .پلی وینیل پیرولیدون )(PVP
با وزن مولکولی  25000 g/molبهعنوان حفرهساز و آب
مقطر در این مطالعه مورداستفاده قرار گرفت .نیترات روی
 6آبه و [2,5-bis(4-pyridyl)-3,4-diaza-2,4-
]) hexadiene (4-bpdhبا خلوص  %99از شرکت
 Sigma Aldrichآمریکا تهیه شد.
 -2-2ساخت TMU-5
2,5-bis(4-pyridyl)-3,4-diaza-2,4لیگاند
) hexadiene (4-bpdhبا توجه به روشهای
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گزارششده سنتز شد .نانوذرات  TMU-5از واکنش بین
 H2oba ،Zn (NO3) 2.6H2Oو  4-bpdhدر نسبت
مولی  0/64 : 1/0 : 1/0تهیه شد Zn (II) .و لیگاندها
بهطور جداگانه در  30 mlاز حالل N,N-
) dimethylformamide (DMFمحلول شد تا زمانی
که تمام جامدات بهصورت یکنواخت پراکنده شوند همراه
شد ،پس از آن سانتریفوژ گردید و سپس در دمای 80 °C
حرارت داده شد .پس از  ،72 hبلورهای زرد  TMU-5به
دست آمد .در پایان فرآیند ،محصول با حالل N,N-
) dimethylformamide (DMFتازه ()20×3 ml
و در کوره خشک شد (.)Masoomi et al. 2015
 -3-2آمادهسازی محلول قالبی MOF/PVDF
غشاء  PVDFنامتقارن زمینه مخلوط با استفاده از روش
غوطهوری وارونگی فاز تهیه شد .ترکیبات محلول قالبی
برای تمام غشاها در جدول ( )1ارائهشده است .مقدار
مناسب  MOFبه DMAcاضافهشده و بهمدت 30 min
در معرض امواج اولتراسونیک قرار گرفت تا محلول قالبی
همگن بهدست آید.

سنتز شده بهمدت  24 hدر دمای اتاق قرار داده شد تا
خشک شوند (.)Gholami et al. 2018
 -4-2عملکرد غشا
شار عبوری ،جداسازی و آزمونهای گرفتگی از غشای
میکروفیلتراسیون اصالحشده با  MOFدر سیستم جریان
عرضی با سطح غشاء  33 cm2انجام شد .این سیستم به
یک پمپ برای تأمین فشار و همچنین چندین فشارسنج و
شیر برای تنظیم فشار و اندازهگیری شار عبوری مجهز شده
است (شکل  .)1بهمنظور کاهش پالریزاسیون غلظتی در
سطح غشا از عامل دبی عبوری دستگاه با سرعت 120 l/h
که با ایجاد جریان کافی خوراک روی سطح پالریزاسیون
غلظتی را کاهش میدهد ،استفاده میشود .فشار موردنیاز
برای عبور پساب از روی غشا صفر بار میباشد و تنها عامل
جداسازی سرعت عبور خوراک روی سطح غشا میباشد.

جدول  -1ترکیب محلولهای قالبی غشاها برحسب درصد
وزنی
Table 1 The compositions of casting solutions in
wt%
Membrane
PVDF PVP MOF DMAc
type
86.0

0

2.0

12.0

M1

85.9

0.1

2.0

12.0

M2

85.7

0.3

2.0

12.0

M3

85.5

0.5

2.0

12.0

M4

پس از آن PVDF ،و پلیوینیل پیرولیدون ) (PVPدر
محلول قالبی اضافه شد و بهمدت  24 hبهطور مداوم با
همزن مغناطیسی مخلوط گردید تا محلول یکنواخت آماده
شد سپس ،محلول قالبی با استفاده از فیلم کش با ضخامت
 60μmبر روی صفحه شیشهای کشیده شد .بالفاصله
بدون تبخیر به حمام غیر آلی (آب مقطر) منتقل شد .پس
از جداسازی اولیه فازها و شکلگیری غشاء ،آنها را بهمدت
 24 hدر آب مقطر تازه نگهداشته تا جداسازی فازها کامل
انجام شود .این موضوع اجازه میدهد تا اجزای محلول در
غشاء در آب شسته شوند .بهعنوان مرحله نهایی ،غشاهای

شکل  -1شماتیک دستگاه جریان عرضی
Fig. 1 Schematic of the cross flow setup

بهمنظور ارزیابی خواص ضد گرفتگی غشاهای سنتز شده
از پساب خروجی بیوراکتور  Jet loop -airliftبا کدروت
 11 NTUبهعنوان یک عامل گرفتگی خوب استفاده شد.
در مرحله اول ،شار عبوری با استفاده از آب مقطر
اندازهگیری شد و سپس محلول خروجی بیوراکتور Jet
 loop -airliftجایگزین آب مقطر شد ( Gholami et
 .)al. 2020شار برای محلول پساب  ،)kg/m2.h( JP،بر
اساس میزان آب خروجی از طریق غشاء در فشار صفر بار
و دبی عبوری  120 l/hبهمدت  60minاندازهگیری شد.
پس از فیلترکردن پساب ،بهمنظور شستشوی فیزیکی،
غشاهای سنتزی با آب مقطر بهمدت  15 minشسته شدند
و در نهایت جریان آب مقطر از غشاهای تمیز شده،JW,2 ،
( )kg/m2.hدوباره اندازهگیری شد.
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 -3یافتهها و بحث
 -1-3خصوصیات TMU-5 MOF
تواناااایی ترکیباااات متخلخااال بااارای انجاااام کاااارکرد
مااوردنظر در یااک برنامااه خاااص بااهطااور مسااتقیم بااه
شکل ،اندازه و حجام منافاذ مارتبط اسات .بارای تعیاین
فاااز بلااوری ، MOF TMU-5اناادازهگیااری پااراش
پاااودر اشاااعه ایکاااس ) (XRPDبااار روی زاویاااه
پراکندگی ) (2θاز  40°-0انجام شد.

 °70/14در مقیاس  2θبه ترتیب (،)202-( ،)002( ،)200
( )310( ،)112-( ،)111( ،)202و ( )312-میباشد.
الگوی بهدستآمده با الگوی مونوکلینیک ،TMU-5
گروههای فضایی  C2/cبا پارامترهای شبکه = a
c = ،b = 1923 (5) Å ،26.8080 (14) Å
 23.3025 (16) Åو  z = 8مطابقت دارد .مطابقت
قابلقبول با تفاوت اندکی در  2θبین الگوی
شبیهسازیشده  XRPDو دادههای تجربی مشاهده شد.
نانوذرات  TMU-5از واکنش بین ) Zn(IIو پیشسازهای
لیگاندی تحت امواج اولتراسوند تهیه شد .اندازه ذرات
متوسط برای ترکیب نانو  TMU-5حدود  195 nmاست
(شکل -2ب) (.)Masoomi et al. 2014
 -2-3آبدوستی غشا و شار آب خالص

شکل  -2الف-الگوی شبیهسازیشده بر اساس دادههای
الگوی  XRPDاز  (A) TMU-5و  TMU-5سنتز شده ) (Bو
ب-عکس  SEMنانوذرات  TMU-5سنتز شده.
Fig. 2. a) Simulated pattern based on single crystal
data of XRPD pattern of TMU-5 (A), and as
synthesized TMU-5 (B), and b) SEM image of
synthesized TMU-5 MOF compound

شکل (-2الف) الگوهای  XRPDرا نشان میدهد.
دادههای بلور تکبلوری  Xrayشبیهسازیشده با عنوان
)TMU-5 (Aو ماده سنتزی بهعنوان )TMU-5 (B
مشخصشده است .طرح بلور در هشت قله اصلی در
 ،14/77 ،6/70 ،7/70 ،9/35 ،10/95 ،12/20 ،15/94و

یکی از مهامتارین ویژگایهاای غشااء کاه مایتواناد بار
شااار و ویژگاای ضااد گرفتگاای غشاااء تااأثیر بگااذارد،
آبدوستی اسات .زاویاه تمااس ایساتایی از غشاای ناانو
کامپوزیاات تهیااهشااده ،در شااکل ( )3نمااایش دادهشااده
اساات .بااا افاازودن نااانوذرات MOFبااه محلااولهااای
قاالبی ،آبدوساتی غشااهای زمیناه مخلاوط بهبودیافتااه
اسات .هماانطااور کاه مشاااهده مایشااود زاویاه تماااس
کاهشیافتاه کاه افازایش آبدوساتی را نشاان مایدهاد
کااه ایاان خاصاایت ناشاای از ویژگاای ذاتاای نااانوذرههااا
اساات .زاویااه تماااس در غشااای اصااالحنشااده باااالترین
میاازان ˚ 83/31بااهدساات آمااد .بااا اضااافه کااردن ،0/5
 ،0/3و  %0/1وزناای از  ،MOFکاااهش زاویااه تماااس
آب بااه  66/93 ،69/82و˚ 53/35را شاااهد هسااتیم کااه
منجااار باااه کااااهش شااااخص آبگریااازی و بهباااود
چساابندگی آب بااه غشاااهای اصااالحشااده اساات .در
حااین ساااخت غشاااء ،نااانو مااواد آبدوساات  MOFبااه
سمت الیاه بااالیی غشاا مهااجرت مایکناد .گاروههاای
عاااملی MOFباار روی سااطح باااالیی غشااا مهاااجرت
کارده و آبدوساتی غشااء را بهبااود مایبخشاد .افاازایش
آبدوسااتی بااه ترکیااب گااروههااای عاااملی هیدروکساای
( )-OHاز طریااق اتصاال  MOFبااه پیکاره غشااایی
 PVDFمربااوط ماایشااود کااه در شااکل ( )3نشااان
دادهشده است.
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شکل  -3زاویه تماس و شار عبوری آب خالص غشاهای سنتز شده MOF/PVDF
Fig. 3 Water contact angle and pure water flux of the prepared MOF/PVDF membranes

نتایج حاصل از شار خالص آب غشاهای نانوکامپوزیتی در

غشا میشود .این مورد در تصاویر ( SEMشکل )4

شکل ( )3نشان دادهشده است .نفوذ آب تا  %0/3وزنی

قابلمشاهده است (.)Zinadini et al. 2014

 MOFافزایشیافته و سپس با افزایش غلظت  MOFدر
پیکره پلیمری بیش از  %0/3وزنی  MOFکاهش مییابد.
اضافه شدن نانوذرههای MOFدر محلول قالبیPVDF
میتواند دو اثر عمده بر تشکیل غشا داشته باشد( :الف)
افزایش آبدوستی غشاهای  PVDFو (ب) تغییر اندازه
حفرات و ساختار غشاها .نتایج بهدستآمده برای زاویه
تماس (شکل  )3نشان میدهد که آبدوست بودن تمام
غشاهای ساختهشده از غلظتهای مختلفMOF

از

آبدوستی باالتر نسبت به غشاء بدون اصالح است .بر این
اساس ،جریان آب برای غشاء باید در مقایسه با غشای
اصالحنشده ) (M1باال باشد (شکل  .)3اگرچه مقدار درصد
وزنی  0/5از نانوذره  MOFبه غشا اضافه شد ،دارای
باالترین آبدوستی بود اما شار عبوری آب خالص آن بیش-
ترین مقدار را نشان نداد .این کاهش جریان در %0/5
وزنی MOFدر پیکره غشاها میتواند بهدلیل مسدودشدن
حفرات و تخلخل غشاها بهدلیل غلظت باالی نانوذره در
محلول قالبی باشد که کاهش شار عبوری در غشا را از خود
نشان داده است؛ که باعث تشکیل الیه باالیی ضخیم در

 -3-3تجزیهوتحلیل مورفولوژی غشاء
تصاویر  SEMاز مقطع عرضی از غشای PVDFبدون
اصالح و غشاهای نانو کامپوزیت اصالحشده در شکل ()4
نشان دادهشده است .در تصاویر ،تغییراتی که در الیه باالیی
و الیه زیرین غشاء ایجادشدهاند مورد ارزیابی قرار میگیرد.
غشاها یک ریختشناسی نامتقارن با یکالیه باالیی متراکم
و تودهای متخلخل با یک ساختار انگشتی را نشان میدهد.
غشاهای  PVDFاصالحشده با  MOFها ساختار انگشت
مانند و متخلخل را بهواسطه جابجایی فازها بین حالل
) (DMAcو غیر حالل (آب) نشان میدهند .غشاء
اصالحشده توسط ( % 0/3 MOFشکل  )4cنشاندهنده
تغییر بارز در ریختشناسی غشا است .تخلخل افزایشیافته
و ساختار انگشتی بهصورت ماکروحفرات کروی شکل تغییر
شکل داده است.
این پدیده بهوسیله تبادل سریع حالل و غیر حالل در
فرآیند وارونگی فاز بهدلیل آبدوستی  MOFها و تعامالت
موجود بین مواد تشکیل دهنده محلول قالبی و سینتیک
وارنگی فاز تفسیر میشود .همچنین ساختار انگشتی نشان
میدهد که  MOFهای جاسازیشده در پیکره غشا تجمع
نداشتهاند بلکه در پیکره پلیمری غشاء پراکندهشدهاند.
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بااینوجود ،تجمع تدریجی MOFهای پراکندهشده در
غشاء  % 0/3وزنی (شکل  )4 dمشاهده شد .این احتماالً
بهدلیل افزایش ویسکوزیته در محلول قالبی حاوی %0/5

وزنی  MOFsاست؛ که این افزایش ویسکوزیته معمو ًال
تبادل حالل و غیر حالل را کاهش و سرعت تشکیل غشاها
را به تأخیر میاندازد (.)Vatanpour et al. 2015

شکل  -4تصاویر  SEMاز مقطع عرضی غشاهای سنتز شده در غلظتهای مختلف از نانوذره -)a :اصالحنشده )b ،اصالحشده با
 0%/1وزنی )c ،اصالحشده با  %0/3وزنی ،و  )dاصالحشده با  %0/5وزنی
Fig. 6 SEM micrographs of cross-sections of membranes with different blend compositions: a) Unfilled
PVDF, b) 0.1% MOF/PVDF, c) 0.3% MOF/PVDF, and d) 0.5% MOF/PVDF

 -4-3رفتار رسوب از غشاهای تهیهشده
گرفتگی غشاء یکی از مهمتارین چاالشهاایی اسات کاه
در فرآیند جداسازی غشاا ر مای دهاد کاه بار عملکارد
فیلتراساایون غشااایی از نظاار نفوذپااذیری مااایع و طااول
عمار ،تااأثیر مایگااذارد .کااارایی ضاد گرفتگاای غشاااهای
 MOFs/PVDFباااا اساااتفاده از انااادازهگیاااری شاااار
عبوری دوم پاس از عباور محلاول پسااب مشاخص شاد.
شارهای نفاوذی در شاکل ( )5نشاان داده مایشاود کاه
از سااه بخااش تشااکیلشااده اساات :شااار عبااوری آب
خاالص ،جریاان رسااوب کنناده و شااار عباوری آب پااس
از گرفتگاای بااا پساااب .در ایاان مطالعااه ،محلااول پساااب
خروجااای بیوراکتاااور باااا کااادورت  11 NTUبااارای
آزمایشااات ضااد گرفتگاای اسااتفاده شااد .شااکل ()5

نشااان ماایدهااد زمااانی کااه شااارعبوری آب در محلااول
پساااب در سیسااتم تصاافیه ماایشااود شااار عبااوری غشااا
بهشدت کاهش مای یاباد کاه ایان باه دلیال نفاوذ عامال
گرفتگااای در درون غشاااا اسااات .پاااس از شستشاااوی
غشاااء ،نتااایج نشااان داد کااه شااار عبااوری آب خااالص
غشاااای  PVDFبااادون اصاااالح باااهشااادت کااااهش
ماااییاباااد .عملکااارد ضاااد گرفتگااای خاااوب غشاااای
اصااالحشااده ممکاان اساات بااه دلیاال بهبااود آبدوسااتی
توساط اضاافه کااردن ناانو ذرات  MOFبااه پیکاره غشااا
مربوط شاود .ایان رفتاار متناساب باا تغییار آبدوساتی
غشااااها در شاااکل ( )3اسااات .غشااااء باااا خاصااایت
آبدوسااتی باایشتاار و گرفتگاای کاامتاار ،نساابت شااار
برگشتی باالتری را به نمایش میگذارد.
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شکل  -5نمودار شار بر زمان غشاها در سه دوره مختلف :آب مقطر (نیم ساعت) ،پساب تصفیهشده با کدورت 11NTU

و آب مقطر (نیم ساعت)
Fig. 5 Flux versus time of the membranes during three steps: water flux (30 min), effluent of reactor with
)NTU 11, and water flux (30 min
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شکل  -6نسبت بازیابی شار ( )FRRو گرفتگیهای برگشتپذیر و برگشتناپذیر در غشاهای میکروفیلتراسیون سنتزی
 MOF/PVDFبعد از فیلتراسیون پساب با کدورت 11 NTU
Fig. 6 Flux recovery ratio (FRR) and fouling resistance ratio of the MOF/PVDF microfiltration
membranes after filtration of effluent solution with turbidity 11 NTU

نتایج مربوط به میزان نسبت بازیابی شار ( )FRRدر شکل
( )6بهطور قابلتوجهی میتواند ویژگیهای بازیافت مناسب
غشاهای اصالحشده را نشان دهد FRR .بیشتر شاخص
بهبود خواص ضد گرفتگی غشاء است FRR .برای غشاء

 PVDFاصالحنشده ( )41%/40کمتر از  FRRبرای
غشاهای پرشده با ( MOFبیش از  )%80بود .این بدان
معنی است که بازده فیلتراسیون غشاهای  MFتهیهشده
هنگامیکه در معرض محلول پساب قرار میگیرند،

محیطزیست و مهندسی آب ،دوره  ،6شماره  ،2تابستان 1399

غالمی و همکران

130

افزایشیافته است .بسیاری از خصوصیات غشاء مانند
آبدوستی و بار سطحی میتوانند بر خصوصیات ضد
گرفتگی غشاها اثر بگذارند .بهطور گستردهای پذیرفتهشده
است که واکنش بین مولکولهای آب و سطح غشاها منجر
به سطوح مقاوم در برابر عامل گرفتگی میشود .آبدوستی
باالتر میتواند باعث ایجاد یکالیه مولکولی آب در سطح
غشای اصالحشده و موجب مهار فیزیکی گرفتگی گردد .در
این مطالعه ،زاویه تماس آب غشاهای اصالحشده توسط
نانومواد  MOFکاهشیافته است که نشاندهنده آبدوست
بودن باالی غشاء است که میتواند تا حدودی باعث کاهش
گرفتگی غشاء شود .در ادامه ،سه پارامتر که در تعیین
ویژگی ضد گرفتگی غشا استفاده شد] ،گرفتگی
برگشتپذیر ( ،)Rrگرفتگی برگشتناپذیر ( )Rirو گرفتگی
کل( [)Rtارائه میگردد.
شاااکل ( )6پارامترهای گرفتگی را نشاااان میدهد که از
ش ست شوی آب قبل از ر سوب پ ساب و بعد از تمیز کردن
هیدرولیکی برای ارزیابی خواص ضد گرفتگی ،محاسبهشده
ا ست Rir .پایینتر ن شاندهنده ویژگی ضد گرفتگی بهتر
غشاء میباشد درحالیکه سطح باالتر  FRRبیانگر ویژگی
ضدگرفتگی بیشتر غشاء بود .غشاء  PVDFاصالحنشده
بهدلیل آبدوسااتی و بار سااطحی کمتر Rir ،بزرگتری را

نشااان میدهد ( .)Rir %41/88در غشاااهای اصااالحشااده
توساااط  ،MOFغشااااای  %0/5وزنی بیشترین میزان
گرفتگی غیرقابلبرگشاات را نشااان میدهد که میتواند به
زبری باالتر و  FRRکمتر ن سبت داده شود .همانطور که
در شاااکل ( )6نشاااان دادهشاااده اسااات ،غشااااء 0%/3
وزنی MOF/PVDFدارای باالترین مقدار  %80 FRRو
پایینترین مقدار  )% 4/55( Rirمی باشاااد که حکایت از
باالترین خاصیت ضدگرفتگی در سطح غشا دارد .بهمنظور
مشااخص نمودن قابلیت بازده غشااا و ثبات خواص ضااد
گرفتگی غ شای بهینه ،غ شای بهینه ( 0%/3وزنی) بهمدت
 570 minدر ساایسااتم مورداسااتفاده قرار گرفت .شااکل
( )7نشان میدهد که مقدار شار عبوری در این زمان برای
غشااای  % 0/3 PVDF/MOFدرصااد وزنی تقریباً ثابت و
پایدار بود و بر این اسااااس ،گرفتگی برگشاااتپذیر پدیده
غالب در کل دوره بود و میتوان از غشای بهینه با راندمان
باال در ساایسااتمهای تصاافیه آب و پساااب اسااتفاده نمود
( .)Gholami et al. 2018برخی از مطااالعااات اخیر
انجامشااده درباره غشاااهای اصااالحشااده با نانومواد در
سی ستمهای  MBRکه برای بهبود خا صیت ضد گرفتگی
غ شاهای پلیمری موردا ستفاده قرارگرفته ا ست در جدول
( )2ارائه گردید.
2500

2000

1000

)Flux (kg/m2.h

1500

500

0
600

500

400

300

200

100

0

)Time (min
شکل  -7عملکرد غشای بهینه ( 0%/3وزنی) در مدت  570 minدر تصفیه پساب در سیستم با جریان عرضی
Fig. 7 Recycling properties of the membrane (0.3 wt%) during 570 min effluent solution filtration
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MBR  مقایسه خواص ضدگرفتگی غشاهای اصالحشده با نانومواد در-2 جدول
Table 2. Comparison of antifouling properties of the nanofiller modified membranes employed in
MBR
Type of
memberane

Flux,
Kg/m2.h

Flux Recovery, %

Operational Pressure,
Ba

Ref.

GO/PES

81

90

0

Zinadini et al. (
)2015

GO/Psf

450

-

1

)Lee et al. 2013(

SCNTs/PVDF

680

83.52

2

Ayyaru et al. (
)2019

PES
PC

401.3
267.5

-

0.15

)Say et al. 2017(

PVDF

55
75

-

0.15
0.25

Jørgensen et (
)al. 2016

TMU-5/ PVDF

1100

80

0

)(این مطالعه

شار عبوری آب خالص و ویژگی ضد گرفتگی مورد ارزیابی
قرار گرفت و نشان داد که با توجه به آبدوست شدن
 شار عبوری آب خالص و خواص ضد،غشاهای سنتزی
.گرفتگی بهبود یافت
 وزنی% 0/3  در محلول قالبیMOF غلظت بهینه-4
 نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که.تعیین شد
میتواند بهعنوان یک افزودنی بسیار مؤثر در تولید
غشاهایی باقابلیت ضد گرفتگی باال در جداسازی و تصفیه
.آب مورداستفاده قرار گیرد

 نتیجهگیری-4
:این مطالعه نشان داد که
 باعث افزایش مقاومت غشاء، تغییر شیمیایی در غشا-1
بهویژه در محلولهای با غلظت کم در برابر گرفتگی
.میشود
 عملکرد، غشاء با سطح آبدوست نسبت به غشا آبگریز-2
.بهتری در برابر گرفتگی نشان دادند
 با استفاده ازMOF  کارایی غشاهای اصالحشده توسط-3
، زاویه تماس آب،)SEM( میکروسکوپ الکترون روبشی
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Abstract
This study presents the preparation, characterization, and performance evaluation of antifouling mixed
matrix microfiltration membranes. The main purpose of this study was to investigate the influences of metalorganic frameworks (MOFs) as nanofiller on the fabrication of polyvinylidene difluoride (PVDF) mixed
matrix membrane prepared via the phase inversion method. The scanning electron microscopy (SEM)
images displayed that the pore size and porosity of the prepared membranes was increased by adding the
MOF. By adding 0.3 wt% of the MOF, the pure water flux was maximized to be 1525.37 kg/ m2.h, which
was owing to the excellent permeability of the MOF/PVDF membrane during the long-term filtration in
cross flow setup. The flux recovery ratio (FRR) was also increased up to 80%. In order to assess antifouling
performance of the modified membrane, the fouling parameters was evaluated using the effluent from the
jet loop-airlift reactor with the turbidity of 11 NTU as a fouling factor. The 0.3 wt.% TMU-5 MOFs/PVDF
membrane showed the high hydrophilicity with contact angle of 66.93° and the lowest irreversible fouling
resistance (Rir) value of 4.55%. As a conclusion, the MOF/PVDF membranes represented good selectivity
and antifouling properties during long-term microfiltration experiments.
Keywords: High Flux Separation; Microfiltration Membrane; Metal-Organic Frameworks (MOFs); PVDF
Polymer.
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