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ABSTRACT
The scope of this research was to model and optimize the electrospun parameters for the production of nanofiber
membrane from polysulfone (PSF) polymer using the response surface methodology (RSM) with application
in membrane systems. For this purpose, the influence of applied voltage (12-18 KV), flow rate (0.3-0.6 mL/h),
the distance between needle and collector (10.5-17.5 cm) and effect of non-ionic surfactant Triton x-100 (TR100) on the morphology and structure of nanofibers membrane was investigated. The optimal conditions for
the fabrication of nanofibers were found to be as follow: the voltage 16.31 kV, the flow rate 0.39 mL/h, and the
spinning distance 15.45 cm. The results of SEM demonstrated that with the addition of the surfactant, the fiber
diameter reduced about 20% and the morphological properties of PSF nanofiber improved and homogeneous
nanofibers have been produced. The contact angle of the developed nanofibers demonstrated that their surfaces
were hydrophobic (PSF and PSF/TR-100).
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بهينهسازی توليد و اصالح خصوصيات سطحی غشاء نانوفيبری پلیسولفون ابگريز
3

امين نجفی ،1زهرا امام جمعه ،*2غالمرضا عسکری

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2استاد ،گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .3استادیار  ،گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/2/8 :تاریخ بازنگری -1398/2/28 :تاریخ تصویب)1398/3/4 :

چکيده
هدف از تحقیق حاضر ،مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای دستگاه الکتروریسی برای تولید غشاء نانوالیافی با کاربرد در
سیستمهای غشایی از پلیمر پلیسولفون ( )PSFبا استفاده از روش سطح پاسخ میباشد .برای این منظور ،تاثیر ولتاژ (-18
 12کیلو ولت) ،سرعت جریان محلول پلیمری ( 0/3–0/6میلیلیتر در ساعت) و فاصله بین سوزن و جمع کننده (-17/5
 10/5سانتیمتر) و اثر سورفکتانت غیر یونی ) Triton x-100 (TR-100بر مورفولوژی و ساختار غشاء نانوالیافی مورد بررسی
قرار گرفت .شرایط بهینه برای تولید نانوالیاف به این صورت میباشد :ولتاژ اعمال شده  16/31کیلوولت ،سرعت جریان
محلول پلیمری  0/39میلیلیتر در ساعت و فاصله الکتروریسی  15/45سانتیمتر .تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
( )SEMنشان داد با افزودن سورفکتانت ،قطر نانوالیاف حدود  20درصد کاهش یافته و خواص مورفولوژیکی نانوالیاف بهبود
یافته و نانوالیاف یکدست و همگن تولید گردیده است .زاویه تماس غشاءهای نانوالیافی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج
بیانگر آبگریز بودن هر دو غشاء ( PSFو  )PSF/TR-100میباشد.
واژههای کليدی :الکتروریسی ،غشاء نانوالیافی ،سورفکتانت ،پلیسولفون

مقدمه

1

روش الکتروریسی یک فناوری مدرن و انعطافپذیر برای تولید
نانوالیاف نابافته با استفاده از نیروی الکترواستاتیک میباشد .در
این روش ،یک میدان الکتریکی قوی بر محلول پلیمری در حال
خروج از سرنگ اعمال میگردد ) .(Suja et al., 2017نانوالیاف
تولیدی دارای ویژگیهای برجستهای همچون نسبت سطح به
حجم خیلی باال ،قطر کم ،انعطافپذیری در عملکرد و مقاومت
مکانیکی مطلوب میباشند .سیستم الکتروریسی شامل یک منبع
تامین ولتاژ باال ،پمپ سرنگی به همراه یک سوزن فلزی یا
پالستیکی و الکترود انباشتگر فلزی میباشد ).(Suja et al., 2017
مورفولوژی و کیفیت نانوالیاف تحت تاثیر چند پارامتر و شرایط
مختلف الکتروریسی قرار دارد .پارامترهای محلول الکتروریسی
شامل وزن مولکولی ،ویسکوزیته ،هدایت الکتریکی ،کشش
سطحی و ثابت الکتریکی است .پارامترهای فرآیند هم ولتاژ اعمال
شده ،فاصله الکتروریسی و سرعت جریان محلول پلیمری میباشد
) .(Noruzi, 2016; Pokorny et al., 2015در میان پلیمرهای
*نویسنده مسئولemamj@ut.ac.ir :

سنتزی ،پلیسولفون یک پلیمر ترموپالستیک و آبگریز میباشد
که با توجه به مقاومت باالی مکانیکی ،شیمیایی و حرارتی آن ،به
طور گسترده برای تولید غشاء استفاده میشود (Uzal et al.,
) .2017در سال  Kerianne ،2017و همکاران ساخت غشاء
پلیمری پلیسولفون به همراه سلولز استات توسط روش
الکتروریسی را گزارش کردند و عملکرد آن را در فرآیند
اولترافیلتراسیون مورد بررسی قرار دادند .میانگین قطر الیاف و
ضخامت غشاء به ترتیب  1و  50میکرون بدست آمد .آنها گزارش
دادند که نانوفیبرهای بدست آمده به طور موثری عملکرد
جداسازی را بهبود میبخشد و موجب افزایش شار عبوری
میشوند ) .(Dobosz et al., 2017کشش سطحی و ویسکوزیته
محلول پلیمری از مهمترین عوامل موثر بر مورفولوژی نانوالیاف
هستند ) .(Kriegel et al., 2008به طور کلی کشش سطحی باید
به اندازه کافی پائین باشد تا نیروی الکترواستاتیک بتواند بر آن
غلبه کند و ویسکوزیته باید به اندازه کافی باال باشد تا از تجزیه
جت به قطرات جلوگیری شود ) .(Rogina, 2014افزودن
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سورفکتانت موجب افزایش هدایت الکتریکی و کاهش کشش
سطحی میشود و همچنین جت پلیمری راحتتر تشکیل می-
گردد و در نهایت اثر مثبت روی مورفولوژی و یکنواختی نانوالیاف
دارد TR-100 .(Broumand et al., 2014a) .یک سورفکتانت غیر
یونی میباشد و با کاهش کشش سطحی محلول پلیمری ،کیفیت
و یکنواختی نانوالیاف را بهبود میدهد ).(Yu et al., 2012
سورفکتانت در هنگام تشکیل جت پلیمری موجب افزایش هدایت
الکتریکی میشود ) .(Broumand et al., 2015روش سطح پاسخ
( )RSMمجموعهای از تکنیکهای آماری است که در بهینهسازی
فرآیندهای به کار میرود که پاسخ مورد نظر توسط تعدادی از
متغیرها تحت تاثیر قرار میگیرد ) .(Heidari et al., 2017روش
سطح پاسخ میتواند یک روش مطلوب برای بهینهسازی تولید
نانوالیاف الکتروریسی باشد ) .(Sarlak et al., 2012برومند و
همکاران در سال  2014تولید نانوالیاف سلولزاستات را با استفاده
از روش سطح پاسخ بهینهسازی کردند و قطر نانوالیاف بهینه
بدست آمده  83نانومتر بدست آمد ).(Broumand et al., 2014b
هدف از پژوهش حاضر ،بهینهیابی ،مدلسازی و تولید غشاء
نانوالیافی الکترویسی پلیمر پلیسولفون با حداکثر تخلخل و
حداقل قطر الیاف با استفاده از روش سطح پاسخ میباشد .عالوه
بر این ،تاثیر افزودن سورفکتانت  ،TR-100بر خواص فیزیکی،
شیمیایی و ویژگیهای سطحی غشاء نانوفیبری و همچنین
افزایش در میزان تخلخل غشاء و شار عبوری باالتر مورد بررسی
قرار میگیرد .در نهایت غشاء بهینه جهت کاربرد ویژه در صنعت
غذا و آبمیوه با ویژگیهای مهندسی شده معرفی و تولید میگردد.

مواد و روشها
مواد اوليه
پلیسولفون با وزن مولکولی  60000گرم بر مول از شرکت BASF

آلمان تهیه گردید .حاللهای دی متیل فرمامید ( )DMFو اتانول
از شرکت مرک خریداری شد .سورفکتانت غیر یونی ( )TR-100از
شرکت  Bio basicکانادا تهیه و خریداری گردید.

روشها
آمادهسازی محلول پليمری

برای آمادهسازی محلول پلیمری پلیسولفون ،ابتدا مقدار معینی
از پلیمر به حالل دی متیل فرمامید ( )DMFاضافه گردید به
طوری که نسبت نهایی کل مواد جامد حل شده به  20درصد
(وزنی/حجمی) رسید .این آمیزه به مدت  4ساعت در دمای 2 ˚C
1. Central Composite Design

 40 ±تحت شرایط همزنی یکنواخت با سرعت  300دور در دقیقه
قرار گرفت .در مرحله بعد ،سورفکتانت  TR-100به نسبت  1درصد
(وزنی/وزنی) محلول پلیسولفون اضافه گردید .پس از این زمان،
محلول همگن و شفاف به دست آمد و سپس این محلول به
شیشههای دربدار منتقل گردید تا برای آزمون از پیش تعیین
شده ویسکوزیته به کار برده شود ).(Ray et al., 2017
اندازهگيری ويسکوزيته محلول پليمری

ویسکوزیته هر یک از محلولهای پلیمری در سرعت برشی ثابت
 10 s-1و در دمای محیط با استفاده از ویسکومتر بروکفیلد
( )Brookfield DV-III, LV Viscometer, USAبا اسپیندل
 SC4-18اندازهگیری شد.
طراحی آزمايشها و آناليز آماری

طرح مرکب مرکزی )CCD( 1برای ارزیابی اثر متغیرهای مستقل
(ولتاژ اعمالی 12-18 :کیلوولت ،سرعت خروج محلول پلیمری:
 0/0-3/6میلیلیتر بر ساعت و فاصله الکتروریسی10/5-17/5 :
سانتیمتر) بر متغیرهای پاسخ (قطر الیاف و تخلخل غشاء) به کار
برده شد .در تحلیل دادههای بدست آمده در بخشهای مختلف،
از نرمافزارهای  Design Expert 10و Microsoft excel 2016
استفاده شد .برای به حداقل رساندن اثر خطاهای آزمایشی بر
پاسخهای مشابه شده ،همهی آزمونها تا اندازه ممکن در زمان-
های مشابه انجام شدند .همهی دادههای گزارش شده در این
پایاننامه ،میانگین  3تکرار به همراه انحراف استاندارد است.
مورفولوژی و سطوح نانوفیبرهای الکتروریسی با استفاده از
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM, Vega 3 TESCAN
 )Modelمشاهده شد .قبل از انجام عکسبرداری ،سطوح
نانوفیبرها با یک الیه نازک طالپوشانی شد .میانگین قطر
نانوفیبرها با استفاده از نرم افزار ) Image j (windows versionو
اندازهگیری حداقل  100نانوفیبر بررسی گردید (Dobosz et al.,
).2017
تخلخل کلی غشاء نانوفيبری

تخلخل کلی ( )εغشاءهای نانوفیبری الکتروریسی با استفاده از
روش وزنسنجی اندازهگیری شد ;(Liao et al., 2013
) .Shokrollahzadeh and Tajik, 2018ابتدا غشاءهای نانوفیبری
به مدت  24ساعت در اتانول قرار داده شدند و پس از خارج
نموندن از ظرف اتانول ،وزن شدند ( .)w1سپس غشاءها به مدت
ال خشک شوند و
 10ساعت در دسیکاتور قرار داده شدند تا کام ً
وزن شدند ( .)w2معادله زیر برای محاسبه تخلخل استفاده شد:

646

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،50شماره  ،3پاييز 1398
𝑤1−𝑤2

(رابطه )1

𝑤2
𝜌2

+

ρ1
ε = 𝑤1−𝑤2
𝜌1

 ρ1و  ρ2به ترتیب دانسیته اتانول و پلیمر پلیسولفون میباشند.
اندازهگيری مقاومت مکانيکی غشاء

مقاومت مکانیکی غشاء نانوفیبری ساخته شده با استفاده از
دستگاه آنالیز بافتسنج ( Testometric Co. Ltd., Rochdale,
 ).U.Kاندازهگیری شد .ابعاد غشاء نانوفیبری برای اندازهگیری 10
میلیمتر ×  100میلیمتر (عرض × طول) بود و فاصله بین دو
گیره دستگاه بافتسنج  60میلیمتر بود.
اندازهگيری ضخامت غشاء

ضخامت غشاء نانوفیبری با استفاده از میکرومتر دیجیتال
( )Mitutoyo 689037, Detroit, MIبا دقت  0/01میلیمتر و به
طور تصادفی از  10نقطه غشاء اندازهگیری شد.
زاويه تماس آب با سطح غشاء

زاویه تماس آب با سطح غشاء نانوفیبری با استفاده از دستگاه
زاویهسنج و دوربین مخصوص اندازهگیری شد .برای این منظور،
یک قطره آب مقطر از فاصله  1سانتیمتری توسط یک
میکروسرنگ بر روی سطح غشاء ریخته شد .این زاویه ،زاویه بین
سطح جامد و تانژانت سطح مقطع مایع است .هر چقدر این زاویه
بزرگتر باشد ،بیانگر آبگریزتر بودن سطح غشاء میباشد.
طيفسنجی فروسرخ تبديل فوريه)FT-IR( 1

آنالیز طیفسنجی  FT-IRنانوالیاف الکتروریسی در دمای محیط
و با استفاده از طیفسنج مادون قرمز ()Thermo Avatar, USA
انجام شد .اندازهگیری در دامنه عدد موجی  4000-500 cm-1و با
رزولویشن  4 cm-1صورت پذیرفت.
ميکروسکوپ نيروی اتمی)AFM( 2

مورفولوژی و زبری نسبی سطح غشاء نانوفیبری با استفاده از
میکروسکوپ نیروی اتمی ( )NT-MDT, Moscow, Russiaدر
حالت غیر تماسی (سطح مورد بررسی  12میکرون ×  12میکرون)
و در دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت.

نتايج و بحث
برازش مدل

مطالعات اولیه برای به دست آوردن محدوده مناسب پارامترهای
الکتروریسی در طراحی این آزمایش انجام شد .اثر های سه متغیر

1 . Fourier-Transform Infrared Spectroscopy
2. Atomic Force Microscopy
3 Variability Of Response

مستقل شامل ولتاژ اعمالی ،سرعت خروج محلول پلیمری و فاصله
الکتروریسی بر متغیرهای پاسخ شامل قطر الیاف و تخلخل غشاء
بررسی شد .جدول ( )1طرح مرکب مرکزی و نتایج آزمایشات
برای پاسخ قطر و تخلخل را نشان میدهد .آنالیز واریانس
( )ANOVAبرای میانگین قطر فیبرها و تخلخل غشاء نانوفیبری
پلیسولفون در جدول ( )2نشان داده شده است .به منظور بررسی
کفایت مدل ،روشهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرند که
شامل تجزیه و تحلیل باقیماندهها ،سنجش باقیماندهها ،خطای
پیشبینی شده باقیماندههای مجموع مربعات و امتحان کردن عدم
تطابق میباشند ) P-value .(Hinkelmann, n.d.معنیدار بودن
یا نبودن مدل را نشان میدهد و مقدار  P-valueکمتر از 0/05
نشان دهنده معنیدار بودن مدل است (Khuri, 2011; Yolmeh
) .and Jafari, 2017همان طور که در جدول ( )2نشان داده شده
است ،مقدار  P-valueمدل چند جملهای برای پاسخهای قطر
الیاف و تخلخل غشاء معنیدار بوده و مدل درجه دوم به طور دقیق
رابطه بین پاسخها را پیشبینی نموده است .عدم تطابق ،واگرایی
مدل را از مقادیر تجربی نشان میدهد .بیمعنی بودن عدم تطابق
( )P < 0/05تاکیدی بر کارایی و کفایت مدل است .کفایت مدل
با استفاده از ضریب تعیین ( )R2هم بررسی میشود .در واقعR2 ،
نشان دهنده درصد تغییرات مدل است که توسط متغیر مستقل
پاسخ داده میشود ) .(Broumand et al., 2015هر چه مقدار R2
بیشتر باشد نشان میدهد خطای استاندارد کمتر است ،که
احتمال یک پیشبینی دقیقتر را در مدل ارائه شده افزایش می
دهد.
مقدار  R2برای قطر الیاف و تخلخل غشاء به ترتیب  0/9و
 0/95بدست آمده است .البته الزم به ذکر است که  R2به تنهایی
نمیتواند دقت و صحت مدل را مورد سنجش قرار دهد ،زیرا این
پارامتر در واقع مقیاسی از کاهش میزان قابلیت تغییر پذیری
پاسخ 3بدست آمده با استفاده از متغیرهای مانع شونده 4در مدل
است .بنابراین از ضریب دیگری به نام ضریب تعیین تعدیل شده
( )Adj-R2استفاده میشود که اثرات شانسی متغیرها را بر برازش
و بهبود مدل پیشنهادی کاهش میدهد (Myers and
) .Montgomery, 2002ضریب پراکندگی )CV( 5میزان
پراکندگی دادهها را از میانگین نشان میدهد .به طور کلی CV ،و
 Adj-R2مناسب بودن مدل را ارزیابی میکنند و به ترتیب برای
تخلخل  3/1و  0/9و قطر الیاف  6/41و  0/8میباشند.

4 Repressor Variables
5 Coefficient Of Variation
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جدول  .1طرح مرکب مرکزی و نتايج آزمايشات

متغیرهای وابسته

متغیرهای مستقل
شماره تیمار

ولتاژ
(کیلوولت)

سرعت خروج محلول
(میلیلیتر بر ساعت)

فاصله الکتروریسی
(سانتیمتر)

قطر الیاف
(نانومتر)

تخلخل
(درصد)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

18
12
15
18
18
15
20
15
15
10
15
15
15
15
15
12
12
15
12
18

0/3
0/6
0/45
0/6
0/6
0/2
0/45
0/45
0/45
0/45
0/45
0/45
0/45
0/7
0/45
0/3
0/6
0/45
0/3
0/3

17/5
10/5
14
17/5
10/5
14
14
8
20
14
14
14
14
14
14
10/5
17/5
14
17/5
10/5

974
1352
1198
1179
1040
928
988
930
1089
1364
1315
1201
1282
1321
1201
1264
1530
1198
1409
1030

64/31
69/41
77/96
63/12
65/53
60/4
61/3
60/24
68/88
67/98
78/36
75/56
79/5
66/62
76/36
63/92
63/13
76/96
69/98
58/98

جدول  .2آناليز واريانس بهينهسازی توليد نانوالياف

قطر الیاف (نانومتر)

مشخصه

درجه آزادی

مدل

9

465709/92

ولتاژ ()A
سرعت جریان ()B
فاصله ()C

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
4
5
20

300026/97
86191/5
33204/89
4/5
7200
6498
22156/96
7478/47
56183/65
51592/81
37971/31
13621/5
517302/73

AB
AC
BC
A2
B2
C2
Residual
Lack of Fit
Pure Error
Total

تخلخل غشاء (درصد)

مجموع مربعها

P-value

مجموع مربعها

P-value

0/0015

838/26

0/0001

0/0001
0/0037
0/0395
0/9783
0/2914
0/3148
0/0809
0/2829
0/0121
0/1017
-

38/40
15/35
21/72
5/63
1/24
50/35
136/40
302/60
256/71
40/56
30/31
10/25
878/82

0/0171
0/0981
0/0558
0/2926
0/6131
0/0086
0/0004
0/0001
0/0001
0/0921
-
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جدول آنالیز واریانس ( )2نشان دهنده باال بودن مقدار
ضریب تعیین برای دو پاسخ تخلخل غشاء و قطر الیاف میباشد
که بیانگر مناسب بودن مدل ارائه شده برای پیشبینی متغیرهای
وابسته است .عالوه بر این ،جدول آنالیز واریانس نشان داده است
که برای پاسخ قطر الیاف مشخصههای  C ،B ،Aو  C2معنیدار
هستند ( ،)P < 0/05در حالی که مشخصههای ،BC ،AC ،AB
 A2و  B2غیر معنیدار هستند ( .)P <0/05برای پاسخ تخلخل
غشاء نانوالیافی ،مشخصههای  B2 ،A2 ،BC ،Aو  C2معنیدار
هستند .مدلهای تجربی نهایی با حذف مشخصههای غیرمعنیدار
بدست آمدند و به شرح زیر میباشند:
(رابطه )2
(رابطه )3

Porosity = 77.42 – 2.07A – 2.5 BC
– 4.03 A2 – 4.7 B2 – 4.33 C2
Diameter = 1230.23 – 183.18 A +
79.44 B + 49.3 C – 64.01 C2

 B ،Aو  Cبه ترتیب ولتاژ ،سرعت جریان و فاصله الکتروریسی
میباشند.
اثر پارامترهای الکتروريسی بر قطر الياف
ولتاژ

ولتاژ اعمال شده یکی از پارامترهای مهم و اساسی برای تولید

نانوفیبرهای یکنواخت و همگن است .در واقع ،با افزایش شدت
ولتاژ در یک فاصله ثابت ،به دلیل افزایش نیروی الکترواستاتیک
و اعمال نیروی بیشتر بر قطرات ،میانگین قطر فیبرها به طور
متناوب شروع به کاهش میکند .پس از مدتی به علت کاهش
زمان پرواز و در نتیجه کاهش نیروهای اعمال شده برای کشش
جت در فاصله ثابت ،میانگین قطر نانوفیبرها بعد از یک نقطه
مشخص به آرامی شروع به افزایش میکند .به طور کلی ،افزایش
ولتاژ میتواند هم تعداد و اندازه مهره و گرهها را افزایش دهد و
هم میتواند آنها را حذف کند و میانگین قطر نانوفیبرها را کاهش
دهد ) .(Myers and Montgomery, 2002در این تحقیق ،یک
رابطه معکوس بین قطر الیاف و ولتاژ اعمالی بدست آمده است.
همانطور که در شکل ( )1نشان داده شده است قطر فیبرها در شرایط
فاصله ثابت ،با افزایش ولتاژ اعمالی کاهش یافتهاند.
 Ahmadipourroudposhtو همکاران در سال  ،2015تولید نانوالیاف
پلیوینیل الکل را با استفاده از روش سطح پاسخ بهینه نمودند و
متغیر پاسخ ،میزان قطر الیاف و توزیع آن بود .دو پارامتر سرعت
جریان و ولتاژ اعمال شده در ارزیابی اولیه به عنوان مهمترین عوامل
®Design-Expert
 Softwareمتغیر
شناخته شدند .طراحی کامپوزیت مرکزی برای بهینهسازی
Factor Coding: Actual
)Diameter (nm
توزیع قطر استفاده شد ).(Ahmadipourroudposht et al., 2015
Design points above predicted value
Design points below predicted value
1530
928

1600

X1 = A: voltage
X2 = C: distance

1500
1400

1200
1100
1000
900

)Diameter (nm

1300

Actual Factor
B: flow rate = 0.45

12.03
17.57

13.51

15.78

15.00

14.00

)C: distance (cm

16.49

12.22
10.43

)A: voltage (kv

17.97

شکل  .1نمودار سه بعدی اثر ولتاژ بر قطر نانوفيبر در سرعت جريان  0/45ميلیليتر بر ساعت

سرعت خروج محلول پليمری

سرعت جریان خروج محلول پلیمری اثر مهم و قابل توجهی بر
مورفولوژی نانوالیاف الکتروریسی دارد و مقدار محلول مورد
استفاده در فرآیند الکتروریسی را تعیین مینماید .قطر الیاف با
سرعت جریان محلول پلیمری رابطه مستقیمی دارد .در واقع با

افزایش سرعت جریان محلول پلیمری ،قطر و ضخامت الیاف
افزایش مییابند .در هر زمانی ،در طول تشکیل نانوفیبر اگر گره و
مهره تشکیل شوند ،افزایش سرعت خروج محلول پلیمری باعث
افزایش اندازه آنها میشود .همچنین سرعت جریان بیش از
میزان بحرانی ،میتواند باعث اتصال الیاف به یکدیگر شود .این

نجفی و همکاران :بهينه سازی توليد و اصالح خصوصيات سطحی ...

پدیده هنگامی رخ میدهد که زمان کافی برای تبخیر حالل وجود
ندارد ،به طوری که الیافی که در کنار هم قرار دارند ،به خوبی
خشک نمیشوند و از مناطق مختلف به یکدیگر متصل میشوند.
در نتیجه ،حداقل سرعت جریان خروج محلول پلیمری برای
تشکیل یک مخروط تیلور پایدار در نوک سوزن پیشنهاد میگردد
) .(Li and Wang, 2013همانطور که در شکل ( )2نشان داده شده
است ،قطر الیاف به علت افزایش سرعت جریان خروج محلول از
نوک سوزن ،افزایش یافته است .به طور کلی ،توصیه میگردد که
سرعت جریان محلول برای تشکیل نانوفیبرهای یکنواخت و نازک
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به اندازه کافی پایین باشد .در همین راستا Ray ،و همکاران در
سال  2011از روش سطح پاسخ برای پیشبینی قطر نانوالیاف
 Tio2استفاده نمودند و اثر پارامترهای دستگاه الکتروریسی
(سرعت جریان محلول پلیمری ،فاصله الکترودها و ولتاژ اعمال
شده) را بررسی نمودند .نتایج آنها بیانگر آن بود در شرایط
اختالف پتانسیل  40کیلوولت ،فاصله الکترودها  32/5سانتیمتر
و حداقل سرعت جریان محلول پلیمری ( 0/6میلیلیتر بر ساعت)،
حداقل قطر الیاف  43نانومتر و توزیع مناسب بدست میآید (Ray
Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
).and Lalman, 2011
)Diameter (nm
Design points above predicted value
Design points below predicted value
1530
928

1600

X1 = A: voltage
X2 = B: flow rate

1500
1400

1200
1100
1000
900

)Diameter (nm

1300

Actual Factor
C: distance = 14.00

12.03
0.60

13.51

0.52

15.00

0.45

)B: flow rate (ml/h

16.49

0.38
0.30

)A: voltage (kv

17.97

شکل  .2نمودار سه بعدی اثر سرعت خروج محلول پليمری بر قطر الياف در فاصله  14سانتیمتر

فاصله بين نوک سوزن و الکترود انباشتگر

فاصله بین نوک سوزن و الکترود انباشتگر تاثیر مستقیم بر زمان
پرواز جت الکتروریسی و نیروی میدان الکتریکی دارد .هنگامی که
فاصله بین نوک سوزن و الکترود انباشتگر کاهش یابد ،جت
الکتروریسی در زمان کمتری به الکترود انباشتگر میرسد .به طور
خالصه ،اگر این فاصله بیش از حد کوتاه باشد ،زمان کافی برای
تبخیر حالل وجود ندارد و حالل باقیمانده سبب اتصال فیبرها به
یکدیگر و فرو رفتن در یکدیگر و ایحاد نقط اتصال میشود
) .(Angammana and Jayaram, 2016با توجه به این موضوع که
افزایش فاصله بین نوک سوزن و الکترود انباشتگر میتواند به
کاهش میانگین قطر الیاف منجر شود ،در بعضی موارد مشاهده
میشود که قطر الیاف با افزایش فاصله ،افزایش مییابد .این پدیده
ممکن است به دلیل کاهش نیروی میدان الکترواستاتیک و در
نتیجه باعث کمتر کشیده شدن الیاف میشود و میانگین قطر

آنها افزایش مییابد .شکل ( )3تاثیر فاصله الکتروریسی را بر
میانگین قطر الیاف نشان میدهد .تغییر در فاصله الکتروریسی اثر
قابل توجهی بر قطر الیاف نداشته است و احتما ًال به دلیل کاهش
قدرت میدان الکتریکی میباشد ،که باعث کمتر کشیده شدن
الیاف میشود.
اثر پارامترهای الکتروريسی بر تخلخل غشاء نانوفيبری

یکی از مهمترین ویژگیهای غشاءهای نانوفیبری ،تخلخل بسیار
باال آنها میباشد .تخلخل نسبت حجم خالی منافذ به حجم کل
از غشاء است .میزان تخلخل غشاءهای نانوفیبری عالوه بر ویژگی-
های شیمیایی و سطحی ،تحت تاثیر پارامترهای الکتروریسی هم
میباشد ) .(Moghadam et al., 2015در این مطالعه ،اثر تمام
پارامترهای الکتروریسی به تخلخل غشاء نانوفیبری الکتروریسی
بررسی قرار گرفت .همانطور که در جدول ( )2نشان داده شده
است ،از میان پارامترهای الکتروریسی فقط ولتاژ اعمالی تاثیر
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معنیدار بر تخلخل غشاء دارد و سرعت خروج محلول پلیمری و
فاصله الکتروریسی اثر معنیدار ندارند .شکل ( )4اثر ولتاژ اعمالی
بر تخلخل غشاء را توصیف میکند .عالوه بر این ،ولتاژ اعمال شده
اثر دوگانهای بر تخلخل غشاء دارد و با افزایش ولتاژ تا 15
کیلوولت ،تخلخل افزایش یافته است اما پس از آن ،افزایش ولتاژ
منجر به کاهش تخلخل غشاء شده است که احتماالً دلیل آن

اعمال نیروی بیشتر از حد است که موجب کاهش زمان پرواز
میگردد و حالل به خوبی تبخیر نشده است .در واقع ،برای رسیدن
به حداکثر تخلخل ،مقدار بهینه از سرعت جریان محلول پلیمری
و فاصله الکتروریسی باید به دست آید .در این مطالعه ،حداکثر
مقدار تخلخل در نرخ سرعت جریان  0/45میلیلیتر در ساعت و
Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
فاصله الکتروریسی  14سانتیمتر به دست آمد.
)Diameter (nm
Design points above predicted value
Design points below predicted value
1530
928

1600

X1 = A: voltage
X2 = C: distance

1500

Actual Factor
B: flow rate = 0.45

1400

1200
1100
1000
900

)Diameter (nm

1300

12.03
13.51

10.43
12.22

15.00

)A: voltage (kv

14.00

16.49

15.78
17.97

)C: distance (cm

17.57

شکل  .3اثر فاصله الکتروريسی بر ميانگين قطر الياف در سرعت جريان  0/45ميلیليتر در ساعت

Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
)porosity (%
Design points above predicted value
Design points below predicted value
79.497

80

58.987

70

Actual Factor
C: distanse = 14.00

65
60
55

)porosity (%

75

X1 = A: voltage
X2 = B: flow rate

12.03
13.51
0.60
15.00

0.52
0.45

16.49

)A: voltage (kv

0.38

)B: flow rate (ml/h

0.30

17.97

شکل  .4اثر ولتاژ اعمال شده بر تخلخل غشاء نانوفيبری در سرعت جريان  0/45ميلیليتر در ساعت و فاصله  14سانتیمتر
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اعتبارسنجی مدلهای پيشبينی شده

اعتبارسنجی مدل یک روش ایدهآل برای تعیین کارایی مدل است.
به منظور تولید یک غشاء نانوفیبری یکنواخت ،دارای تخلخل باال
و با ویژگیهای قطر کم و عدم تشکیل مهره و گرهها ،شرایط
مطلوب ذکر شده در این تحقیق باید مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین ،بهینهسازی نهایی برای متغیرهای وابسته صورت
پذیرفت .مقادیر بهینه بدست آمده برای ولتاژ اعمال شده ،سرعت

651

جریان و فاصله نوک سوزن تا الکترود انباشتگر به ترتیب 16/31
کیلوولت 0/39 ،میلیلیتر در ساعت و  15/44سانتیمتر میباشد.
جدول  3نشان میدهد که مقادیر تجربی و پیشبینی شده به
یکدیگر نزدیک هستند و مقدار انحراف کمتر از  5درصد است و
در نتیجه عملکرد مدل تأیید شده است .جدول  4نشان دهنده
مشخصات غشاءهای  PSFو  PSF/TR-100میباشد.

جدول  .3نتايج حاصل از مقادير تجربی و پيشبينی متغيرهای وابسته

متغیر

هدف

کمترین

بیشترین

پیشبینی شده

واقعی

خطا (درصد)

قطر (نانومتر)
تخلخل (درصد)

کم بودن
زیاد بودن

928
58/98

1530
79/49

1122/73
74/65

1069 ± 82/84
77/42

4/78
3/57

اثر سورفکتانت  TR-100بر مورفولوژی سطحی غشاء نانوفيبری

مورفولوژی سطحی غشاء نانوفیبری با استفاده از تصاویر الکترونی
( )SEMمشاهده و مورد بررسی قرار گرفت .شکل ( )5نشان دهنده
اثر سورفکتانت بر یکنواختی نانوفیبرها و مورفولوژی سطح غشاء
است .همانطور که در این شکل مشاهده میشود ،کیفیت و

یکنواختی نانوفیبرها افزایش و بهبود یافتهاند و قطر نانوفیبرها
حدود  20درصد کاهش یافته است که دلیل آن به خاطر کاهش
کشش سطحی محلول پلیمری و تشکیل راحتتر مخروط تیلور و
جت الکتروریسی میباشد و الیاف بیشتر کشیده شدهاند و قطر
کاهش یافته است.

شکل  .5تصاوير الکترونی مربوط به غشاءهای نانوفيبری ) PSF (Aو ) PSF/TR-100 (Bو منحنی توزيع قطر الياف غشاءها ) PSF (Cو )PSF (D
جدول  .4مشخصات غشاءهای  PSFو PSF/TR-100

نوع غشاء

میانگین قطر الیاف
(نانومتر)

تخلخل (درصد)

زاویه تماس (درجه)

مقاومت کششی
(مگاپاسکال)

PSF

1069 ± 82/84a

77/5 ± 4/5a

90/77

4/83

PSF/TR-100

919/2 ± 66/89b

80/5 ± 4b

103/35

6/13
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ويسکوزيته محلولهای پليمری

ویسکوزیته محلول پلیمری یک ویژگی مهم محلول پلیمری است
که بر تشکیل و مورفولوژی نانوفیبر تاثیر بسزایی دارد .به عنوان
مثال ،گزارش شده است که برای محلولهای پلیمری با غلظت
باال و ویسکوز ،قدرت کافی برای کشش محلول پلیمری و تشکیل
مخروط تیلور به دلیل انرژی الکتریکی کم وجود ندارد و قادر به
تولید نانوفیبر نمیباشند ) .(Gupta et al., 2005عالوه بر این،
زمانی که ویسکوزیته کم باشد جت الکترویسی ممکن است به
قطرات کوچک شکسته شود و هیچگونه الیافی شکل نگیرد .بر
اساس منابع موجود و تحقیقهای صورت گرفته ،ویسکوزیته
محلول پلیمری به طور عمده وابسته به وزن مولکولی پلیمر است.
پلی سولفون یک پلیمر با وزن مولکولی کم است و به این ترتیب
انتظار می رود که این پلیمر مناسب برای تشکیل فیبر باشد.
ویسکوزیته محلول  PSFو  PSF/TR-100به منظور بررسی اثر
سورفاکتانت در تشکیل الیاف اندازهگیری شد .ویسکوزیته  PSFو
 PSF/TR-100به ترتیب  1/006و  0/715پاسکال.ثانیه بود.
بنابراین ،انتظار میرود که اضافه کردن سورفاکتانت به محلول
پلیسولفون به دلیل کاهش ویسکوزیته آن ،منجر به بهبود کیفیت
الیاف شود Aykut .و همکاران در سال  2013گزارش نمودند که
با افزودن  TR-100به محلول پلیمری پلیآکریل نیتریل ()PAN

موجب کاهش قطر الیاف و افزایش یکنواختی شده است .آنها
همچنین گزارش نمودند که کاهش قطر الیاف به دلیل تشکیل
پیوند هیدروژنی بین سورفکتانت  TR-100و محلول پلی آکریل
نیتریل و همچنین تعامل آبگریز زنجیره کربنی  TR-100و پلی
آکریل نیتریل است ).(Aykut et al., 2013
ويژگیهای توپوگرافی

تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی ( )AFMبه طور گستردهای برای
تجزیه و تحلیل ویژگیهای توپوگرافی فیلمها و غشاءها مورد
استفاده قرار میگیرند .در واقع ،این روش برای مشخص کردن
زبری سطح (پارامتر کمی) و ویژگیهای ساختاری (پارامتر کیفی)
استفاده شده است .ویژگیهای سطحی غشاء نانوفیبری ساخته
شده با آنالیز  AFMمورد بررسی قرار گرفته است و شکل ()6
نشاندهنده تصاویر  AFMمیباشد .در این تصاویر مشاهده می-
گردد که غشاء نانوفیبری پلیسولفون بدون سورفکتانت دارای Ra
و  Rqبه ترتیب  593/15و  661/2نانومتر میباشد و بعد از افزودن
سورفکتانت ،کاهش قابل توجهی در زبری سطح مشاهده گردیده
است دلیل آن کاهش قطر الیاف تشکیل دهنده غشاء میباشد که
موجب کاهش زبری کل سطح غشاء شده است و نتایج آن با
تصاویر  SEMهمخوانی دارد.

شکل  .6تصاوير ميکروسکوپ انيروی اتمی ( PSF :Aو )PSF/TR-100 :B

ميزان آبگريزی سطح غشاء

اندازهگیری زاویه تماس سطح غشاء نانوفیبری به منظور ارزیابی
میزان آبگریز بودن آن انجام شد .اندازه زاویه تماس عمدتاً وابسته
به ترکیب شیمیایی و ساختار هندسی سطح غشاء نانوفیبری است
) .(Ahmed, 2015همچنین ثابت شده است که زاویه تماس زیر
 30درجه نشان دهنده یک سطح بسیار آبدوست است

) .(Salarbashi et al., 2018زاویه تماس غشاء نانوفیبری ساخته
شده با  PSFو  PSF/TR-100به ترتیب  90و  103درجه بود ،که
نشان داد سطوح هر دو غشاء نانوفیبری ساخته شده ،آبگریز است.
عالوه بر این ،افزودن سورفکتانت به محلول پلیسولفون موجب
افزایش زاویه تماس غشاء میشود .همچنین افزایش میزان
آبگریزی را میتوان به تغییرات توپوگرافی غشاء در اثر افزودن
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سورفکتانت نسبت داد .در واقع ،به علت کاهش زبری سطح ،سطح
تماس بین سطح جامد و قطره تغییر کرد و در نتیجه میزان
آبگریزی سطح غشاء افزایش یافت ;(Dhakate et al., 2010
) .Zhang et al., 2008این نتیجه توسط تجزیه و تحلیل AFM
که در باال شرح داده شده ،تائید میگردد Rao .و همکاران در سال
 ، 2010نشان دادند که زاویه تماس با آب یک پارامتر مهم برای
تعیین ویژگی میزان جذب آب است .عالوه بر این ،سطوح با مقدار
زاویه تماس کمتر (آبدوستتر) برای پوشش دادن ذرات از طریق
فعل و انفعاالت الکترواستاتیک و قطرات آب مناسبتر هستند
) .(Rao et al., 2010نیروی چسبندگی نیز جهت بررسی
ترشوندگی سطوح مواد جامد استفاده میشود ;(Ahmed, 2015

) .Salarbashi et al., 2016این پارامتر با استفاده از معادله زیر
محاسبه میشود ):(Ahmed, 2017; Fleming et al., 2011
A = (1 + cos θ). yL
(رابطه )4
در این فرمول  θ ،Aو  yLبه ترتیب برابر نیروی چسبندگی،
زاویه تماس و کشش سطحی مایع (کشش سطحی آب مقطر برابر
با  72/8میلینیوتن بر متر) است.
مقدار نیروی چسبندگی برای پلیسولفون و پلیسولفون به
همراه سورفکتانت به ترتیب  4/07و  15/85بدست آمد و میتوان
نتیجه گرفت که افزودن سورفکتانت موجب افزایش هر دو پارامتر
زاویه تماس و نیروی چسبندگی میشود.

شکل  .7ميزان زاويه تماس برای غشاءهای نانوفيبری ( PSF :Aو )PSF/TR-100 :B

طيفسنجی فروسرخ تبديل فوريه

طیفهای  FTIRمربوط به پلیسولفون و پلیسولفون به همراه
سورفکتانت در شکل ( )8نشان داده شده است .در پیک مربوط به
نمونه پلیسولفون ،چند پیک در عدد موجی  500تا 4000
مشاهده میشود .پیکهای مربوط در دامنه عدد موجی  3200تا
 3500مربوط به کشش گروههای هیدروکسیل میباشد و پیک
اصلی در دامنه عدد موجی  2850تا  2950مربوط به ارتعاش
کششی  –C-Hاست (Fleming et al., 2011; Rupiasih et al.,
) .2013در پیک مربوط به نمونه پلیسولفون به همراه سورفکتانت
در دامنه عدد موجی  600تا  ،3500بعد از افزودن سورفکتانت
1 Tensile Strength

تغییر و جا به جایی در محل پیکها مشاهده نشده است و ساختار
اولیه حفظ شده است .با این حال ،افزودن سورفکتانت به محلول
پلیمری منجر به افزایش اندکی در ناحیه زیر پیک  3500شده
است که مربوط به تعامل سورفکتانت و پلیمر پلیسولفون میباشد
که باعث عدم دسترسی به گروههای هیدروکسیل میشود.
مقاومت مکانيکی غشاء نانوفيبری

خصوصیات مکانیکی غشاءهای نانوفیبری پلیسولفون و
پلیسولفون به همراه سورفکتانت با اندازهگیری مقاومت کششی1
( )TSو افزایش طول تا نقطه شکست )EB( 2مورد تجزیه و تحلیل
2 Elongation At Break

 654مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،50شماره  ،3پاييز 1398

قرار گرفت .مقاومت کششی ،مقاومت مکانیکی غشاء را نشان می
دهد که توسط نیروهای منسجم در زنجیرههای نانوفیبری ایجاد
شده است .افزایش طول تا نقطه شکست ،نشان دهنده انعطاف
پذیری غشاء میباشد .ضخامت غشاءهای مورد اندازهگیری 150
میکرون بود و مقاومت کششی غشاء نانوفیبری پلیسولفون4/83 ،
مگاپاسکال بدست آمد که نشان دهنده مقاومت کششی پائین می
باشد .قابل توجه است که با افزودن سورفکتانت به محلول پلیمری،
مقاومت کششی غشاء به طور قابل توجهی افزایش یافت و به 6/13
مگاپاسکال رسیده است .عوامل مختلفی از جمله ترکیب
شیمیایی ،خواص ساختاری و تعامالتی بین نانوفیبرها با دیگر اجزا
ممکن است خواص مکانیکی غشاء نانوفیبری را تحت تأثیر قرار

دهد .اثر مثبت افزودن سورفکتانت ممکن است به دلیل تعامل
شیمیایی با پلیسولفون باشد که با تجزیه و تحلیل  FT-IRنسبت
داده شد و همچنین میتوان نتیجه گرفت با افزودن سورفکتانت
به دلیل کاهش قطر نانوالیاف و افزایش نسبت سطح به حجم و
ایجاد نقاط اتصال بین نانوالیاف ،مقاومت کششی غشاء افزایش می
یابد زیرا مقاومت مکانیکی غشاهای نانوفیبری ناشی از مقاومت
فیبرها نیست بلکه تعداد نقاط تماس و در نتیجه اصطکاک آنها
با یکدیگر است .در نتیجه هر چه قطر آنها کاهش یابد تعداد
نقاط تماس بیشتری ایجاد میشود .از سوی دیگر ،افزودن
سورفکتانت اثر معنیدار و قابل توجهی روی میزان افزایش طول
تا نقطه پارگی نداشت.

شکل  .8طيف  FTIRمربوط به نمونههای  PSFو PSF/TR-100

نتيجهگيری
در این پژوهش از روش سطح پاسخ بر پایه مرکب مرکزی برای
بهینهسازی و تولید غشاء نانوالیافی الکتروریسی از پلیمر پلی-
سولفون استفاده شده است .متغیرهای مستقل شامل ولتاژ اعمالی،
سرعت جریان محلول پلیمری و فاصله الکتروریسی بودند و
متغیرهای وابسته قطر نانوالیاف و تخلخل غشاء است .شرایط
بهینه برای ولتاژ اعمالی ،سرعت جریان محلول پلیمری و فاصله
الکتروریسی به ترتیب  16/31کیلوولت 0/39 ،میلیلیتر بر ساعت
و  15/44سانتیمتر بدست آمد .ضریب تبیین باالی بدست آمده

مدل نشان بودن کفایت و عملکرد باالی مدل میباشد .اضافه
نمودن سورفکتانت  ،TR-100باعث بهبود مورفولوژی سطح،
یکنواختی و کیفیت نانوالیاف شده است .نتایج آزمون  AFMبیانگر
کاهش قابل توجه در زبری سطح نانوالیاف با افزودن سورفکتانت
میباشد که با نتایج آزمون میکروسکوپ الکترونی همخوانی دارد.
همچنین افزودن سورفکتانت موجب افزایش آبگریزی و افزایش
مقاومت مکانیکی غشاء نانوالیافی شده است .به طور کلی ،غشاء-
های نانوالیافی توسعه یافته را میتوان به عنوان یک غشاء مناسب
برای کاربردهای غذایی و دارویی استفاده نمود.
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