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بررسي تأثير پارامترهاي عملياتي بر فرايند فراتصفيه آب پنير
و مقاومت غشا با استفاده از غشا الياف توخالي
نانوساختار پلياترسولفون
غالمرضا باکري* ،+شبنم لطفي
آزمايشگاه تحقيقاتي فناوريهاي نوين غشايي ،دانشکده مهندسي شيمي ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ،بابل ،ايران

چكيده :آب پنير يک آالينده قوي است که پس از تهيه پنير و يا حذف کازئين و چربي شير باقي ميماند و
در حدود  %05مواد ارزشمند شير را دارا است .فرايندهاي غشايي براي تصفيه و تغليظ پروتئينهاي آب پنير در صنايع لبني
از توجه ويژهاي برخوردارند .استفاده از اين فرايندها سبب ميشود افزون بر بازيابي محتواي ارزشمند آب پنير،
از آلودگي محيط زيست و خطرهاي احتمالي آن براي گياهان و جانوران در صورت دفع شدن به محيط زيست،
جلوگيري شود .در اين پژوهش سه غشا الياف توخالي نانوساختار پلياتر سولفون با اندازه حفرهها و ويژگيهاي
گوناگون به منظور بررسي مقاومت ذاتي غشاها و تأثير پارامترهاي دما و فشار بر مقاومت گرفتگي غشا ،تأثير پارامتر دما
بر روي شار جريان عبوري ،پس زني پروتئين و عبوردهي الکتوز مورد بررسي قرار گرفتند .نتيجهها نشان داد
با افزايش دما شار افزايش مييابد .مقاومت ذاتي غشا و مقاومت گرفتگي با کاهش اندازه حفرهها افزايش مييابند.
مقاومت گرفتگي با افزايش فشار افزايش يافته ولي مقاومت ذاتي تغيير محسوسي نميکند.
واژههاي كليدي :آب پنير؛ غشاي الياف توخالي نانوساختار پلياترسولفون؛ فرايند فراتصفيه؛ مقاومت ذاتي غشا؛
مقاومت گرفتگي؛ پروتئين.
KEYWORDS: Whey; Nanostructure hollow fiber polyethersulfone membrane; Ultrafiltration
processes; Intrinsic resistance of membrane; Fouling resistances; Protein.

مقدمه

آبپنير فراوردهي جانبي فرايند توليد پنير است ،مايعي که پس
از تهيه پنير يا حذف چربي و کازئين ( %08درصد پروتئين) شير
باقي ميماند .توليد جهاني آب پنير بيشتر از  088ميليارد کيلوگرم
در سال تخمين زده شده که حدود  %08اين مقدار در اروپا
(در سال  0991ميالدي) توليد شده است .آب پنير در حدود %08
مواد ارزشمند شير را داراست که شامل قند شير (الکتوز) ،پروتئينهاي
سروم (پروتئينهاي آب پنير) ،مواد معدني ،مقدار کمي چربي و
بيشتر آب که مواد ارزشمند اندک شير مانند ويتامينها در آن محلول
*عهده دار مکاتبات
)2( Chemical oxygen demand
علمي ـ پژوهشي

ميباشند [ .]0با توجه به بار باالي ماده آلي موجود در آب پنير،
اين ماده با  )0(BODبرابر با  08-50 gO2/Lو  )2(CODدر حدود
 08 g/Lيک آالينده قوي محسوب ميشود .اين مايع که در گذشته
در گروه دورريز قرار داشت ،امروزه در ليست مهمترين مواد مقوي از نظر
غذايي قرار دارد .پروتئينهاي آب پنير در حدود  58سال است که
به صورت گسترده به عنوان مواد غذايي مورد استفاده قرار ميگيرند.
تا دهه  0918ميالدي پروتئين آب پنير تنها به شکل دناتوره شده،
نامحلول در آب ،ريگ مانند و پودر زردرنگ مايل به قهوهاي
+E-mail: bakeri@nit.ac.ir
)1( Biochemical Oxygen Demand
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که کاربرد کمي داشت يافت ميشد .سپس تصفيه غشايي پديدار شد
که جداسازي پروتئينهاي آب پنير را در حالي که حالليت آنها
باقي ميماند ،امکانپذير ساخت .در حال حاضر غشاها جايگاه
ويژهاي در فرايندهاي جداسازي گوناگون پيدا کردهاند و
کاربردهاي گستردهاي در زمينههاي گوناگون جداسازي مايعها و
گازها يافتهاند که از آن جمله ميتوان به کاربرد در صنايع غذايي و
لبني و براي جداسازي پروتئينها و تغليظ شير ،صنايع شيميايي و
پااليشگاهي براي جداسازي گازها و داروسازي براي تخليص
مواد گوناگون نام برد [ .]2استفاده از غشاها در صنايع نفت براي
جداسازي تعليقهاي نفت در آب ،که از مهم ترين آالينده هاي
محيط زيست مي باشند ،بسيار کارآمد بوده است [.]0
در بين روشهاي بسيار مورداستفاده در صنايع لبني از جمله
خشک کردن به روش افشانه ،روشهاي شيميايي مانند تهنشيني،
کروماتوگرافي (تبادل يوني ،ژل کروماتوگرافي ،کروماتوگرافي
تمايلي و  )...و الکتروفورز که به محتواي ارزشمند آب پنير
آسيب ميرسانند و يا هزينه بااليي را به فرايند تحميل ميکنند،
استفاده از غشا موجب کاهش هزينههاي عملياتي ناشي از مصرف برق
و بخار ،بهبود ظرفيت و کارايي فرايند و افزايش کيفيت فراورده ميشود.
همچنين روشهايي مانند کروماتوگرافي و الکتروفورز به پشتيباني
تجهيزهاي پيچيدهتر براي آزمايشهاي پربازده نياز دارند و
به طور معمول با توجه به هزينه بسيار باالي اين فرايندها ،بازده
فراوردهي کمي دارند .در نتيجه ،روشهاي جداسازي مانند تصفيه
غشايي که بازده فراوردهي باال و هزينه عملياتي کم دارند
در صنعت مورد توجه مي باشند [ .]5در اين ميان استفاده از
فرايندهاي ترکيبي غشايي در مقايسه با ديگر روش ها مانند
استفاده از افشانه از برتريهاي چشمگيري برخوردارند.
اين فرايندهاي غشايي امکان بهره مندي از تک تک اجزاي آب پنير
را فراهم مي سازند؛ پروتئين هاي آب پنير با يک مرحله )0(UF
جدا ميشوند ،پس از آن براي دستيابي به الکتوز خالص با يک مرحله
 )2(NFو يا  )0(ROو سرانجام آب عبورکرده از غشا در اين مرحله
براي استفاده در بويلرها [ ]0قابل استفاده مي باشد .در نتيجه
صرفه اقتصادي در اين فرايندها بسيار باالتر و چشمگير ميباشد.
عبارت تصفيه غشايي به عنوان فرايندي که در آن صافي،
يک غشا است ،تعريف ميشود .غشا به صورت ساختاري تعريف ميشود

که در آن ،ابعاد عرضي بسيار بزرگتر از ضخامتي هستند که
انتقال جرم تحت تأثير نيرو محرکههاي گوناگون اتفاق ميافتد .غشا،
در اين مورد به عنوان يک مانع گزينشي عمل ميکند (يک وجه
مشترک) که اجازه عبور به اجزا خاصي ميدهد و باقي را نگه ميدارد.
به طور معمول قاعده اصلي براي جداسازي ،اندازه ذرهها است.
اگرچه عاملهاي ديگري مانند بار سطحي ،شکل مولکول و يا ذره
ميتوانند تأثيرگذار باشند .خوراک ورودي به سامانه تصفيه توسط
غشا به دو جريان باقيمانده(( )5بخشي از خوراک که نميتواند از غشا
عبور کند) و جريان عبوري(( )0بخشي از خوراک که از غشا عبور مينمايد)
تقسيم ميشود [ .]0فاز باقيمانده آب پنير در فرايند فراتصفيه
شامل پروتئين ،چربي و نمکهاي نامحلول است؛ الکتوز ،مواد معدني
محلول و بيشتر از همه آب ،در جريان عبوري از غشا هستند.
يکي از مشکلهاي اساسي فرايندهاي غشايي ،کاهش شار
به عنوان تابعي از زمان تصفيه است .مهمترين مشکلها ،پالريزاسيون
غلظتي (که پس از تشکيل شدن ثابت ميماند) و گرفتگي غشا
(با تابعيتي از زمان افزايش مي يابد) هستند .اين مسئله باعث ايجاد
مقاومت بيشتر بر روي غشا و در نتيجه کاهش انتقال جرم ميشود.
اين کاهش ميتواند در فرايند  )0(MFتا  %99شار اوليه باشد .در طي
فرايند فراتصفيه آب پنير ،شار جريان عبوري با افزايش سرعت
جريان عرضي خوراک ،فشار و دما افزايش مييابد .اين موضوع
نشان ميدهد که شار و گرفتگي با تغيير شرايط عملياتي فرايند
قابل کنترل هستند [ 08ـ  .]1بيشتر پژوهشهايي که در اين زمينه
صورت گرفته با استفاده از مدول صفحه تخت و يا مدول پيچشي
بوده است .بررسي اين رفتار در مدول الياف توخالي که به دليل
دارابودن نسبت سطح به حجم باالتر انتظار ميرود شار باالتر و
عملکرد بهتري داشته باشد ،ميتواند چشمگير باشد .افزون بر اين،
در زمينه تصفيه پساب هاي لبني با استفاده از فرايندهاي غشايي،
غشاهاي ساخته شده از مواد گوناگون توسط پژوهشگران مورد آزمايش
قرار گرفتهاند [ 00ـ  ]00که در اين ميان غشاهاي پليمري
از جمله غشاهاي پلي اتر سولفون (غشا موردبررسي در اين پژوهش)
به دليل عملکرد مناسب از توجه ويژه اي برخوردار بوده اند.
چولنگي و حسين [ ]00براي دستيابي به دو فراورده از
فرآوردههاي لبني ،يکي غني از پروتئين و ديگري غني از الکتوز،
از سه مدول فراتصفيه صفحه تخت با اندازه حفرههاي متفاوت

)4( Retentate

)1( Ultrafiltration

)0( Permeate

)2( Nanofiltration

)6( Microfiltration

)3( Reverse osmosis
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بررسي تأثير پارامترهای عملياتي بر فرايند فراتصفيه آب پنير ...

از جنس  RCاستفاده کردند .اين پژوهشگران دريافتند که
با افزايش دما ،شار جريان عبوري و بازيابي الکتوز به ميزان اندکي
افزايش مييابد .افزايش فشار به ميزان چشمگيري باعث افزايش
شار جريان عبوري و بازيابي الکتوز ميشود .ديده شده که شار
جريان عبوري با افزايش فشار تا  2 barافزايش مييابد ،پس از آن
با افزايش فشار از  2 barبه  0 barشار کاهش مييابد .اين پديده
ميتواند مربوط به تشکيل تدريجي اليه رسوب پروتئينها و ديگر
مولکولها بر روي سطح غشا باشد که باعث بي اثر شدن تأثير
افزايش فشار ميشود .غشا گرفته شده و در نتيجه شار جريان
عبوري به سختي پايدار ميشود.
آترا( )0و همکاران [ ]05با هدف استفاده از آب پنير و کاهش
ميزان پساب در صنايع پنيرسازي ،پژوهشهايي را با بهکارگيري
فرايندهاي تصفيه غشايي گوناگون انجام دادند از جمله پيش ـ تغليظ
شير با استفاده از غشاهايي در مدولهاي صفحه تخت با
اندازه حفرههاي متفاوت ،تغليظ آب پنير براي استفاده از پروتئينهاي
آب پنير در باالبردن کيفيت پنير و تغليظ الکتوز براي استفاده
در صنايع شيرينيسازي و يا به عنوان ماده خام براي فرايندهاي
تخمير .نتيجهها نشان داد که با افزايش فشار ،شار افزايش يافته است.
همچنين مشخص است که با افزايش غلظت ،يک اليه رسوب
ضخيمتر و چگالتر بر روي غشا تشکيل شده که باعث کاهش
شار شده ،تا جايي که به شرايط پايدار ميرسد .تأثير سرعت جريان
عرضي يا همان شدت جريان برگشتي بر روي شار جريان عبوري
نشان داد که در سرعتهاي باالتر شار افزايش مييابد که
اين پديده نتيجه کاهش مقاومت اليه رسوب است .افزايش دما تا
( 08 oCنقطهاي که ويسکوزيته آب پنير کمينه مقدار خود را دارد)
باعث افزايش شار جريان عبوري شد .از اين نقطه به پس افزايش
دما باعث تخريب پروتئينهاي آب پنير ميشود .در ارتباط با
تابعيت شار از فشار ،)2(VCF ،زمان و دما پژوهشگران ديگر نيز
به نتيجههاي همانندي دست يافتند [ 00ـ .]1 ،00
يکي از مدلهايي که براي بيان رفتار شار در طي فرآيند UF
ارايه شده است ،مدل مقاومت متوالي يا مدل جذب ـ اليه مرزي()0
است [ .]2در اين مدل ،شار رابطه مستقيم با فشار که نيرومحرکه
جريان است و نسبت وارون با مجموع مقاومتهاي سر راه جريان
دارد .مقاومتهايي که بر سر راه جريان قرار دارند عبارتند از:

بر اساس معادلههاي باال ميتوان دريافت که عاملهايي
همچون فشار ،ويسکوزيته جريان عبوري ،مقاومت پالريزاسيون و
گرفتگي در کاهش شار محلول  Jvنسبت به شار آب خالص Jw
دخالت دارند [.]2،09

)4( Intrinsic or hydraulic membrane resistance

)1( Atra

)0( Temporary fouling

)2( Volume concentration factor
)3( Boundary layer-Adsorption model

علمي ـ پژوهشي

 )0مقاومت پالريزاسيون غلظتي
 )2مقاومت اليه جذب شده بر سطح غشا و درون حفرههاي
آن (گرفتگي)
 )0مقاومت ذاتي يا هيدروليکي غشا()5
شار آب خاص را ميتوان با استفاده از معادله ( )0بهدست آورد.
 Pt

()0

w R m

Jw 

که در اين معادله  Jwشار جريان آب خالص عبوري از غشا،
 PTفشار تراغشايي ) µw ،(Paويسکوزيته آب خالص ( )0/9×08-5 Pa.sو
 Rmمقاومت ذاتي غشا (بر حسب ( ))0/mميباشد .با استفاده از
معادله ( )0و با اندازهگيري شار آب خالص ميتوان  Rmرا
محاسبه نمود .شار محلول ( )Jvو شار آب خالص از درون غشا
گرفته ( )Jwfبا فرض ناچيزبودن فشار اسمزي به صورت معادلههاي
( )2و ( )0بيان ميشوند.
()2
()0

 Pt



 Pt

)  P (R T )  P (R m  R f  R p
 Pt
)  w (R m  R f

JV 

J wf 

 RTنشان دهنده مقاومت کل در فرايند  UFاست .اين مقاومت
در واقع مجموع مقاومت ذاتي غشا ( ،)Rmمقاومت گرفتگي يا اليه
جذب شده بر سطح غشا ( )Rfو مقاومت پالريزاسيون غلظتي ( )Rpاست.
مقاومت پالريزاسيون غلظتي مربوط به گرفتگي موقت( )0است که
با افزايش سرعت جريان خوراک کاهش مييابد ،درحالي که
مقاومت گرفتگي برآمده از جذب اجزاي محلول بر سطح غشا و
درون حفرههاست که در اثر شست و شو با آب تميز نشده و نيازمند
شستشوي شيميايي است .قسمتي از اين گرفتگي با شست و شو برطرف
ميشود و قسمتي به صورت برگشتناپذير باقي ميماند .بنابراين:
()5

RT  Rm  Rf  Rp
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هدف از اين پژوهش بررسي مقاومت ذاتي غشاها ،تأثير
پارامترهاي عملياتي دما و فشار بر مقاومت گرفتگي غشا و تأثير
پارامتر دما بر شار جريان عبوري و پس زني پروتئين و عبوردهي
الکتوز از غشا الياف توخالي نانوساختار پلياترسولفون در تصفيه
آب پنير است .به اين منظور غشاهاي تهيه شده در دماها و سرعت
جريانهاي گوناگون خوراک از نظر درصد پس زني و شار جريان
عبوري مورد بررسي قرار گرفتند تا شرايط عملياتي بهينه به دست آيد.
بخش تجربي
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جدول 1ـ درصد ترکيبهای پودر آب پنير.

ترکيبها

درصد ()%

چربي

0/80

پروتئين

00/05

الکتوز

11/00

خاکستر

0/20

نمک

0/0

pH

0-0/0

آب پنير

براي تهيه خوراک (آب پنير) 08 ،گرم پودر آب پنير در  958گرم
آب يونزدايي شده با هدايت الکتريکي  2/9ميکروزيمنس
بر سانتيمتر به صورت روزانه ،دقايقي پيش از آزمايش حل ميشود.
مقدارهاي اوليه ترکيبهاي پودر آب پنير بر مبناي خشک و طبق
اطالعات فروشنده در جدول  0آورده شده است .از ميزان چربي آن
صرف نظر شد.
ويژگيهاي غشاها

غشاهاي مورد آزمايش در اين پژوهش ،غشا الياف توخالي
نانوساختار پلياترسولفون بوده که توسط دستگاه تارساز ساخته شدند.
اندازه حفره ،تخلخل و زاويه تماس آب با سطح خارجي غشاهاي
الياف توخالي تهيه شده در جدول  2نشان داده شده است.
شعاع متوسط حفره با استفاده از روش سرعت جريان عبوري از
غشا تعيين ميشود که در آن شار آب خالص از غشا مورد نظر
در فشار عملياتي يک بار اندازهگيري ميشود .با توجه به معادله
( Guerout-Elford-Ferryمعادله  )0ميتوان شعاع متوسط حفره
( )rmرا محاسبه نمود [.]28
(2/ 9 1/ 75)  8 w lQ

() 0

 A  P

rm 

که  µwويسکوزيته آب ( l ،)0/9×08-5 Pa.sضخامت غشا (متر)،
 Δpفشار عملياتي (بر حسب پاسکال) ε ،تخلخل غشا Q ،حجم آب
عبوري در واحد زمان ( )m0/sو  Aمساحت موثر غشا ( )m2ميباشند.
فرايند فراتصفيه

شمايي از سامانه آزمايشگاهي مورد استفاده در فرايند فراتصفيه
)2( Coomassie brilliant blue G-250
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در شکل  0نشان داده شده است .شار جريان عبوري و پس زني
غشاهاي نانوساختار الياف توخالي پلياترسولفون مورد آزمايش
در اين پژوهش با استفاده از سامانه آزمايشگاهي فراتصفيه جريان متقاطع
اندازهگيري شد .دماي مخزن خوراک ( )Tدر تمام مدت آزمايش
تحت کنترل بود .يک محفظه نوسانگير براي جلوگيري از
نوسانهاي جريان خروجي از پمپ تعبيه شد تا از نوسان فشارسنج
و آسيب رساندن به تجهيزها و غشا جلوگيري شود .جريان عبوري
از غشا و باقيمانده به غير از مواردي که براي آناليز نمونه برداري
شد ،به مخزن خوراک بازگردانيده شد و سامانه در حالت برگشتي
کامل قرار داشت.
روشهاي آناليز

ميزان پس زني پروتئين و عبور الکتوز با تعيين غلظت
پروتئين و الکتوز در جريان عبوري از غشا براي ارزيابي عملکرد
سامانه در هر آزمايش بررسي شد .براي انجام آناليز مربوط به
تعيين غلظت پروتئين از آزمون بردفورد( )0استفاده شد [.]20
اين آزمون يک روش رنگ سنجي است که براي اندازهگيري
غلظت پروتئين در يک محلول مورد استفاده قرار ميگيرد و
بر مبناي تغيير جذب رنگ کوماسي بريلينت بلو جي ـ )2(208
استوار است .براي انجام آناليز مربوط به الکتوز از معرف فنل و
سولفوريک اسيد استفاده شد [ .]22با استفاده از فنل و
سولفوريک اسيد غليظ ،الکتوز به رنگ قهوهاي در ميآيد که
ميزان آن را ميتوان در طول موج  508نانومتر اندازهگيري کرد.
جذب محلولها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر  UV-Visibleمدل
 ChromTechخوانده شد.
)1( Bradford protein assay
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جدول 2ـ ويژگيهای غشاهای الياف توخالي موردبررسي در اين پژوهش.

قطر بيروني (ميليمتر)

قطر دروني (ميليمتر)

تخلخل ()%

شعاع حفره (نانومتر)

زاويه تماس آب

جنس

غشا

8/10

8/00

11

1/0

11/00 ± 0/20

PES

M0

8/10

8/0

10

5/0

02/01 ± 0/90

PES

M2

8/08

8/0

10

5/5

00/00 ± 0/90

PES

M0

شکل 1ـ شمايي از فرايند اولترافيلتراسيون جريان متقاطع( T :مخزن خوراک)( P ،پمپ)( PI ،فشارسنج)( TI ،دماسنج)( M ،ماژول غشايي).
آزمايشهاي انجام شده در اين پژوهش

آزمايشها با استفاده از غشا الياف توخالي نانوساختار
پلياترسولفون براي بررسي مقاومت ذاتي غشاها و اثر دو پارامتر
فشار و دما بر گرفتگي و همچنين تأثير دما بر شار جريان عبوري از غشا
و درصد پس زني پروتئين و عبور الکتوز انجام شد .از معادله ()0
براي اندازهگيري درصد پس زني استفاده شد.

جريان عرضي خوراک به مدت  00ـ  50دقيقه انجام شد .اين آزمايش
براي تعيين زمان پايداري( )0شار انجام شد و پس از ثابت شدن
تقريبي شار ،پايان يافت .در طول اين مدت ،شار آب پنير هر  08دقيقه
اندازهگيري و ثبت شد.
شستشوي غشاها

که در اين معادله  CPغلظت در جريان عبوري از غشا و
غلظت در خوراک بر حسب  mg/Lميباشند .آزمايشها با آب پنير
در سه دماي  00 ºC ،21 ºCو  50 ºCو فشار  0 barانجام شد.
با توجه به مطالعههاي انجام شده و درنظرگرفتن تجهيزها ،فشار
عملياتي  0 barانتخاب شد .در هر دما ،آزمايش در سرعت بيشينه

پس از هر آزمايش ،غشاها به منظور برطرف کردن گرفتگيهاي
بازگشتپذير و بازيابي شار اوليه شست وشو داده شدند 0 .مرحله
اول به صورت شست وشوي مستقيم و  0مرحله دوم همانند
مرحلههاي اول ولي به صورت شست وشوي معکوس( )2انجام شدند.
مرحلههاي شستشوي غشا به شرح زير مي باشند:
مرحله  :0در اين مرحله ،آب يونزدايي شده با دماي 50 ºC
جايگزين آب پنير شد.

)2( Back flush

))1( Stabilization time (ST

() 0

R  %  1 CP / CF  100
CF
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مرحله  :2غشاها با استفاده از محلول شوينده شيميايي
( )0(EDTAبا غلظت  )2(SDS ،8/80 wt%با غلظت  8/80 wt%و
 NaOHبا غلظت  )8/80 wt%در دماي  50 ºCشست وشو داده شدند.
مرحله  :0به منظور خروج تمامي مواد شيميايي غشاها با آب
يونزدايي شده با دماي  50 ºCشست وشو داده شدند.
مرحلههاي  5تا  :0مرحلههاي  0تا  0به صورت شست و شوي
وارون تکرار شدند.
اگر دماي درست در زمان فرايند و شست وشو رعايت نشود،
ممکن است آسيبهايي به غشا وارد شود .اين امر به ويژه
در شرايطي اهميت دارد که دماي بيشتر ميتواند باعث دناتوره شدن
رسوبها شود که پس از آن ،حذف آنها از غشا بسيار دشوار
ميشود [ .]20پس از اتمام شست وشو و براي اطمينان از کارآمد بودن
فرايند شست وشو و محاسبه مقاومت گرفتگي ،شار آب خالص
اندازه گيري شد.

دوره  ،73شماره 1793 ،1

غشا M0

نتيجهها و بحث
)0(SEM

غشاهاي ساخته شده در شکل  2نمايش
عکسهاي
داده شده که بيانگر وجود حفرههاي انگشتي شکل در ساختار
غشاها مي باشد .به عبارت ديگر ،اين حفرهها از سطحهاي داخلي
و خارجي غشا شروع شده به سمت ميانه سطح مقطع غشا امتداد
مي يابند .بروز چنين پديده اي را مي توان به سرعت باالي فرايند
تغيير فاز در ساخت غشا نسبت داد که باعث ايجاد حفرههاي انگشتي
شکل ميشود .وجود چنين حفرههايي در زيراليه غشا باعث
کاهش مقاومت زيراليه در عبور سيال از غشا و به عبارت ديگر
باعث کاهش مقاومت ذاتي (مقاومت هيدروليکي) غشا ميشود.
شکل  0تغييرهاي شار آب پنير را بر حسب زمان پايداري ()ST
در فشار  0 barبراي سه غشا در دماهاي گوناگون نشان ميدهد.
با توجه به شکل  ،0در هر دما شار با گذشت زمان به دليل پديده
گرفتگي و پالريزاسيون غلظتي کاهش مييابد .اين اثر توسط ديگر
پژوهشگران از جمله  Kumarو همکاران ديده شده است [.]02
شکل  0تأثير دما بر شار جريان عبوري را نيز نشان ميدهد.
تأثي ر دما بر شار جري ان را م ي توان از رو ي اثر آن
بر ويژگيهاي جريان خوراک توصيف کرد .با افزايش دما
گرانروي سيال کاهش يافته ،در نتيجه شار افزايش مييابد.
دماي باال باعث افزايش نفوذ ماده حل شونده و نرخ انتقال

شکل 2ـ عکس  SEMاز سطح مقطع غشاهای استفاده شده در اين پژوهش.

)3( Scanning Electron Microscope

)1( Ethylenediaminetetraacetic acid

غشا M2

غشا M0

)2( Sodium dodecyl sulfate
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شکل 7ـ تغيير شار جريان عبوری بر حسب زمان در دماهای گوناگون
( )ºCدر فشار  ،1 barالف :غشا  ،M1ب :غشا  ،M2ج :غشا .M3
علمي ـ پژوهشي
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مواد حل شونده از سطح به توده جريان ميشود [ .]05با وجود
برتريهاي دماي باالتر ،افزايش دما تا ميزان مشخصي از نظر
آسيب به غشا و همچنين تخريب پروتئينهاي آب پنير امکانپذير
است ،تا جايي که دماي باالتر از  00 ºCتوصيه نميشود.
پژوهشگران ديگري نيز اين روند را گزارش کردهاند [ 00 ،05ـ .]1 ،9
شکل  5مقاومت ذاتي غشاهاي موردآزمايش را که با استفاده
از معادله ( )0محاسبه شده است نشان ميدهد .با توجه به شکل 5
مشخص است که مقاومت ذاتي غشا با کاهش اندازه حفرهها
افزايش مييابد ولي با افزايش فشار عملياتي فراند تغيير چشمگيري
نميکند .نتيجهها نشان ميدهد که مقاومت ذاتي غشا به ساختار
غشا و اندازه حفرههاي آن بستگي دارد .در فشارهاي عملياتي
باالتر ،فشار باعث فشرده شدن غشا شده و شار جريان عبوري
کاهش مييابد ولي در فشارهاي مورداستفاده براي فرايند
فراتصفيه آب پنير ،اين اثر ديده نميشود .به عبارتي ديگر
در اين بازهي فشاري ،مقاومت ذاتي و يا مقاومت هيدروليکي غشا
به اندازه حفرهها و پيچش کانالها و تخلخل غشا بستگي دارد
و تا حدودي از فشار عملياتي تاثير ميپذيرد.
شکل  0مقاومت گرفتگي غشا را در دماها و فشارهاي گوناگون
نشان ميدهد .اين مقاومت به دليل جذب مواد حل شونده بر روي
سطح و داخل حفرههاي غشا ايجاد ميشود .اين مقاومت نيز مانند
مقاومت ذاتي غشا با کاهش اندازه حفرهها افزايش مييابد.
از اين پارامتر ميتوان براي ارزيابي ميزان مؤثربودن فرايند
شست و شوي غشا بهره برد .افزايش مقاومت گرفتگي با افزايش
فشار ميتواند توجيه کننده اين مسئله باشد که با افزايش فشار
بيشتر از يک مقدار مشخص شار جريان عبوري کاهش مييابد.
همانگونه که در شکل  0مشخص است در هر فشار با تغيير دما
مقاومت گرفتگي تغيير محسوسي نميکند .مقاومت گرفتگي ميتواند
با انتخاب درست شرايط عملياتي فشار و دما و افزايش اغتشاش
در خوراک (افزايش سرعت جريان خوراک) کنترل شود .کنترل
اين مقاومت ميتواند از گرفتگيهاي بازگشتناپذير جلوگيري کند
و نياز به مراحل پيش تصفيه براي جلوگيري از گرفتگي را
کاهش دهد [.]25
آناليزهاي پروتئين و الکتوز بر روي جريان عبوري از غشا
در همه آزمايشها صورت گرفت .اين بررسيها نشان ميدهد که
تغيير پارامترهاي عملياتي بر پس زني پروتئين و عبور الکتوز
غشاهاي الياف توخالي موردآزمايش تأثير چشمگيري نداشته است.
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جدول 7ـ ميانگين و انحراف معيار برای پس زني پروتئين در آزمايشها.
M3

M1

M2

STDEV

AVA

STDEV

AVA

STDEV

AVA

8/005

00/00

0/509

00/90

8/099

00/10

00 oC

=T

09/20

8/501

00/55

8/520

00/52

21 oC

=T

8/010

غشا M3

غشا M2

فشار73 :باربار
فشار:

فشار 22:باربار
فشار:

غشا M1

غشا M3

+14
1E1.E+14

غشا M2

P = 0 bar

8/010

09/20

0/000

00/00

8/012

01/20

50 oC

=T

+14
7E3.E
+14

غشا M1

+13
9E9.E+17

+14
7E3.E
+14

+13
1E8.E+17
+14
2E+2.E14

+13
3E7.E+17

Rm

Rm

+13
4E4.E+17

+14
1E+1.E14

+13
7E3.E+17

+13
3E5.E
+17

+13
2E2.E+17
= 27 23
=P = 3 bar, TT
℃ °C
P=7bar,

℃= 35
=P = 3 bar, TT
P=7bar,
73 °C

℃ P = 3 bar, T = 43
T= 47 °C
P=7bar,

℃ P = 2 bar, T = 27
T= 23 °C
P=2bar,

℃ P = 2 bar, T = 35
T= 73 °C
P=2bar,

℃ P = 2 bar, T = 43
T= 47 °C
P=2bar,

℃ = 27
=P = 1 bar, T T
P=1bar,
23 °C

℃ = 35
=P = 1 bar, T T
P=1bar,
73 °C

فشار 11 :باربار
فشار:

℃ = 43
=P = 1 bar, T T
P=1bar,
47 °C

1E1.E+17
+13
+00
8E0.E
+88

Rf

+13
3E5.E+17

Rf

+13
1E6.E+17

+14
2E+2.E14

+00
8E+0.E88

شکل 4ـ مقاومت ذاتي غشاهای گوناکون در فشارهای 2 bar ،1 bar
و .7 bar

شکل  3ـ مقاومت گرفتگي ايجادشده بر روی سطح غشاها پس از
انجام هر آزمايش.

با توجه به اندازه حفرههاي غشاها نسبت به اندازه پروتئينهاي
آب پنير ،ميتوان نتيجه گرفت که با توجه به کوچک بودن اندازه
حفرههاي غشا ،تغيير پارامترهاي عملياتي ميزان عبور يا پس زني
پروتئين را تحث تأثير قرار نميدهد و پس زني در همان سطح
دلخواه باقي ميماند [ .]00جدولهاي  0و  5ميانگين و انحراف معيار را
براي پس زني پروتئين و عبور الکتوز در آزمايشها نشان ميدهند.
از ميزان اندک تغييرهاي درصد عبور و پس زني ميتوان به علت
خطاي آزمايش صرف نظر کرد.

عبوري از غشا که به طور عمده قند است ،ميتواند براي مصرفهاي
بستنيسازي ،خوراک دام و  ...استفاده شود و يا دستيابي
به الکتوز با خلوص باال با يک مرحله اسمز معکوس و يا نانوتصفيه
در ادامه فرايند فراتصفيه امکانپذير است .جريان باقيمانده که
داراي پروتئينهاي ارزشمند آب پنير است ميتواند براي بهبود
کيفيت پنير به خط توليد پنير باز شود و يا براي جداسازي
پروتئينها از يکديگر ميتوان از يک مرحله فراتصفيه در ادامه
فراتصفيه پيشين با استفاده از شرايط عملياتي بهينه و تنظيم pH
مناسب استفاده کرد .نتيجههاي اين پژوهش بدين شرح است:
ـ شار جريان عبوري با گذشت زمان کاهش يافت .شار
در آغاز آزمايش با شيب تندي کاهش يافته ،با گذشت زمان
اين شيب ماليمتر شده تا در يک ميزان شار ،پايدار شد .زمان پايداري
براي غشاهاي الياف توخالي مورد آزمايش در اين پژوهش
بين  50تا  08دقيقه بود.

نتيجهگيري

با توجه به نتيجههاي به دست آمده در اين پژوهش ميتوان
نتيجه گرفت با استفاده از غشا الياف توخالي نانوساختار پلياترسولفون
ميتوان به جداسازي مناسب ترکيبهاي آب پنير دست يافت.
الکتوز به طور تقريبي به طور کامل از غشا عبور کرده و جريان
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جدول 4ـ ميانگين و انحراف معيار برای عبوردهي الکتوز در آزمايشها.
M3

M1

M2

STDEV

AVA

STDEV

AVA

STDEV

AVA

01/005

95/85

0/208

080/80

0/022

080/01

50 oC

1/101

082/20

00/010

080/09

08/892

088/88

T = 00 oC

0/018

080/90

9/805

90/09

00/908

082/90

T = 21 oC

P = 0 bar

ـ شار جريان عبوري با افزايش دما افزايش يافت .افزايش دما
باعث افزايش فعل و انفعالهاي خوراک شده و در نتيجه باعث
کاهش گرفتگي و افزايش شار خوراک ميشود .همچنين گرانروي
خوراک با باالرفتن دما کاهش يافته و منجر به افزايش شار ميشود.
ـ با وجود اينکه دماي باالتر مناسبتر است با توجه به تخريب
پروتئينهاي آب پنير و با در نظرگرفتن دماي قابل تحمل تجهيزها،
در اين پژوهش دماي باالتر از  50 °Cدر نظر گرفته نشد.
ـ با افزايش اندازه حفرههاي غشا شار جريان عبوري افزايش يافت.
همچنين غشاهاي با اندازه حفره بزرگتر گرفتگي کمتر داشتند.
احتمال بسته شدن براي حفرههاي کوچک بيشتر از حفرههاي
بزرگ است در نتيجه مقاومت نسبت به گرفتگي در غشاهاي

=T

با اندازه حفره کوچکتر کمتر است.
ـ مقاومت ذاتي غشا با کاهش اندازه حفرهها افزايش يافته ولي
با افزايش فشار تغيير محسوسي نداشت.
ـ درصد پس زني پروتئين و درصد عبور الکتوز براي هر سه غشا
دلخواه بوده و تفاوت چشمگيري با يکديگر نداشتهاند .اين مسئله
ميتواند به اين صورت توجيه شود که با توجه به کوچک بودن
اندازه حفرهها نسبت به اندازه مولکولي پروتئينهاي آب پنير،
بيشترين پسزني انجام شده و اين درصد با تغيير شرايط عملياتي
تغييري نميکند.
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