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ue to the mechanical strength and their significant chemical stability, fluoropolymers
have been vastly utilized in designing and preparing separation membranes over the last

decades. The most important uses include in membranous processes such as microfiltration,
ultrafiltration, and membranous distillation which each one involves different mechanisms.
The properties of the membranes and morphology have close relationship with flux rate,
membranes' hydrophilicity or hydrophobicity, thermal and mechanical resistance, chemical
stability as well as membranes' anti-fouling property. Today, by employing various methods
in preparation and surface modification of the membranes, altering membrane properties
and morphology is made possible to an acceptable extent. In this study, in addition to
introducing fluoropolymers used in membrane fabrication, we discuss the main properties
and structure of fluoropolymer membranes and recent advancements in the preparation and
surface modification of membranes in general.
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غشاهای فلوئوروپلیمر :بررسی رویکردهای نوین در تهیه و
اصالح سطحی
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در چند دهه اخیر ،فلوئوروپلیمرها بهدلیل دارا بودن استحکام مکانیکی و پایداری شیمیایی بسیار ممتاز

به طور گسترده در طراحی و آمادهسازی غشاهای جداسازی استفاده شدهاند .از برجستهترین این

کاربردها میتوان به فرایندهای غشایی ميكروصاف كردن ،فراصاف کردن و تقطیر غشایی اشاره کرد
که هر یک دارای سازوکارهای متفاوتی هستند .خواص و شکلشناسی غشا ،رابطه تنگاتنگی با مقدار
شار عبوری ،آبدوستی یا آبگریزی غشا ،مقاومت گرمایی و مکانیکی ،پایداری شیمیایی و همچنین
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سطحی غشا ،ایجاد تغییر در خواص و شکلشناسی آن را تا حد قابل قبولی امکانپذیر ساخته است.
در این پژوهش ،ضمن معرفی فلوئوروپلیمرهای استفاده شده در ساخت غشا ،خواص و ساختار آنها،

غشاهای فلوئوروپلیمر و نیز پیشرفتهای اخیر در زمینه آمادهسازی و اصالح سطحی این غشاها
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مقاالت علمی
غشاهای فلوئوروپلیمر :بررسی رویکردهای نوین در ...

مقدمه

ما در دورانی زندگی میکنیم که کمبود منابع آبی و بیابانزایی همراه با
افزایش جمعیت و توسعه اقتصاد ،در حال افزایش است .این در حالی
است که جمعیت جهان فقط از یک درصد منبع آب شیرین در کره
زمین استفاده میکنند و برای  99%دیگر عم ً
ال امکان استفاده وجود
ندارد .چنانچه برای این معضل راه حلی اندیشه نشود ،وضع موجود
وخامت بیشتری خواهد یافت [ .]1پس از آنکه Thomas Graham
پدر علم غشا ،در دهه دوم سال  1800میالدی با انجام آزمایشهایی
مبنی بر انتقال گازها و بخارها ،اولین غشای سنتزی را ثبت کرد ،توجه
بسیاری از پژوهشگران برای تحقیق در این زمینه معطوف شد .ادامه
این تحقیقات باعث شد تا اولین غشای تجاری در سال  1960میالدی،
در گستره وسیعی از کاربردهای صنعتی استفاده شود [ .]2امروزه،
توسعه روزافزون فرایندهای غشایی همچون ،میکروصاف کردن
( ،)microfilteration, MFفراصاف کردن (،)ultrafilteration, UF
تقطیر غشایی ( )membrane distillation, MDو غيره ،پنجره
جدیدی را بر فناوریهای مرتبط با انرژی و کاربردهای زیستی
گشوده است .از جمله این موارد با رویکردی گسترده ،میتوان به
تصفیه آبها ،فاضالبها ،پسابهای صنعتی ،زبالههای رادیواکتیو
صنعت هستهای ،کنترل رهایش دارو و ساير موارد اشاره کرد
[ .]3-5گسترش فرایندهای صنعتی ایجاب میکند تا غشاهایی
متناسب با این فرایندها طراحی و آمادهسازی شود .بدین ترتیب،
پایداری مکانیکی ،گرمایی و شیمیایی غشا ،مقدار شار عبوری از

آن ،گزینشپذیری غشا و نیز آبگریزی یا آبدوستی آن ،از موارد
مورد بحث در طراحی و آمادهسازی غشاست .بنابراین،پژوهشگران
برای ساخت این نوع غشاها ،به پلیمرهایی با خواص برجسته
روی آوردند [ .]2جدول  1به تعدادی از فرایندهای غشایی
فلوئوروپلیمرها ،همراه سازوکار اصلی آنها اشاره دارد.
خواص غشاهای فلوئوروپلیمر

فلوئوروپلیمرها ترکیبات منحصر به فردی با خواص قابل توجه
هستند که در طول چند دهه گذشته توجه بسیاری از پژوهشگران را
به خود جلب کردهاند .بهطور کلی ،این نوع پلیمرها دارای پایداری
گرمایی ،شیمیایی و مکانیکی زیادی هستند .پیوند شیمیایی قوی
میان اتم کربن و فلوئور در شکلگیری این خواص نقش مؤثری را
ایفا میکند .همچنین ،وجود اتم فلوئور در فلوئوروپلیمرها کاهش
قطبیت ،کاهش کشش سطحی و در برابر آن افزایش الکترونگاتیوی
را به ارمغان خواهد داشت [ .]6،7این ویژگیها باعث شد تا
فلوئوروپلیمرها و کوپلیمرهای آنها در طیف وسیعی از طراحی و
آمادهسازی غشاها استفاده شوند .جدول  2انواع فلوئوروپلیمرها و
کوپلیمرهای آنها را به همراه فرایندهای غشایی نشان میدهد.
آمادهسازی و اصالح غشاهای فلوئوروپلیمر

روشهای متعددی در آمادهسازی غشاهای فلوئوروپلیمر به کار
گرفته شده است .از جمله این روشها میتوان به روش جدایی

جدول  -1فرایندهای غشایی معمول در غشاهای فلوئوروپلیمر به همراه سازوکار کلی آنها [.]8
فرايند غشايي
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ميكروصاف کردن
فراصاف کردن
تقطیرغشایی

اختصار
MF
UF
MD

سازوكار كلي

نيروي محرکه فشار باعث عبور مايع از ميان تخلخلهاي غشا ميشود.
نيروي محرکه فشار باعث عبور مايع از ميان تخلخلهاي غشا ميشود.

نيروي محرکه گرما باعث عبور بخارآب از ميان تخلخلهاي غشا ميشود.

تبلورغشایی
امولسیونسازی غشایی

Mcr
ME

نيروي محرکه گرما باعث عبور بخارآب از ميان تخلخلهاي غشا ميشود.
نيــروي محرکــه فشــار باعــث عبــور يــک فــاز از ميــان غشــا و پراکنــش در فــاز
ديگــر ميشــود.

تبخیرتراوشی

PV

نيروي محرکه غلظت باعث عبور بخار از ميان تخلخلهاي غشا ميشود.

جداسازی در باترهای یونی لیتیمي

-

جداسازی گاز

-

جاذب گاز

MGA

تبادل پروتون

PEM

6

حاملهــاي بــار يونــي منتقــل و از تمــاس الکتريکــي ميــان الکترودهــاي آنــد و کاتــد
جلوگيــري ميشــود.
نيروي محرکه فشار باعث عبور گاز از ميان تخلخلهاي غشا ميشود.
نيــروي محرکــه گراديــان غلظــت باعــث عبــور گاز از ميــان تخلخلهــاي غشــا
ميشــود.
پروتون در غشا منتقل ميشود.

مقاالت علمی

پلیمر
هوموپلیمر

فرایندهای غشایی

پلیوینیلیدن فلوئورید )(PVDF

MF, UF, MD, MCr, ME, PV

فلوئورواتیلن)P(VDF-co-TFE) ،

کوپلیمر
PVDF

پلی(وینیلیدن فلوئورید-کو-تترا
پلی(وینیلیدن فلوئورید-کو-هگزافلوئوروپ ِروپن)P(VDF-co-HFP) ،
پلی(وینیلیدن فلوئورید-کو-کلروتری فلوئورواتیلن)،
)P(VDF-co-CTFE

پلی(وینیلیدن فلوئورید) پیوند شده با پلیاستیرن سولفونیک اسید،

MF,UF, MD

باتریهای یونی لیتیمی ،پیل سوختی،
MD،UF ،MF ،V

پیل

پلی(وینیلیدن فلوئورید-تریفلوئورواتیلن)،

PTFE

کوپلیمر

باتریهای یونی لیتیمی

)P(VDF-TrFE

پلیتترافلوئورواتیلنPTFE ،

MGA ،MD ،PV

پ ِرفلوئوروسولفونیک اسید،
پلی(تترا فلوئورواتیلن-کو-پ ِرفلوئوروپروپیل وینیل اِتر)PFA ،
پلی(تترافلوئورواتیلن-کو-هگزافلوئوروپروپیلن)FEP ،
پلیاتیلن تترافلوئورواتیلنETFE ،

پیل سوختی ،باتریهای یونی لیتیمی
پیل سوختی
پیل سوختیMD ،
پیل سوختی

PFSA

کوپلیمر

سوختیMD ،NF ،UF ،MF ،PV ،

پیل سوختی

PVDF-g-PSSA

هوموپلیمر

پلیاتیلن

MD ،UF ،MF ،PV

کلروتریفلوئورواتیلنECTFE ،

فاز ،کشش ،سخت شدن گرمایی ،حک اثر ،الکتروریسی و غيره
اشاره کرد .در سال  ،1960اولین غشای تجاری به روش جدایی
فاز ساخته شد .به دلیل انعطافپذیری در تولید و روند نسبت ًا ساده
جدول  -3روشهای آمادهسازی غشاهای فلوئوروپلیمر [.]8

حصول غشا ،امروزه نیز اکثر غشاهای تجاری فلوئوروپلیمر با
استفاده از این روش آمادهسازی میشوند .از سالهای  1980به
بعد ،تولید غشاهای فلوئوروپلیمر با استفاده از روشهای جدایی فاز

سازوکار
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روش آمادهسازی

غشاهای فلوئوروپلیمر :بررسی رویکردهای نوین در ...

جدول  -2فرایندهای غشایی معمول در انواع فلوئوروپلیمرها و کوپلیمرهای آنها [.]8

جدایــش فــازی بــا القــای ضدحــال جدایــش فــازی بــه وســیله برهمکنــش حــال در محلــول پلیمــری بــا
( )NIPS
ضدحــال در ســامانه القــا میشــود.
جدایش فازی با نفوذ بخار ضدحالل در محلول القا میشود.
جدایش فازی با القای بخار ()VIPS
جدایش فازی با تغییرات دمایی در سامانه القا میشود.
جدایش فازی با القای گرما ()TIPS
محلــول پلیمــری در قالــب ریختــه شــده و بــا تبخیــر ،تغلیــظ و خشــک
ریختهگری محلول
میشــود.
ریختهگری انجمادی
محلــول پلیمــری قالبگیــری شــده و در دمایــی کمتــر از دمــای انجمــاد
حــال ،منجمــد میشــود.
الکتروریسی ()ES
محلــول پلیمــری بــرای آمادهســازی نانوالیــاف از میــان افشــانک بــا فشــار
روی الکتــرود یــا جمــع کننــده تزریــق میشــود.
مولکولهای پلیمری در دمای زیاد در یکدیگر نفوذ میکنند.
تفجوشی
مذاب پلیمری در معرض جهتگیری قرار میگیرد.
کشش
فیلم پلیمری چگال برای ایجاد حفره در معرض تابش قرار میگیرد.
حکاکی اثر
7
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غشاهای فلوئوروپلیمر :بررسی رویکردهای نوین در ...

جدول  -4روشهای اصالح غشاهای فلوئوروپلیمر [.]8
روش اصالح
پوششدهی سطح
پیوندزنی سطح
آمیختهسازی
پرکردن منافذ
بیروناندازی

سازوکار
یک الیه با ویژگیهای خاص بر سطح غشای فلوئوروپلیمر پوشش داده میشود.
زنجیری با ویژگیهای خاص بر سطح غشا پیوند زده میشود.
در طول آمادهسازی محلول ،پلیمرها یا ذرات معدنی با فلوئوروپلیمر آمیخته میشوند.
منافذ غشای فلوئوروپلیمر با یک مایع یا ذرات معدنی پر میشود.
پلیمر یا ذرات معدنی بر سطح غشای فلوئوروپلیمر پراکنده میشوند.

با القای گرما ( )thermally induced phase separation, TIPSو
الکتروریسی ( )electrospinning, ESمنجر به توسعه گسترده
غشاهای میکروصاف کردن ،فراصاف کردن و همچنین تولید
غشاهای نانوصاف کردن ( )nanofilteration, NFشد [ .]7،8جدول 3
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روشهای عمده آمادهسازی غشاهای فلوئوروپلیمر و سازوکار
اصلی آنها را نشان میدهد.
غشاهای فلوئوروپلیمر آمادهسازی شده با توجه به محیط
جداسازی عمدت ًا با مشکالت اساسی زیر مواجه هستند:
 -1رسوب آلودگیهای محلول باعث افت شار غشا در طول دوره
عملیاتی میشود.
 -2توزیع پراکنده تخلخلهای شکل گرفته ،موجب افزایش
ناخالصی در عملیات جداسازی میشود.
 -3آبگریز بودن غشاهای فلوئوروپلیمر به دلیل ماهیت ذاتی آنها.
 -4گزينشپذیری ضعیف غشا در برخی عملیات جداسازی ،بهویژه
در تقابل با ذرات یونی.
 -5نقص یا کمبود برخی خواص فیزیکی و شیمیایی الزم در مواجه
با محیطهای متفاوت.
پژوهشگران با ابداع روشهای اصالح سطحی غشا توانستند تا حد
زیادی خواص غشاهای فلوئوروپلیمر ،بهویژه خاصیت آبگریزی

از طرفی ،هوموپلیمر  PVDFدارای ساختاری نیمهبلوری با 59/4%
وزنی فلوئور و  3%وزنی هیدروژن است .مقدار تبلور این پلیمرها
متناسب با شرایط آمادهسازی و تاریخچه گرمایی از  35-70%متغیر
است .مشاهده شد که این پلیمر در درصد زیاد تبلور دارای تنش تسلیم

زیاد ،چقرمگی خوب و مقاومت زیاد در برابر خزش است .پلیوینیلیدن
فلوئورید در روغنها ،اسیدها و برخی حاللها انحاللناپذیر است و
در برابر مایعات و گازها نفوذپذیری کمی دارد .دمای انتقال شیشهای و
ذوب این پلیمر به ترتیب  30 -40°Cو  155-192°Cاست .به طور
کلی وزن مولکولی و توزیع آن ،مقدار نظم یا بینظمی در طول زنجیر،
درصد بلورها و شکل آنها از عوامل اصلی اثرگذار بر خواص PVDF
است [ .]6،11فاز بلوری  PVDFدارای سه نوع پیکربندی مولکولی
' TTTGTTTG' ،TTT ،TGTGو همچنین پنج چندشکلی  δ ،γ ،β ،aو
 εاست که در میان آنها احتمال وجود فازهای  β ،aو  γمحتملتر
است .فاز  αدارای پیکربندی ' ،TGTGفاز  βدارای پیکربندی  TTTو
فاز  γدارای پیکربندی ' TTTGTTTGاست [ .]7،12،13شکل 1

را ،اصالح کنند .کلیه فرایندهای اصالح پس از آمادهسازی غشا و
با توجه به پارامترهای الزم برای تقابل غشا با محیط جداسازی
خاص انجام میشود [ .]7-10جدول  4مهمترین روشهای اصالح
غشاهای فلوئوروپلیمر و سازوکار اصلی آنها را نشان میدهد.
خواص و ساختار پلیوینیلیدن فلوئورید ()PVDF

خواص برجستهای همچون استحکام مکانیکی زیاد ،پایداری
گرمایی ،مقاومت شیمیایی ،آبگریزی زیاد و فرایندپذیری خوب،
زمینهای شد تا پلیوینیلیدین فلوئورید در ساخت غشاهای کارآمد
به کار گرفته شود [.]6،8
8

شکل  -۱چندشکلیهای اصلی .]۱۲[ PVDF

مقاالت علمی

غشای پلیوینیلیدن فلوئورید
غشای  PVDFبه جهت خواص برجستهای چون مقاومت شیمیایی
عالی ،پایداری گرمایی و خواص مکانیکی بسیار خوب ،افزون بر
استفاده در فرایندهای تبخیر تراوشی ( )pervaporation, PVو تقطیر
غشایی ،به یکی از محبوبترین غشاها برای استفاده در فرایندهای
میکروصاف کردن ،فراصاف کردن و نانوصاف کردن مبدل شده است
[ .]7،8از کاربردهای غشای  PVDFمیتوان به پیلهای سوختی،
باتریهای لیتیمي ،پوششهای حفاظتی در صنعت نساجی و ساير
اشاره کرد [ .]15-17شکل  ،2آماری از نشریات و وبگاههای علمی

آمادهسازی غشای پلیوینیلیدن فلوئورید

غشای  PVDFاغلب با روشهای جدایش فاز آمادهسازی
میشود .این روش به سه دسته جدایش فازی با القای ضدحالل
( ،)non-solvent induced phase separation, NIPSجدایش
فازی با القای بخار ( )vapor induced phase separation,VIPSو
جدایش فازی با القای گرما تقسیم میشوند .روشهای  NIPSو
 TIPSدر استفاده برای آمادهسازی غشای  PVDFکاربرد بیشتری
دارند .در عین حال ،استفاده از روش  VIPSدر تولید غشاهای
 PVDFبرای کنترل بهتر فرایند آمادهسازی مطالعه و بررسی شده
است .این روشها معموالً برای تولید غشاهای میکروصاف کردن و
فراصاف کردن استفاده میشوند [ .]8به تازگی استفاده از روش
الکتروریسی در تولید غشای نانوالیاف  PVDFاز راه فرایند تقطیر
غشایی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است.
برخالف فرایندهای غشایی  MFو  ،UFدر فرایند  ،MDغشا دارای
خاصیت آبگریزی است .از موارد کاربردی  MDمیتوان به عملیات
نمکزدایی در تصفیه آب اشاره کرد [.]18
جدایش فازی با القای بخار

در این روش PVDF ،در حاللی مخصوص ،حل شده تا محلولی
همگن حاصل شود .سپس ،محلول پلیمری روی یک نگهدارنده
ریخته شده و در حمام حاوی ضدحالل غوطهور میشود .تبادل
حالل و ضدحالل سبب القای جدایش فازی در سامانه سهجزئی
شده و غشای  PVDFبا تخلخلی در حد میکرون حاصل میشود .در
این روش ،شکلشناسی و خواص غشا به شدت تحت تأثیر نوع و
9
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در این روش ،محلول پلیمری پس از آمادهسازی ،قالبگیری شده یا
به اشکال مختلف ریسیده میشود و در معرض بخار ضدحالل قرار
میگیرد .با نفوذ بخار ضدحالل به درون محلول و تبادل با حالل،
جدایش فازی در سامانه اعمال شده و در نهایت غشای PVDF
متخلخل حاصل میشود .این روش ،برای تهیه غشای  PVDFبا
تخلخل زیاد بسیار مناسب است .شکلشناسی و خواص غشا در
این روش بسته به نوع حالل ،دمای انحالل  ،PVDFغلظت پلیمر و
شرایط فرایندی میتواند متغیر باشد [.]19،20
جدایش فاز با القای ضدحالل

شکل  -۲شمار مطالب علمی منتشر شده درباره غشای  PVDFو
کوپلیمرهای آن در وبگاههای علمی تا  ۱۳دسامبر سال ۲۰۱۲
میالدی [.]۷

غشاهای فلوئوروپلیمر :بررسی رویکردهای نوین در ...

ساختار بلوری  β ،aو  γرا نشان میدهد .شکل  αبه لحاظ سینتیکی
مطلوبتر و شکل  βبه لحاظ ترمودینامیکی پایدارتر است .از این
میان ،شکل  βبهدلیل خاصیتهای پیزوالکتریک ،فروالکتریک و
پیروالکتریک بسیار محتملتر و دارای خواصی برتر و مطلوبتر
است .به همین دلیل ،فنون تجربی بسیاری برای القای شکل  βدر
ساختار  PVDFرواج یافته است .برای مثال ،دو پژوهشگر به نامهای
 Matsushigeو  Takemuraمشاهده کردند ،در حالت تبلور از مذاب
تحت فشار  350 MPaشکل  βدر ساختار  PVDFشکل میگیرد
[ .]13،14در روشهای دیگر همچون تغییر شکل کششی ،استفاده از
میدان الکتریکی قوی ،تغییرشکل فشاری تکجهتی از فاز  ،αبهویژه
قالبگیری از محلول ،فاز  βبه شکل کنترل شده در  PVDFالقا شده و
به تناسب هر روش پلیمر خواصی متفاوت مییابد [.]7

در  10سال گذشته درباره غشای  PVDFو کوپلیمرهای آن ارائه
شده که گویای افزایش روند استفاده و همچنین انجام پژوهشهای
فعال در زمینه این دسته از غشاهاست.

مقاالت علمی
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غلظت ضدحالل است [.]21
جدایش فاز با القای گرما ()TIPS

فناوری نانو ،توسعه پیدا کرد .دستگاههای الکتروریسی از سه
جزء اصلی منبع قدرت با ولتاژ زیاد ،رشتهساز با قطر مویین و
صفحه جمع کننده تشکیل میشوند .در این روش ،محلول PVDF
درون رشتهساز قرار میگیرد .نوک رشتهساز به یک منبع با ولتاژ
زیاد متصل است .در همین راستا ،هنگامی که محلول درون
رشتهساز روب ه پایین به شکل جت خارج میشود ،نیروهای دافعه
الکتروستاتیکی در سطح بر نیروهای کشش سطحی محلول غلبه
میکنند .در نهایت ،رشتههایی با قطر نانو روی صفحه جمع کننده
مینشیند .همزمان با خروج محلول از رشتهساز ،ولتاژ زیاد اعمال
شده ،باعث ایجاد گرما و در ادامه تبخیر حالل میشود .به همین
دلیل ،روش الکتروریسی را معموالً در محفظههای شیشهای ویژه
انجام میدهند [.]18،27
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تولید غشای  PVDFبا استفاده از روش  TIPSاز اواخر سال  1980به
رسمیت شناخته شد .در آن سال ،مقدار غشاهای میکروصاف کردن و
فراصاف کردن بسیار افزایش یافت .در این روش ،پلیمر درون یک
حالل یا رقیق کننده با دمای جوش زیاد و وزن مولکولی کم در دمای
زیاد مخلوط شده تا محلولی همگن حاصل شود .سپس ،محلول
همگن در دمایی کمتر از دمای محلول (معموالً دمای محیط) به
شکل مورد نظر قالبگیری شده و همزمان با کاهش دمای محلول،
جدایش فاز در سامانه القا میشود .در نهایت پس از حذف حالل،
غشای متخلخل  PVDFبه دست میآید [ .]8،22پژوهشگران با تلفیق
سازوکار روشهای  NIPSو  ،TIPSروشی جدید را برای آمادهسازی
غشای  PVDFمطرح کردند .آنها از سامانه ضدحالل-حاللPVDF-
بهره گرفتند .براین اساس ،حالل و ضدحالل در دمای زیاد با PVDF
مخلوط شده و با کاهش دما ضدحالل باعث القای جدایی فاز در
سامانه میشود [ .]23این روش ،با سامانه حالل-رقیق کنندهPVDF-
نیز آزمایش شده و خواص قابل توجهی به نمایش گذاشته است.
از جمله محدودیتهای روش تلفیقی  NIPSو  ،TIPSمحدودیت
وجود حالل ،ضدحالل یا رقیق کننده مناسب است [.]24-26

اصالح غشای  PVDFمعموالً به دو روش پوشش سطحی و پیوندزنی
سطحی انجام می گیرد .هدف از این کار ،افزایش مقاومت غشا در
برابر گرفتگی و بهبود خواص ،آبگریزی یا آبدوستی غشاست .در
ادامه به نحوه انجام این فرایندها اشاره میشود [.]8،28

انجماد

پوشش سطحی

روش انجماد ،حالت خاصی از روش  TIPSاست که در آن جدایش
فاز با سازوکار سرمایشی القا میشود .در این روش ،ابتدا چند درصد
از پودر  PVDFدر یک حالل ویژه حل شده و سپس محلول ،روی
یک قالب شیشهای ریخته میشود .قالب درون دستگاه منجمد کننده
قرار داده شده و محلول تا بیش ازدمای انجماد حالل ،منجمد میشود.
آنگاه ،محلول منجمد در ضدحالل ،که معموالً آب است ،غوطهور
میشود .در این حالت ،برهمکنشهای آب با حالل باعث جدایش
فازی در سامانه شده و غشای متخلخل  PVDFحاصل میشود .از
مزایای این روش ،میتوان به مقدار زیاد شار عبوری از غشا ،تشکیل
منافذی در حد میکرون ،عدم نیاز به گرما و صرف انرژی و خواص
مکانیکی عالی اشاره کرد [ .]22شکل  3ریزنگار  SEMغشای حاصل
از روش انجماد با درصدهای متفاوت از  PVDFرا نشان میدهد.

روش پوشش سطحی از سادهترین روشها برای بهبود آبدوستی
سطحی غشای  PVDFو افزایش مقاومت آن در برابر رسوب
است .اصالح در این روش از راه پوششدهی یا تهنشین کردن
یک الیه عاملی نازک انجام میشود .اتصاالت میان الیه پوششی و
غشای  PVDFمیتواند از راه جذب فیزیکی ،پیوندهای عرضی یا
سولفوندار کردن انجام شود .با وجود مزایای اشاره شده ،این روش
غالب ًا دارای دو شكل عمده است [:]29،28
 -1بیثباتی الیه پوشش یافته به دلیل نیروهای ضعیف فیزیکی
که بین الیه پوششی و سطح غشا برقرار است .الیه پوششی
معموالً در عملیات شستوشوی پیدرپی اثر خود را از دست
میدهد.
 -2کاهش شار عبوری از غشا به دلیل تجمع اجتنابناپذیر الیههای
پوشش یافته بر سطح تخلخلها.

اولین بار در سال  1930روش الکتروریسی برای تولید نانوالیاف
پلیمری به کار گرفته شد .این روش در سال  1980با گسترش

پیوندزنی سطحی

الکتروریسی برای آمادهسازی نانوالیاف PVDF
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اصالح غشای پلیوینیلیدن فلوئورید

عملیات اصالح در این روش معموالً با دو رویکرد پیوندزنی از

مقاالت علمی
غشاهای فلوئوروپلیمر :بررسی رویکردهای نوین در ...

شکل  -3تصویر ( :SEMالف)( ،د) و (ز) سطح افقی( ،ب)( ،ه) و (ح) مقطع عرضی و (ج)( ،و) و (ط) سطح زیرین غشای PVDF

( )grafting fromو پیوندزنی به ( )grafting toانجام میشود .در
رویکرد اول ،درجه پیوندزنی ،طول و ساختار شاخههای پیوندی
با پارامترهایی همچون مونومر ،دما ،حالل ،مواد افزودنی و سایر
شرایط واکنش قابل کنترل است .همچنین ،اصالح غشا در این
رویکرد میتواند از پیوند با یک تکمونومر یا پیوند با مخلوطی
از دو یا چند مونومر انجام شود .واسطه واکنش در روشهای با
رویکرد اول معموالً حالل است .در رویکرد دوم ،عملیات اصالح
معموالً با عاملهای جفت کننده بر سطح غشا انجام میشود که
شاخههای پلیمری میتوانند مستقیم ًا بر سطح غشا تجمع کنند .با
این حال ،واکنشپذیری کم جفت کنندهها در اکثر موارد ،باعث
محدودیت این روش شده است .اصالح غشا در روشهای

با رویکرد اول نسبت به رویکرد دوم ،ساده ،مفید و پرکاربردتر
است [ .]8،31از جمله زیرگروههای اصالح غشای پلیوینیلیدین
فلوئورید به روش پیوندزنی سطحی میتوان به اصالح سطحی این
غشا به وسیله پیوندزنی با پلیمر شدن زنده کنترل شده ،پالسما،
تابش فرابنفش ( )UVو تابش باریکه الکترون ()electron beam
اشاره کرد که از روشهای با رویکرد اول بوده و در ادامه بررسی و
شرح داده میشوند.
پیوندزنی با پلیمر شدن زنده کنترل شده

پلیمرشدن زنده کنترل شده ترکیبی از پلیمرشدنهای رادیکال آزاد و
یونی است .با این حال بر خالف شرایط دشوار پلیمرشدن
11
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تهیه شده به روش انجمادی [.]۲۲

مقاالت علمی
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یونی ،مانند عدم وجود آب ،محدودیت در انتخاب مونومر و
همچنین محدودیتهای پلیمرشدن رادیکالی ،پلیمرشدن زنده با
بهرهگیری از دو روش اشاره شده ،با کاهش محدودیتها در انجام
عملیات پیوندزنی ،نقش بسیار مؤثری را ایفا ميكند [.]30،32
از انواع مختلف پلیمرشدن زنده میتوان به پلیمرشدن انتقال اتم
( )atom transfer radical polymerization, ATRPو پلیمرشدن
انتقال زنجیر افزایشی-جدایشی بازگشتپذیر )reversible addition-
( fragmentation chain transfer, RAFTاشاره کرد که در محدوده
گستردهای از پیوندزنی بر سطح غشای  PVDFاستفاده میشوند.
افزون بر این ،روشهای یاد شده با ایجاد تغییرات در ساختار و
طول زنجیرهای پیوندی موجب ایجاد هماهنگی در اندازه و توزیع
تخلخلها شده و از گرفتگی غشا تا حد زیادی جلوگیری میکنند
[.]30،32
عملیات پیوندزنی بر سطح غشا در روش پلیمرشدن انتقال
اتم معموالً بهوسیله کمپلکسهای فلزی انجام میشود [ .]30در
یکی از گزارشهای ارائه شده از پیوندزنی سطحی غشا به روش
 ،ATRPابتدا غشای  PVDFبه وسیله ازن ( )O3عملآوری شده و
پس از غوطهوری در آب مقطر PVDF-OH ،حاصل میشود.
در مرحله بعد ،فرایند برمدار کردن با استفاده از محلول -2برمو
ایزوبوتیل برمید ( )BIBBانجام میشود تا  PVDF-Brتشکیل شود.

در نهایت ،عملیات پیوندزنی سطحی  ATRPدر محلولی حاوی
مونومر پلیاتیلن گلیکول مونومتاکریالت ( ،)PEGMAبا کمپلکس
فلزی  Cu(Ι)Brانجام میشود تا غشای اصالح شده PVDF-g-
 PEGMAبا ساختار برسی حاصل شود .همچنین ،این ساختار
میتواند طی عملیات گرمایی پس از فعالسازی سطح غشا با ازن،
شکل گیرد .اما ،غشای اصالح شده در هر روش دارای ویژگیهای
متمایزی خواهد بود (شکل 4الف و ب) [.]33
با وجود مزایای بسیار روش  ،ATRPمشکالتی همچون سمی
بودن گونههای هالیدی استفاده شده و اکسایش سریع کمپلکسهای
ایجاد شده با اکسیژن هوا ،پژوهشگران را بر آن داشت تا روش
پلیمرشدن بازگشتپذیر انتقال اتم )reversible atom transfer
( radical polymerization, RATRPرا برای غلبه بر نقصهای
روش  ،ATRPمطرح کنند .عملیات شروع پیوندزنی در این روش،
با آغازگرهای رادیکالی بنزوئیل پراکسید ( )BPOانجام میشود
[.]32
روش پلیمرشدن انتقال زنجیر افزایشی-جدایشی بازگشتپذیر
( )RAFTاز دیگر روشهای مفید در پیوندزنی غشای  PVDFاست.
این روش در سال  1998میالدی کشف و به سرعت زمینه تحقیقات
بسیاری از پژوهشگران شد .در  RAFTعملیات شروع غالب ًا به
روشهای شیمیایی ،گرمایی ،پرتوافکنی یا اکسایشی -کاهشی
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شکل  -۴نمایی از مراحل اصالح غشای  PVDFبا کوپلیمر شدن پیوندی رادیکالهای آغازگر بر سطح غشا( :الف) فعالسازی با اُزن و به دنبال
آن پلیمرشدن رادیکالها با اعمال گرما( ،ب) عملآوری با اُزن ،برمدار کردن و به دنبال آن شروع  ATRPدر سطح و (ج) عملآوری غشا با
پالسما در فشار کم و به دنبال آن پلیمرشدن پیوندی رادیکالها در سطح [.]۳۳
12

مقاالت علمی

استفاده از پالسما

امروزه پالسما به عنوان یکی از روشهای کاربردی در عملیات
اصالح سطح استفاده میشود .محیط پالسما به وسیله تخلیه
الکتریکی جریان مستقیم یا متناوب یا امواج فرکانسی بین دو
صفحه رسانا بهوجود میآید .این محیط شامل تعداد زیادی
الکترون ،یونهای مثبت و منفی و رادیکالهای آزاد است .برای
انجام عملیات پیوندزنی بر سطح غشای  ،PVDFابتدا گاز در محیط
پالسما تفکیک شده و به دلیل انرژی زیاد ،محیط را یونی میکند.
در این میان ،پیوندهای ضعیف  C-Hبه مواضع فعال مستعد فرایند
شروع مبدل شده و پیوندزنی بر سطح غشا از همین نقطه انجام
میگیرد [.]33،35
در یکی از گزارشهای ارائه شده برای عملیات پیوندزنی در
سطح غشا به روش پالسما ،ابتدا غشای  PVDFدر محلول حاوی
 5%وزنی پلیاتیلن گلیکول مونومتاکریالت ( )PEGMAقرار داده
ميشود تا پوششی از مونومرهای  PEGMAبر سطح غشا حاصل
شود .سپس ،غشا در معرض پالسمای جریان قرار میگیرد .در
نهایت PEGMA ،بر سطح غشای پیوند یافته و غشای اصالح شده
 PVDF-g-PEGMAحاصل شد (شکل  -4ج) [.]33

 PVDFذات ًا مقاومت خوبی در برابر پرتوهای ( UVدر محدوده
طول موج  )100-400 nmدارد .در این روش ،برای آغاز فرایند
شروع از ترکیباتی همچون بنزوفنون استفاده میشود .بدین ترتیب
که ابتدا غشا در محلول حاوی بنزوفنون غوطهور میشود و سپس
در معرض پرتوهای  UVقرار میگیرد .این محلول میتواند حاوی
مونومری باشد که قرار است در سطح غشا پیوند داده شود .در اثر
تابش پرتوهای  ،UVپیوندهای ضعیف بنزوفنون شکسته شده و
به آغازگر رادیکالی تجزیه میشود .با حمله رادیکالهای ایجاد
شده به عنصر هیدروژن ،سطح غشا عاملدار شده ،در مراحل
بعد ترکیبات مورد نظر برای عملیات پیوندزنی با سطح غشا وارد
واکنش میشوند [.]8،36

پلیتترافلوئورواتیلن ()PTFE
 PTFEدر سال  1938میالدی توسط  Plukett Royبه طور
آزمایشگاهی کشف و در سال  1950با نام تفلون به عنوان یکی
از مهمترین ترکیبات فلوئوروپلیمر ،توسعه تجاری پیدا کرد .در
حال حاضر ،این پلیمر مصرف  60%از فلوئوروپلیمرهای جهان را
به خود اختصاص داده است .به طور نمونه ،در سال  2008سرانه
تولید تفلون در جهان  181/5×103 tonبوده است [ .]7امروزه،
تفلون به دلیل خواص برجستهای همچون ،مقاومت گرمایی زیاد،
پایدار شیمیایی خوب ،آبگریزی زیاد و اصطکاک سطحی کم به ماده
پرکاربردی در فرایندهای غشایی مبدل شده است.
ساختار و خواص پلیتترافلوئورواتیلن

 PTFEدارای شاخههای بلند و غیرمنشعب با درصد زیادی از تبلور
(حدود  92%تا  )98%است .دمای ذوب این پلیمر تقریبا 327°C
است .همچنین ،ممانعت ناشی از اتم فلوئور در زنجیر کربنی،
پیکربندی زیگزاگ را به این پلیمر القا میکند .با توجه به خواص
اشاره شده ،از مهمترین معایب  ،PTFEعدم انحاللپذیری آن با
حاللهای رایج در دمای معمولی و جریانپذیری ضعیف آن حتی
در بیش از دمای ذوب است [.]7،20
غشای پلیتترافلوئورواتیلن

از آنجا که  PTFEدارای آبگریزی ،پایداری گرمایی و شیمیایی
13
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تابش پرتوهای فرابنفش

در مقایسه با روشهای پالسما و تابش  ،UVپرتوافکنی با انرژی زیاد
(مانند تابش گاما یا باریکه الکترون) از دیگر روشهای کارآمد و
مؤثر برای فعال کردن غشای  PVDFو شروع فرایند کوپلیمرشدن
پیوندی مونومرها بر سطح غشاست [ .]8در این روش ،ابتدا غشا در
معرض تابش قرار میگیرد و فعال میشود .در مرحله بعد ،غشا در
محلول حاوی مونومر غوطهور شده و در ادامه پلیمرشدن پیوندی
مونومرها بر سطح غشا انجام میشود .برای مثال ،اگر برای اصالح
سطح از مونومر پلیاتیلن گلیکول مونومتاکریالت ( )PEGMAدر یک
محیط آبی استفاده شود ،آبدوستی غشا با درصد قابل توجهی افزایش
مییابد .در این روش ،رادیکالها به طور عمده میان دو ناحیه بلوری و
بیشکل شکل میگیرد .بدین جهت ،اندازه خلل و فرج غشای PVDF
بهبود یافته و مقدار شار عبوری از غشا افزایش مییابد [.]8،37

غشاهای فلوئوروپلیمر :بررسی رویکردهای نوین در ...

انجام میشود .برای انجام عملیات پیوندزنی بر سطح معموالً از
عامل  RAFTیا انتقال زنجیر استفاده میکنند .عامل  RAFTمعموالً
ترکیبات تیوکربونیل مانند :دیتیواسترها ،دیتیوکرباماتها و
تریتیوکربناتها و ...هستند .از مزایای استفاده از عامل RAFT
میتوان به درجه توزیع ( )PDIکم شاخههای سطحی و افزایش
عملکرد غشا اشاره کرد [.]34

تابش باریکه الکترون
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زیادی است ،برای استفاده در فرایندهای تقطیر غشایی ،غشای
امولسیونسازی ( ،)membrane of emulsification, MEتبخیر
تراوشی و غشای جاذب گاز ()membrane of gas absorption, MGA
بسیار مناسب است .در این فرایندها عمدت ًا گاز یا بخار برای

عملیات تصفیه یا خالصسازی از میان تخلخلهای غشا عبور
میکنند [ .]7از دیگر کاربردهای غشای  PTFEصنایع نساجی و
پوششدهی است .برای نمونه میتوان به غشاهای  PTFEبا نام
تجاری  Goretexاشاره کرد Goretex .پارچهای ضدآب با قابلیت

			

							
(ج)

(د)

			

							
(ه)

(و)
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(الف)

(ب)

شکل  -۵تصاویر  SEMاز غشای متخلخل  PTFEحاصل از تفجوشی فیلم کامپوزیتی  PTFE/PVAبا نسبتهای( :الف) و (ب)  ۱به ( ،1ج) و
(د)  ۲به  ۱و (ه) و (و)  ۴به  1با بزرگنماییهای مختلف [.]۴۱
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آمادهسازی غشای پلیتترافلوئورواتیلن

اصالح غشای پلیتترافلوئورواتیلن

آبگریزی زیاد غشای  PTFEهمواره مانعی برای استفاده از این

,PTFE-g-PGMA-cb-PNaSS (sodium 4-syrenesulfonated

( PNassبا ساختار شانهای از راه برقراری کمپلکسهای فلزی
 CuBrو  CuBr2در محلول حاوی سدیم  -4استیرن سولفونیک
اسید ( ،)NaSSحاصل میشود [ .]43شکل  6نمایی از این مراحل
را به تصویر میکشد.
عملآوری غشا با ازن ( )O3از دیگر روشهای اصالح سطحی
غشای  PTFEاست .در این روش ،ابتدا سطح غشا با پالسمای
هیدروژن ( )H2عملآوری میشود .پالسمای هیدروژن انرژی زیادی
دارد که میتواند تعدادی از پیوندهای  C-Fرا شکسته و پیوندهای
 C-Hرا بر سطح غشا جایگزین کند .سپس ،غشا در معرض گاز
ازن ( )O3قرار میگیرد .در این حالت ،پیوندهای فعال پراکسید
جایگزین پیوندهای  C-Hشکل گرفته در عملیات پالسمای هیدروژن
میشوند .غشای فعال شده از مرحله قبل ،در محلول حاوی 10%
مونومر پلی(-2(-2برموایزوبوتیریلوکسی) اتیلآکریالت) ()PBIEA
قرار داده میشود تا غشای  PTFE-g-PBIEAشکل گیرد .در مرحله
بعد PTFE-g-PBIEA-ar-PNaSS ،با ساختار درختی از راه برقراری
کمپلکس فلزی  CuCl2و  CuClدر محلول حاوی سدیم  -4استیرن
سولفونات ،ایجاد میشود .پس از عملآوری نمونه در محلول
 ،HClگروههای سدیم سولفونات با گروههای هیدروژن سولفونات
15

فصلنامه علمي-ترويجي ،سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 1393

همان طور که اشاره شد PTFE ،در دمای معمولی با هیچ حاللی
انحاللپذیر نیست .افزون بر آن ،جریانپذیری این پلیمر حتی در
بیش از دمای ذوب خود بسیار کم است .بنابراین ،فرایندپذیری
این پلیمر بسیار سخت است .در مقایسه با  ،PVDFاطالعات
اندکی از روشهای آمادهسازی غشای  PTFEوجود دارد .با این
حال ،آمادهسازی غشای این پلیمر عمدتا به دو روش کشش و
تفجوشی انجام میشود .در روش اول ،فیلم هنگام خروج از
یک دای صفحهای در دمای مناسب (معموال  150-100°Cکمتر
از دمای ذوب  ،)PTFEبرای تشکیل غشای متخلخل ،تحت کشش
یکمحوری و دومحوری قرار میگیرد .در این روش ،گرمای اعمال
شده به هنگام خروج فیلم از دای و سرعت کشش از اهمیت زیادی
برخوردار است [ .]38،39غشای حاصل از روش کشش معموالً
دارای تخلخلهایی در حد میکرون است [.]7،38
در جدیدترین روش تولید غشای  ،PTFEاز مخلوط این پلیمر با
پلیوینیل الکل ( )PVAو سپس تفجوشی آنها استفاده میشود .در
این روش ،امولسیون  PTFEبه عنوان فاز پراکنده و محلول PVA
به عنوان فاز پیوسته با یکدیگر مخلوط و عملیات همگنسازی با
یک همزن سرعت ثابت انجام میگیرد .سپس ،محلول به شکل فیلم
روی یک صفحه شیشهای قرار میگیرد .پس از غوطهوری صفحه
در اتانول ،فیلم کامپوزیتی  PTFE/PVAشکل میگیرد .در نهایت،
عملیات تفجوشی با دمای  360°Cانجام شد .در این دماPVA ،
تجزیه شده و غشای متخلخل  PTFEحاصل میشود [.]40،41
شکلشناسی و خواص غشا در این روش بسیار تحت تأثیر نسبت
 PTFEبه  PVAاست .برای نمونه به تناسب باال رفتن نسبت وزنی
 PTFEبه  ،PVAخواص مکانیکی و آبگریزی غشا افزایش مییابد
[ .]39شکل  5تصویر  SEMغشای  PTFEبا نسبتهای متفاوت از
 PTFE/PVAرا به تصویر میکشد.
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تنفسی و تخلخلهایی در حد میکرون است .عملکرد این پارچه
غشایی تا حدی مشابه پوست بدن انسان است .پارچههای Goretex
از  9میلیون حفره ریز در هر اینچ ساخته شدهاند .این حفرهها 20
هزار بار کوچکتر از یک قطره آّب و  700واحد بزرگتر از یک
مولکول بخار هستند .بدین ترتیب ،حفرهها به سادگی اجازه عبور
هوا و بخارهای تعریق بدن را به خارج از لباس میدهند [.]17

غشا در فرایندهای میکروصاف کردن و فراصاف کردن بوده است.
از این جهت ،عملیات اصالح غشا با هدف بهبود آبدوستی و
افزایش خواص غشای  PTFEانجام میگیرد .به طور کلی ،عملیات
اصالح سطح غشای  PTFEدر دو مرحله ،فعالسازی سطح غشا و
پیوندزنی روی آن ،انجام میشود .از آنجا که پیوندهای  C-Fدر
غشای  PTFEدارای انرژی زیادی هستند ،عملیات فعالسازی
سطح غشا غالب ًا با روشهایی چون پالسما ،ازن ( ،)O3تابش  UVو
باریکههای الکترون انجام میشود .همچنین ،عملیات پیوندزنی
در سطح غشا معموالً با دو روش  ATRPو  RAFTانجام میشود
[.]7،42
در روش پالسما ،برای ایجاد یک بُرس کوپلیمر شانهای بر سطح
غشای  ،PTFEابتدا غشا در معرض گاز آرگون قرار میگیرد.
سپس ،برای انجام پلیمرشدن سطحی  RAFTدر محلول حاوی
یک انتقال دهنده زنجیر به همراه مونومر گلیسیدیل متاکریالت قرار
میگیرد .پس از پلیمرشدن ،پلیگلیسیدیل متاکریالت ( )PGMAبر
سطح غشا ،پیوند زده میشود ( .)PTFE-g-PGMAدر مرحله بعد،
برای برمدار کردن گروههای اپوکسی شکل گرفته ،غشا در محلول
-2برمو-2-متیل پروپانوئیک اسید ( )BMPAقرار میگیرد تا
 PTFE-g-PGMA-Brحاصل شود .در نهایت ،غشای اصالح شده

مقاالت علمی
غشاهای فلوئوروپلیمر :بررسی رویکردهای نوین در ...

شکل  -۶نمای کلی از اصالح غشای .]۴۳[ PTFE
جایگزین میشوند .در نهایت ،غشای آبدوست
 ar-PSSAبا ساختار درختی حاصل میشود [ .]42شکل  ،7نمایی از
این مراحل را نشان میدهد.
PTFE-g-PBIEA-

پلیاتیلن کلروتریفلوئورواتیلن

به طور گسترده در صنایع خودروسازی ،سازههای کابلی ،صنایع
شیمیایی ،صنایع خمیر و کاغذ ،تولیدات نیمهرسانا ،صافیهای
مقاوم در برابر مواد شیمیایی و صنایع ذخیرهسازی مواد شیمیایی
خورنده استفاده میشود .ویژگیهای برجسته  ECTFEزمینهای شد
تا در فرایندهای جداسازی غشایی از آن استفاده شود [.]7
خواص و ساختار پلیاتیلن کلروتریفلوئورواتیلن

پلیاتیلن کلروتری فلوئورواتیلن ( )ECTFEبا نام تجاری  Halarبه
طور عمده توسط شرکت  Solvayعرضه می شود .این فلوئوروپلیمر

 ECTFEکوپلیمری متناوب از اتیلن و کلروتری فلوئورواتیلن با
مقاومت شیمیایی عالی ،مقاومت در برابر سایش و پایداری مکانیکی

فصلنامه علمي-ترويجي ،سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 1393

شکل  -۷نمای کلی از اصالح غشای .]۴۲[ PTFE
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زیاد است .این کوپلیمر دارای دمای ذوبی در محدوده  100°Cتا
 200°Cوابسته به وزن مولکولی است .همچنین ،مقاومت زیاد این
پلیمر در برابر تابش پرتوهای گاما ،موجب شد تا پتانسیل خوبی در
کاربردهای زیستی داشته باشد [ .]44فرایندپذیری بهتر  ECTFEدر
مقایسه با  ،PTFEتوجه بسیاری از پژوهشگران را برای به کارگیری
آن در فرایندهای غشایی جلب کرده است [.]45
غشای پلیاتیلن کلروتریفلوئورواتیلن

غشاهای به کار رفته در تصفیه آب عمدت ًا از پلیمرهای  PVDFو
پلیمرهایی از خانواده پلیسولفون تشکیل میشوند .این پلیمرها
دارای مزایای عمومی از جمله مقاومت در برابر اکسایش و پایداری
بلندمدت هستند .با این حال ،ثبات شیمیایی این پلیمرها در برخی
فرایندها کافی نیست .به عنوان مثال ،این پلیمرها نسبت به اُزن دارای
مقاومت نسبی کمی هستند .افزون بر این PVDF ،نسبت به حمله
محلولهای سوزآور و بازها ،مانند آمینها بسیار حساس است .از
سوی دیگر ،در کاربردهایی مانند تقطیر غشایی ،تنها آبگریزی غشا
کافی نیست .خواص شیمیایی و مکانیکی غشا از جمله مسائلی
است که باید در آن دقت داشت [.]46
غشاهای  ،ECTFEدارای تخلخلهایی در حد میکرون با خواص
مکانیکی خوب ،پایداری شیمیایی عالی و فرایندپذیری زیاد ،گزینه
مناسبی برای استفاده در فرایندهای تقطیر غشایی استECTFE .
قابلیت آن را دارد تا در دمای بیش از  100°Cبا مقدار کمی
حالل ،حل شود .همچنین ،حاللهای استفاده شده در ECTFE
معموالً غیرسمی بوده و بدین جهت برای استفاده در کاربردهای
زیستمحیطی بسیار مناسب است [.]46

گزارشهای ارائه شده برای آمادهسازی و اصالح غشای
همچون غشای  PTFEبسیار اندک هستند .با این حال ،غشای ECTFE
عمدت ًا از روش جدایی فازی با القای گرما ( )TIPSآمادهسازی
میشود ECTFE .در دمای معمولی در هیچ حالل شناخته شدهای
انحاللپذیر نیست .اما در برخی از حاللها در دماهای بیش از
 100°Cانحاللپذیر میشود .روش  TIPSبرای آمادهسازی غشای
 ECTFEشامل  5مرحله است [:]44،46
 -1همگنسازی محلول در دمای زیاد (حالل یا رقیقکننده باید
دارای وزن مولکولی کم و دمایی نزدیک به دمای ذوب پلیمر باشد)،
 -2قالبگیری محلول پلیمری به شکل دلخواه،
 -3القای جدایش فازی همراه با سرد کردن محلول،
ECTFE

 -4استخراج حالل با حاللی با فراریت بیشتر و
 -5خشک کردن غشای حاصل تا رسیدن به وزن ثابت.
سامانهای که برای آمادهسازی غشای  ECTFEبه کار گرفته میشود،
در شک ل  8نشان داده شده است .برای آمادهسازی غشا ابتدا �ECT
 FEو حالل دیبوتیل فتاالت ( )DBPدر راکتور قرار میگیرد و
درب راکتور به منظور جلوگیری از اکسایش ،محکم بسته میشود.
پیش از گرمادهی به آمیزه ،محیط راکتور به طور مکرر با گاز
نیتروژن تخلیه و پاکسازی شد .سپس ،عملیات همگنسازی آمیزه
در دمای زیاد به وسیله یک همزن انجام شد .پس از همگنسازی و
استراحت دادن به آمیزه برای حذف حبابها ،محلول همگن با فشار
گاز نیتروژن از یک دای مسطح با شکافی در ابعاد مشخص خارج
میشود و روی غلتکها قرار میگیرد .همزمان با خروج آمیزه از
دای ،خنکسازی با سرعتی مشخص انجام میشود .همچنین ،برای
بهبود و افزایش تخلخلها در سطح غشا ،عملیات کشش با تنظیم
سرعت غلتک فوقانی نسبت به غلتک زیرین انجام میشود .حالل
به وسیله محلول -2پروپانول ( )IPAاز فیلم جامد جداسازی شده و
در نهایت پس از عملیات خشک کردن در دمای معمولی تا رسیدن
به وزن ثابت ،غشای  ECTFEحاصل میشود [.]44
خواص و شکلشناسی غشای تولید شده با روش  TIPSبه
شکل پیشگفته ،بسیار تحت تأثیر پارامترهایی چون سرعت کشش،
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شکل  -۹تصاویر  SEMغشای  ECTFEآمادهسازی شده با  ۳۰٪وزنی از محلول  :ECTFEاز مقاطع عرضی قسمت خنککاری شده از دمای
 ۲۳۰°Cتا (الف) ( ، ۲۵°Cب) ( ، ۱۱۰°Cج)  ۱۶۰°Cو از سطوح ریختهگری شده بر غلتکها (د) ( ،۲۵°Cه)  ۱۱۰°Cو (و) .]۴۲[ ۱۶۰°C
سرعت خنکسازی و غلظت  ECTFEدر محلول قرار دارد [.]44
شکل  ،9تصویر  SEMغشای  ECTFEدر سرعتهای خنکسازی
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 تولیدات پزشکی و تصفیهخانههای، نساجی، پتروشیمی:همچون
، همراه با رشد صنعتی، از سوی دیگر.شهری کاربرد دارند
، افزون بر این.فرایندهای غشایی روز به روز در حال گسترش است
آمادهسازی و اصالح غشاهای استفاده شده در این فرایندها باید به
 پژوهشهایی، بر این اساس. بهبود یابد،تناسب این روند افزایشی
در زمینه آمادهسازی و اصالح غشاهای فلوئوروپلیمر همچنان ادامه
.دارد

 نقطه شروع، اتم کلر در این غشا، با این حال.بسیار اندک است
.]46[ مناسبی برای عملیات اصالح شیمیایی غشاست
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