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غشاي پلیمري نامتقارن الیاف توخالی پلیآکريلو نیتريل طی ريسندگی خشک و تر تهیه شد .با توجه به اهمیـت تـاریر شـكل و سـاختار الیـاف
توخالی بر عملكرد جداسازي ،متغیرها در ريسندگی مانند ترکیب منعقدکنندهها جهت به دست آوردن غشاي لیف توخالی بهینه تغییر داده شد.
آب با درصدهاي متفاوت گلیسیرين به عنوان منعقدکننده داخلی و حمام انعقاد استفاده گرديد .ارـر غلتـت گلیسـیرين بـر عملكـرد تراوا ـی و
جداسازي الیاف توخالی مورد بررسی قرار گرفت و از رنگزاي قرمز مستقیم  80با استفاده از ماژول غشاي الیاف توخالی جهت اندازگیري عملكرد
جداسازي استفاده گرديد .از تصاوير میكروسكوپ الكترونی پويشی  FE-SEMجهت بررسی مقطع عرضی الیاف توخـالی حاصـل اسـتفاده شـد و
همچنین استحكام الیاف توخالی توسط دستگاه استحكامسنج الیاف اندازهگیري گرديد .نتايج نشان داد که نفوذپذيري الیاف توخالی بـا افـزاي
گلیسیرين به منعقدکننده داخلی و حمام انعقاد افزاي میيابد .به عالوه ،الیاف توخالی ريسیدهشـده در مقـدار کـمتـر گلیسـیرين نفوذپـذيري
هیدرولیكی پايینتر ،بازده جداسازي بیشتر و استحكام بیشتر را نشان میدهند.
واژههای کلیدی :حذف رنگزا ،رنگزای مستقیم قرمز  ،80الیاف توخالی ،جداسازی ،پلیآکریلونیتریل ،ریسندگی تر.
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Polyacrylonitrile (PAN) hollow fiber membranes were manufactured through the dry-jet wet spinning. Considering importance
effect of structure of hollow fiber to separation performance, spinning parameters such as coagulants composition were changed
to achieve suitable hollow fiber membranes. Water with different amount of glycerin was used as the bore liquid and coagulation
bath. The effects of the glycerin concentration on the hollow fiber permeation and separation performance were investigated.
Direct red 80 was used to measure the separation performance of hollow fiber module. Field emission scanning electron
microscope (FE-SEM) was used to analyze the structure of the hollow fibers. The results proved that permeation is increased by
adding glycerin to external and internal coagulation bath. In addition, hollow fibers spun in lower glycerin value would indicate
lower hydraulic permeability, higher separation and higher tensile strength. J. Color Sci. Tech. 9(2015), 177-185©. Institute for
Color Science and Technology.
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تارا عاقبتي و همكاران

1ـ مقدمه
در حال حاضر ،مقدار زيادي از پساب صنايعی ماننـد نسـاجی ،چـاپ،
کاغذ ،چرم و پالسـتیک کـه داراي ترکیبـی از رنـ هـاي مصـنوعی

میباشند ايجاد و وارد محیط زيست میشوند [ .]1-5در ايـن میـان
پساب صنايع نساجی که حجم قابل توجهی ازآب و رنگزا جهـت
رنگــرزي محصــووت خــود مصــرف مــیکننــد [ ]6، 7رنگزاهــاي
مصنوعی سمی شناخته شده است که نیاز به حـذف دارنـد .بـه طـور
خاص ،رنگزاهاي آزوي مستقیم به علّـت سـرعت پـايین حـذف ايـن
رنگزاها طی تصفیه هوازي و تخريب محصووت آنها مانند آمـینهـاي
آروماتیک ،نگرانیهاي زيادي را براي محیط زيست فـراهم مـیکننـد
[ .]8امروزه روشهاي مختلفی مانند انعقاد ،لختهسازي ،اکسیداسیون
الكتروش ـیمیايی ،جــذب ،فیلتراســیون غشــايی ،اکسیداســیون ازن و
تصفیه بیولوژيكی براي حذف آويندهها از پساب استفاده میشود [10
 .]6، 9،از طرف ديگر فناوري غشايی جهت تصفیه پسابهاي نساجی
و رشته هاي ديگر بسیار مورر و مورد توجه واقع شده است که مزيـت
اصلی آن عدم نیاز به افزودن مواد شیمیايی است [ .]10در اوايل دهه
 1960و با تولید غشاهاي نامتقارن زمینه پیشرفت در صنعت سـاخت
غشا و در نتیجه ،کاربردهاي گستردهتر و مهمتر فرآيندهاي غشايی در
انجام جداسازي هاي گوناگون فراهم گرديد که در اين میان غشـاهاي
پلیمري کاربرديتر میباشند [ .]11غشاهاي الیاف توخـالی بـه طـور
گسترده اي داراي کاربردهايی چـون فیلتراسـیون ،اولترافیلتراسـیون،
تصفیه آب آشامیدنی (براي حذف باکتري ،ويروس و مواد آلی) ،جهت
آزاد سازي کنترل شده ي مواد خاص ،ديالیز ،جداسازي گازهـا ،اسـمز
معكوس ،نمـکزدايـی (بـه علـت نیمـه نفـوذپـذيري) ،غلتـتدهـی،
خالصسازي و رسوبدهی محصووت مختلـف در رشـتههـاي متنـو
میباشد [ .]12-15غشاها به شكلهاي مختلف نتیـر لیـف توخـالی،
لوله اي و ورقه اي قابل تولید هستند اما غشـاي الیـاف توخـالی داراي
چندين ويژگی مفید است که آن را براي صـنايع جـذاب مـیکنـد .از
جمله ويژگیهاي جذاب غشـاي الیـاف توخـالی عبارتنـد از :کـارايی
باوتري در واحد حجم ،استحكام مناسب ،انرژي مورد نیاز بسـیار کـم
جهت تولید ،سطح بزرگ به ازاي واحد حجم ،و انعطافپذيري مناسب
[ .]12، 16-20از طرف ديگر برخـی از جداسـازيهـايی کـه توسـط
فرآيندهاي غشايی صورت میگیرند توسط ساير روشهاي جداسـازي
امكان پذير نیست .با توجه به اينكه غشاها ضخامت بسیار کمی دارنـد
انتقال جـرم در آنهـا بـا سـرعت بـاويی نسـبت بـه سـاير روشهـاي
جداسازي انجام می شود و عالوه بر آن انجـام فرآينـدهاي جداسـازي
غشايی در دماي محیط امكانپذير است [.]11
پلیآکريلونیتريل که در ايـن تحقیـ از آن بـراي سـاخت الیـاف
توخالی استفاه شده است از مواد نساجی متـداول مـورد اسـتفاده در
تولید الیاف نساجی است [ ]21و از طري فرآيند ريسندگی خشک و
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تر قابل تبديل به غشاهاي لیف توخالی میباشد [ .]22شكل  1فرآيند
تولید الیاف توخالی را به طور شمايی نشان میدهـد .در ايـن فرآينـد
محلول پلیآکريلونیتريل از نازل رشتهساز که در بـاوي حمـام انعقـاد
قرار گرفته خارج می شود و يک ضدحالل به مرکز رشـته سـاز جهـت
شكلگیري لیف توخالی تزري میشود .فاصله بین حمام و نازل باعث
شكلگیري ساختار متخلخل میشود [.]21

شکل  :1شكل شمايی ريسندگی خشک و تر.

فرآيند ريسندگی لیف توخالی ممكن است ساده به نتر برسد ،در
عین حال پیداکردن شرايط مناسـب بـراي بـه دسـتآوردن شـكل و
عملكرد نفوذ مطلوب کاري دشـوار اسـت .شـرايط ريسـندگی ماننـد
طراحــی و ابعــاد رشــتهســاز ،ترکیــب محلــول ريســندگی ،ترکیــب
منعقدکننده داخلی ،حمام انعقاد ،دمـاي ريسـندگی ،سـرعت جريـان
دوپ و منعقدکننده داخلی ،سرعت برداشت ،طول شكاف هوا بر الیاف
توخــالی نهــايی تــیریر مــیگذارنــد [ .]16، 23در چنــد ســال اخیــر
پژوه هاي زيادي در زمینه ارـر شـرايط عملیـاتی سـاخت غشـا بـر
ساختار و کارايی غشاهاي الیاف توخالی از جـن پلـیآکريلونیتريـل
انجام شده است .بـراي ماـال در سـال  2006ارـر حوـور حـالل در
منعقدکننده خارجی مورد بررسـی قـرار گرفـت و مشـاهده شـد کـه
خاصیت نفوذپذيري براي الیاف منعقد شده در حمام حاوي ضدحالل
خالص بیشتر از الیاف منعقد شده در حمام حاوي حالل بود [.]22
استف اده از فناوري غشا براي تصفیه پساب نساجی جهت بازيـابی
ترکیبات با ارزش از پساب و همچنین استفاده مجدد از آب و رنگزا در
حال پیشرفت است [ .]24به عنـوان ماـال اکبـري و همكـاران []25
غشاي الیاف توخالی نانوفیلتراسیون به وسیله فوتوگرافت کـردن يـک
منومر بر روي سطح غشـاي الیـاف توخـالی اولترافیلتراسـیون تولیـد
کردهاند .از آنجايی که پلی آمید الیافی است که قابلیت رنگرزي با اکار
رنگزاهاي نساجی را دارد بنابراين استفاده از اين غشا به تنهايی باعث
رسوب رنگـزا روي غشـا شـده اسـت کـه موجـب کـاه شـار طـی
فیلتراسیون می شود .اين غشاء نانوفیلتراسیون قابلیت حـذف رنگـزاي
بی

از  %97و شـار آب خـالص بـاوتر از

l
h m 2 bar

15در محلـول

حاوي رنگزاي قرمز مستقیم  80را دارد.
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در فرآيندهاي تصفیه بايستی به قابلیّت حذف رنگزا بی از %90
توجه کرد .بنابراين در سال هاي اخیر با توجـه بـه ايـن حقیقـت کـه
غشاهاي به شكل الیاف توخـالی داراي مزايـاي بیشـتري نسـبت بـه
غشاهاي ورقه اي مسطح می باشند ،محققین توجه خود را بـه تصـفیه
محلول هاي حاوي رن توسط اين غشاها متمرکز کردهانـد [ .]26بـه
طور خالصه با انتخـاب مـواد و روش سـاخت مناسـب غشـاي الیـاف
توخالی ساخته شده است که امكان شار نفوذي مناسب و جداسـازي
بــی از  %90بــراي يــک محلــول رنگــی خــاص را فــراهم مــیکنــد.
کنترلکردن فرآيندهايی همانند فوتوگرافت کردن آسان نیست ،هزينه
تولید باويی نیاز دارد و ساخت چنین الیافی با مقیاس زياد امكانپذير
نمی باشد .بنابراين ساخت غشاي مناسـب تـر جهـت تصـفیه محلـول
رنگی ،نیاز به تجزيه و تحلیل فرآيند سـاخت غشـاي الیـاف توخـالی
جديد دارد که در نهايت میتوان با صرف انرژي و هزينه کـم و تولیـد
انبوه الیاف با کارا ی باو را بدست آورد .تحقیقات انجام شده در مـورد
غشاي الیاف توخالی پلـیآکريلونیتريـل [ ]13، 22متمرکـز بـر روش
ساخت و مطالعه ساختار غشا ی الیاف تهیه شده مـیباشـد و کـاربرد
اين نو الیاف توخالی در حذف مواد رنگزا مـورد بحـث قـرار نگرفتـه
است .با توجه به تیریر شـرايط ريسـندگی بـر خـواص غشـاي الیـاف
توخالی در اين مقاله تاریر استفاده از گلیسیرين در حمـام انعقـاد بـر
خواص و قابلیت حذف رنگزاي قرمز مستقیم  80توسط غشـاء الیـاف
توخالی پلیآکريلونیتريل مورد بررسی قرار میگیرد.

2ـ بخش تجربی
2ـ1ـ مواد
پلیآکريلونیتريل مورد استفاده محصول شرکت پلیآکريل ايران ،اصـفهان
میباشد که يک کوپلیمر داراي  %6وينیلاستات ،با متوسط وزن مولكـولی
 70-100کیلو دالتون میباشد .ديمتیـلسولفوکسـید محصـول شـرکت
سیگما ـ آلدريچ و گلیسیرين از شـرکت مـر تهیـه شـد .رنگـزاي قرمـز
مستقیم  80بـا نـام تجـاري  WEGOCET RED F3Bمحصـول شـرکت
وگشايدر 1استفاده گرديد.اين رنگزا داراي وزن مولكـولی 1373.08 g/mol
است که ساختار مولكولی آن در شكل  2ارا ه شده است.

شكل  :2ساختار رنگزاي قرمز مستقیم .80

2ـ2ـ تهیه الیاف توخالی
الیـــاف توخـــالی بـــه روش ريســـندگی خشـــک و تـــر از محلـــول
PAN
DMSO

 %12 wtريسیده شد .منعقدکننـده داخلـی و منعقدکننـده

خارجی (يا حمام انعقاد) به ترتیب حاوي درصدهاي حجمی متفـاوت
از آب مقطر و گلیسیرين هستند ،که شامل  %10 ،%20 ،%30 ، %40و
 %0میباشند .قطر خارجی رشتهساز  1میلیمتر و قطر روزنهي داخلی
رشتهساز  640میكرومتر است .دماي حمامهاي انعقاد 23 ± 2درجـه
سانتیگراد بود .نرخ تغذيه دوپ ريسندگی در خروجی نازل ريسندگی
 ،1.03 ml/minنرخ خـروج ضـدحالل داخلـی 1.08 ml/minو طـول
شكاف هوا  23 cmانتخاب شد .الیاف توخالی تازه ريسیده شده جهت
حذف حالل باقیمانده به مدت  24ساعت در آب مقطر غوطهور شد و
سپ به مدت يک روز در دماي محیط خشک گرديد.
2ـ3ـ بررسی شکل الیاف توخالی
ريزســاختار و مقطــع عرضــی غشــاهاي لیــف توخــالی بــا اســتفاده از
میكروسكوپ الكترونی پويشی از نو  ،FE-SEMهیتاچی مدلs-4160
پ از پوش دهی با طال مورد مطالعـه قـرار گرفتنـد .انـدازهگیـري
استحكام الیاف توسط دستگاه استحكام سنج مـدل  micro50سـاخت
شرکت شرلی (کشور انگلستان) در دماي محیط انجام شد .فاصله بین
دو فک  20سانتیمتر و سرعت حرکت فـکهـا  10.1 mm/minبـود.
جهت محاسبه تن کششی نهايی   aاز رابطه  1استفاده شد.
()1

4F

)  (Do2  Di2

a 

که  Fنیـروي پـارگی Do ،قطـر خـارجی و  D iقطـر داخلـی الیـاف
توخالی میباشد.
2ـ4ـ آماده سازی ماژول لیف توخالی و اندازگیری نفوذپزیری
هیدرولیکی
ماژول از  5قطعه لیف توخالی به طول  15 cmساخته شده است کـه
انتهاي اين الیاف توسط يک چسب سیلیكون شـفاف آببنـدي شـده
است .تمام قطعات در يک پوشـ اسـتوانهاي شـفاف قـرار دارد .آب
داخل مخزن از طري لوله ي مرکزي الیـاف توخـالی بـا نـرخ جريـان
 4.5 l/minبه گردش درمـیآيـد .نفـوذپزيري آب نـرم در فشـارهاي
مختلف (بار  )0.25 ،0.5 ،0.75 ،1 ،1.2 ،1.4 ،1.6 ،1.8 ،2 ،2.2براي
الیاف توخالی منعقدشده در حمام هاي گلیسیرين متغییر انـدازگیري
شد .در هر فشار ،آزماي سه بار تكرار شد و میانگین آن گزارش شد.
میزان دبی جرمی نفوذپزيري براي الیاف متفاوت اندازگیري شد .براي
محاسبه نفوذپزيري هیدرولیكی از رابطه  2استفاده شد:

1- Wegscheider
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J  A LP P

()2

که در آن  Jنرخ جريان حجمی آب  A ،cm3/sمساحت سـطح داخلـی
الیاف توخالی ) Lp ،(cm2نفوذپذيري هیدرولیكی ) (cm/sec.atmو ∆P
فشار اعمال شده ) (atmمیباشد.
2ـ 5ـ بررسی حذف رنگزای مستقیم قرمز  80توسط غشـای
الیاف توخالی
محلول  0.1 mg/lاز رنگزاي قرمز مستقیم  80جهت انجـام آزمـاي
جداسازي تهیه شد .سپ اين محلول رنگـزا داخـل مخـزن دسـتگاه
اندازگیري تراوا ی قرار داده شد و محلول با اختالف فشار  0.75بـار و
دبی  4.5 l/minدر داخل کانال غشاي الیاف توخالی به گردش درآمد.
بعــد از حصــول  100میلــیلیتــر محلــول جداســازي شــده ،جهــت
اندازگیري مقدار غلتت رنگـزا در محلـول جداسـازي شـده و پسـاب
باقیمانده از طیفسنج عبوري  UV-Visibleمدل  Cintra10اسـتفاده
شد .اندازهگیري و میزان رنگزاي جدا شده از محلـول اولیـه رنگـزا از
طري رابطه  3محاسبه گرديد.
 100

()3

Cp
Ch

R % 1

کمتري از ويه داخلی است که میتوان آن را به فاصله شـكاف هـواي
نسبتاً زياد ( )23 cmتولید اين الیاف نسبت داد .چون الیـاف حاصـله
داراي ويه متراکم داخلی است ،چیدمان ترجیح داده شده براي انجام
جداسازي توسط اين الیاف به اين شكل اسـت کـه جريـان سـیال از
طري کانال داخلی غشاي لیف توخالی به گـردش درآمـده و جريـان
نفوذي از طري ديواره خارجی الیاف خارج شود.
شكل الیاف توخالی نوري تا حـد زيـادي بـه ترکیـب منعقدکننـده
داخلی بستگی دارد [ .]27شكل  5تصاوير میكروسـكوپ الكترونـی الیـاف
منعقـد شــده در منعقدکننـدههــاي حـاوي 10 ،20 ،30 ، 40و  0درصــد
گلیسیرين را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده مـیشـود ،بـا افـزاي
درصد گلسیرين در حمام انعقاد انـدازهي حفـرههـا افـزاي يافتـه اسـت
به طوري که بزرگشدن اندازه حفرهها در نمونههاي منعقد شده در حمام
حاوي  %30و  %10گلیسیرين کامالً مشهود است .ضخامت ديواره داخلـی
متراکم به ترتیب با افزاي درصد گلیسیرين در منعقدکننـدههـا افـزاي
میيابد .دلیل تغییر در میزان تخلخل الیاف توخالی تهیـه شـده بـه روش
ريسندگی خشک و تر اينگونه است که به طـور کلـی نـرخ انعقـاد سـريع
منجر به تشكیل ماکروحفره و ساختار حفره مانند مـیشـود ،درحـالیکـه
نرخ انعقاد پايینتر منجر به تشكیل ساختار اسفنج مانند میشود [.]28

که در آن Rدرصـد جداسـازي رنگـزا C p ،غلتـت رنگـزا در محلـول
نفوذي و  C hغلتت رنگزا در مخزن است.

3ـ نتایج و بحث
3ـ1ـ مطالعه ساختار توسط  FE-SEMو خواص مکانیکی الیـاف
توخالی
به منتور مطالعه ريزساختار ،وجود تخلخل و تجزيه و تحلیـل شـكل
غشــــا ي الیــــاف توخــــالی تصــــاوير میكروســــكوپ الكترونــــی
 FE-SEMتهیه شد .شكلهاي  3تا  6تصاوير  FE-SEMاين الیـاف را
نشان میدهد .نمونهاي از تصـوير  FE-SEMاز سـطح مقطـع عرضـی
الیاف توخالی حاصل از فرآينـد ريسـندگی خشـک و تـر در شـكل 3
نشان داده شده است .اين لیف از محلول ريسندگی  12درصـد وزنـی
پلیمــر و در ترکیــب حمــام انعقــاد خــارجی و منعقدکننــده داخل ـی
گلیسیرين
آب

شکل  :3تصوير  FE-SEMمقطع عرضی الیاف توخالی ريسیده شده در
حمام حاوي  %30گلیسیرين.

 %30منعقد شده است .تصاوير ،ساختار معمول نامتقـارن بـا

ويه اسفنجی همراه با حفرات انگشت مانند که يک ويه ناز پوسـته
متراکم بر روي سطح خارجی است را نشان میدهند .ساختار غشـاي
لیف توخالی به سه ويه تقسیمبندي میشـود کـه در شـكل  4نشـان
داده شدهاند .همانطور که از شكل  4میتوان مشاهده کرد اين الیاف
داراي ويه میانی اسفنج مانند میباشند ،تخلخل ازسطح داخلی الیاف
آغاز شده و تا ويه خارجی ادامه میيابد .ويه خارجی داراي ضـخامت
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با توجه به اينكه نرخ تبادل حـالل و ضـدحالل بعـد از خـروج از
رشتهساز به علت حوور گلیسیرين و افزاي گرانـروي منعقدکننـده
داخلی کاه يافته است در نتیجه ضخامت ديواره داخلی متراکم بـا
افزاي گلیسیرين افزاي يافته است .اما چون فاصله هوايی زياد بوده
و حمام انعقـاد طـول کمـی دارد (در حـدود  5سـانتیمتـر) و زمـان
کوتاهی در داخل حمام انعقاد میباشد منعقدکننـده خـارجی عكـ
منعقدکننده داخلی عمل کرده و همانطور کـه مـی بینـیم ضـخامت
ديواره خارجی با افزاي گلیسیرين کم شده است که میتواند منجـر
به افزاي نفوذپذيري هیدرولیكی شود.
3ـ2ـ بررسی خاصیت تراوائی الیاف توخالی

شکل :5تصوير FE-SEMمقطع عرضی الیاف توخالی ريسیده شده و

با افزاي گلیسیرين در حمام انعقاد خارجی و منعقدکننده داخلی از
 0تــا  40درصــد همــانطــور کــه در شــكل  6مشــاهده مــیگــردد،
نفوذپذيري هیدرولیكی يا همان 𝑝𝐿 که از رابطه  2بـه دسـت آمـد در
فشارهاي متفاوت ،تغییر می کند .همانطور که از اين شكل مشـاهده
میگردد با افزاي درصد حجمـی گلیسـیرين در منعقدکننـده هـاي
داخلی و خارجی میزان نفوذپذيري هیدرولیكی افـزاي مـیيابـد .بـا
افزاي گلیسیرين تـا  20درصـد حجمـی در منعقدکننـده داخلـی و
خارجی میزان افزاي نفوذپذيري هیدرولیكی قابل توجه و محسوس
نمی باشد اما با افزاي گلیسیرين از  20تا  40درصد میـزان افـزاي
نفوذپذيري هیدرولیكی کامالً مشخص می باشد .بنـابراين بـا افـزاي
گلیسیرين در منعقدکنندههاي داخلی و خارجی از  20تـا  40درصـد
در تولیــد غشــاي الیــاف توخــالی مــیتــوان الیــافی بــا نفوذپــذيري
هیدرولیكی بیشتري تولید کردکه در نتیجه میتـوان گفـت کـه نـرخ
جداسازي اين الیاف با افزودن گلیسـیرين در منعقدکننـده داخلـی و
خارجی در طی تولید ،افزاي میيابد .همانگونه کـه بیـان شـد ايـن
افزاي نفوذپذيري هیدرولیكی را می توان به کاه ضخامت ديـواره
متراکم داخلی الیاف يا به کاه ضخامت ديواره ي الیاف از  0تـا 40
درصــد گلیســیرين نســبت داد .کــاه ايــن ضــخامت بــا مقايســه
تصاوير  FE-SEMشكل  6قسمت الف  1و  ،2شكل  6قسـمت ب 1و
 ،2شكل 6قسمت پ  1مشهود است .بـراي ماـال دو برابـر ضـخامت
ديواره ي الیاف (قطر خارجی -قطـر داخلـی ) منعقدشـده در آب کـه
فاقد گلیسیرين اسـت  ،250.8 μmدو برابـر ضـخامت ديـواره الیـاف
منعقدشده در منعقدکنندههاي حاوي  %20گلیسـیرين  236.7 μmو
دو برابر ضخامت ديواره الیاف منعقدشده در منعقدکنندههـاي حـاوي
 %40گلیسیرين  233.6 μmاست .پ با افزودن گلیسیرين در حمام
انعقاد ضخامت ديـواره الیـاف کـاه يافتـه اسـت و از ايـن رو نـرخ
نفوذپذيري يا نفوذپذيري هیدرولیكی افزاي میيابد.

منعقدشده در حمام انعقاد حاوي (الف) ( ،0ب) ( ،10پ) ( ،20ت)  30و
(ث)  40درصدگلیسیرين.
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شکل : 6تصوير  FE-SEMمقطع عرضی الیاف توخالی ريسیده شده به ترتیب از(الف) تا (پ) الیاف منعقدشده در منعقدکنندههاي حاوي  40و  0، 20درصد
گلیسیرين الف  1و  ،2ب  1و  ،2پ  1به ترتیب مشخصکننده اندازه قطر داخلی و خارجی اين الیاف است.

زايپن و همكاران [ ]29در نتايج پژوه هـاي خـود بـا اصـال
غشاهاي الیاف توخالی تغییر درصد جداسازي و نفوذپذيري هیدرولیكی
را مطالعه کردند .براي ماال نانو اکسید تیتانیم و پلیوينیلالكل بر روي
الیاف توخالی پلیوينیلدينفلورايد پوش داده شد و شرايط بهینه ايـن
آزمايشات منجر به تولید الیافی با نفوذپـذيري هیـدرولیكی آب خـالص

به صورت مرحله جداگانه حذف گرديد .در نهايت با اين روش الیافی بـا
نفوذپذيري هیدرولیكی بسیار مناسب و در نتیجه بازده جداسازي بسیار
باو تولید شد .بـراي ماـال نفوذپـذيري هیـدرولیكی آب خـالص بـراي
نمونههايی کـه در حمـام انعقـاد داخلـی حـاوي  30 ،20 ،10 ،0و 40
درصد گلیسیرين تولید شدهاند تحت فشـار  1 barبـه ترتیـب برابـر بـا

 2.18 ±0.69 l m 2 h barو درصـد جداسـازي بـراي رنگـزاي قرمـز
کنگوي  96 ± %1.5شد .همچنـین اکبـري و همكـاران [ ]25نشـان
دادند که با فوتوگرافتکردن يک منومر روي سطح غشاي الیاف توخالی
از جن پلیآمید جهت ايجاد بار منفی روي سطح غشـا میـزان بهینـه

 235.91 ،122.57 ،98.98 ،90.24و  l m 2 h bar 425.28اســــت
که بسیار باوتر از نتايج ذکر شده در تحقیقات مشابه بـوده و منجـر بـه
جداسازي با سرعت باوتر میشود.

نفوذپـــذيري هیـــدرولیكی آب خـــالص  15 l m 2 h barو درصـــد
جداسازي براي رنگزاي قرمز مستقیم  %97 ،80است .درصد جداسـازي
شرايط بهینه در هر دو روش باوتر از  %90بوده که قابل قبول است ولی
میزان نفوذپذيري هیدرولیكی نسبتاً پايین است .در نتايج حاصـل شـده
در اين پژوه با تغییر شرايط ( تغییر درصدهاي گلیسیرين در حمـام
انعقاد داخلی و منعقدکننـده داخلـی) طـی فرآينـد تولیـد بـه صـورت
تکمرحلهاي ساختار الیاف توخالی اصال گرديد که با اين اصـال نیـاز
به مرحلهاي ديگر همچون پوش دهی بعد از تولید يا فوتوگرافتکـردن

3ـ3ـ بررسی حذف رنگزا
شكل  7تغییرات درصد جداسـازي رنگـزاي قرمـز مسـتقیم  80را بـا
اســتفاده از الیــاف تولیــد شــده از منعقدکننــدههــاي داخلــی و
خارجی حاوي مقادير مختلف گلیسیرين نشان میدهد .بـا توجـه بـه
اين شكل ،الیاف منعقد شده در حمام فاقد گلیسـیرين داراي قابلیـت
جداسازي  %99.2براي رنگزاي مذکور می باشد ،که نشانگر اين اسـت
که توسط اين الیاف می توان محلول تصفیه شـده فاقـد رنگـزا تولیـد
کرد.
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شکل :7تغییرات نفوذپذيري هیدرولیكی الیاف توخالی منعقد شده در
درصدهاي متفاوت گلیسیرين.

سازوکارهاي جداسازي رنگزا توسط غشاء الیاف توخالی شامل ارر
اندازه طردي و طرد دونان بین غشا و محلول میباشـد [ .]26در ايـن
میان مهم ترين سازوکار در جداسازي رنگزاها سازوکار انـدازه طـردي
میباشد .يک غشاء الیاف توخالی با توجه به شرايط حمام انعقاد داراي
حفرات با اندازه مشخص میباشد به نحوي که در شـرايط جداسـازي
مولكولهاي با اندازه کوچکتر از حفرات غشاء از آن عبور میکننـد و
مولكولهاي با اندازه بزرگتـر از انـدازه حفـرات غشـاء امكـان عبـور
نداشته و طـرد مـیگردنـد .در شـرايط تولیـد غشـاء الیـاف توخـالی
پلیاکريلونیتريل ،چون اندازه رنگزاي مسـتقیم قرمـز  80بـزرگتـر از
اندازه حفرات موجود در غشا است بنابراين جداسازي رنگزا توسط اين
غشا با درصد بسیار باو از طري سازوکار طردي صورت گرفته اسـت.
از طرف ديگر رنگزاي قرمز مستقیم  80داراي ش گروه سـولفونیک
می باشد که اين گروههاي عاملی باعث می شود اين رنگزا چگـالی بـار
يونی زيادي داشته باشد .همچنین در پلیاکريلونیتريل استفاده شـده
به عنوان پلیمر تشكیلدهنده غشاء الیاف توخالی ،حوـور پیونـدهاي
سهگانه ) (N  C باعث میشود جداره پلیمر يا سطح خارجی کانال
داخلی الیاف داراي بار منفی شود .بنابراين دافعه قـوي بـین پلیمـر و
رنگزا ايجاد میشود .که اين سـازوکار کـه تحـت عنـوان طـرد يـونی
شناخته شده است باعث افزاي بازده جداسازي رنگزا توسـط غشـاء
الیاف توخالی پلیاکريلونیتريل میگردد.
در جداسازي رنگزا توسط غشـاء الیـاف توخـالی عـالوه بـر درصـد
جداسازي و حذف رنگزا از پساب ،سرعت جداسازي نیـز داراي اهمیـت
میباشد .در الیاف توخالی ريسیده شـده در حمـام آب و بـدون حوـور
گلیسیرين ،با توجه به نفوذپذيري هیدرولیكی پايین و در نتیجه سرعت
بسیار پايین جداسازي و بازده پايین اين الیـاف بهتـر اسـت اصـالحاتی
روي ايـن الیــاف صـورت پــذيرد کـه داراي جداســازي بــاوتر از  %90و
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شکل :8تغییرات درصد جداسازي براي الیاف منعقد شده در درصدهاي
متفاوت گلیسیرين.

نفوذپذيري هیدرولیكی و بازده باوتري داشته باشد .با تغییر شـكل ايـن
الیاف سعی گرديد تا میـزان نفوذپـذيري هیـدرولیكی ايـن الیـاف و در
نتیجه نرخ جداسازي توسط اين الیاف افزاي يابد .اين عمـل بـا تغییـر
ترکیب منعقدکنندههاي داخلی و خارجی حاصل شد.
همانگونه که در شكل  8مشاهده میشود با افـزودن  10درصـد
حجمی گلیسیرين به منعقدکننده ها میزان جداسازي  %98.5شد ،که
باز هـم میـزان جداسـازي مناسـب و قابـل قبـول بـوده ،امـا میـزان
نفوذپذيري آن افزاي چشم گیري نداشت .به همین ترتیـب ،درصـد
جداسازي لیف منعقد شده در حمام حـاوي  %20گلیسـیرين ،%96.7
لیف منعقدشده در حمام حاوي  %30گلیسیرين  %93.7و لیف منعقد
شده در حمام حاوي  %40گلیسیرين  %89.9است .همانطور که قبال
در بخ مطالعه تراوا ی الیاف توخالی ذکر شد با افزودن گلیسـیرين
به منعقدکنندههاي داخلی و خارجی تا  %20درصد میزان نفوذپذيري
هیدرولیكی افزاي زيادي نداشت ،پ میتوان جهت تعیین الیافی با
نفوذپذيري هیدرولیكی باو و درصد حذف رنگزاي بهینه از بین الیافی
که در حمامهاي انعقاد حاوي  40و  20 ،30درصد گلیسیرين منعقـد
شده اند ،انتخاب کرد .که در اين میان الیـاف منعقـد شـده در حمـام
حاوي  30و  20درصد گلیسیرين داراي حذف رنگزاي بـاوتر از %90
میباشند.
اختالف کمی ( )%3در حذف رنگزا توسط دو لیف مـذکور وجـود
دارد .در صورتیکه حذف بیشتر رنگزا مد نتر باشد بهتر است الیاف را
در حمام حاوي  %20گلیسیرين منعقد کرد امـا در صـورتیکـه نـرخ
جداسازي باوتر مدنتر باشد الیاف بهتر اسـت در حمـام حـاوي %30
منعقد شوند.
3ـ4ـ بررسی خواص مکانیکی
شكل  9استحكام الیاف توخالی منعقد شـده در درصـدهاي متفـاوت
گلیسیرين را نشان میدهد .اين شكل نشان میدهـد کـه بـا افـزاي
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غشـاي الیـاف توخـالی متخلخـل در ترکیـب منعقدکننـده داخلــی و
 درصد گلیسیرين بـه40  تا0 خارجی متفاوتی از گلیسیرين و آب (از
 عملكـرد، ارر ترکیب منعقدکنندهها بر سـاختار غشـا.آب ) تولید شد
غشاهاي حاصل در فرآيندهاي جداسازي محلول حاوي رنگزاي قرمـز
 خواص مكانیكی و نفوذپذيري هیدرولیكی مورد بررسـی،80 مستقیم
 نتــايج نشــان داد کــه بــا افــزاي گلیســیرين در.قــرار گرفــت
 چون حفره هاي بیشـتري در غشـا شـكل مـیگیرنـد،منعقدکننده ها
استحكام الیاف حاصل افت می کند و مقدار نفوذپذيري هیدرولیكی با
 شـیب ايـن.حوور گلیسیرين در منعقدکننـدههـا افـزاي مـیيابـد
 همچنـین بـا. گلیسـیرين بیشـتر مـیباشـد%20  در باوتر از، افزاي
 میتوان به مقدار قابـل،%30 افزاي گلیسیرين در منعقد کنندهها تا
 الیـاف منعقـد شـده در. ) دست يافت%90 قبول جداسازي (باوتر از
، درصــد گلیســیرين از لحــاک اســتحكام30  الــی20 حمــام حــاوي
 اسـتفاده از گلیسـیرين در.نفوذپذيري و جداسازي بهینه مـی باشـند
 استحكام کششـی،حمام انعقاد منجر به تولید الیاف با تخلخل بیشتر
 درصد جداسازي پايینتر شده، نفوذپذيري هیدرولیكی باوتر،پايین تر
است بنابراين بايد در استفاده از اين نو از ترکیبـات درحمـام انعقـاد
بهینهسازي صورت پذيرد که اين مقدار بهینه براي گلیسیرين حـدود
. پیشنهاد میگردد%20

 استحكام کاه میيابد يعنی در استفاده،گلیسیرين در حمام انعقاد
بلند مدت از الیاف مشكل ايجاد میشود و طول عمر مفید اين الیـاف
کاه میيابد پـ بايـد از گلیسـیرين کمتـري در منعقدکننـدههـا
 انـدکی، نفوذپذيري، از طرف ديگر با افزاي گلیسیرين.استفاده کرد
افزاي میيابد پ بهتر است در حمام انعقاد از گلیسیرين بیشـتري
 همچنین با افزاي گلیسیرين درصد جداسازي کـاه.استفاده کرد
 بنابراين بايد يک میزان بهینه براي استفاده از گلیسـیرين در.میيابد
حمام انعقاد انتخاب کرد که با توجه به موارد بیان شده در بخ هاي
. است%20 ًقبلی حدودا
0.12

Tenacity (cN/dtex)
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