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Abstract
Hemodialysis is a process of purifying the blood of a person whose kidneys are not working normally. Polyethersulfone membrane has the most application in blood purification
because of its unique features, but its hydrophobic nature results in poor biocompatibility.
When PES-based membranes are contacted with blood, proteins tend to adsorb onto the
polymer surface, and this protein layer causes any adverse effects such as the coagulation

Keywords

of blood cells and platelet adhesion. The biocompatibility of pristine PES membrane can be
improved by different modification methods. The aim of this research is to improve polyethersulfone (PES) membrane hydrophilicity and antifouling properties by adding pluron-
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ic F-127, poly(ethylene oxide)−poly(propylene oxide)−poly(ethylene oxide) (PEO-PPO-
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PEO) block copolymer, to the dope solution. In this regard, PPO hydrophobic molecules are
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bound to PES chains due to hydrophobic–hydrophobic interactions, and membrane hydro-
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philicity would be improved because of hydrophilic PEO segments. To investigate the ef-

Foulingr

fect of adding pluronic F-127 on membrane performance, water contact angle, mechanical
properties and filtration tests were carried out. Membranes morphology were characterized
by SEM microscopy. Results showed that the addition of pluronic F-127 to the polymeric
solution caused permeate flux increase up to 554 L/m2h due to membrane pore size growth
and contact angle decrease. Moreover, addition of pluronic F-127 caused a decrease in the
tensile strength of the PES/Pluronic F-127 membranes. PES/Pluronic F-127 membranes
have improved fouling resistance compared to the pristine membrane.

*To whom correspondence should be addressed:
ghaee@ut.ac.ir

ژپوهش اهی کارربدی
مهندسی شیمی  -پلیمر
فصلنامه علمی  -پژوهشی
سـال اول ،شمـاره ،1شمـاره پیاپـی،1
پاییز  ،1396صفحه 17-30

واژه های کلیدی
پلی اترسولفون
پلورونیک اف127-
ریزساختار
آب دوستی
گرفتگی

* مسئول مکاتبات:

ghaee@ut.ac.ir

بهبود خاصیت ضد گرفتگی غشای پلیاترسولفون با افزودن
پلورونیک اف 127-در همودیالیز خون

مهدی منصور شریف لو ،۱آزاده غائی ،*۱بهروز سادات نیا ،۲زهرا منصورپور

۳

 -۱بخش مهندسی پزشکی ،گروه مهندسی علوم زیستی ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
 -۲گروه پلیمرهای زیستسازگار ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 -۳دانشکده مهندسی شیمی ،پردیس دانشکده های فنی ،دانشگاه تهران

چکـيده
فراینــد همودیالیــز بــه منظــور تصفیــه خــون بیمارانــی کــه مبتــا بــه نارســایی کلیــه هســتند ،مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .غشــاهای همودیالیــز معمــوالً از پلیاترســولفون هســتند کــه در کنــار مزایــای ویــژه،
آبگریــزی آن ســبب کاهــش شــدید زیستســازگاری غشــای مــورد اســتفاده میشــود .در اثــر تمــاس
خــون بــا غشــاهای همودیالیــز پلیاترســولفون ،پروتئینهــای خــون جــذب ســطح غشــا شــده و بــا
تشــکیل یــک الیــه پروتئینــی ســبب بــروز مشــکالتی نظیــر چســبندگی پالکتهــا و انعقــاد ســلولهای
خــون میشــود .امــروزه بــا اســتفاده از روشهــای اصالحــی ،آبدوســتی و زیستســازگاری غشــاهای
پلیاترســولفونی را افزایــش میدهنــد .در ایــن تحقیــق بــه منظــور بهبــود آبدوســتی و جلوگیــری از
گرفتگــی غشــاهای پلیاترســولفون از کوپلیمــر ســه بلوکــی دوگانهدوســت پلورونیــک اف 127 -بــه
صــورت پلیاتیلــن اکســید -پلیپروپیلــن اکســید -پلیاتیلــن اکســید بــه عنــوان افزودنــی در ســاخت غشــا
اســتفاده شــده اســت .در ایــن کوپلیمــر جــزء آبگریــز پلیپروپیلــن اکســید باعــث چســبندگی پلورونیــک
بــه زمینــه پلیاترســولفونی شــده و جــزء آبدوســت پلیاتیلــن اکســید ســبب آبدوســتی غشــا میشــوند.
بــه منظــور بررســی وجــود یــا عــدم وجــود پلورونیــک اف 127-در غشــاهای ســاخته شــده ،آزمــون
طیفســنجی مــادون قرمــز تبدیــل فوریــه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .همچنیــن بــرای بررســی عملکــرد
غشــاها بــه منظــور دســتیابی بــه بهتریــن درصــد پلورونیــک اف ،127-ایــن غشــاها تحــت آزمــون زاویــه
تمــاس بــا آب ،اســتحکام مکانیکــی و آزمایشهــای صافــش قــرار گرفتنــد .بــرای بررســی ریزســاختار
غشــاها نیــز از میکروســکوپ الکترونــی روبشــی اســتفاده شــده اســت .نتایــج نشــان دادنــد کــه بــا افزایــش
پلورونیــک اف 127-انــدازه حفــرات غشــا افزایــش و زاویــه تمــاس کاهــش یافتــه و در نتیجــه شــار عبوری
غشــا تــا  554 L/m2hافزایــش مییابــد .خــواص مکانیکــی غشــاها بــا افــزودن پلورونیــک اف 127-بــه
زمینــه غشــا بــا افــت شــدید مواجــه میشــود .نســبت بازیابــی شــار غشــاهای پلیاترســولفون/پلورونیک
اف ۱۲۷-نســبت بــه غشــاهای پلیاترســولفون خالــص تــا  12%افزایــش داشــته اســت.
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مقدمه
جايگزينــي فرایندهــاي جداســازي معمــول بــا فرایندهــاي
غشــایي ،امــكان حفــظ مقاديــر عظيــم انــرژي را فراهــم
مي کنــد .ايــن امــر نيازمنــد توليــد غشــاهایي بــا شــار انتقــال
جــرم بــاال ،بــدون عيــب و بــا عمــر طوالنــي اســت .در
بیــن مــواد گوناگــون کــه در ســاخت غشــاهای پلیمــری بــه
کار میرونــد ،برخــی پلیمرهــای ســنتزی خصوصیــات و
عملکــرد جداســازی مناســبی داشــته و بــه طــور گســتردهای
در ایــن حــوزه مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .یکــی از
متداول تریــن پلیمرهــا بــرای ســاخت غشــاها پلیاترســولفون
اســت .ارزان بــودن ،در دســترس بــودن ،مقاومــت شــیمیایی،
پایــداری حرارتــی خــوب و خــواص مکانیکــی مناســب ایــن
پلیمــر ،از مهمتریــن دالیــل انتخــاب آن اســت .اســتفاده از

غشــاهای پلی اترســولفون معایبــی نیــز دارد کــه مهمتریــن
آن ،آبگریــزی ایــن پلیمــر بــه ویــژه در کاربردهــای تصفیــه
آب و کاربردهــای پزشــکی اســت کــه منجــر بــه پدیــده
گرفتگــی ( )foulingحفــرات غشــا میشــود.گرفتگــی غشــا
بــه تجمــع مــواد روی ســطح غشــا یــا داخــل حفــرات غشــا
گفتــه میشــود کــه در نتیجــه آن ،عملکــرد غشــا تضعیــف
میشــود .برهمکنــش بیــن ســطح غشــا و اجــزای محلــول،
نقشــی اساســی در میــزان گرفتگــی دارد .غشــاهای آب دوســت
بــه شــدت آب را جــذب کــرده و بــا تشــکیل الیــه حمایتــی
پایــدار کــه بــه وســیله مولکولهــای آب تشــکیل میشــود،
جلــوی رســیدن رســوبات بــه ســطح غشــا را می گیرنــد
[ .]1بــرای نمونــه در فراصافــش مایعــات حــاوی پروتئیــن،
گرفتگــی بــه ســبب جــذب پروتئیــن و تجمــع در فصــل
مشــترک غشــا و محلــول رخ میدهــد .اهمیــت آبدوســتی
بــرای جلوگیــری از جــذب پروتئیــن بــه اثبــات رســیده اســت.
در واقــع ســطح آب دوســت ،آب زیــادی را جــذب میکنــد و
باعــث کاهــش جــذب پروتئیــن میشــود [ .]2لــذا محققــان و
صنعت گــران بــرای بهبــود عملکــرد آب دوســتی غشــاها و بــا
هــدف اصــاح ســطح آن هــا ،تــاش کردهانــد.
بــه طــور کلــی ،روشهــای مــورد اســتفاده بــه منظــور اصــاح
ســطح غشــا بــه دو دســته روشهــای فیزیکــی و شــیمیایی
تقســیم میشــوند کــه هــر کــدام مزایــا و معایبــی دارنــد.
از جملــه روشهــای فیزیکــی میتــوان بــه مخلــوط کــردن

( )blendingو پوشـشدهی ( )coatingاشــاره کــرد .روشهــای
شــیمیایی نیــز عبارتنــد از پیوندزنــی پلیمرهــای دارای عوامــل
فعــال و گروه هــای عاملــی .در روش مخلــوط کــردن ،معمــوالً
مــاده مــورد نظــر بــه ترکیــب اولیــه غشــا افــزوده می شــود و با
کنتــرل فراینــد ســاخت ،ایــن مــاده بــه ســطح آمــده و موجــب
افزایــش آب دوســتی ســطح غشــای آب گریــز میشــود.
مخلــوط کــردن ترکیبــات آب دوســت بــا غشــا یکــی از
ســادهترین و ارزانتریــن روشهــای بهبــود آب دوســتی غشــا
اســت .ذرات معدنــی زیــادی همچــون نانــوذرات نقــره [،]3
نانولوله هــای کربنــی [ ،]4اکســید تیتانیــوم [ ]5و هیدروکســید
منیزیــم [ ]6بــه منظــور افزایــش تراوایــی و آب دوســتی غشــاها
مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد .امــا عمدهتریــن مشــکل ایــن
ذرات ،مســائل مربــوط بــه ســمیت آن هــا و همچنیــن تحــت
تأثیــر قــرار گرفتــن خــواص مکانیکــی غشــاها اســت .ترکیبات
آلــی زیــادی نیــز بــه منظــور بهبــود آب دوســتی ســطح غشــا به
ســاختار آن هــا افــزوده شــدهاند .مخلــوط کــردن پلیمرهــای
بآب دوســتی همچــون پلیوینیل پیرولیــدن (�Polyvinylpyrro
 ،]7[ )lidone)(PVPپلی اتیلن گلیکــول [ ]8و پلــی اکریلیــک
اسـ�ید-کو-وینلیل پیرولیدن (�Poly(acrylic acid-co-vinyl pyr
 ]9[ ))rolidone) (PAA-co-PVPبــا پلیمرهــای ســازنده غشــا
یکــی از روشهــای مرســوم در جهــت افزایــش آب دوســتی
غشــا اســت .افــزودن پلیوینیل پیرولیــدن بــه غشــا نه تنهــا
میتوانــد باعــث افزایــش آب دوســتی ســطح غشــا شــده و
میــزان جــذب پروتئیــن را بــر روی ســطح کاهــش دهــد ،بلکــه
بــه عنــوان عامــل ایجــاد حفــرات در غشــا نیز بــه کار مــی رود.
اصــاح ســطح غشــای پلیاترســولفون بــا اســتفاده از افــزودن
کوپلیمــری ســه بلوکــی از متوکســی پلیاتیلــن گلیکــول-
پلییورتــان -متوکســی پلیاتیلــن گلیکــول (Methoxyl
Poly (ethylene glycol)-Polyurethane- Methoxyl Poly

 )(ethylene glycol) (mPEG-PU-mPEGتوســط هوآنــگ
( )Huangو همکارانــش در ســال  2011بررســی شــد .پــس
از مخلــوط کــردن کوپلیمــر ،آب دوســتی و مقاومــت در برابــر
گرفتگــی پروتئینهــا افزایــش یافــت [ .]10در ســال 2011
ران ( )ranو همکارانــش ،کوپلیمــر ســه بلوکــی از پلیوینیــل
پیرولیــدون -پلــی متیــل متاکریــات -پلیوینیــل پیرولیــدون
را بــه صــورت مســتقیم بــا پلیاترســولفون مخلــوط کردنــد
فصلنامه علمي ــ پژوهشی پژوهشهای کاربردی مهندسی شیمی  -پلیمر
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و غشــاهای الیــاف توخالــی و تخــت را ســاختند .بلــوک
پلیوینیــل پیرولیــدون ،حالــت دندانــه دندانــه را روی
ســطح غشــاها ایجــاد کــرد .در حالــی کــه بلــوک پلــی متیــل
متاکریــات بــا درشــت مولکولهای پلیاترســولفون آمیختــه
شــده و ســبب تثبیــت آب دوســتی غشــاها شــد .پــس از
افــزودن کوپلیمــر ســه بلوکــی از پیــش تهیــه شــده ،غشــاهای
اصــاح شــده ،جــذب پروتئیــن کمتــری از خــود نشــان دادنــد
[ .]11ســلیمی و همکارانــش [ ]12در ســال  2016توانســتند
بــا افــزودن مقــدار اندکــی از پلی اتراتر کتــون ســولفونه شــده
بــه ســاختار غشــای پلــی اترســولفونی ،تراوش پذیــری غشــا
را افزایــش دهنــد .افــزودن ایــن پلیمــر بــه محلــول پلیمــری
ســازنده غشــا موجــب می شــود تــا گروه هــای ســولفونات در
ســاختار پلی اتراترکتــون ســولفونه در حیــن فراینــد تبــادل فــاز
در ســاخت غشــا بــه ســطح غشــا آمــده و حــال آنکــه زنجیــره
پلــی اتراترکتونــی در میــان زنجیره هــای پلی اترســولفون بــه دام
انداختــه می شــود کــه اصطالحـ ًا بــه آن قفل شــدگی مکانیکــی
می گوینــد .حضــور گروههــای ســولفونات در ســطح پلیمــر
موجــب افزایــش آب دوســتی ســطح غشــا می شــود .همچنیــن
وانــگ ( )Wangو همــکاران تأثیــر مخلــوط کــردن غشــاهای
پلی اترســولفون بــا مجموعــه ای از پوالکســومرها ()polaxomer
بــا طــول زنجیرههــای متفــاوت ( L44، P123، F68 ، F127و
 )F108را بــر ریزســاختار و عملکــرد غشــاها ارزیابــی کــرده
و مشــاهده کرده انــد کــه گرفتگــی غشــاها بــا افزایــش طــول
زنجیــره پلی اتیلن اکســید کاهــش مییابــد [.]13
در ایــن تحقیــق بــه منظــور بهبــود آب دوســتی و جلوگیــری
از گرفتگــی غشــاهای پلیاترســولفون از کوپلیمــر ســه بلوکــی
دوگانهدوســت پلورونیــک اف،)Pluronic F-127(127-
بــه صــورت پلیاتیلــن اکســید -پلیپروپیلــن اکســید-
پلیاتیلــن اکســید ،بــه عنــوان افزودنــی در ســاخت غشــا
اســتفاده شــده اســت و تأثیــر افــزودن آن بــر خــواص فیزیکــی،
مکانیکــی و جداســازی غشــاها کــه کمتــر مــورد توجــه دیگــر
تحقیقــات قــرار داشــته ،مــورد بررســی قــرار گرفــت .در
ایــن کوپلیمــر جــزء آب گریــز پلیپروپیلن اکســید باعــث
چســبندگی پلورونیــک بــه زمینــه پلیاترســولفونی شــده
و جــزء آب دوســت پلیاتیلــن اکســید ســبب آب دوســتی
غشــا میشــود [ .]14بــه منظــور بررســی وجــود یــا عــدم
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وجــود پلورونیــک اف 127-در غشــاهای ســاخته شــده آزمون
طیفســنجی مــادون قرمــز تبدیــل فوریــه مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .همچنیــن بــرای بررســی عملکــرد غشــاها بــه منظــور
دســت یابی بــه بهتریــن درصــد پلورونیــک اف ،127-ایــن
غشــاها تحــت آزمــون زاویــه تمــاس ،اســتحکام مکانیکــی
و آزمایشهــای صافــش قــرار گرفتنــد .بــرای بررســی
ریزســاختار غشــاها نیــز از میکروســکوپ الکترونــی روبشــی
اســتفاده شــده اســت.
مواد و روشها

مواد مورد استفاده

پلیاترســولفون و پلورونیــک اف 127-بــه ترتیــب از شــرکت
 BASFآلمــان و ســیگما خریــداری شــدند .حــال مــورد
اســتفاده بــرای تهیــه همــه غشــاها ،ان-متیل-2-پیرولیــدون
(( )N-Methyl-2-Pyrrolidone (NMPخریــداری شــده از
شــرکت مــرک آلمــان بــود .غیرحــال مــورد اســتفاده در
حمــام انعقــاد غشــا نیــز آب یــون زدوده آزمایشــگاهی بــود.
روشساختغشاهایپلیاترسولفون/پلورونیکاف721-

محلولهــای مــورد اســتفاده بــرای ســاخت هــر کــدام از
غشــاها ،در جــدول  1آورده شــده اســت .در ادامــه مقالــه
بــرای رعایــت اختصــار ،هــر غشــا بــا مشــخصه خاصــی مــورد
اشــاره قــرار میگیــرد .ایــن مشــخصه از حــرف التیــن  Mکــه
از ابتــدای کلمــه انگلیســی غشــا گرفتــه شــده اســت و شــماره
متناظــر بــا شــماره محلــول تهیــه غشــا ،تشــکیل شــده اســت.
بــرای تهیــه هــر کــدام از غشــاها ابتــدا محلــول آن غشــا بــا
ترکیــب شــیمیایی مــورد نظــر ســاخته شــد و بــا اســتفاده از
هــم زن مغناطیســی بــا ســرعت  200دور بــر دقیقــه در مــدت
زمــان  8ســاعت ،محلــول کامــا یکنواختــی تهیــه شــد .بــرای
بــه دســت آوردن غشــای کام ـ ً
ا صــاف ،یکنواخــت و بــدون
عیــب ،محلــول ســاخته شــده  24ســاعت در دمــای اتــاق
نگــه داری شــد تــا تمــام حبابهــای آن خــارج شــده ،محلــول
کامـ ً
ا یکنواخــت شــود .ســپس ایــن محلــول بــر روی شیشــه
کامــ ً
ا صــاف و بــدون کوچکتریــن خــراش کــه بــر روی
میــز کار صــاف و بــدون شــیب قــرار گرفتــه بــود ریختــه شــد.
بالفاصلــه بعــد از ریختــن محلــول بــر روی ســطح شیشــه،
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جدول -1فرمول بندی غشاهای مرکب متشکل از زمینه پلیاترسولفون و پلورونیک اف127-
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺸﺎ

ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻏﺸﺎ

)WF127/WPES (%

M1

0

25/50

M2

10

25/05

0/45

M3

20

24/60

0/90

4/5

M4

30

24/15

1/35

4/5

)NMP (g

)Pluronic F127 (g

)PES (g

-

4/5
4/5

فیلمکشــی کــه روی ضخامــت  200میکــرون تنظیــم شــده
بــود از قســمت باالیــی شیشــه بــه آرامــی و بــا ســرعت ثابــت
بــه ســمت قســمت پایینــی شیشــه حرکــت داده شــد تــا الیــه
نازکــی از محلــول پلیمــری روی آن تشــکیل شــود .در ادامــه،
شیشــه درون ظــرف حــاوی آب یــون زدوده (حمــام انعقــاد)
کــه از قبــل آمــاده شــده بــود قــرار گرفــت .بــا جابجایــی حالل
و غیرحــال غشــای پایــه پلیاترســولفونی پــس از مــدت
زمــان اندکــی تشــکیل و از ســطح شیشــه جــدا و در حمــام
انعقــاد شــناور شــد .در ادامــه آب حمــام را عــوض کــرده و
تــا زمــان انجــام تس ـتهای مربوطــه غشــا در داخــل آن و در
دمــای محیــط قــرار گرفــت .بــا گذشــت زمــان حاللهــای
باقیمانــده در ســاختار غشــا کامــ ً
ا خــارج شــدند.
آزمونهای انجام شده بر روی غشاهای پلیمری
آزمون طی فسنجی مادون قرمز تبدیل فوریه ()FTIR

بــه منظــور بررســی وجــود پلورونیــک اف 127-در ســاختار
غشــا از آزمــون طیفســنجی مــادون قرمــز تبدیــل فوریــه
اســتفاده شــد .ایــن آزمــون توســط طیفســنج پرکینالمــر
( )perkinelmerســاخت آمریــکا انجــام شــد .گســتره طیــف
مــورد اســتفاده از  400تــا  4000 cm-1بــود.
میکروسکوپ الکترونی روبشی ()MES

بــرای مشــاهده دقیــق ریزســاختار غشــاها از میکروســکوپ
الکترونــی  brukerبــا بزرگ نمایــی بــاال مــدل ایکــس فلــش
ســاخت آمریــکا اســتفاده شــد .قبــل از بررســی ســطح مقطــع
نمونههــا توســط میکروســکوپ الزم اســت غشــاها در
داخــل نیتــروژن مایــع منجمــد شــده و ســپس شکســته شــوند

تــا ریزســاختار ســطح مقطــع آنهــا بــدون کشــیدگی یــا
تخریــب و بــا کیفیــت مناســبی قابــل ارزیابــی باشــد .همچنیــن
بــا توجــه بــه اســاس کار میکروســکوپهای الکترونــی الزم
اســت قبــل از انجــام آزمــون ،نمونههــا توســط طــا پوشــش
داده شــوند.
آزمون زاویه تماس

در ایــن تحقیــق بــرای بررســی آب دوســتی/آب گریزی غشــاها
بــا اســتفاده از آزمــون زاویــه تمــاس آب از دســتگاه Kruss
مــدل  G10ســاخت آلمــان اســتفاده شــد .روش کار بــه ایــن
صــورت بــود کــه ابتــدا ســه نمونــه از هــر غشــا بریــده شــد
و در دمــای محیــط بــه طــور کامــل خشــک شــد .ســپس،
نمونههــا بــه صــورت جداگانــه و کام ـ ً
ا تخــت بــر روی الم
آزمایشــگاهی بــه گون ـهای قــرار گرفتنــد کــه ســمت فوقانــی
غشــا در معــرض آزمــون باشــد .بــر اســاس ســازوکار دســتگاه
و بــه صــورت مکانیکــی ،قطــره ای آب بــر روی غشــا انداختــه
شــد و بالفاصلــه از تصویــری کــه توســط دوربیــن متصــل بــه
دســتگاه روی صفحــه نمایــش تشــکیل میشــد عکســبرداری
میشــد .دادههــای گــزارش شــده میانگیــن ســه آزمــون بــرای
هــر غشــا هســتند.
آزمون استحکام مکانیکی

خــواص مکانیکــی غشــاها از جملــه مــواردی اســت کــه
بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد .غشــای مناســب بایــد
انعطافپذیــری و اســتحکام کششــی مناســبی داشــته باشــد
تــا در اثــر شــار عبــوری ،کارایــی خــود را از دســت ندهــد.
اســتحکام مکانیکــی غشــاها بــا اســتفاده از دســتگاه Zwick/
 Roellمــدل  Z050ســاخت آلمــان بررســی شــد .غشــاها
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بــا نــرخ ثابــت یــک میلیمتــر در دقیقــه تحــت کرنــش قــرار
گرفتنــد .مطابــق بــا اســتاندارد  D882انجمــن مــواد و آزمــون
آمریــکا ،از هــر غشــا پنــج نمونــه بــا ابعــاد  5 cm×2/5 cmبرای
اندازهگیــری اســتحکام مکانیکــی مــورد آزمــون قــرار گرفــت.
اســتحکام کششــی از تقســیم نیــروی بیشــینه وارد بــر ســطح
محاســبه شــد (رابطــه  .)1میــزان کرنــش از رابطــه  2و مــدول
یانــگ غشــا از تعییــن شــیب خــط در مراحــل اولیــه نمــودار
تنش-کرنــش بــه دســت آمــد (رابطــه .]14[ )3
�

�=σ

()1
()2

⨯100

()3

����
��

�
�

=ε

=E

در ایــن رابطههــا F ،نیــروی اعمــال شــده A ،مســاحت ســطح
مقطــع اولیــه l0 ،و  lبــه ترتیــب طــول اولیــه نمونههــا (فاصلــه
دو فــک) و طــول نمونــه در هنــگام پــاره شــدن اســت.
آزمایش های صافش برای بررسی عملکرد غشا

در آزمایش هــای صافــش بــرای بررســی عملکــرد غشــاها،
آنهــا در ســه حــوزه مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد .ایــن ســه
حــوزه شــار عبــوری ،بررســی میــزان پسزنــی و مقاومــت در
برابــر گرفتگــی هســتند کــه در ادامــه روش انجــام هــر کــدام
شــرح داده خواهــد شــد.
الف -بررسی شار عبوری از غشا
بــه منظــور بررســی و اندازهگیــری شــار عبــوری از غشــاهای
مختلــف ســاخته شــده ،از ســامانه صافــش انتهــا بســته
( )dead-endمجهــز بــه هــم زن اســتفاده شــد .ایــن ســامانه بــه
ســیلندر گاز نیتــروژن متصــل اســت و مخــزن حــاوی محلــول
مــورد نظــر بــرای بررســی عملکــرد عبــور دهی/جداســازی
غشــاها مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در ایــن ســامانه از
غشــاهایی بــا ســطح موثــر  19/62ســانتیمتر مربــع اســتفاده
شــد .قســمت خــوراک ایــن ســامانه تحــت فشــار گاز نیتــروژن
قــرار داشــت .تمــام آزمایش هــای فراصافــش در ســرعت
دوران  400دور بــر دقیقــه و دمــای  25درجــه ســانتی گراد
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انجــام شــد.
هــر کــدام از غشــاها ابتــدا تحــت فشــار  3بــار و بــه مــدت
 30دقیقــه فشــرده شــدند .ایــن کار بــرای اطمینــان از ســالم
بــودن و عــدم وجــود ســوراخ یــا هــر نــوع عیــب دیگــری در
ســطح غشــا انجــام شــد .ســپس فشــار بــه مقــدار عملیاتــی 2
بــار کاهــش پیــدا کــرده و بــه مــدت  1ســاعت تحــت ایــن
فشــار قــرار گرفــت .تمــام آزمایش هــای فراصافــش در فشــار
 2بــار انجــام شــد .شــار آب عبــوری  Jw1بــر حســب ()L/m2 h
از رابطــه  4محاســبه شــده اســت:
�
()4
=Jw1
��

کــه در ایــن رابطــه  Vحجــم آب عبــور کــرده بــر حســب لیتــر،
 Aســطح مقطــع غشــا بــر حســب متــر مربــع و  tمــدت زمــان
عبــور آب بــر حســب ســاعت اســت .بعــد از ایــن مرحلــه،
ســل و مخــزن حــاوی محلــول بــه طــور کامــل تخلیــه شــدند
و بالفاصلــه بــا محلــول پروتئیــن بــا غلظــت  0/5میلی گــرم
آلبومیــن ســرم گاوی در هــر میلی لیتــر ( )500 ppmپــر شــدند.
شــار بــرای محلــول پروتئیــن  Jpنام گــذاری شــد و بــر حســب
( )L/m2 hاندازهگیــری شــد .بعــد از صافــش محلــول پروتئیــن،
غشــاها بــه مــدت  20دقیقــه بــا آب مقطــر شســت و شــو داده
شــدند .همچنیــن ســامانه فراصافــش نیــز بــه طــور کامــل و در
چنــد نوبــت توســط آب مقطــر شست وشــو داده شــد تــا بــه
طــور کامــل از محلــول پروتئیــن پــاک شــود .در مرحلــه بعــد
مجــددا ً مشــابه مرحلــه اول شــار آب عبــوری از غشــاها  Jw2بــر
حســب ( )L/m2 hاندازهگیــری شــد.
ب -بررسی میزان پسزنی
بــا عبــور دادن محلــول حــاوی آلبومیــن ســرم گاوی از
غشــا میــزان پسزنــی هــر غشــا بــا اســتفاده از رابطــه ()5
اندازهگیــری شــد:
��
 (%) = (1- ��) x 100ﻣﯿﺰان ﭘﺲ زﻧﯽ
()5
کــه در ایــن رابطــه  Cpو ( Cfبــر حســب میلیگــرم بــر
میلیلیتــر) بــه ترتیــب غلظتهــای پروتئیــن آلبومیــن ســرم
گاوی در محلــول تغذیــه و محلــول عبــور کــرده از غشــا بودنــد.
بــرای تعییــن دو عامــل  Cpو  Cfبــه ترتیــب زیــر عمــل شــد:
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شکل  -1تصویر طیفسنجی مادون قرمز تبدیل فوریه غشای زمینه پلیاترسولفون و غشای حاوی  %30وزنی پلورونیک اف127-

پــس از پایــان مرحلــه دوم صافــش یعنــی عبــور دادن

محلــول حــاوی پروتئیــن آلبومیــن ســرم گاوی از غشــا ،بــا
اســتفاده از دو ظــرف کوچــک از محلــول خــوراک حــاوی
ایــن پروتئیــن و همچنیــن محلــول عبــور کــرده از غشــا
و حــاوی آلبومیــن ســرم گاوی نمونههایــی جمــعآوری
شــد .ســپس غلظــت پروتئیــن در ایــن نمونههــا یعنــی Cp
و  Cfبــا روشــی مشــابه بــا روش آقــای ژانــگ ()Jhang
و همکارانــش [ ]15و بــا اســتفاده از دســتگاه طیف ســنج
اشــعه مــاورای بنفــش ( )UV-spectrophotometerهــاچ
( )Hachمــدل  DR/4000Uســاخت آمریــکا در طــول مــوج
 280نانومتــر اندازهگیــری شــد.
پ -بررسی عملکرد مقاومت در برابر گرفتگی غشاها
در بررســی مقاومــت در برابــر جرمگرفتگــی غشــاها ،عامــل
نســبت بازیابی شــار ( flux recovery ratio (FRRمورد اســتفاده
قــرار گرفــت .دادههــای مــورد نیــاز ایــن رابطــه از ســه مرحلــه
صافــش انجــام شــده در بخــش آزمایش هــای صافــش بررســی
عملکــرد غشــا بــه دســت آمــد .بــرای محاســبه نســبت بازیابــی
شــار از رابطــه  6اســتفاده شــد:
���
()6
FRR= ( ) x 100%
نتایج و بحث

���

ساختار شیمیایی

شــکل  1تصویــر طیفســنجی مــادون قرمــز تبدیــل فوریــه
غشــای پلیاترســولفون و غشــای پلیاترســولفون حــاوی

 30%وزنــی پلورونیــک اف 127-را نشــان میدهــد .در طیــف

مربــوط بــه غشــای پلیاترســولفون ،اوج کششــی حلقــه
بنزنــی در  3091 cm-1مشــاهده میشــود [ .]16پیوندهــای
جذبــی خمشــی  C-Hحلقــه بنزنــی در 812 cm-1 ،715 cm-1
و  836 cm-1دیــده میشــوند .ســه اوج کــه در ،1412 cm-1
 1486 cm-1و  1578 cm-1واقــع شــدهاند ،مربــوط بــه نوســان
اســکلتی آروماتیــک پیونــد دوگانــه  C=Cهســتند [16و .]17
پیوندهــای جذبــی در  1240 cm-1و  1325 cm-1بــه علت وجود
پیونــد کششــی  C-O-Cایجــاد شــده اند .همچنیــن اوج کششــی
پیونــد  S=Oدر  1149 cm-1در ســاختار پلیاترســولفون قابــل
مشــاهده اســت و پیونــد موجــود در  1679 cm-1نشــانه کشــش
متقــارن پیونــد  C-Oمربــوط بــه آنیــون کربوکســیل اســت [,16
 .]17پیونــد جذبــی واقــع در  3115 cm-1نیــز کشــش C-H
آروماتیکهــا را نشــان میدهــد [.]18 ,17
مطابــق شــکل ،طیــف مــادون قرمــز تبدیــل فوریــه غشــای
مرکــب پلیاترســولفون/پلورونیک اف- 127و غشــای
پلیاترســولفونی خالــص تــا حــد زیــادی شــبیه هــم هســتند
و اوجهــای دو نمونــه تقریبــا بــر هــم منطبــق هســتند .امــا ،در
 1105 cm-1شــاهد افزایــش در شــدت اوج جــذب هســتیم
کــه نشــان دهنده پیونــد مشــخصه کشــش  C-O-Cمربــوط بــه
گــروه اتــر ( )ether groupبــوده ،مویــد حضــور پلورونیــک
اف 127-اســت .ایــن بــدان معناســت کــه اگــر چــه ممکــن
اســت قســمتی از پلورونیــک اف 127-در حیــن جابه جایــی
حــال و غیرحــال توســط غیرحــال شســته شــده و از غشــا
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خــارج شــده باشــد ،ولــی هنــوز قســمتی از پلورونیــک اف-
 127در زمینــه غشــا باقیمانــده اســت .همچنیــن اوج جدیــدی
در ( 2870 cm-1مربــوط بــه متیلــن ( ))Methyleneدر حضــور
پلورنیــک اف 127-ایجــاد شــده اســت [.]19
ریخت شناسی

تصاویــر حاصــل از بررســی غشــاهای حــاوی مقادیــر مختلــف
پلورونیــک اف 127-کــه بــا میکروســکوپ الکترونــی روبشــی
بــه دســت آمــده ،در شــکل  2نمایــش داده شــده اســت .بــر
اســاس جــدول  1ایــن غشــاهای مرکــب حــاوی صفــر،۱۰ ،
 ۲۰و  %۳۰وزنــی پلورونیــک اف 127-هســتند .ایــن تصاویــر
نشــان میدهــد کــه غشــاهای متشــکل از پلیاترســولفون
و پلورونیــک اف 127-دارای ریزســاختار نامتقــارن شــامل
الیــه باالیــی متراکــم ،زیرالیــه متخلخــل و حفرههایــی در
مقیــاس ماکــرو کــه در قســمتهای زیریــن بســط یافتهانــد،
هســتند .از آنجــا کــه پلورنیــک اف 127-دارای مولکولهایــی
دوگانهدوســت متشــکل از ذرات بــه شــدت آب دوســت
پلیاتیلــن اکســید و ذرات آب گریــز پلیپروپیلــن اکســید
اســت ،بــا افــزودن ایــن مــاده بــه غشــا ،پایــداری ترمودینامیکی
ســامانه کاهــش یافتــه و در طــی فراینــد وارونگــی فــاز ،نــرخ
نفــوذ غیرحــال بــه داخــل غشــا در حــال تشــکیل افزایــش
یافتــه و حفــرات بزرگتــری تشــکیل می شــود [ .]20امــا ،از
طــرف دیگــر بــا افزایــش بیشــتر میــزان پلورونیــک اف127-
(تــا  %۳۰وزنــی) و بــا توجــه بــه افزایــش گرانــروی محلــول،
ایــن موضــوع منجــر بــه جابه-جایــی آرام تــر حالل/غیرحــال
شــده و مانــع شــکلگیری تخلخلهــای درشــت کام ـ ً
ا بســط
یافتــه تــا ســطح پایینــی غشــا میشــود و از طــرف دیگــر
موجــب افزایــش ناحیــه اســفنجی نیــز شــده اســت .ایــن
موضــوع در شــکل  2قابــل مشــاهده اســت و توســط ژائــو و
همکارانــش نیــز مشــاهده شــده اســت [.]14
تحلیل زاویه تماس آب

بــرای بررســی میــزان آب دوســتی و آب گریــزی غشــاها از
آزمــون زاویــه تمــاس آب اســتفاده شــده اســت .نتایــج ایــن
آزمــون کــه بــر روی چهــار غشــای مذکــور انجــام گرفــت در
نمــودار شــکل  3نمایــش داده شــده اســت .همانطــور کــه از
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شکل  - 3نمودار کاهش مقدار زاویه تماس آب با افزایش میزان
پلورونیک اف127-

نمــودار مشــخص اســت غشــایی کــه فقــط از پلیاترســولفون
تشــکیل شــده اســت بیشــترین زاویــه تمــاس آب (حــدود

 )72°را دارد .بــا افزایــش درصــد پلورونیــک اف127-
آب دوســتی غشــای مرکــب افزایــش یافتــه اســت و در غشــای
 M4کــه بیشــترین درصــد وزنــی پلورنیــک اف 127-را دارد
زاویــه تمــاس تــا حــدود  43°کاهــش یافتــه اســت .ایــن
مشــاهده نشــان میدهــد کــه زنجیرههــای پلیاتیلــن اکســید
در غشــاهای مرکــب مخصوصــ ًا در قســمتهای ســطحی
افزایــش یافتــه اســت [.]14
خواص مکانیکی

خصوصیــات مکانیکــی غشــاهای مرکــب ،موضــوع بســیار
مهمــی در به کارگیــری عملیاتــی آنهــا اســت .در جــدول ۲
نتایــج آزمــون مکانیکــی بــرای غشــای خالــص پلیاترســولفون
و غشــای مرکــب متشــکل از پلیاترســولفون/پلورونیک
اف ۱۲۷-نشــان داده شــده اســت .همانطــور کــه از نتایــج

جــدول پیداســت بــا ورود پلورونیــک اف 127-بــه زمینــه
غشــا ،خــواص مکانیکــی آن بــا افــت شــدید مواجــه شــده
اســت .وقــوع ایــن پدیــده را از دو منظــر میتــوان مــورد
بررســی قــرار داد .اول بــه دلیــل ماهیــت خــواص مکانیکــی
پلورونیــک اف ]21[ 127-و دیگــر اینکــه بــا ورود پلورونیــک
اف 127-بــه زمینــه پلیاترســولفون میــزان تخلخــل غشــای
مرکــب افزایــش مییابــد [ .]22هرچنــد بــا توجــه بــه تصاویــر
میکروســکوپ الکترونــی روبشــی از نظــر میــزان تخلخــل
غشــاهای  M3و  M4تفــاوت چندانــی بــا هــم ندارنــد امــا بــه
نظــر میرســد عامــل اول یعنــی خــواص مکانیکــی پاییــن
پلورونیــک اف 127ســبب کاهــش شــدید خــواص مکانیکــی
در غشــای  M4شــده اســت کــه البتــه تمامــی غشــاهای
ســاخته شــده دارای خــواص مکانیکــی مناســبی بــرای
ایــن کاربــرد هســتند [ .]23همچنیــن آمانــدا و همکارانــش،
غشــاهای فراصافــش از جنــس پلیوینیــل الــکل را بــا هــدف
اســتفاده در جداســازیهای زیســتی ســاختند و مشــاهده
کردنــد کــه بــا وارد کــردن پلورونیــک اف 127-بــه زمینــه
پلیوینیــل الــکل مــدول کششــی غشــا از مقــدار 290 MPa
بــه  8/7 MPaکاهــش یافتــه اســت .ایــن محققیــن کاهــش
شــدید خــواص مکانیکــی غشــاهای ســاخته شــده را بــه
جــذب شــدید آب توســط اجــزای آبدوســت پلورونیــک
اف 127-نســبت دادهانــد [.]24
ـرد
ـی عملکـ
ـرای بررسـ
ـش بـ
ـای صافـ
ـج آزمای شهـ
نتایـ

ـاها
غشـ

عملکــرد صافــش غشــا از نظــر عملکــرد جداســازی و طــول
عمــر اســتفاده بــه میــزان زیــادی بــه توانایــی غشــا در مقاومــت

جدول  -2نتایج آزمون مکانیکی برای غشای خالص پلیاترسولفونی و غشای مرکب متشکل از پلیاترسولفون /پلورونیک اف127-
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻏﺸﺎ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻨﺶ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎرﮔﯽ)(Mpa) (Rm

ﻣﺪول ﯾﺎﻧﮓ )(Mpa

M1

3/98
2/89
2/53
1/73

82/92
61/79
55/62
28/11

M2
M3
M4
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در برابــر گرفتگــی وابســته اســت .شــار عبــوری از غشــا بــا
بســیاری از اتفاقــات مثــل انســداد یــا بســته شــدن حفــرات
داخــل غشــا و همچنیــن قطبــش غلظتــی و شــکلگیری الیــه
کیکــی روی ســطح غشــا کاهــش مییابــد [ .]25غشــای بــا
کیفیــت بایــد ویژگیهایــی چــون شــار عبــوری بــاال ،تمایــل
بــه گرفتگــی پاییــن و نــرخ پسزنــی بــاال در طــی زمانهــای
طوالنــی را داشــته باشــد .دالیــل گرفتگــی غشــا موضوعــی
بســیار پیچیــده اســت.
بررسی شار عبوری از غشاها

مطابــق بــا آنچــه در بخشهــای قبــل توضیــح داده شــده اســت
غشــاهای  M1، M2، M3و  M4تحــت عملیــات صافــش قــرار
گرفتنــد و نتایــج ایــن آزمــون در شــکل  4ارائــه شــده اســت.
در ایــن آزمــون در ســه بــازه زمانــی  60دقیق ـهای مجــزا بــه
ترتیــب آب خالــص ،محلــول  500 ppmآلبومیــن ســرم گاوی
و مجــددا ً آب خالــص از غشــاها عبــور کردهانــد .همانطــور
کــه از شــکل مشــخص اســت ،بــا افزایــش میــزان پلورونیــک
اف 127-در غشــاهای  M2، M3و  ،M4شــار آب خالــص
عبــوری نســبت بــه غشــای فاقــد پلورونیــک اف)M1( 127 -
افزایــش یافتــه اســت و ایــن موضــوع را میتــوان ناشــی از
افزایــش هم زمــان آب دوســتی غشــا و تشــکیل تخلخلهــا در
آن دانســت [ .]21افزایــش شــار در غشــای  M4نســبت بــه
غشــای  M3ناچیــز اســت و ایــن موضــوع بــه علــت کاهــش
میــزان حفــرات و تخلخلهــا در غشــای  M4نســبت بــه
غشــای  M3اســت .ایــن نتیجــه و تحلیــل بــا نتایــج مربــوط
بــه تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی روبشــی (شــکل )2
مطابقــت دارد .بنابرایــن می تــوان گفــت ،افزایــش خفیــف
شــار آب خالــص عبــوری ،ناشــی از اثــر غالــب کاهــش

شکل  -4نمودار شار آب خالص قبل و بعد از صافش پروتئین
آلبومین سرم گاوی

میــزان حفــرات و تخلخلهــا در برابــر تــداوم افزایــش
آب دوســتی غشــا (کاهــش زاویــه تمــاس آب) اســت .شــار
غشــاهای  M3و  M4در ایــن تحقیــق نســبت بــه نمونه هــای
تجــاری بهتــر هســتند [.]26
بررسی میزان پ سزنی

عامــل ضریــب پسزنــی پروتئیــن آلبومیــن ســرم گاوی در
غشــاهای مرکــب متشــکل از پلیاترســولفون و پلورونیــک
اف 127-بــه عنــوان متغیــری بــرای تحقیــق دربــاره انــدازه
حفــرات مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .جــدول  3نتایــج
بررســی ضریــب پسزنــی را نشــان میدهــد .همــه مقادیــر
بــاالی  %97هســتند و نشــان میدهــد کــه انــدازه حفــرات
الیــه رویــی غشــاهای مرکــب کوچکتــر از انــدازه آلبومیــن
ســرم گاوی اســت .ولــی همانطــور کــه مشــخص اســت

جدول  -3تغییرات ضریب پسزنی غشاهای  M1، M2، M3و  M4با تغییر مقدار پلورونیک اف 127-در غشا
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻏﺸﺎ

)WF127/WPES (%

ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺲزﻧﯽ )(%

M1

0
10
20

99/98
99/00
98/05

M4

30

97/45

M2
M3
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بــا افزایــش میــزان پلورونیــک اف 127-در غشــای ســاخته
شــده ،ایــن عامــل کاهــش مییابــد و نشــان میدهــد کــه بــا
افزایــش پلورونیــک اف 127-در محلــول تهیــه غشــا ،شــاهد
افزایــش میــزان و انــدازه تخلخلهــای غشــا بــوده و مقادیــر
بیشــتری آلبومیــن ســرم گاوی امــکان عبــور از غشــا را پیــدا
میکننــد [ .]14کلیــه غشــاها پس زنــی بهتــری نســبت بــه
نمونــه مشــابه تجــاری دارنــد [.]26
بررسی عملکرد مقاومت در برابر گرفتگی غشاها

بــه منظــور بررســی مقاومــت در برابــر گرفتگــی زیســتی
غشــاها نســبت بازیابــی شــار آن هــا محاســبه شــد .همانطــور
کــه در شــکل  60( 4دقیقــه ســوم) مشــخص اســت ،قابلیــت
نفــوذ غشــاها بعــد از عبــور محلــول حــاوی پروتئیــن از آنهــا
در ســل صافــش بــه علــت جرمگرفتگــی شــدیدا ً کاهــش
یافتــه اســت .مطابــق شــکل  ،4بیشــترین مقــدار کاهــش شــار
آب خالــص پــس از شســت و شــوی غشــاها ،بــرای غشــای
پلیاترســولفون خالــص اســت .بــا ایــن وجــود ،ایــن کاهــش
شــار بــرای غشــاهای حــاوی پلورونیــک اف 127-کم تــر بــود.
نســبتهای بازیابــی شــار غشــاهای تهیــه شــده در شــکل 5
نمایــش داده شــدهاند.
مقادیــر بیشــتر متغیــر نســبت بازیابــی شــار بــرای یــک غشــا،
نشــان میدهــد ایــن غشــا مقاومــت در برابــر گرفتگــی
ناشــی از پروتئیــن بهتــری دارد .در واقــع ایــن موضــوع نشــان
میدهــد کــه پــس از شست وشــوی کامــل غشــا بــا آب
چــه مقــدار از پروتئینهــای جــذب شــده از ســطح غشــا و
حفــرات آن جــدا شــدهاند .پــس هرچــه ایــن نســبت بیشــتر
باشــد ،نشــان دهنــده بهتــر بــودن خــواص مقاومــت در برابــر
گرفتگــی غشــا خواهــد بــود و گرفتگــی برگشـتپذیر اســت.
ایــن متغیــر بــرای غشــای پلیاترســولفون خالــص (مشــابه
نمونــه تجــاری) کمتــر از مقــدار آن بــرای غشــاهای مرکــب
حــاوی درصدهــای مختلــف پلورونیــک اف- 127بــود .ایــن
موضــوع نشــان میدهــد کــه بــا افــزودن پلورونیــک اف-127
بــه غشــا ،ویژگــی مقاومــت در برابــر گرفتگــی زیســتی آن
افزایــش مییابــد .در بهتریــن حالــت مربــوط بــه غشــای
حــاوی  %20و  %30وزنــی پلورونیــک اف 127-درصــد
بازیابــی شــار غشــا بــه ترتیــب  49و  %50اســت .ایــن

شکل  - 5نسبتهای بازیابی شار برای غشاهای حاوی مقادیر
مختلف پلورونیک اف127-

موضــوع باعــث افزایــش طــول عمــر عملیاتــی ایــن غشــاها
میشــود و در واقــع میتــوان از ایــن غشــاها چندیــن بــار در
عملیاتهــای جداســازی اســتفاده کــرد [.]27
نتیج هگیری
بــه منظــور بهبــود آب دوســتی و جلوگیــری از گرفتگــی
غشــاهای پلیاترســولفون از پلورونیــک اف 127 -کــه کوپلیمــر
ســه بلوکــی دوگانهدوســت بــه صــورت پلیاتیلــن اکســید-
پلیپروپیلــن اکســید -پلیاتیلــن اکســید اســت بــه عنــوان
افزودنــی در ســاخت غشــا اســتفاده شــده اســت .تصاویــر
میکروســکوپ الکترونــی روبشــی غشــاهای تهیــه شــده نشــان
داد کــه بــا افزایــش میــزان افزودنــی ،بــه دلیــل غالــب شــدن
نقــش ترمودینامیــک ،ابتــدا مقــدار تخلخلهــای درشــت در
غشــا افزایــش مییابــد امــا بــا افزایــش میــزان افزودنــی بیش تر
از مقــدار بحرانــی بــه دلیــل غلبــه نقــش گرانــروی محلــول،
میــزان تخلخلهــای درشــت در غشــا کاهــش مییابــد .نتایــج
زاویــه تمــاس نشــان داد کــه بــا افزایــش درصــد پلورونیــک
اف 127-آب دوســتی غشــای مرکــب افزایــش یافتــه اســت.
نتایــج آزمــون خــواص مکانیکــی نشــان داد کــه بــا افــزودن
پلورونیــک اف 127-بــه زمینــه غشــا ،خــواص مکانیکــی آن
بــا افــت شــدید مواجــه شــده اســت .دلیــل مشــاهده ایــن
پدیــده بــه ماهیــت خــواص مکانیکــی پلورونیــک اف 127-و
افزایــش میــزان تخلخــل غشــای مرکــب بــا ورود پلورونیــک
اف 127-بــه زمینــه پلیاترســولفون نســبت داده شــد .نتایــج
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M4  وM3 نمونــه تجــاری مشــخص شــد کــه شــار غشــاهای

،از نمونههــای تجــاری بهتــر بــوده و همچنیــن کلیــه غشــاها
 بــا.پس زنــی بیشــتری نســبت بــه نمونــه تجــاری داشــته اند
 این غشــاM4 توجــه بــه خاصیــت ضدگرفتگی مناســب غشــای
.می توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای نمونه هــای تجــاری باشــد

آزمایشهــای صافــش نشــان داد کــه بــا افــزودن پلورونیــک
 مقاومــت آن در برابــر گرفتگــی زیســتی، بــه غشــا127-اف
 در بهتریــن حالــت در.تــا حــد زیــادی افزایــش مییابــد
127- وزنــی پلورونیــک اف%30  و%20 غشــاهای حــاوی
 محاســبه%50  و49 درصــد بازیابــی شــار غشــا بــه ترتیــب
 بــا مقایســه نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن تحقیــق و.شــد
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