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 چکیده 
است. و میزان گرفتگی غشاهای لبنی برای نخستین بار بهبود یافته 2NH-66-Uioنتز نانوذرات در این مطالعه با استفاده از س

میزان گرفتگی کلی و بازگشت ناپذیر برای  است.ترین درصد از نانوذره جهت بهبود گرفتگی غشا تعین شدههمچنین بهینه

کاهش  %8.5و  %24.4( به 3Mر برای غشای بهینه )بود، که این مقادی %15.5و  %37.2( به ترتیب برابر با 0Mغشای اولیه )

رسید. میزان شار شیر عبوری از غشا نیز  59.8به  72.1دوستی غشاها بهبود یافت و زاویه تماس از یافت. همچنین میزان آب

یه وبهبود از غشای اول SEMافزایش یافت. همچنین آنالیز  37.8به  h2Lm  24.1-1گیری شد و از ی غشا ها اندازهبرای همه

نیز در  این پژوهش حضور نانوذرات   EDXکه حاکی از افزایش میزان و اندازه حفرات در سطح غشا بود. آنالیز گرفته شد یافته

باشد روی سطح می 2NH-66-Uioکه جز عناصر اصلی  Nو  Zrای که عناصر گونهرا در سطح غشای اصالح شده اثبات نمود، به

نانومتر  50نیز از نانوذرات گرفته شد که نشان داد اندازه این نانوذرات حدود  TEMآنالیز شد. همچنین دیده 3Mغشای 

 اند.صورت یکنواخت سنتز شدهباشد و نانوذرات بهمی
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  مقدمه -1
 نهیدر زم بار نیاول RO ییغشا یتکنولوژاز  ،1960دهه  در( همگن ROاسمز معکوس بدون منافذ ) یغشاها یس از معرف

 نیگزیبه عنوان جا عیما یحذف آب از غذاها یبرا RO، سپس شد.استفاده یدنیآب آشام دیتولجهت  ایآب در یینمک زدا

ر د وزلندین درند و شد یمعرف ییمواد غذا یبار در فناور نی( اولUF) ونیلتراسیاولترافگردید. همچنین غشاهای استفاده 

مورد  (WPCs) ریآب پن نیکنسانتره پروتئ دیتول جهت ریآب پندر موجود  یها نیپروتئ تغلیظکاربرد  برای 1970دهه 

ویژه در کاربرد لبنی و تغلیظ شیر، گرفتگی غشا و افت یکی از مشکالت اساسی فرایندهای غشایی به. استفاده قرار گرفت

 یبه عنوان اصل یها و مواد معدن یچرب ها، نیمانند پروتئ یلبن ر محصوالتمواد موجود د [3-1].باشد شار عبوری از آن می

هر  ییایمیکردن منظم ش زیتم غشاها،ی ریپذ نشیو گز یریحفظ نفوذپذ یشوند. برایم شناختهرسوب غشاء عامل  نیتر

پاک یها روآن شتریب کردن غشاء انجام شده است، و زیدر رابطه با تم یادیز مطالعات است. ازیساعت مورد ن 24تا  18

شود میزان باشد که موجب میی جهت بهبود خواص غشا مییهاهمچنین راه [.6-4] اندکردهمتمرکز  نیپروتئ یساز

ها گرفتگی سطح غشا کمتر شود و غشای پلیمری میزان مواد کمتری را در سطح خودش جذب کند. یکی از این روش

به عنوان گروه  هاMOFمواد مختلف،  انیدر مباشد. ماتریس پلیمری غشا می هایی با خواص ضد رسوب بهافزودن افزودنی

طور وسیع مورد توجه قرار باشند که بهمیبا ساختار متخلخل خاص و سطح بزرگ  یستالیکر اریاز ذرات بس یدیجد

ها، آن یآل یوندهایپ لیلو به د ،اندشده لیتشک یآل یوندهایمتصل به پ یخوشه ها ای یفلز یها ونیها از  MOF. اندگرفته

MOF [7کنند ]یم جادیا یمریپل یها رهیبا زنج یتریقو یبرهمکنش ها ،یمعدن یپرکننده ها ریبا سا سهیها در مقا .  

2NH-66-Uio گروهی از  MOF دوست هستند و آب یعملکرد نهیآم یگروه ها یهستند که دارا ومیرکونیبر ز یمبتن یها

 ن،یشود. عالوه بر ایم و گرفتگی سطحی شوند که منجر به کاهش مقاومت انتقال یغشاها متخلخل در سطح  جادیباعث ا

توانند موجب بهبود خواص مکانیکی غشا شوند )البته اگر درصد و می دارند یخوب ییایمیو ش یحرارت یداریمواد پا نیا

است خواص مکانیکی را کاهش دهد  باالیی از این نانوذرات در ماتریس پلیمری جهت ساخت غشا استفاده شود، ممکن

  [.8،9] توانند میزان تخلخل زیادی را روی سطح غشا بوجود بیاورند(چون این نوع غشاها می

است، و نتایج حاصل از آن نیز در کاربردهای گوناگون غشایی تاکنون مورد استفاده قرار گرفته Uio-66-NHاز نانوذرات 

است. از این استفاده شده [12]و جداسازی گازی  [10,11]ت در کاربردهای تصفیه آب است. از این نانوذراقابل قبول بوده

در این مطالعه به بررسی اثر این نانوذره در بهبود  .استاستفاده نشدهنانوذرات تا کنون جهت بهبود حواص غشاهای لبنیات 

بهبود گرفتگی و خواص غشا را معرفی  ترین درصد نانوذره جهتایم، و بهینهخواص و گرفتگی غشای لبنیات پرداخته

 ایم.نموده

 

 مواد و روش مورد استفاده -2

 مواد 2-1

 دیفرمام لیمت ی، دN-Methyl-2-Pyrrolidone (NMP) همچنین شد. هیته ایدر آس BASFاز شرکت  سولفونپلی

(DMFمتانول، اس ،)ومیرکونیز، کیاست دی (IVکلر )2 دیاس د،ی-aminoterephthalic،و  نینیکرات ، اورهBSA شرکت از 

Merckav گردید هیته . 
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 2NH-66-Uioسنتز نانوذره  2-2

 دیاس تریل یلیم 0.6و  د،یاس کینوترفتالیآم-2گرم  0.062 د،ی( کلرIV) ومیرکونیگرم ز 0.08، جهت سنتز نانوذرات در ابتدا

هم ساعت  24  تبه مد گرادیسانت درجه 120و در  ،شدنددرب دار مخلوط  یبطر کیدر  DMF تریل یلیم 20در  کیاست

 و شد،استفاده جهت جداسازی نانوذرات از محلول نهایی در دقیقه  3500با دور  وژیفیسانتر با استفاده اززده شدند. سپس 

درجه  120 یساعت در فر با دما 24به مدت  2NH-66-Uio نانوذرات تی. در نهاشدشستوشو داده تازه DMFبار با  نیچند

 . ند تا مورد استفاده قرار گیرندقرار داده شدگراد  یسانت

 
 لترافیلتراسیونوآماده سازی غشای ا 3-2

تهیه شد. بدین صورت که ابتدا نانوذرات وزن  2NH-66-Uioجهت ساخت غشا، ابتدا درصدهای مختلف از پلیمر و افزودنی 

حل شدند. پس از پراکنده شدن نانوذرات  زن و دستگاه آلتراسونیکوسیله همبه  NMPشده، و در مقدار معینی از حالل 

ساعت مخلوط  24زن به مدت سولفون به محلول حاصل اضافه شد و با استفاده از همدرون حالل مقدار معینی از پلیمر پلی

دقیقه در محیط قرار داده شد تا اگر حبابی درون محلول  20شدند تا پلیمر کامال در محلول حل شود. سپس به مدت 

متر  12پلیمر و ساخت غشا با دور  Castingفرایند  Doctor Bladeاز بین برود. سپس با استفاده از دستگاه  وجود دارد

 باشد.قابل مشاهده می 1گراد صورت گرفت. مشخصات غشاهای ساخته شده در جدول درجه سانتی 25برساعت و دمای 

 

 
 

 شدهمشخصات غشاهای ساخته 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یابیهای مشخصهتست -3

 مورفولوژی و آنالیز سطح 1-3

ح غشا را کند تا خصوصیات سطشد، که این انالیز به ما کمک میاستفاده SEMآنالیز جهت تعین مورفولوژی سطح از 

خوبی بسنجیم و تفاوت ایجاد شده در اثر افزودن نانوذرات را مشاهده کنیم. همچین جهت اثبات حضور نانوذرات در سطح به

Membrane 
PSF 

(wt.%) 

Uio-66-NH2 

(wt.%) 

NMP (wt%) 

M0 17 0 83 

M1 17 0.1 82.9 

M2 17 0.15 82.85 

M3 17 0.2 82.8 

M4 17 0.25 82.75 
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دهد و تعین خوبی نشان میاستفاده شد. این آنالیز درصد عناصری را که در سطح نمونه هستند را به EDXغشا، از آنالیز 

شود. این آنالیزها نیز در دانشگاه شریف انجام شد، و مدل دستگاهی که مورد تشکیل میکند که نمونه از چه عناصری می

 بود. Tescan, Czech Republicاستفاده قرار گرفت 

 

 آنالیز گرفتگی غشا 3-2

بار  1. ابتدا به مدت یک ساعت با فشار [13]گیری مقاومت گرفتگی سطح غشا از مطالعات پیشین استفاده شد جهت اندازه

(. سپس مخزن خوراک wJگیری شد )دمای محیط آب خالص از درون ماژول غشا عبور کرد و شار آب خالص نیز اندازه و

کند و میزان شار محلول با غلظت یک گرم در لیتر از ماژول با همان شرایط عملیاتی عبور می BSAکند و محلول تغییر می

BSA گیری میاندازه(شودBJ سپس ماژول حاوی غشا .)شود، و با استفاده از آب خالص به مدت یک ساعت شسته می

 .1]4[های زیر محاسبه شدند(. میزان گرفتگی غشا با استفاده از فرمولrJشود )مجددا شار آب خالص گرفته می

 

                                                                        (1) 

                     (2) 

 

(3) 

 

 باشد. پذیر، مقاومت برگشت ناپذیر و مقاومت کل میترتیب نشان دهند مقاومت برگشتبه tR و irRو  rRدر روابط فوق 

 دوستی سطح غشاآنالیز میزان آب 3-3

اه پلیمر دانشگاه صنعتی شد، این دستگاه در آزمایشگدوستی سطح غشا از زاویه تماس آب استفادهجهت تعین میزان آب

میکرولیتر را بر سطح غشای پلیمری قرار  3باشد. جهت سنجش زاویه تماس، یک قطره آب به حجم شریف واقع می

شود. این دهیم. سپس، با استفاده از دوربین دستگاه و نرم افزاری که به آن متصل است میزان زاویه تماس آب تعین میمی

 دوستی سطح نیز بیشتر است. میزان آب تر باشدزاویه هرچقدر کوچیک

 TEMآنالیز  4-3

واقع در مرکز  TEMشود. در این مطالعه از دستگاه آنالیز این آنالیز جهت تعین مورفولوژی و شکل نانوذرات استفاده می

خدمات دانشگاه صنعتی شریف جهت تهیه تصاویر از سطح نانو ذرات استفاده شد. این تصاویر نانو بودن نانوذرات را مشخص 

 باشد.ها میکند، که نشان دهند سنتز صحیح آنمی

 

 نتایج حاصل -4

 EDXو  SEMآنالیز  4-1
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دهد. را نشان می 2NH-66-Uioتفاده از نانوذرات از غشای اولیه و غشای اصالح شده با اس SEMتصاویر  1شکل 

باشد و سطحی تقریبا صاف را دارا خیلی کم می 0Mمشخص است، حفرات در سطح غشای  1طورکه در شکل همان

شود شار عبوری باشد، که این امر سبب میتر میدارای حفرات زیادی با اندازه بزرگ 3Mدر حالی که سطح غشای باشد. می

در  EDXباشد. همچنین آنالیز حضور نانوذرات در غشای اصالح شده دلیلی برای ایجاد این حفرات می .زایش یابداز غشا اف

مشاهده  Nو   Zrنیز فلزات  3Mکند. در غشای دهد و آن را اثبات میاین شکل حضور نانوذرات را در سطح غشا نشان می

 است.   2NH-66-Uioشده است که این فلزات جز فلزات اصلی نانوذرات 

 
 3Mو  0Mاز غشای  SEMتصاویر  1شکل 

 

 دوستی و شار شیرآب 4-2

است، میزان شار گیری شد، همانطورکه قابل مشاهدهدرجه سانتی گراد اندازه 27میزان شار شیر در فشار سه بار در دمای 

 37.8شترین درصد از نانوذره را دارد به که بی 4Mباشد که این مقدار برای غشای می  h2Lm 24.1-1 برابر با 0Mبرای غشای 

توان به افزایش اندازه و تعداد حفرات ایجاد شده در سطح غشای اصالح شده نسبت داد است. علت این افزایش را میرسیده

دوستی غشا افزایش باشد. همچنین با افزایش میزان درصد نانوذرات میزان آباین امر کامال مشهود می SEMکه در تصاویر 

با بیشترین درصد نانوذره  4Mبوده است که این مقدار برای غشای  72.1طوریکه زاویه تماس برای غشای اولیه است. بهیافته

 عاملی آمین که در نانوذرات حضور دارند نسبت داد.توان به گروهدوستی را میاست. علت بهبود آبرسیده 59.8به 

 
 زاویه تماس و شار شیر عبوری از غشا 2جدول

h2Lm-)شار شیر

1) 

 نوع غشا زاویه تماس

24.1 72.1 0M 

27.3 70.4 1M 
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31.8 68.1 2M 

35.5 64.4 3M 

37.8 59.8 4M 

 

 

 

 آنالیز گرفتگی غشا 4-3

است، میزان گرفتگی کلی، گرفتگی موقت و گرفتگی شده گزارش شدهمیزان گرفتگی غشاهای ساخته 3در جدول 

( به 3Mبود که این مقادیر برای برای غشای بهینه ) %15.5و  %21.7، %37.2ترتیب غیربازگشتی برای غشای اولیه به

دهند که میزان گرفتگی غشا به خوبی بهبود پیدا کرده است. کاهش پیدا کرد. این نتایج نشان می %8.5و  15.9%، 24.4%

دوستی خوبی برخوردار هستند و وذرات از آبحضور نانوذرات نسبت داد. باتوجه به اینکه این نانشود بهدلیل این تغییر را می

شود به افزایش است. همچنین علت دیگر این پدیده را میاست، میزان گرفتگی نیز بهبود یافتهسطح غشا آب دوست شده

شود شار غشا است، که این امر سبب میشد که اندازه حفرات غشا افزایش یافتهنشان داده 1شار غشاها نسبت داد. درشکل 

باشد که اگر اندازه حفرات ای که وجود دارد این میاست. البته نکتهزایش یافته و همین امر موجب بهبود گرفتگی شدهاف

شود مولکول های پروتین که درشت هستند به راحتی درون این حفرات به دام افتاده و بیش از حد افزایش یابد موجب می

افزایش  3Mشاهد هستیم و میزان گرفتگی نسبت به غشای  4Mا در غشای میزان گرفتگی را افزایش دهد، که این پدیده ر

 باشد. باشد، بهینه مینانوذره می %0.2که حاوی  3Mاست. بنابراین، غشای یافته

  

 

 

 

 
 میزان گرفتگی غشاها 3جدول 

(%) rR (%) irR (%) tR نوع غشا 

21.7 15.5 37.2 0M 

20.6 12.8 33.4 1M 

17.3 10.8 28.1 2M 

15.9 8.5 24.4 3M 

16.6 9.8 26.4 4M 

 

 TEMآنالیز  4-4
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باشد که این نانومتر می 50دهد اندازه متوسط نانوذرات حدود است، که نشان میشدهتصویر نانوذرات گرفته 2در شکل 

دهد سنتز شان میصورت یکنوانخت هستند که نرساند. همچنین نانوذرات تقریبا بهنتیجه نانو بودن این ذرات را به اثبا می

 است.به خوبی صورت گرفته

 

 

 
 

 2NH-66-Uioاز نانوذره  TEMتصویر  2شکل 

 
 
 
 
 

 

گیرینتیجه  5  

 
و  ،بهبود یافت 2NH-66-Uioلترافیلتراسیون با استفاده از سنتز نانوذرات وسولفون ادر این مطالعه میزان گرفتگی غشای پلی

. میزان گرفتگی کلی غشا از از نانوذره( %0.2بود )حاوی   3Mکه آن  معرفی شد همچنین غشا با درصد بهینه از این نانوذره

همچنین میزان زاویه تماس و شار عبوری از شیر نیز  کاهش یافت.  3Mبرای غشای  %24.4برای غشای اولیه به  37.2%

دوستی غشا است. یش میزان آبکاهش یافت و این به معنی افزا 59.8به  72.1ای که زاویه تماس از گونهبهبود یافت. به

نیز در این مطالعه   EDXو  SEMافزایش یافت. آنالیز  37.8به  h2Lm 24.1-1همچنین میزان شار شیر عبوری از غشا از 

خوبی مشخص جهت بررسی مورفولوژی سطح غشاها و اثبات حضور نانوذرات مورد استفاده قرار گرفت که وجود نانوذرات به

خوبی موجب بهبود گرفتگی و در ماتریس پلیمری به 2NH-66-Uioاز نانوذره  %0.2ن دادند که  حضور شد. نتایج حاصل نشا

 شود.شار عبوری از غشا در کاربرد لبنی می
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