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چکيده
جداسازي ترکیبات فولوات و ناخالصيهاي غیرآلي از محلولهاي قلیايي هیومیکي ،بهدلیل تاثیر بر بهبود کیفیت و درصد
خلوص محصول نهايي هیومیک اسید ،از اهمیت بااليي برخوردار است .بدين منظور ،در اين پژوهش ،از يک سامانه
غشايي براي جداسازي ترکیبات فولوات از محلولهاي هیوماتي حاصلاز استخراج قلیايي زغالسنگهاي نارس ،استفاده
شده است .در اين سامانه ،از يک غشاي پلیمري فراپااليه از جنس پليسولفون و با اندازه حفرات  5 kDaدر يک ماژول
قاب و صفحهاي بهره گرفته شد .اثر دماي فرآيند ( 45 ،35و  )55°Cبر عملکرد غشا شامل شار تراوه فولوات ،درصد
گرفتگي و مقاومتهاي غشا ( RTو  ،)Rfمدلهاي گرفتگي هرمیا ،شاخص بلوکهشدن ( )iو مورفولوژي اليههاي گرفتگي
ارزيابي گرديد .نهايتا اثر دماي فرآيند بر درصد خلوص هیومیک اسیدهاي فراپااليششده از ناتراوههاي هیومات با آزمون
گراويمتري تعیین گرديد .يافتههاي اين پژوهش نشان داد که با افزايش دما از  35تا  ،55°Cمیزان شار تراوه فولوات 38%
افزايش مييابد .در اثر افزايش دماي فرآيند ،رفتار دوگانهاي در گرفتگي و مقاومتهاي غشا مشاهده شد .براساس نتايج
تئوري مدلهاي گرفتگي هرمیا ،مکانیسم گرفتگي تشکیل کیک در دماي  ،35°Cغالب گرفتگي گزارش شد اما با افزايش
دما به  45و سپس  ، 55°Cمکانیسم گرفتگي میاني در فرآيند برقرار شد .نتايج شاخص بلوکهشدن ( ،)iنشان داد که
گرفتگيهاي استاندارد و کامل منافذ غشا ،در دماهاي باالتر ،زودتر رخ ميدهند .همچنین ،بررسي گرفتگي ريزساختارهاي
غشا توسط آنالیز  SEMنشان داد که با افزايش دما ،میزان کیک تشکیلشده بروي سطح غشا حدود  61%کاهش مييابد
اما منافذ غشا با افزايش دما بلوکه مي شوند .نتايج آنالیز گراويمتري نیز نشان داد که باالترين درصد خلوص هیومیک اسید
( )92/26%از هیوماتهاي ناتراوه در دماي  35°Cحاصل شد و با افزايش دما در سامانه غشايي ،اثر معنيداري بر درصد
خلوص هیومیک اسید مشاهده نميشود.
واژههای کليدی :جداسازي غشايي ،ترکیبات فولوات ،دما ،درصد خلوص ،هیومیک اسید ،زغالسنگهاي نارس.

مقدمه

*

هیومیک اسید ،بیوپلیمر و ماکرومولکولي با ساختار آروماتیک و
با وزن مولکولي باالست که از ترکیبات هیومیکي موجود در مواد
آلي توزيعشده در منابع خاکي ،پیت و ساپروپلها ،آبهاي
طبیعي و انواع زغالسنگهاي لئونارديت ،لیگنايت و قهوهاي
بوجود ميآيد ( .)Savel’eva et al. 2017; 2015مهمترين و
تجاريترين روش استخراج ترکیبات هیومیکي ،بر اساس
حاللیت آنها در محیطهاي قلیايي (فرآيند لیچینگ) با

* نويسنده مسئول e.sarlaki685@ut.ac.ir :

حاللهاي قلیايي سديم و پتاسیم هیدروکسید است .بر اين
اصل ،ترکیبات هیومیکي به سه دسته هیومیک اسید (محلول در
محیط قلیا و نامحلول در محیط اسیدي) ،فولويک اسید (محلول
در هردو محیط قلیا و اسیدي) و هیومین (نامحلول در هردو
محیط قلیا و اسیدي) تقسیمبندي ميشوند ( Canieren et al.,
 .)2017هیومیک اسیدها ،يک ماده اولیه با ارزش براي طیف
وسیعي از محصوالت هستند .از هیومیک اسیدها ،در صنايع
مختلفي از قبیل کشاورزي ،صنايع شیمیايي/الکتروشیمیايي ،در
زمینه محیطزيست براي حذف آلودگيها بهدلیل دارابودن
خواص کامپلکس با کاتیونهاي فلزي ،در حوزه پزشکي و
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زيستداروها 1بهدلیل خواص آنتياکسیداني ،ضدالتهابي ،آنتي
ويروسي ،ضدسرطاني و آنتي باکترياييشان و باالبودن گروههاي
عاملي فنولي ،کربوکسیلي ،هیدروکسیلي و کوئینون در
ساختارشان استفاده ميشود ( ; Chen et al., 2012; Sun et al.,
 .)2015; Malcolm, 1976; Pena-Mendez et al., 2005خواص
ويژه هیومیک اسیدها ،میزان کیفیت و درصد خلوص آنها که
بهطور مستقیم به منبع اولیه و روشهاي تولید آنها بستگي دارد،
کاربردشان را در صنايع مختلف تعريف ميکند .در جدول ،1
چند مورد از مطالعات انجامگرفته در راستاي استخراج هیومیک
اسیدها از انواع زغالسنگ همراه با میزان خلوصشان آورده شده
است .همانطور که از جدول  1مشاهده ميشود ،هیومیک اسید
با درصد خلوصهاي  20تا  95درصد از انواع زغالسنگ پااليش
شده است .بهطور کلي ،میزان خلوص هیومیک اسید به
روشهاي تولید آن بستگي دارد .اما نقاط ضعفي که در اين
روشها وجود دارد شامل :استفاده از مقادير زيادي معرفهاي
شیمیايي منعقد و کمپلکسکننده ،استفاده از فرآيند پااليش
نمکزدايي الکتريسیته ديالیز ،2استفاده از تجهیزات گوناگون
شامل انواع راکتورها ،فیلتراسیون چندگانه ،فیلترپرس و
تجهیزات فراصوت و پلیمرايزکننده در فرآيند استخراج و پااليش
که در مجموع باعث پیچیدهشدن ،افزايش هزينهها و
طوالنيشدن فرآيند ميشوند؛ بدين منظور ،يافتن و ارائه روشي
که منجر به افزايش کیفیت و درجه خلوص هیومیک اسید،
کاهش هزينهها و زمان فرآيند و همچنین فرآيندي بدون
استفاده از معرفها و يا منعقدکنندهها شود ،ضرورت بکارگیري
روشهاي نوين پااليش و جداسازي را در اين زمینه دوچندان
ميکند.

توزيع وزن مولکولي مواد ،ترکیبات هیومیکي با وزن مولکولي
کمتر از  5 kDaبهعنوان فولوات (فولويک اسید) و ترکیبات با
وزن مولکولي بیشتر از  5 kDaبهعنوان هیومات (هیومیک
اسید) شناخته ميشوند ( & Melo et al., 2015; Leenheer
 .)Croue, 2003; Schafer, 2001فولواتها يکي از اجزاي
استخراجهاي قلیايي هیومیکي هستند که کاربردهاي متفاوتي
نسبت به هیوماتها دارند .براساس مطالعات انجام شده،
فولواتها با وزن مولکولي پايین ( 3500دالتون) ،ميتوانند انتقال
فلزات فعالکننده اکسیداسیون احیا 3را تحريک ببخشند و يا
آلودگيهاي بهدام افتاده در ريزمنافذ خاک را پااليش کنند
( .)Yang & Jiang, 2016همچنین فولواتها بهعنوان جاذب
فلزات سنگین ،بهبوددهنده تعادلهاي الکتروشیمیايي
اکسیداسیون و تجزيه در سامانههاي ارگانیک و بهعنوان
محرکهاي زيستي 4براي تولید ROSها 5و فعالساز آنزيمهاي
اولیه در مصارف کشاورزي استفاده ميشوند ( Garcia et al,
 .)2016نقش ترکیبات فولوات با وزن مولکولي پايین بر
فعالیتهاي شبههورموني در فرآيندهاي شیمیايي خاکها از
طريق ايجاد کامپلکس با فلزات و واکنشهاي تبادل لیگاند در
سطح خاک تشريح شده است ( .)Nardi et al, 2003محققان
نشان دادهاند که ترکیبات فولوات با اندازه بسیار کوچک،
فرآيندهاي بیوشیمیايي مختلفي مانند بهرهوري نیترات ،فعالیت
آنزيمهاي  ATPaseو فعالیتهاي شبههورموني را در خاک و
گیاهان تحريک ميبخشند .گذشته از کاربردهاي کشاورزي،
فولواتها توانايي بسیار زيادي در درمان بیماريهايي که از
آسیب راديکالهاي آزاد اکسیژنه مانند آرتروز ،سرطان ،زخم
معده و روماتیسم بوجود ميآيند ،دارند (.)Uysal et al, 2013
بنابراين زماني که فولواتها و در نتیجه فولويک اسید در
مقیاسهاي باال تولید ميشوند ،خیلي مهم است که بهطور موثر
جداسازي و پااليش شوند.
جداسازي غشايي ،يکي از مهمترين روشهاي جداسازي
است که در صنايع مختلفي مانند فرآوري گازها ،بازيابي مواد
شیمیايي ،تیمار آبها ،احیاي آبهاي پساب و آلوده ،تغلیظ و
شفافسازي آبمیوهها ،تولید لبنیات و صنايع داروسازي استفاده
ميشوند ( .)Shi et al., 2014بهطور کلي ،فرآيندهاي غشايي
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3. Redox-active
4. Biostimulants
5. Reactive Oxygen Specie
6. Microfiltration
7. Ultrafiltration
8. Nanofiltration

جدول  .1درصد خلوص هيوميک اسيدهای استخراجشده از انواع زغالسنگ
مرجع

نوع زغالسنگ

Rasmussen & George,
)(2001

لئونارديتهاي ايالت
داکوتاي شمالي
لیگنايتهاي چین
زغالسنگهاي
قهوهاي روسیه
زغالسنگهاي
نارس ايران
لیگنايتهاي
پاکستان

)Chen et al, (2012
)Prosyolkov et al, (2013
)Shakiba, (2016
)Zara et al. (2017

میزان خلوص
هیومیک اسید
بیش از %95
%95
 70 ،40و %90
%24
 20تا %29/6

1. biomedicine
2. Electricity desalting dialysis
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( )NFو اسمز معکوس )RO( 1هستند که بر اساس اختالف در
نیرو محرکه فرآيند ،وزن مولکولي و اندازه منافذ غشا از يکديگر
متمايز ميشوند ( .)Cassano et al., 2010; 2007فراپااليش
غشايي يکي از انواع فرآيندهاي غشايي است که در آنها از غشاي
فراپااليه متخلخل در فشارهاي عملیاتي  1تا  10بار و با اندازه
حفرات بین  0/1تا  0/01میکرون (معادل 10تا  100نانومتر)
براي جداسازي و تفکیک موادي مانند کلوئیدهاي کوچک،
ماکرومولکولها ،ويروسها و پليساکاريدها استفاده ميشود
(.)Mirsaeedghazi et al., 2012; Ng et al., 2014
مطالعات غشايي براي فرآوري محصول هیومیک اسید از
زغالسنگها در سال  2001انجام گرفت(2001) Novak et al, .
هیومیک اسید را از زغالسنگهاي قهوهاي منطقه بومیان
شمالي 2در چمهوري چک بهروشهاي مختلف مانند استخراج
قلیايي ،3تهنشیني/فیلتراسیون ،4تهنشیني اسیدي 5و همچنین با
روش جداسازي غشايي 6استخراج نمودند .آنها ،در روش
جداسازي غشايي ،از يک غشاي پليسولفون ( GR 51
 )polysulphone membraneبا اندازه حفرات  50 kDaاستفاده
نمودند .جداسازي غشايي در دماي  40تا  50°Cانجام شد.
يافتههاي آنها نشان داد که جداسازي غشايي نسبت به ديگر
روشها در کاهش محتواي خاکستر هیومیک اسیدها بسیار موثر
است .همچنین آنها نشان دادند که روشهاي فیلتراسیون
غشايي باعث کاهش وزن مولکولي زياد اجزا شده و میانگین وزن
مولکولي ترکیبات هیومیکي را کاهش ميدهد که ميتوانند براي
کاربردهاي کشاورزي مفید باشند .آنها نتیجه گرفتند که با
بکارگیري فرآيندهاي جداسازي غشايي ،ميتوان هیومیک
اسیدهاي خاکستري بههمراه ناخالصيهاي غیرآلي را از ترکیبات
هیومیکي جداسازي نمود و يک محصول با خلوص و کیفیت باال
را براي کاربردهاي پزشکي و داروسازي ،تولید و فراپااليش نمود.
همچنین فرآيندهاي جداسازي غشايي ،بهطور معنيداري بر
حاللیت محصوالت هیومیکي اثر گذارده و حاللیت آنها را در آب
افزايش ميدهد (.)Janos & Tokarova, 2002
با وجود فوايد و سودمنديهاي متعددي که فرآيندهاي
غشايي دارند ،عملکرد و بهرهبرداري از آنها ،توسط کاهش شار
نسبت به زمان تحت تاثیر قرار ميگیرد که از آن بهعنوان پديده
گرفتگي غشا ياد ميشود .گرفتگي غشا شامل چندين پديده
1. Reverse Osmosis
2. North-Bohemian
3. Alkaline extraction
4. Sedimentation/Filtration
5. Acidic precipitation
6. Membrane separation

مشخص هستند که با مقاومت کل ( )RTنشان داده ميشوند.
مقاومت کل ( )RTشامل چندين مقاومت مجزا هستند :مقاومت
ذاتي غشا ( ،)Rmمقاومت گرفتگي ( )Rfو مقاومت کیک ( .)Rcهر
کدام از اين مقاومتها با تغییر در پارامترهاي فرآيند ،تغییر
مييابند (.)Nourbakhsh et al., 2014
دما يکي از مهمترين فاکتورهاي انتقال جرم در
فرآيندهاي جداسازي غشايي است .در حقیقت مطالعات
متعددي نشان دادهاند که دماي فرآيند يک اثر معنيدار بر
عملکرد جداسازي دارند .براساس يافتههاي محققان ،غشاهاي
پلیمري در برابر تغییرات دماي خوراک بسیار حساس هستند
( .)Goosen et al., 2002يافتهها نشان دادهاند که با افزايش
دماي خوراک از  20به  ،40°Cمقدار شار تراوه  60%افزايش
مييابد .محققان ،دلیل شار افزايش يافته با افزايش دماي
خوراک را به انبساط حرارتي ماده سازنده غشاها و کاهش
ويسکوزيته خوراک نسبت دادهاند ( .)Xie et al., 2013محققان
در مطالعه اي از اثر دما بروي شارپذيري غشاهاي نانوپااليه ،نشان
دادند که افزايش دما ،بهدلیل انبساط حرارتي مواد سازنده پلیمر
و اليههاي فعال فیلم-نازک غشاها ،متوسط اندازه حفرات غشا را
افزايش و دانسیته منافذ را کاهش ميدهد ( Sharma et al.,
 .)2003محققان در پژوهش ديگري ،پارامترهايي مانند شعاع
حفرات غشا ،ضريب نفوذ و ضريب انتقال جرم در غشاهاي
نانوپااليه  NF270را در دماهاي مختلف ارزيابي نمودند .نتايج
آنها نشان داد که با افزايش دما از  20تا  ،40°Cمتوسط شعاع
حفرات غشا از  0/39به  0/44نانومتر بهدلیل انبساط حرارتي
اليههاي غشاي پليآمید افزايش مييابد ( )Dang et al., 2014و
يا در مطالعه ديگر ،افزايش دما از  20تا  40°Cباعث افزايش 9%
متوسط شعاع حفرات از غشاي  5کیلودالتوني پليسولفون شد
( .)Amar et al., 2009, 2007محققان همچنین نشان دادهاند
که با افزايش دماي فرآيند بهدلیل انبساط حرارتي اجزاي سازنده
غشا مواردي از قبیل قطر منافذ ،ضخامت و تخلخل غشاهاي
نانوپااليه ميتوانند تحت تاثیر قرار بگیرند ( & Sharma
 .)Chellam, 2005; Tsuru et al., 2000البته بايد به اين نکته
توجه نمود که افزايش دماي خوراک خاصیت نفوذپذيري غشا را
افزايش ميدهد که دلیل آن ميتواند کاهش ويسکوزيته خوراک
باشد.
مطالعات پیشین نشان ميدهند که در مقايسه با
هیوماتها ،ترکیبات فولوات بهدلیل اندازه و وزن مولکولي
پايینشان ،نقش مهمتري در کمک به فعالیتهاي بیولوژيکي و
متابولیکي گیاهان دارند .بنابراين جداسازي فولواتها از ترکیبات
هیومیکي از اهمیت بااليي برخوردار است .با توجه به دانش
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زغالسنگ ابتدا در جو هواي طبیعي خشک و سپس توسط
دستگاه خردکن به اندازههاي تا سطح میکرون خردايش شدند.

محققان پژوهش حاضر و بررسي منابع علمي ،در زمینه
بکارگیري فرآيندهاي غشايي به منظور فرآوري ترکیبات
هیومیکي تحقیقاتي کاربردي صورت نگرفته است .لذا هدف از
اين پژوهش ،بررسي اثر دماي فرآيند ( 45 ،35و  )55°Cبر
جداسازي غشايي ترکیبات فولوات از هیدرولیزهاي قلیايي
حاصل از لیچینگ زغالسنگهاي نارس و نتايج آن بر درصد
خلوص محصول نهايي هیومیک اسید جداسازيشده از ناتراوه-
هاي هیومات است .بهطور کلي ،تولید و فراپااليش هیومیک
اسید با درصد خلوص باال از زغالسنگهاي نارس يکي از اهداف
کاربردي اين پژوهش است.

استخراج ترکيبات هيوميکی از زغالسنگهای نارس

فرآيند استخراج ترکیبات هیومیکي از زغالسنگ ،مطابق
پروتکل انجمن بینالمللي مواد هیومیکي( )IHSSبراساس فرآيند
استخراج قلیايي با حالل  0/5 NaOHموالر (نسبت )1:10در يک
راکتور مخزني همزندار ناپیوسته آزمايشگاهي (ساختهشده و
موجود در گروه مهندسي فني کشاورزي ،پرديس ابوريحان
دانشگاه تهران) با ظرفیت  11لیتر به مدت  4ساعت در سرعت
همزني  850rpmو در دماي  90°Cانجام شد (شکل-1الف).
هیومین نامحلول در فرآيند استخراج قلیايي ،نیز با استفاده از
يک دستگاه سانتريفوژ مدل  ،SPINTRON GT-15FRساخت
استرالیا و در شرايط سرعت دوراني  ،3200rpmزمان  15دقیقه
و در دماي  27°Cاز محلول قلیايي هیومیکي جداسازي شد.
نهايتا ،ترکیبات قلیايي هیومیکي در يک ظرف براي فرآيند
فراپااليش غشايي نگهداري شدند (شکل-1ج) .خواص فیزيکي
شیمیايي ترکیبات قلیايي هیومیکي حاوي هیومات/فولوات در
جدول 2آورده شده است (.)Sarlaki, 2015

مواد و روشها
مواد شيميايی

از مواد شیمیايي مانند سديم هیدروکسید ( )NaOHو
هیدروکلريک اسید ( )HCLبا گريد آزمايشگاهي ساخت شرکت
مرک ()purity ≥98%, Merck, Darmstadt, Germany
بهترتیب بهعنوان معرفهاي استخراجکننده و منعقدکننده
استفاده شد .نمونههاي زغالسنگ در اين پژوهش ،از
زغالسنگهاي نارس معادن زرند کرمان تهیه گرديد .ذرات

(الف)

(ج)

(ب)

شکل  .1راکتور مخزنی همزندار ناپيوسته آزمايشگاهی مورد استفاده در اين پژوهش جهت استخراج قليايی ترکيبات هيوميکی از زغالسنگهای نارس (الف)،
شماتيک طراحیشده راکتور در نرمافزار کتيا (ب) ( )Toomaj, 2015و ترکيبات قليايی هيوميکی استخراجشده بهعنوان خوراک سامانه جداسازی غشايی (ج).
جدول  .2خواص فيزيکیشيميايی ترکيبات قليايی هيوميکی (هيومات/فولوات) استخراجشده از زغالسنگهای نارس ()Sarlaki, 2015
خواص شيميايی
کربن

نیتروژن کل

کل ()%

()%

55/56

1/6

C/N

34/72

خواص فيزيکی
محتواي

اسیديته کل

توزيع اندازه

ويسکوزيته

دانسیته

خاکستر ()%

() meq/g of C

ذرات ()µm

()mPa.s

()kg/m3

8/6

8/55±0/2

0/037-0/11

59±5

1058

سامانه جداسازی غشايی

روش انجام آزمايش طرح آزمايش فرآيند غشايي به منظور
جداسازي ترکیبات فولوات از هیوماتهاي قلیايي در سه سطح

pH

12

دمايي  45 ،35و  55°Cدر  pHبرابر با  12و بهترتیب در فشار
عملیاتي و سرعت جريان حجمي ثابت 3 bar ،و 35 ml/sec
انجام شد .براي اين منظور ،يک سامانه جداسازي غشايي جريان

سرلکی و همکاران :اثر دمای فرآيند بر فراپااليش غشايی ترکيبات قليايی هيوميکی479 ...

عرضي (طراحي و ساختهشده در گروه مهندسي فني کشاورزي،
پرديس ابوريحان دانشگاه تهران) ،با ماژول صفحهاي تخت در
حالت ناپیوسته در مقیاس آزمايشگاهي استفاده شد .در شکل ،2
آرايش سامانه نشان داده شده است .در اين سامانه ،يک غشاي

تخت فراپااليه پليسولفون ( )PSfبا اندازه منافذ  5 kDaو
مساحت موثر  0/ 0078 m2استفاده شد .اين غشا از مرکز
فناوري غشا در دانشگاه صنعتي شريف تهیه گرديد که
مشخصات اصلي آن در جدول  3آورده شده است.

جدول  .3مشخصات فنی-پايلوتی غشای فراپااليه پليمری پلیسولفون استفاده در اين پژوهش
مشخصات فني غشا

محدوده عملیاتي پیشنهادي

نام

جنس

اندازه حفرات
()kDa

ضخامت
()µm

زاويه تماس
()°

سطح موثر پااليش
()m2

pH

فشار
()bar

دما
()°C

PSf

پليسولفون

5

160

76/7

0/0078

1-13

0/1-10

0-75

در اين سامانه ،فشار در نواحي جريان خوراک و جريان
ناتراوه با استفاده از فشارسنج ( WIKA, model 2 13.53.06 3,
 )Klingenberg, Germanyاندازهگیري شد .يک کوپلینگ بین
سنسور فشار ( WIKA, type ECO-1, Klingenberg,
 )Germanyو اينورتر ( LS, Model sv015ic5-1f, Cheongju,
 )South Koreaبراي ثابت نگهداشتن فشار درطي فرآيند ،ايجاد
شد .از يک پمپ تیغهاي ( PROCON, Series 2, Milano,
 )Italyکوپلشده به يک الکتروموتور ( 71-45, 1390RPM,
 )0.37kW, Motogen, Iranبراي انتقال خوراک به ماژول
نگهدارندهي غشا استفاده شد .دماي خوراک با استفاده از هیتر

شرکت سازنده
Membrane Research
Laboratory- Sharif
University of
Technology, Tehran,
Iran

حرارتي و يک حمام آب کنترل شد .ترکیبات فولوات با وزن
مولکولي کمتر از  5 kDaکه از غشا عبور کردهاند به مخزن تراوه
رفته و وزن آنها بهعنوان تابعي از زمان اندازهگیري شد و
محلول ناتراوه با وزن مولکولي باالتر از  5 kDaبهعنوان هیومات
نیز به مخزن تغذيه برگشته تا دوباره همان مسیر را طي کند .در
مسیر ناتراوه ،يک شیر تنظیم جريان براي تنظیم سرعت جريان
حجمي خوراک قرار داشت .دياگرام جريان جداسازي ترکیبات
فولوات از هیومات در اين مطالعه با استفاده از سامانه فراپااليش
غشايي در شکل 3آورده شده است.

شکل  .2شماتيک سامانه جداسازی غشايی فراپااليش ترکيبات قليايی هيوميکی استخراجشده از زغالسنگهای نارس ،اجزای سامانه شامل :مخزن خوراک (،)1
حمام آب ( ،)2الکتروپمپ تيغهای ( ،)3اينورتر ( ،)4ترانسميتر (سنسور فشار) ( ،)5فشارسنج ( ،)6شير کنترل جريان ( ،)7ماژول صفحهای و غشا ( ،)8مخزن تراوه
( ،)9ترازوی ديجيتال ()10

محاسبه مقاومتهای غشا

فاکتورهای تجربی مورد مطالعه

−1

محاسبه شار تراوه ترکيبات فولوات

𝑔𝑘𝑚  ،)Jp,میزان تراوه ترکیبات فولوات از
شار تراوه برحسب ( 𝑠 2 
واحد سطح غشا در واحد زمان است و از رابطه ( )1محاسبه شد:
در اين رابطه Δm ،مقدار وزن تراوه برحسب ( )kgدر زمان t
برحسب ( )secاز واحد سطح غشا  Aبرحسب ( )m2است.
(رابطه)1

)J_p = ∆m/(A × t

𝑚  ،)𝑅𝑇 ,مجموع مقاومتهاي گرفتگي ( Rf,

مقاومت کل غشا (
 )m-1و مقاومت داخلي غشا (  )Rm, mاست که در سامانه
فراپااليش غشايي با فرض ناچیزبودن فشار اسمزي اين چنین
بیان ميشوند.)Nourbakhsh et al., 2014; Said et al., 2014( :
-1

(رابطه )2

𝑓_𝑅 𝑅_𝑇 = 𝑅_𝑚 +

(رابطه)3

) 𝑖𝑤_𝐽 ) 𝑤(_𝜇(𝑅_𝑚 = 〖∆𝑃〗_𝑇/
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(رابطه)4

𝑚_𝑅 𝑅_𝑓 = 〖∆𝑃〗_𝑇/(𝜇_(𝑊 ) 𝐽_𝑤𝑓 ) −

که در اين روابط μw ،ويسکوزيته آب مقطر در فرآيند
3

( Jwi ،)Pa.sشار آب مقطر در غشاي تازه (𝑠  Jwf ،)𝑚𝑚2 شار آب
3

مقطر در غشاي فرآيندشده (𝑠  )𝑚𝑚2 و  ΔPTفشار انتقال غشايي
( )Paدر فراپااليش جريان عرضي است که با استفاده از رابطه
( )5بدست ميآيد :که در آن  Paو  Pbبه ترتیب فشارهاي محلول
ورودي و خروجي از غشا و 𝑃𝑃 فشار تراوه است.
(رابطه)5

𝑃_𝑃 〖𝛥𝑃〗_𝑇 = (𝑃_𝑏 + 𝑃_𝑎)/2 −

) Ln(tنسبت به  vخطي باشد.
سه قانون باال مکانیسمهاي غالب گرفتگي را در کل
فرآوري نشان ميدهند.
محاسبه شاخص بلوکهشدن ()i

در هر فرآيند تمامي مکانیسمها ميتوانند تاثیرگذار باشند و
بسته به شرايط ،در هر زمان يک مکانیسم ،مکانیسم غالب است.
براي بررسي زمان وقوع هر يک از مکانیسمهاي گرفتگي در
فرآيند فراپااليش غشايي ،هرمیا رابطهاي را به شکل زير ارائه
نموده است.)Hermia, 1982; Said et al., 2014( :
(رابطه)7

𝑖^)𝑣𝑑(𝑑^2 𝑡)/〖𝑑𝑣〗^2 = 𝑘(𝑑𝑡/

که در رابطه باال  kضريب گرفتگي و  iشاخص بلوکهشدن
است .مقدار  iنشاندهنده مکانیسم گرفتگي در هر زمان از کل
فرآيند است؛ بدين صورت که:
الف) اگر  i=0باشد مکانیسم غالب ،تشکیل کیک است.
ب) اگر  i=1باشد مکانیسم غالب ،بلوکهشدن میاني است.
ج) در صورتي که  i=1/5باشد ،بلوکهشدن استاندارد،
مکانیسم غالب است.
د) زمانیکه  i=2باشد مکانیسم غالب ،بلوکهشدن کامل
است.
در شکل ،4انواع مکانیسم گرفتگي بهصورت شماتیک
آورده شده است (.)Ng et al., 2014
شکل  .3دياگرام جريان جداسازی ترکيبات فولوات از هيوماتهای قليايی
استخراجشده از زغالسنگهای نارس با استفاده از فرآيند فراپااليش غشايی

محاسبه درصد گرفتگی غشا

درصد گرفتگي غشا در هر آزمون نیز از رابطه ( )6بدست آمد که
 Jwiو  Jwfبهترتیب شار آب مقطر در غشاي تازه و شار آب مقطر
در غشاي فرآيندشده هستند (.)Nourbakhsh et al., 2014
(رابطه)6

𝐹𝑜𝑢𝑙𝑖𝑛𝑔(%) = (1 − 𝐽_𝑤𝑓/𝐽_𝑤𝑖 ) × 100

تعيين مکانيسمهای غالب گرفتگی توسط مدل هرميا

هرمیا در سال  1982قانوني را ابداع نمود که با استفاده از آن
ميتوان از روي منحني تغییرات حجم تراوه ( )vنسبت به زمان
( )tبه مکانیسم غالب گرفتگي در کل فرآيند پي برد ( Hermia,
 .)1982بدين صورت که:
الف) در صورتي که منحني  t/vنسبت به  vخطي باشد،
مکانیسم تشکیل کیک ،مکانیسم غالب گرفتگي است.
ب) در صورتي که منحني  t/vنسبت به  tخطي باشد،
مکانیسم بلوکهشدن استاندارد ،غالب گرفتگي است.
ج) و بلوکهشدن میاني مکانیسم غالب است اگر منحني

شکل  .4شماتيک انواع مکانيسمهای گرفتگی ( :)aبلوکهشدن کامل منافذ،
( :)bبلوکهشدن ميانی :)c( ،بلوکهشدن استاندارد :)d( ،تشکيل اليه کيک
روی سطح غشا (.)Ng et al., 2014

آناليز ميکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM Analysis

به منظور بررسي اليه کیک تشکیلشده روي سطح غشا و
گرفتگي منافذ داخلي آن تحت تاثیر دماي فرآيند ،از نماي
سطحي و مقطعي غشاها قبل و بعد از فرآيند ،عکسبرداري شد.
غشاها به منظور بررسي نماي مقطعي در ازت مايع غوطهور و
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سپس شکسته شدند ( .)Mirsaeedghazi et al, 2010عکسها
توسط میکروسکوپ الکتروني روبشي SEM, KYKY-( SEM
)EM3200, KYKY Technology Development Ltd., China
گرفته شد .غشاها قبل از عکسبرداري به روش  P.V.Dيا
ترسیب بخار فیزيکي ،1طالنشاني شدند .طالنشاني نمونهها
توسط دستگاه روکشدهنده سريعKYKY-SBC12, KYKY ( ،2
 )Technology Development Ltd., Chinaانجام شد .الزم
بهذکر است که اليه نشاندهشده آنقدر نازک است که تاثیري
بروي ريزساختار ندارد و حداکثر ولتاژ شتابدهنده الکترون،
 30KVبود.
تعيين خواص محصول نهايی هيوميک اسيد
آزمون گراويمتری

اين روش براي تعیین مقدار هیومیک اسید و فولويک اسید در
نمونههاي جامد و مايع است .در اين روش ،از يک باز قوي براي
استخراج ترکیبات محلول در قلیا و سپس اسیديکردن محیط
براي کلوئیديشدن هیومیک اسید استفاده ميشود .مواد
باقیمانده پس از تیمار با اسید و قلیا ،فولويک نامیده ميشود.
اساس اين روش تکنیک وزنسنجي 3است که در آن مقدار ماده
نهايي نسبت به ماده اولیه سنجیده شده و درصد نهايي ترکیب
به صورت وزني/وزني ارائه ميشود .روش آزمون گراويمتري به
شرح زير انجام شد (:)Lamar & Talbot, 2009
هاي ناتراوه فرآيند
(
مقداري از نمونۀ
غشايي) را وزن کرده و وزن نمونه را تا سه رقم اعشار يادداشت
ميکنیم .نمونه وزنشده را با مقدار مشخصي از سديم
هیدروکسید  0/1موالر مخلوط کرده و با آبمقطر رقیق
ميکنیم .نمونهها را به مدت  16تا  18ساعت هم ميزنیم .پس
از بهمزدن ،فالسک حاوي نمونه از روي همزن برداشته شد و
براي جدا کردن هر ماده غیرمحلول (رسوب) از هیومیک و
فولويک اسید حلشده (محلول) در عصاره قلیايي ،تمام حجم
سانتريفوژ شد .مواد غیرمحلول ،جداسازي و محلول عصاره
قلیايي حاوي هیومیک و فولويک اسید به يک ارلن ماير يک
لیتري تمیز انتقال داده شد .در مرحله بعد ،براي جداکردن
هیومیک اسید از فولويک اسید ،هیدروکلريک اسید  6موالر به
صورت قطره قطره به محیط اضافه شد تا  pHمحلول به  1برسد.
الزم به تذکر است که در اين مرحله بايد  pHمحلول دقیقا روي
 1تنظیم باشد و کم يا زياد شدن آن با اضافهکردن هیدروکلريک
1. Physical Vapor Deposition
2. Sputter Coater
3. Gravimetric analysis
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اسید يا سديم هیدروکسید کنترل ميشود .در ادامه محلول را به
مدت  1ساعت بدون حرکت قرار داديم تا هیومیک اسید رسوب
کند .هنگامي که رسوب هیومیک اسید کامال از محلول جدا شد،
محلول حاوي فولويک اسید داخل يک ارلن ماير تمیز ريخته
شد .الزم به ذکر است ،در اين مرحله ميتوان براي جداسازي دو
فاز از سانتريفوژ نیز استفاده کرد .ظرف حاوي رسوب هیومیک
اسید درون آون خالء با دماي  65°Cقرار گرفت تا به وزن ثابت
برسد .ظروف حاوي هیومیک اسید مجددا وزن شد تا اختالف
وزن لوله خشک و نمونه نهايي ،مقدار وزن هیومیک اسید خشک
را مشخص سازد .با استفاده از رابطه  ،8مقدار خلوص هیومیک
اسید نسبت به ماده اولیه به صورت درصد وزني ارائه شد .توضیح
اينکه ،تمام وزنها مربوط به  10میليلیتر از محلول اولیه
ميباشد:)Lamar et al., 2014; Lamar & Talbot, 2009;( .
(رابطه)8

= )Humic Acid Purity (w/w, %
(Dreid weight of HA )/
(Dreid weight of raw materials) × 100

آناليز ويسکوزيته

ويسکوزيته محلولهاي قلیايي هیومیکي با استفاده از
دستگاه ويسکومتر ( )NDJ-1 viscometerبا خطاي اندازهگیري
 ±5%آنالیز شد .اين دستگاه براي اندازهگیري مقاومت ويسکوز و
ويسکوزيته دينامیکي مايعات استفاده ميشود .دستگاه مجهز به
 1تا  4روتور ( 30 ،12 ،6و  )60 r/minاست که ميتواند
براساس سطح مايع اندازهگیريشده و سرعت دوراني انتخاب
شود .در اين پژوهش ،ويسکوزيته نمونهها بر حسب واحد  SIو
میلي پاسکال ثانیه ( )mPa.sدر سرعت دوراني  60 r/minبراي
هر نمونه دوبار و میانگین مقادير گزارش شد.

نتايج و بحث
بررسی اثر دمای فرآيند بر شار تراوه ترکيبات فولوات

اثر دما بر پروفیل شار-زمان ترکیبات فولوات در شکل-5الف
نمايش داده شده است .بهطور کلي ،در فرآيندهاي غشايي
افزايش شار تراوه معموال با ويسکوزيته و ضريب نفوذ محلول و
البته میزان انبساط حرارتي ماده تشکیلدهنده غشا توضیح داده
ميشوند .با توجه به شکل-5الف ،در محدوده دمايي  35تا
 ،45°Cمیزان افت شار 4در طول آزمون کمتر از زماني است که
دما در محدوده  45تا  55°Cقرار دارد .بنابراين با افزايش دما تا
 ،55°Cمیزان گرفتگي غشا به دلیل افت شار بیشتر ،افزايش
4. Flux decline

 482مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ، 48شماره ،4زمستان 1396

مييابد .همچنین ،شار حالت پايا در دماي  55°Cبیشتر است و
اين افزايش شار در صنعت ميتواند بسیار با اهمیت باشد .در
دماهاي باالتر ،ويسکوزيته خوراک کاهش مييابد و همین دلیل
باعث افزايش شار در حالت پايا در دماهاي باالتر شده است.
از نگاه ديگر ،در دماهاي باال ممکن است ساختار غشاها
منبسط شود و ترکیبات مختلف بهآساني بتوانند از میان آنها
عبور کنند (در بررسيهاي  SEMدر بخشهاي بعدي به اين
موضوع پرداخته شده است) .بنابراين در محدوده دمايي  45تا
 ،55°Cافزايش میزان افت شار ممکن است به انسداد بین
حفرات و سطح غشا مربوط شود که ناشي از ذرات حلشوندهاي
است که در دماهاي باال بهآساني از سطح غشا عبور ميکنند .اما
در محدوده دمايي  35تا  45°Cممکن است اين انبساط حرارتي
براي غشا و در نتیجه اتصال حفرهاي براي آن رخ نداده باشد .در
نتیجه با افزايش دما میزان گرفتگي و افت شار کاهش مييابند.
در نتیجه ميتوان پیشبیني نمود که کمترين میزان گرفتگي در
دماي  45°Cرخ داده است .نتايج درصد گرفتگي غشا در شکل7
اين موضوع را نیز اثبات کرده است.
از طرف ديگر ،در فرآيندهاي غشايي ،افزايش دما از يک
سو موجب افزايش فشار اسمزي ( )Salahi et al., 2009و از
سوي ديگر موجب کاهش ويسکوزيته و افزايش نفوذپذيري
محلول شده که در نتیجه موجب افزايش شار تراوه ميگردد
( .)Mirsaeedghazi et al., 2010فشار اسمزي ،1فشار مورد نیاز
براي جلوگیري از جريان خالص سیال از میان يک غشاي نیمه
تراوا براي جداسازي مايعات در شرايط مختلف است .معادله
 ،van’t Hoffفشار اسمزي (∏) را در دو طرف غشا توصیف
ميکند و بهصورت زير بیان ميشود (:)Salahi et al., 2009
(رابطه)9

) 𝑛𝐶 ∏ = 𝑅𝑇 (𝐶1 + 𝐶2 + ⋯ +

که درآن  ،Rثابت گاز ،T ،دما و 𝑛𝐶 ،𝐶1 , 𝐶2 , … ,
غلظتهاي مواد موجود در خوراک است .همانطور که از معادله
باال مشاهده ميشود ،افزايش دما باعث افزايش فشار اسمزي
ميشود .همچنین بايد به اين نکته اذعان نمود که با توجه به
قانون دارسي 2براي شار نفوذپذيري غشا (𝐽) که بهصورت زير
بیان ميشود (:)Salahi et al., 2009
(رابطه)10

∏ 𝑘𝜎 ∆𝑃 −
) 𝑓𝑅 𝜇(𝑅𝑚 +

=𝐽

1. Osmotic pressure
2. Darcy’s Law

که در اين رابطه 𝜎𝑘 ،و ∏ بهترتیب فاکتور پسدهي 3و
فشار اسمزي هستند و براساس اين معادله ،بهازاي يک اختالف
فشار غشايي ثابت (𝑃∆) در دوطرف غشا ،افزايش دما با افزايش
فشار اسمزي ،میزان شار تراوه را کاهش ميدهد .بهرحال ،از نگاه
ديگر ،افزايش دما ميتواند باعث کاهش ويسکوزيته خوراک (𝜇)
شود و درنتیجه شار نفوذپذيري غشا را افزايش دهد.
نتايج اثر دما بر ويسکوزيته ترکیبات قلیايي هیومیکي در
شکل-5ب نشان داده شده است .نتايج نشان داد که افزايش دما
باعث کاهش ويسکوزيته ترکیبات قلیايي هیومیکي ميشود
(شکل-5ب) .افزايش دما از  20تا  55°Cباعث کاهش
ويسکوزيته ترکیبات قلیايي هیومیکي از  58/9به 23/2 mPa.s
شد که مبین کاهش حدودا  61%ويسکوزيته ترکیبات قلیايي
هیومیکي است (شکل-5ب) .اين کاهش معنيدار تغییرات
ويسکوزيته و خواص جريان سیال در اثر تغییرات دما ،باعث
تغییرات در شار تراوه عبوري از غشا ميشود .بنابراين ،با توجه
به روابط ( )9و ( )10و توضیحات مربوطه ،ميتوان نتیجه گرفت
که افزايش دماي فرآيند با تاثیر بیشتر بر کاهش ويسکوزيته
ترکیبات هیومیکي نسبت به تاثیر بر افزايش فشار اسمزي ،باعث
افزايش شار تراوه شده است.
اثر دما بر مقاومت کل ( )RTو مقاومتهاي گرفتگي ()Rf
غشا را ميتوان در شکل 6مشاهده نمود .ابتدا افزايش دما از 35
تا  ،45°Cمقاومت کل را  35/99و مقاومت گرفتگي غشا را
 20/79%کاهش داده است .اين ممکن است بهدلیل حلشدن
رسوبات انباشتشده میکروذرات نامحلول هیومین موجود در
ترکیبات قلیايي هیومیکي در اثر افزايش دما روي سطح غشا
باشد .اما با افزايش دما از  45به  ،55°Cمقاومت کل  52/48و
مقاومت گرفتگي غشا  66/97%افزايش پیدا کرده است .اين
افزايش گرفتگي در غشا ممکن است بهدلیل انبساط منافذ در
ساختار غشاي پليسولفون در دماهاي باالتر باشد ( Dang et al.,
 )2014که در نتیجه ترکیبات هیومیکي ميتوانند بهآساني از
میان غشا عبور کنند .در نتیجه انسداد بین حفرات و سطح غشا
در اثر عبور ذرات درشتتر از منافذ غشا ،ممکن است در دماهاي
باالتر ،بیشتر اتفاق بیفتد که در نتیجه باعث افزايش مقاومت
کل و همچنین مقاومت گرفتگي غشا در مقابل جريان ترکیبات
هیومیکي شده است .نتايج درصد گرفتگي غشا در اثر تغییرات
دما در سامانه غشايي در شکل 7آورده شده است .افزايش دماي
خوراک از  35تا  45°Cمقدار گرفتگي غشا را تا حدود 2/6%
کاهش داده است که نشاناز اختالف معنيدار بین اين دو
محدوده دمايي نیست.
3. Reflection factor

سرلکی و همکاران :اثر دمای فرآيند بر فراپااليش غشايی ترکيبات قليايی هيوميکی483 ...
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شکل  .6اثر دمای فرآيند بر انواع مقاومتهای غشا

باشد که نهايتا باعث افزايش گرفتگي غشا شده است .الزم بهذکر
است که انسداد حفرات غشا در دماهاي باال ،بوسیله مطالعات
مورفولوژي ريزساختار غشا توسط ريزنگارههاي  SEMدر ادامه
مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت .همچنین از طرف ديگر،
افزايش دما باعث کاهش ويسکوزيته خوراک ميشود که ميتواند
عاملي براي افزايش ضريب نفوذ مواد از اليه غشا و در نتیجه
افزايش گرفتگي را به دنبال داشته باشد.

شايد بتوان دلیل آنرا بدينگونه عنوان کرد که انبساط
منافذ غشايي در اين اختالف دمايي زياد بهچشم نیامده است و
کاهش ناچیز گرفتگي بهدلیل حلشدن رسوبات روي سطح غشا
باشد اما افزايش دما از  45به  55°Cمیزان گرفتگي غشا را حدود
 14%افزايش داده است .علت آن ممکن است به دلیل منبسط-
شدن منافذ غشا ناشي از افزايش دماي باالتر و عبور رسوبات به-
داخل منافذ غشا و در نتیجه انسداد بین حفرات غشا و سطح غشا
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بررسی مکانيسمهای غالب گرفتگی در فرآيند

اثرات دماي فرآيند بر رابطه بین زمان ( )tو حجم تراوه ( )vدر
جدول 4آورده شده است .با توجه به دادههاي بدستآمده،
بررسي مکانیسمهاي غالب گرفتگي تحت تاثیر دماي فرآيند
نشان دادند که مکانسیم غالب گرفتگي در فراپااليش غشايي
ترکیبات قلیايي هیومیکي ،مکانیسم تشکیل کیک در دماهاي
پايین  35°Cهستند زيرا بیشترين مقدار  R2در نمودارهاي t/V
نسبت به  vبا مقدار  R2برابر با  0/85حاصل شد.
جدول  .4اثرات دمای فرآيند بر رابطه بين زمان ( )tو حجم تراوه ()v
مقادير  R2برازش خطیشده به هر نمودار
دمای فرآيند

t/V vs. V

Ln(t) vs. V

t/V vs. t

()°C

(تشکيل اليه

(بلوکهشدن

(بلوکهشدن

کيک)

ميانی)

استاندارد)

0/85
0/87
0/86

0/80
0/89
0/92

0/57
0/83
0/82

35
45
55

مکانیسم بلوکهشدن میاني با  R2برابر با  0/80در دماي
 ،35°Cمکانیسمي ديگري است که بعد از مکانیسم تشکیل
کیک در گرفتگي نقش دارد .مکانیسم بلوکهشدن استاندارد در
دماهاي پايین ،برازش خطي مناسبي با نمودارهاي متناظرشان
نداشتند و ميتوان بیان کرد که مکانیسم تشکیل کیک و سپس
بلوکهشدن میاني ،مکانیسمهاي اصلي گرفتگي در دماهاي پايین
 35°Cهستند .اما با افزايش دما از  35به  ،45°Cمکانیسم
بلوکهشدن میاني با بهترين برازش خطي  R2با نمودار )Ln(t
نسبت به  Vبا مقدار  ،0/89مکانیسم غالب گرفتگي است .بعد از
آن مکانیسم تشکیل کیک با برازش خطي  R2=0/87و سپس
بلوکهشدن استاندارد با برازش خطي  R2=0/83ديگر
مکانیسمهاي گرفتگي هستند که در فراپااليش ترکیبات قلیايي
هیومیکي نقش دارند .با افزايش دوباره دما از  45به  ،55°Cباز
هم بلوکهشدن میاني با برازش خطي  ،R2=0/92مکانیسم
غالبتري (باالتر بودن مقدار ضريب  R2در دماي  55نسبت به
 )45°Cاز گرفتگي را ايجاد کرده است .همچنین با افزايش دما
مشخص شد که تمام مکانیسمها (بهترتیب بلوکهشدن میاني،
تشکیل اليه کیک و بلوکهشدن استاندارد) در گرفتگي نقش
دارند (جدول.)4
بررسی زمان وقوع هريک از مکانيسمهای گرفتگی در فرآيند

شاخص بلوکهشدن در يک فرآيند غشايي ،مکانیسمهاي
گرفتگي غشا را از ابتداي فرآيند تا انتهاي آن و در هر لحظه
نشان ميدهد.

شکل ،8اثر دما را بر شاخص بلوکهشدن غشا نشان مي-
دهد .با توجه به شکل ،8در تمامي لحظات فراپااليش ترکیبات
قلیايي هیومیکي از ابتداي فرآيند ،مکانیسم تشکیل کیک شروع
ميشود و با گذشت زمان و اعمال شرايط مختلف شاخص
بلوکهشدن تغییر پیدا ميکند .اين ميتواند بهدلیل اين باشد که
تشکیل سريع اليه کیک حاوي میکروذرات موجود در محلول
بروي سطح غشا در لحظات اولیه فرآيند ايجاد ميشود که اين
اليه کیک بهخصوص در دماهاي پايینتر ( )35°Cبا ادامهي
فرآيند به ضخامتش افزوده شده و مکانیسم غالبتري از تشکیل
کیک را تا پايان فرآيند ايجاد کرده است .اما براي زماني که در
سامانه غشايي دما افزايش پیدا ميکند ،شرايط متفاوت ميشود.
با افزايش دما از  35به  ،45°Cهر سه مکانیسم گرفتگي برخالف
دماي  35°Cدر طي زمان فراپااليش در فرآوري رخ ميدهند .با
افزايش دما تا  45°Cو بهطبع آن افزايش نرخ حاللیت و ضريب
نفوذپذيري ترکیبات هیومیکي ،بعد از گذشت حدود  15دقیقه
از فرآيند ،مکانیسم گرفتگي میاني ( )i=1بر فرآيند حاکم شده و
بعد از آن گرفتگي استاندارد ( )i=1/5با گذشت  22دقیقه از
فرآيند و سپس مکانیسم بلوکهشدن کامل ( )i=2بعد از گذشت
 36دقیقه از فرآيند در گرفتگي فراپااليش ترکیبات هیومیکي
نقش دارند .با افزايش دما تا  55°Cهر سه مکانیسم گرفتگي در
زمانهاي کوتاهتري نسبت به دماي  45°Cدر فرآيند رخ
ميدهند .اين پديدهها با اين حقیقت توضیح داده ميشود که با
افزايش دما ،ضريب نفوذپذيري ماکرومولکولهاي موجود در
خوراک ترکیبات هیومیکي افزايش مييابد که ميتوانند بهداخل
منافذ غشا نفوذ کرده و يا در ديواره منافذ غشا انباشت شده و
گیر بیافتند و بهطبع آن مکانیسمهاي گرفتگي را درطي زمان
فراپااليش غشايي دستخوش تغییرات کنند ( Nourbakhsh et
.)al., 2014; Said et al., 2014
بررسی دقيق گرفتگی غشا توسط آناليز SEM

ريزساختار نماهاي سطحي و مقاطع عرضي از غشاي پليسولفون
تازه (بهترتیب شکلهاي  aو  )cو غشاي پليسولفون فرآيندشده
(بهترتیب شکلهاي  bو  )dدر شکل 9آورده شدهاند .شکل)a( 9
ريزساختار غشاي تازه پليسولفون از نماي سطحي را نشان
ميدهد که هیچگونه گرفتگي و اليه کیک بروي آن مشاهده
نميشود .شکل )b( 9غشاي فرآيندشده پليسولفون از همان
نماي سطحي را نشان ميدهد که برروي آن اليههاي کیک در
اثر گرفتگي بوجود آمدهاند که ممکن است ترکیبات اليه کیک
ايجادشده روي سطح غشا ،ترکیباتي با وزن مولکولي باال مانند
پروتئینها و يا پليساکاريدها باشند ( .)Li et al., 2014شکل9

سرلکی و همکاران :اثر دمای فرآيند بر فراپااليش غشايی ترکيبات قليايی هيوميکی485 ...

عرضي غشاي فرآيندشده را نشان ميدهد که در آن منافذ
داخلي غشا در اثر نفوذ میکروذرات ژل-مانند هیومیکي بهداخل
آنها در اثر اعمال شرايط عملیاتي (مانند تغییرات فشار و دبي
سیال) ،دچار گرفتگي شدهاند .گرفتگي غشا در نماي جزئي
مقطع عرضي غشا در شکل )f( 9بهوضوح قابل مشاهده است.
بهطور کلي ،غشاي پليسولفون مورد استفاده در اين پژوهش ،از
يک زيراليه پشتیبان از جنس پلياستر به ضخامت  110میکرون
و اليههاي متخلخل غشاي پليسولفون به ضخامت  50میکرون
تشکیل شده است (شکل.)a-10

( )cمقطع عرضي غشاي تازه پليسولفون را نشان ميدهد که از
 2اليه چگال 1بااليي و اليه متخلخل 2پايیني با منافذ کامال باز
تشکیل شده است که اليههاي متخلخل داراي حفراتي در
اندازههاي تقريبي بین  10تا  400نانومتر در نماي جزئي 3و در
بزرگنمايي  5000برابر (شکل ))e( 9هستند .شکل )d( 9مقطع
1. Dense layer
2. Porous layer
3. Detail view
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شکل  .8اثرات دمای فرآيند بر شاخص بلوکهشدن غشا (.)i

)

شکل  .9ريزساختارهای غشای پلیسولفون :نمای سطحی غشای تازه ( ،)aنمای سطحی غشای فرآيندشده ( ،)bمقطع عرضی غشای تازه ( ،)cمقطع عرضی غشای
فرآيندشده ( ،)dنمای جزئی از مقطع عرضی غشای تازه با بزرگنمايی  5000برابر ( ،)eنمای جزئی از مقطع عرضی غشای فرآيندشده با بزرگنمايی  5000برابر (.)f

 486مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ، 48شماره ،4زمستان 1396

اثر دما بر ريزساختار غشاهاي پليسولفون فرآيندشده در
شکل 10نمايش داده شده است .همانطور که از شکل10
پیداست ،ضخامت اليهي کیک تشکیلشده در دماي  35°Cبرابر
 19/21میکرون است (شکل .)b-10افزايش دما از  35به 55°C
باعث کاهش  60/59%ضخامت اليه کیک روي سطح غشا شده و
به میزان  7/57میکرون تنزل پیدا کرده است .اما از شکل)c( 10
بهوضوح پیداست عالوه بر کاهش ضخامت کیک روي سطح
غشا ،منافذ داخلي غشا نیز مسدود شدهاند .اين نیز ممکن است
به دلیل منبسطشدن منافذ غشا ( )Dang et al., 2014ناشي از
افزايش دما تا  55°Cو عبور رسوبات بهداخل منافذ غشا و در
نتیجه انسداد بین حفرات غشا و سطح غشا باشد که نهايتا باعث
افزايش گرفتگي غشا شده است .نتايج آنالیزي ريزنگارههاي
 SEMدر اين پژوهش ،تايیدي بر نتايج دادههاي تئوري
مقاومتهاي گرفتگي غشا و درصد گرفتگي آن بودند.
بررسی اثر دما بر درصد خلوص محصول نهايی هيوميک اسيد

نتايج آزمون گراويمتري و اثر دما بر درصد خلوص
محصول نهايي هیومیک اسید در شکل 11نشان داده شدهاند .با
توجه به اين شکل ،ترکیبات قلیايي هیومیکي فراپااليشنشده
(جداسازي مستقیم هیومیک اسید از ترکیبات قلیايي هیومیکي
استخراجشده از زغالسنگهاي نارس بدون فرآيند غشايي)،
داراي هیومیک اسیدي با خلوص حدودا  24%هستند .مطابق
گزارشهاي آمده در اکثر مطالعات ،هیومیک اسیدهاي تولیدشده
بهروشهاي مختلف پااليش ،داراي خلوصي بین  20تا 95%
بسته به کیفیت و نوع زغالسنگ مورد استفاده ،سیستمهاي
جداسازي جامد از مايع و شرايط استخراجهاي اسیدي براي ته-
نشیني و جداسازي هیومیک اسید هستند .محققان ،در پژوهش

نمونههاي هیومات کاهش مييابد .بدين صورت که با افزايش دما
از  35به  55°Cمقدار خلوص هیومیک اسید بهمقدار  7%کاهش
پیدا ميکند که اختالف معنيداري در نتايج درصد خلوص سه
تیمار مشاهده نميشود .علت اين رويه نیز ممکن است بهعلت
منبسطشدن منافذ غشا در دماهاي باالتر باشد که باعث عبور
ترکیبات غیر از فولوات از میان غشا شده است و يا همچنین
ممکن است به دلیل حلشدن رسوبات و اليههاي کیک روي
سطح غشا در اثر افزايش دماي فرآيند باشد ()Said et al., 2014
که اين موضوع قبال در بحث نتايج ريزساختار غشا با کاهش
ضخامت اليه کیک در اثر افزايش دما به اثبات رسید .براساس
يافتههاي محققان ،فرآيندهاي جداسازي غشايي عالوه بر کاهش
محتواي خاکستر هیومیک اسید ،باعث کاهش وزن مولکولي زياد
اجزا شده و میانگین وزن مولکولي ( )Mwرا کاهش ميدهند.
هدف اصلي از بکارگیري فرآيندهاي غشايي ،حذف هیومیک
اسیدهاي خاکستري بههمراه ترکیبات غیرآلي بهمنظور تولید
يک محصول با درصد خلوص و کیفیت باال براي کاربردهاي
پزشکي و داروسازي است ( .)Novak et al, 2001بهطور کلي،
نتايج استخراجشده از اين پژوهش در مقايسه با نتايج آورده شده
در جدول ( ،)1نتايج قابل قبولي در زمینه تولید هیومیک اسید
با درصد خلوص باال از زغالسنگهاي نارس با استفاده از
فرآيندهاي غشايي است .همچنین ،آنالیزهاي دقیقتر نظیر
بررسي میزان هزينه ،میزان مصرف انرژي و قابلیت بزرگکردن
مقیاس فرآيند ( )scale-upاز فرآيندهاي جداسازي غشايي براي
استفاده آنها بهعنوان يک روش کارآمد نوين ،ساده و انعطافپذير
براي تولید هیومیک اسید و فولويک اسید با درصد خلوص و
کیفیت باال از منابع بالقوهشان ميتواند در مطالعات بعدي براي

خود نشان دادند که میزان خلوص هیومیک اسید جداسازيشده

محققان در اين زمینه ،مورد ارزيابي قرار بگیرند.

 24%است ( .)Shakiba, 2016در اين پژوهش ،براي نمونههاي

نتيجهگيری کلی

هیومات فراپااليششده در سامانه غشايي حاضر ،مقدار درصد

بهطور کلي نتايج استخراجشده از اين پژوهش را ميتوان
بهصورت زير خالصه نمود:
با افزايش دما در سامانه غشايي ،میزان شار تراوه ترکیبات
فولوات بهمیزان  38%بهدلیل افزايش حاللیت و بهطبع آن
ضريب نفوذپذيري ترکیبات هیومیکي و همچنین کاهش
ويسکوزيته آنها ،افزايش پیدا ميکند.
افزايش دما باعث افزايش گرفتگي غشا ميشود .لذا سیکل
شستشوي غشا ( )CIPتوسط اسید ،باز و يا آب مقطر براي
بازيابي غشا و کنترل گرفتگي آن پیشنهاد ميشود.

بوسیله سامانه فیلترپرس با پارچه فیلترهاي پليپروپیلني ،حدود

خلوص هیومیک اسید تولیدشده بهمراتب نسبت به نمونه
فراپااليشنشده بیشتر هستند (شکل .)11بهرحال ،افزايش
مقدار  74%در خلوص هیومیک اسید در اثر فراپااليششدن
ترکیبات قلیايي هیومیکي حاصلشده است .علت اصلي اين
موضوع ،ميتواند جداسازي ترکیبات فولوات با وزن مولکولي
پايینتر از  5 kDaو همچنین جداسازي ترکیبات غیرآلي از
هیوماتهاي قلیايي باشد ( .)Novak et al, 2001همچنین ،در
اثر افزايش دما میزان درصد خلوص هیومیک اسید تولیدشده از
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شکل  .10اثر دمای فرآيند بر ريزساختار غشا :ريزساختار غشای پلیسولفون متشکل از اليههای متخلخل غشايی و اليه پشتيبان پلیاستر ( ،)aمقطع عرضی
غشای فرآيندشده در دمای  ،(b) 35Cمقطع عرضی غشای فرآيندشده در دمای .(c) 55C
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شکل  .11اثر دمای فرآيند فراپااليش غشايی بر درصد خلوص محصول نهايی هيوميک اسيد حاصلشده از ناتراوههای هيومات و مقايسه آن با درصد خلوص
هيوميک اسيد فرآيندنشده

براساس مدلهاي گرفتگي هرمیا ،مکانیسم گرفتگي
تشکیل کیک ،غالب گرفتگي در دماهاي پايین  35°Cگزارش
شد .اما با افزايش دما به  45و  ،55°Cمکانیسمهاي گرفتگي
میاني ،غالب گرفتگي در فرآيند شدند.
با افزايش دما ،تمام مکانیسمهاي گرفتگي در فرآيند
فراپااليش ترکیبات هیومیکي نقش دارند بهطوريکه در دماهاي
باالتر ،مکانیسمهاي استاندارد و بلوکهشدن کامل منافذ غشا،
زودتر رخ ميدهند.
افزايش دما در سامانه ،میزان کیک تشکیلشده بروي
سطح غشا را حدودا  61%کاهش ميدهد اما با افزايش دما منافذ

غشا بلوکه ميشوند .نتايج گرفتگي توسط آنالیز  ،SEMتايیدي
بر نتايج حاصلشده از تئوريهاي گرفتگي غشا بودند.
تغییرات دما در سامانه جداسازي غشايي ،اثر معنيداري
بر خلوص محصول نهايي هیومیک اسید ندارد .با اين حال،
محصول هیومیک اسید با خلوص بیش از  %90را ميتوان با
استفاده از فرآيندهاي غشايي فراپااليش نمود .لذا با توجه به
فرآوري هیومیک اسید با خلوص باال از زغالسنگهاي نارس در
اين پژوهش ،ميتوان کاربردهاي مرتبط با پزشکي ،زيست
داروها ،صنايع شیمیايي و کشاورزي اين محصول را ارزيابي
نمود.
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) بهدلیل اندازه وBiostimulants( بهعنوان محرکهاي زيستي
وزن مولکولي پايینشان ميتواند پس از فرآوريهاي مورد نیاز
.در مصارف کشاورزي مورد آنالیز قرار بگیرند

 شار جداسازي ترکیبات فولوات در حالت،با افزايش دما
پايا افزايش مييابد که اين موضوع در صنعت ميتواند بسیار با
 لذا استفاده از ترکیبات فولوات جداسازيشده.اهمیت باشد
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