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Дисертационният труд е обсъден и допуснат до защита на разширено заседание
на катедрения съвет на катедра „Основи на химичната технология” при Университет
„Проф.д-р Асен Златаров”-гр.Бургас.
Дисертационният труд е изложен на 125 страници и включва 62 фигури и 21
таблици. Използвани са 137 литературни източника. Резултати са представени на 2
научни конференции и публикувани в 3 научни статии.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на ………… от ………….ч. в
зала …….. , ОК в Университет „Проф.д-р Асен Златаров”-гр.Бургас.
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Използвани съкращения и обозначения
АСМ – атомно силова микроскопия
БНЕ – бутадиен-акрилонитрилов каучук
ГР - газоразделяне
Д - диализа
ДМАЦ - диметилацетамид
ДМСО - диметилсулфоксид
ДМФ - N,N – диметилформамид
ЕД - електродиализа
ИЧС – инфрачервена спектроскопия
МФ - микрофилтрация
НФ - нанофилтрация
ОО - обратна осмоза
ПАН – полиакрилонитрил
ПВ - первапорация
ПВА– поливинилов алкохол
ПВДФ - поливинилиденфлуорид
ПВАац – поливинилов алкохол ацеталиран
ПЕГ – полиетиленгликол
ПЕС – полиетерсулфон
ПЕТ – полиетилентерефталат
ПММА – полиметилметакрилат
РФС - рентгенова фотоелектронна спектроскопия
СЕМ – сканираща електронна микроскопия
ЦА – целулозен ацетат
ТХФ – тетрахидрофуран
ТЧП – температурночувствителен полимер
УФ - Ултрафилтрация
LCST – долна критична температура на разтворимост
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ВЪВЕДЕНИЕ
Бурното развитие в изучаването на мембранните процеси след края на 50-те
години на миналия век, поставя начало на ново направление в науката и техниката –
мембранните технологии. Това става възможно след като Рейд, малко след това Лоеб и
Соурираджан показват техническа възможност за използване на полупроницаеми
мембрани за опресняване на морска и солесъдържаща вода. Това е дало отправна точка
за създаването и

развитието на мембранните технологии, поставяйки пред

специалистите решаването на ред сложни задачи свързани с: разработването на
различни конструкционни мембранни апарати, технологични схеми, автоматизирането
и внедряването им в нови области на приложение, изучаване механизма на мембранно
разделяне на разтвори и колоидни системи, разработването на различни типове
мембрани, материали и техники за получаването им.
Мембранна технология е общ термин за редица различни характерни процеси на
разделяне, осъществявани при нормални температури. Тези процеси са обединени от
това, че във всеки от тях се използва мембрана. Мембранната технология за разлика от
филтруването е процес на разделяне на една течна или газова фаза на две други течни
или газови фази, едната от които е по-богата на задържаната компонента. Ето защо найважният елемент от тези процеси е „мембраната“. Съществува една взаимно
изключваща се зависимост между двата основни технологични параметъра в
мембраните: „проницаемост“ и „селективност“. Когато единия параметър нараства,
другия намалява. Този антагонизъм определя интереса на всички изследователи върху
намирането на нови компонентни състави и условия за формирането на мембраните и
създаването на специфични структури, които да минимизират противоречията между
основните мембранни параметри.
Компонентните състави и условията на формиране на мембраните се отразяват
най-вече върху избраната технология за формиране, а от там и върху структурата на
получените мембрани. Една от използваните технологии е фазовата инверсия. Тя е
специфичен, но наложил се процес за получаване на мембрани от полимерни разтвори.
Термодинамичното и кинетично описание на фазов разпад за многокомпонентна
система се затруднява от високата скорост, с която протича и от многото и различни
фактори влияещи върху механизма. Това създава трудности предварително да се
зададат условия и критерии на процеса, с които да се достигне до получаването на
желана

мембранна

структура.

Неопределената
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зависимост,

предлага

много

възможности за изследване на сложни фазовоинверсионни системи и формирането на
индивидуални структури и характеристики. Много често взаимодействието между
различни полимери, добавки, разтворители, утаителната среда е от особено значение за
фазовата инверсия и формиращите се мембранни структури, като за всяка система те
са индивидуални и специфични.
Това провокира търсенето на нови комбинации от компоненти и материали за
получаване на мембрани и изследване на структурите и характеристиките им и още подобри решения свързани с получаването и приложението им.
Развитието на мембранната наука днес се реализира чрез методите на
модификация на полимерните разтвори и полимерните мембрани. Определено се търси
съвместяване на различните полимери в структурата на мембраните, които да запазят
своите специфични свойства и да ги превърнат като свойства на мембраните. Едни от
тези полимерни компоненти, които все още са малко използвани и съвместявани с
много добрите филмообразуващи и хидрофилни свойства на полиакрилнитрилонитрила
и съполимерите му, са еластомерните материали и интелигентните полимери.
През 80-те години започва развитието на специфичен вид полимери наречени
„интелигентни” полимери, отличаващи се със способността да реагират бързо,
обратимо и със значителна промяна на малки изменения в параметрите на околната
среда. С възможностите си да „усещат”, „оценяват” и реагират те започват да намират
все по-широко приложение в технологиите и медицината, включително и обвързването
им с мембрани от класически полимери. Чрез включване или изключване
чувствителността, с промяна на окръжаващите я условия, се предизвиква бърза
промяна в технологичните възможности на мембраните и модифицирането им за
специфични приложения.
Всичко това определи целите и задачите в настоящия изследователски проект.
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Независимо от досегашните знания натрупани за синтетичните мембраните, в
литературата липсват цялостни и взаимно свързани резултати, относно контролираното
формирането на мембранни структури с предварително зададени характеристики и
възможности за оптимизирането им при получаването им чрез фазова инверсия от
многокомпонентни разтвори. Проведените изследвания в настоящата дисертационна
работа са насочени към:
Разработване на нови ултрафилтрационни асиметрични композитни мембрани
чрез фазова инверсия от разтвор при използване на бутадиен-акрилонитрилов
еластомер, температурночувствителен полимер, соли, разтворители и смеси от
разтворители като добавки в полиакрилoнитрилните разтвори.
За постигането на поставената цел са обхванати следните основни направления:
1. Проследяване

влиянието

на

бутадиен-акрилонитрилов

еластомер

върху

структурата и характеристиките на полиакрилонитрилните мембрани.
2. Изследване влиянието на диметилформамид и диметилсулфоксид и техни смеси
върху структурата и характеристиките на асиметрични полиакрилонитрилни
мембрани.
3. Изследване възможността за внасяне на температурночувствителни полимери в
структурата на мембраните и влиянието им върху технологичните параметри на
мембраните.
4. Изследване влиянието на други компоненти в полимерните разтвори с цел
оптимизиране на технологичните параметри на получените нови мембранни
структури.
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III. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
3.1. Получаване на полиакрилонитрилни мембрани с полимерни и неорганични
добавки
ПАН и съполимерите притежават свойства, даващи големи възможности за
получаване мембрани чрез фазова инверсия с различно приложение, но почти винаги с
подложка. Характерно за асиметричните структури е формирането и използването им
върху подложка, подсигуряваща механичната им стабилност при работа.
Мембраните с подложка имат по-добри характеристики от тези без подложка и
добавянето на БНЕ води до повишаване на проницаемостта на мембраните в широки
граници. Концентрацията на втория полимер се променя в два различни диапазона от
0.1 до 0.4 mass% (фиг. 1) и от 0.8 до 6 mass% (фиг. 2). Това ни дава възможност да
получим структури, които могат да бъдат използвани при различни продукти.

водопроницаемост, l/m2h

350

18%ПАН
18%ПАН
17.9%ПАН, 0.1%БНЕ
17.9%ПАН, 0.1%БНЕ
17.8%ПАН, 0.2%БНЕ
17.8%ПАН, 0.2%БНЕ
17.7%ПАН, 0.3%БНЕ
17.7%ПАН, 0.3%БНЕ
17.6%ПАН, 0.4%БНЕ
17.6%ПАН, 0.4%БНЕ

300
250
200
150
100
50
0
0

0.1

0.2

0.3

налягане, МРа

0.4

0.5

Фиг. 1. Хистерезисни криви на мембрани получени от ПАН и нарастващо количество
БНЕ от 0.1 до 0.4mass%.
В сравнение с мембраните получени само от полиакрилонитрил, добавката води
до повишаване на водопроницаемостта на мембраните и това особено добре се
проявява при налягания от 0.2 до 0.5 МРа (фиг.1). При тези малки концентрации на
еластомера водопроницаемостта нараства плавно от 80 до 350 l/m2h, при достатъчно
8

малка хистерезистна площ. При 4 и 6 mass%, водопроницаемостта достига до 3000–
3500 l/m2h и на практика надвишава тази намикрофилтрационните мембрани.

водопроиицаемост, l/m2h

4000

18%ПАН
18%ПАН
17.2%ПАН, 0.8%БНЕ
17.2%ПАН, 0.8%БНЕ
16%ПАН, 2%БНЕ
16%ПАН, 2%БНЕ
14%ПАН, 4%БНЕ
14%ПАН, 4%БНЕ
12%ПАН, 6%БНЕ
12%ПАН, 6%БНЕ

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

налягане, МРа
Фиг. 2. Хистрезисни криви на мембрани получени от ПАН и нарастващо количество
БНЕ от 0.8 до 6mass% с обща концентрация 18mass%
Естествено тази висока водопроницаемостта е дефинирана от структурата на
мембраните и по-точно от техния селективен слой. Промяната в структурата на тази
мембранна част може да бъде определена чрез измерване на нейната селективност
спрямо албумин (табл.1) или чрез визуално изследване при използването на СЕМ
(фиг.4). Албуминът е един от най-точните калибранти, поради това че е природен
продукт с най-тясно разпределение по молекулна маса. Определянето на неговата
концентрация се осъществява, чрез спектроскопия в ултравиолетова спектрална област.
Проницаемостта на мембраните спрямо албумин нараства незначително при
концентрации на БНЕ в диапазона 0.1-0.8 mass% и тези мембрани могат да сеизползват
за задържане на вещества с по-висока молекулна маса. При концентрации от 2 до 6
mass% БНЕ, настъпват чувствителни изменения в проницаемостта иселективносттаи
тeзи мембранни структури на практика могат да се използват като предфилтри.С
нарастване наконцентрацията на БНЕ,

настъпват чувствителни изменения в

селективния слойна мембраните.
Намаляват микропорите, а макропоровата структура навлиза в повърхностния
слой. С това могат да бъдат обяснени и резултатите отразени в таблица 1.
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Таблица 1. Проницаемост и селективност на мембраните спрямо албумин при налягане
0.3МРа, получени от полимерни разтвори на ПАН/БНЕ.
Galb,l/m2h φalb %

Състав на разтвори
ПАН/БНЕ, mass%
18.0 / 0.0
17.9 / 0.1
17.8 / 0.2
17.7 / 0.3
17.6 / 0.4
17.2 / 0.8
16.0 / 2.0
14.0 / 4.0
12.0 / 6.0

24
27
37
41
49
58
77
119
125

96
83
73
58
48
45
40
21
19

Достигнатата висока проницаемост попадаща в диапазона на микрофилтрация
не се реализира от характерната за микрофилтрационните процеси симетрична
структура на мембраните и за това

процеса протича със значителни загуби на

селективност (табл.1). Именно поради това бе обследван диапазон от концентрации на
БНЕ от 0.8 до 2 mass%, осигуряващ по-висока проницаемост на мембранната структура
(фиг.3).
450

18%ПАН
18%ПАН
17.2%ПАН, 0.8%БНЕ
17.2%ПАН, 0.8%БНЕ
17.0%ПАН, 1%БНЕ
17.0%ПАН, 1%БНЕ
16%ПАН, 2%БНЕ
16%ПАН, 2%БНЕ

водопроницаемост, l/m2h

400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

0.1

0.2

0.3

налягане, МРа

0.4

0.5

Фиг. 3. Хистерезисни криви на мембрани получени от ПАН и нарастващи количества
БНЕпри 18 mass% обща полимерна концентрация.
При чистата ПАН мембрана, ниската водопроницаемост (60 l/m2h) при 0.5 МРа
се определя не само от селективния слой, но и от малката пористост на мембранния
дренаж (фиг. 4A).
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С нарастване концентрацията на еластомера нараства и хистерезисната площ на
кривите G=f(P) като по чувствителни промени в тези криви се забелязва при налягания
от 0.3-0.5 МРа. Този факт показва, че пористостта нараства и в транспортната зона на
мембраните

и

тяхната механична стабилност може да се понижи

в определени

граници.

A - ПАН 18.0 mass %

A1 – повърхност

Б -17.2 mass% ПАН, 0.8 mass% БНЕ

Б1 – повърхност

В -14.0 mass% ПАН, 4.0 mass% БНЕ

В1 – повърхност

Фиг. 4. СЕМ на срез (А,Б,В) и повърхност (А1,Б1,В1) на мембрани получени от ПАН и
нарастващи количества БНЕ.
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От структурите във фигура 4 се вижда (от А до В) как еластомера разширява порите в
полимерния слой, както в селективната така и в дренажната област. Сканирането на
повърхността на мембраната доказва този ефект, изразяващ се във визуално нарастване
радиуса на порите на повърхността (А1,Б1,В1).

A-17.2mass%ПАН, 0.8 mass% БНЕ,
0.1 mass% CuSO4

A1– 17.2mass%ПАН, 0.8 mass% БНЕ,
0.1 mass% CuSO4- повърхност

Б-17.2 mass%ПАН, 0.8 mass% БНЕ,
0.3 mass% CuSO4

Б1- 17.2 mass%ПАН, 0.8 mass% БНЕ,
0.3 mass% CuSO4 – повърхност

В- 17.2 mass%ПАН, 0.8 mass% БНЕ,
В1-17.2 mass%ПАН, 0.8 mass% БНЕ,
0.5% massCuSO4
0.5mass%CuSO4 - повърхност
Фиг. 5. СЕМ на срез (А,Б,В) и повърхност (А1,Б1,В1) на мембрани получени от
разтворина ПАН, БНЕ и нарастваща концентрация на меден сулфат.
12

Тук възниква идеята да се запази или частично да се съхрани тази порестост,
която осигурява повишен транспорт на потока през мембраната, и да се възстанови
селективния и слой. Това може да се осъществи чрез промяна на физикохимичните
качества на полимерните разтвори. Солите са едни от основните компоненти, които се
използват за корекция на вискозитета и солватационите отнасяния в разтвори. Найчесто се използват литиеви соли поради малкия атомен радиус на лития и ниската му
солватообразуваща функция.
Изследваната полимерна система (ПАН/БНЕ), притежава достатъчно много и
различни функционални групи. От друга страна наличието на π-електронни двойки,
концентрирани при кислородния атом на ДМФ, определя високата донорна способност
на разтворителя. Това предполага промени в системата, ако се внесе CuSO4,
притежаващ доказани комплексообразуващи свойства. Присъствието му може да
инициира сложни взаимодействия, които да се отразят положително на хомогенността
на полимерния разтвор, а от там и върху формирането на селективния слой, а и на
структурата като цяло. На лице е съществена промяната в структурата на тези
мембрани, наблюдавана

при резултатите от СЕМ на фигура 5. Изследваните

структурите от А до В и от А1 до В1 потвърждават възможността за обратимост в
процеса формиращ селективния слой на мембраната и нейната повърхност. Особено
атрактивни са резултатите за намаляване размера на порите на повърхността ( от А1 до
В1). Това е един относително стабилен процес на получаване на много малки пори с
близки по размер радиуси, който дава възможност да се получат мембрани с близки, но
различни по стойност характеристики.
Този феномен от присъствието на Cu2+ в полимерните разтвори беше изяснен,
чрез изследване на вискозитета на разтворите и спектралните им характеристики.
Вискозитета на полимерните разтвори (фиг.6) беше определен в един доста широк
диапазон от стойности на скоростта на срязване на ротационния модул. Целта е да се
получи информация за надмолекулното структуриране в разтворите, което е от
значение при формиране на мембраните.
Присъствието на БНЕ води до понижаване на вискозитета. От тук протичат
процеси на формиране на мембрани при по-ниски вискозитети на разтвора.
Присъствието на Cu2+ не влияе съществено на вискозитета и реологията на разтворите,
въпреки че това присъствие определя нови характеристики на мембраните.
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lg η

6
5
4
3
18%ПАН
17.2%ПАН,0,8%БНЕ
17.2%ПАН,0.8%БНЕ,0.1%СuSO4
17.2%ПАН,0.8%БНЕ,0.3%СuSO4
17.2%ПАН,0.8%БНЕ,0.5%СuSO4

2
1
0

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4

lg τ
Фиг. 6. Криви на течене на полимерни разтвори на 17.2 mass % ПАН съдържащи 0.8
mass % БНЕ и различна концентрация на CuSO4.
Получените по този начин мембрани са охарактеризирани и това е показано чрез
фигура 7 и таблица 2. Участието на Cu2+ в полимерните разтвори е

повлияло

структурирането на мембраните, видно от понижената им водопроницаемост

и

подобрена хистерезисна площ.
200

18%ПАН
18%ПАН
17.2%ПАН, 0.8%БНЕ
17.2%ПАН, 0.8%БНЕ
17.2%ПАН, 0.8%БНЕ, 0.3%CuSO4
17.2%ПАН, 0.8%БНЕ, 0.3%CuSO4

водопроницаемост,l/m

175
150
125
100
75
50
25
0
0

0.1

0.2

0.3

налягане, МРа

0.4

0.5

Фиг. 7. Хистерезисни криви на мембрани получени ПАН полимерни разтвори и с
добавки от БНЕ и CuSO4.
Мембраните получени с участието на Cu2+ притежават свойства между тези само
от ПАН и тези от ПАН и БНЕ. Малката хистерезистна площ на тези мембрани в целия
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диапазон от налягания показва добрата структурираност в асиметрията. От резултатите
на фигура 7 може да се съди, че морфологията на мембраната се отразява върху
проницаемостта, характерен параметър за свойствата и при задържане на реална
белтъчна компонента (табл.2).
Теоретичната зависимост между проницаемостта и селективността се отчита при
задържането на албумин, като ролята на БНЕ и Cu2+ е ясно изразена. Нарастването на
БНЕ променя чувсвително селективността на мембраните от 96% до 19%, а
съдържанието в полимерния разтвор на Cu2+ от 0.1 mass% до 0.5 mass% възстановява
тази селективност до 75%.
Таблица 2. Проницаемост и селективност на мембраните спрямо албумин при
налягане 0.3 МРа получени от разтвори съдържащи ПАН и нарастващи количества БНЕ
и CuSO4.
Състав на полимерни разтвори, mass%

Galb,

φalb,

l/m2h

%

18.0%ПАН

24

96

17.2%ПАН,0.8%БНЕ

58

45

17.2%ПАН, 0.8% БНЕ, 0.1%CuSO4

56

44

17.2%ПАН, 0.8% БНЕ, 0.3%CuSO4

36

50

17.2%ПАН, 0.8% БНЕ, 0.5%CuSO4

28

75

14.0% ПАН,4.0% БНЕ

119

21

12.0% ПАН,6.0% БНЕ

125
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Следователно от горните резултати вниманието ни трябва да бъде насочено
върху влиянието на Cu2+ върху разтворителя и функционалните групи на полимера. За
това са проведени изследвания с инфрачервена спектроскопия. Спектрално са
изследвани разтворите посочени на фигура 8.
Наблюдава се разцепване на спектралната ивица (фиг. 8,№3) в резултат на
затормозяване на конформационни състояния, които се определят от движението на
молекулите на разтворителя. След добавяне в общия полимерен разтвор на Cu2+, които
като силен акцептор на електрони се разпределят

равномерно

и

ориентират

молекулите на ДМФ равномерно в целия разтвор. Доказателство е спектралната
ивица с пик при 1669 сm-1, която след разцепването при добавянето на БНЕ се
възстановява с добавянето на Cu2+ (фиг.8, №4).
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№1

№2

№3
№4
Фиг. 8. ИЧ спектри на разтвори: №1-ДМФ, №2-ПАН,ДМФ, №3– ПАН,БНЕ,ДМФ, №4ПАН,БНЕ,ДМФ, CuSO4.
Потвърждение на горните разсъждения се постига с резултатите, получени чрез
абсорбционна спектроскопия във видимата спектрална област. Анализирани са проби
от Cu2+ във вода и в ДМФ. Чрез тях се търси доказателство, че надмолекулната
модификация в мембраните се дължи именно на комплексообразуващите свойства на
Cu2+. На фигура 9 ясно се виждат пиковете съответстващи на поведението на Cu2+.
Двата разтвора видимо имат различни цветове и във видимата спектрална област
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електролитния воден разтвор на CuSO4 показва пик при λ =780 nm (линия 2) отговарящ
на цвят зависещ от типа взаимодействие, в случая дисоциационно.

Фиг. 9. Спектри във видимата област на разтвори: 1- Cu2+ в ДМФ, 2-Cu2+ във вода .
В спектъра на Cu2+- ДМФ този пик се отмества при
промяна

на

цвета

дължаща

се

на

друго

λ=749 nm (л.1), поради

взаимодействие,

а

именно

комплексобразуването.
3.2. Получаване на композитни мембрани от разтвори на полиакрилонитрилдиметилформамид-диметилсулфоксид
Обследвахме възможността за формиране на мембрани от разтвори с различни
съотношения на ПАН и ДМСО. Предварителни проби показаха, че разтвори с
концентрации в диапазона от 15 mass% до 18 mass% ПАН са най-подходящи за
формиране на УФ мембрана.
Водопроницаемостта е най-висока при 16 mass% ПАН, но достига едва до 80
l/m2h при 0.5 МРа.

Етап в процеса на формиране на структурите е използваната

температурна обработка във водна среда с температура - 80оС. Избраната температура
е определена от характерната за използвания ПАН температура на встъкляване.
Разглеждайки показаните в таблица 3 резултати за селективност и проницаемост
на същите мембрани при налягане 0.3 МРа спрямо калибрант албумин отчитаме,
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отново че мембраната от 16 mass% разтвор показва почти трикратно по-висока
селективност спрямо албумин, отколкото другите две мембрани, макар и с много ниска
проницаемост.
Таблица 3. Проницаемост и селективност спрямо вода и албумин при 0.3 MPa на
мембрани от съответните разтвори.
Състав на
полимерни разтвори

GH2O,
l/m2h

Galb,
l/m2h

φalb,
%

15 mass %ПАН/ДМСО

5

5

21

16 mass %ПАН/ДМСО

24

7

76

18 mass %ПАН/ДМСО

6

4
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Получените резултати показват, че влияние върху поровата структура може да
оказва в последствие процесът на температурна обработка. Проследяването на този
ефект осъществихме като използвахме два хомогенни разтвора с еднакви полимерни
концентрации 16 mass% ПАН в различни разтворители – ДМФ или ДМСО.
От анализираните разтвори, чрез фазова инверсия са формирани мембрани, от
които определени образци са температурно необработени, обработени при 60OC и
при 80OC за 10min. Температурната обработка (накаляване) е процес, който премахва
напрежението в полимерната структура и в резултат на релаксационни процеси
осъществявани в зоната на температурата на встъкляване (Тg) на полимера, създава
условия за преструктуриране на поровата структура.
Технологията за получаване на мембраните включваща интензивното им
промиване,

изключва

остатъчни количества разтворител, който

в процеса на

температурна обработка да е причина за модифициране на мембраните. Промените,
които настъпват в резултат на температурната обработка на практика са в резултат
на променяща се структура. Температурно необработената структура на мембраната,
получена при участието на ДМСО, е с много по-висока водопроницаемост при
всички налягания (фиг.10 и 11), 2 пъти по-висока спрямо α химотрипсин и близки
селективност и проницаемост спрямо албумин при 0.3 МРа (табл.4).
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водопроиицаемост, l/m2h

1200

16% ПАН, ДМСО
16% ПАН, ДМСО
16% ПАН, ДМСО-60оС
16% ПАН, ДМСО-60оС
16% ПАН, ДМСО-80оС
16% ПАН, ДМСО-80оС

1000
800
600
400
200
0
0

0.1

0.2

0.3

налягане, МРа

0.4

0.5

Фиг. 10. Хистерезиси на мембрани получени от разтвор с ДМСО, температурно
необработени и обработени при 60°С и 80°С.

водопроиицаемост, l/m2h

700

16% ПАН, ДМФ
16% ПАН, ДМФ
16% ПАН, ДМФ-60оС
16% ПАН, ДМФ-60оС
16% ПАН, ДМФ-80оС
16% ПАН, ДМФ-80оС

600
500
400
300
200
100
0
0

0.1

0.2

0.3

налягане, МРа

0.4

0.5

Фиг. 11. Хистерезиси на мембрани получени от разтвор с ДМФ, температурно
необработени и обработени при 60°С и 80°С.
Термичната обработка при 80оС, близка до Тg на използвания полимер,
предизвиква приемлива промяна на водопроницаемостта (фиг. 11) за мембрани
получени при разтворител ДМФ. Оптимизира се селективността на мембраните при
задоволителна проницаемост спрямо калибрантите (табл.4). Същите мембрани
получени с разтворител ДМСО и обработени при 80оС драстично понижават своята
проницаемост спрямо вода и разтвор на белтък, до степен на невъзможност за
експлоатация.
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Таблица 4. Проницаемост и селективност на мембраните

спрямо албумин и α

химотрипсин при 0.3 МРа.
показатели

GН2О,

G alb,

φalb,

G trips,

φ trips,

l/m2.h

l/m2.h

%

l/m2.h

%

16 mass%ПАН, ДМСО ненак.

735

45

96

92

69

16 mass% ПАН, ДМСО - 60 оС

52

32

92

40

58

16 mass% ПАН, ДМСО - 80 оС

24

7

86

10

54

16 mass% ПАН, ДМФ - ненак.

478

40

90

47

64

16 mass%ПАН, ДМФ - 60 С

119

46

91

80

23

16 mass%ПАН, ДМФ - 80оС

54

24

91

26

38

състав и условия

о

Съвсем не стоят така нещата ако същата мембрана е накалена при 60°С за
същото време. Температурата не е избрана случайно. В мембранните инсталации
обикновено периодичното регенериране, се осъществява при температури от 50 до
60оС. Това гарантира, че поровата структура е фиксирана и няма да се променя в
етапа

на експлоатация. От данните за технологичните характеристики (табл.4) се

вижда, че мембраната притежава оптимални стойности за водопроницаемост,
съизмерими

с

накалената

при

80оС мембрана от разтвор с ДМФ. Относно

селективност и проницаемост спрямо двата вида белтъчни компоненти дори я
превъзхожда.
Всички условия, при които

протича фазовата инверсия са едни и същи,

разликата за двете мембрани е само разтворителя. Междумолекулната организацията
в двата разтвора е оценена на базата на резултатите за динамичния вискозитет
(фиг. 12) и ИЧ спектроскопия (фиг. 13). Структурната организация на разтвора на
ПАН/ДМСО е с по-висок вискозитет в сравнение ПАН/ДМФ. Това би трябвало да
повлияе върху скоростта на фазова инверсия и да е причина за разлики в
мембранната структура. Наличието на взаимодействие между разтворителите и
полимера се отчита и от изследването на разтворите чрез ИЧ спектроскопия
(фиг.13). В тях откриваме съществено понижение в интензитета на ивицата,
характеризираща O=S групата при 1026cm-1 и за характеристичната ивица на C=O
групата при 1661 cm-1. Вероятно тези промени се дължат на координационни
взаимодействия с функционални групи на ПАН или на други междумолекулни
20

взаимодействия. Степента на тези взаимодействия на практика се отразяват на
вискозитета на системата.

lg η

4,25

16%ПАН, ДМСО
16%ПАН, ДМФ

4
3,75
3,5
3,25
3
2,75
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

lg τ

3,5

4

Фиг. 12. Криви на течене на полимерни разтвори на 16 mass % ПАН и 84 mass% ДМФ
или ДМСО.

А.

A1.

Б.

Б1.

Фиг. 13. ИЧ спектри на проби: ДМСО(A), ПАН/ДМСО (A1), ДМФ (Б), ПАН/ДМФ (Б1).
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Както и очаквахме мембранната морфология, от различните разтворители
непосредствено след коагулация, е различна. По-вискозният разтвор реализира
асиметрична структура с по-добре структуриран и проникващ в по-голяма дълбочина
селективен слой (фиг.14А) и по-големи вътрешни макропори в сравнение с мембрана
от разтвор на ПАН при разтворител ДМФ.
Следователно температура от 80оС се оказва неподходяща за мембранната
структура

формирана при разтворител ДМСО (фиг.14 A2). Тази особеност,

позовавайки се на СЕМ можем да си обясним със спецификата на първичната
структурата (фиг.14 А), като при тази температура и продължителност на обработка
предимно селективният слой се деформира чрез повърхностно уплътняване.

А

Б

А1

Б1

А2

Б2

Фиг. 14. СЕМ на срез на мембрани формирани при използването на ДМСО –А, ДМФ –
Б и температурно необработени, обработени при 60°С – А1, Б1 и обработени при 80°С –
А2, Б2.
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Използваният АСМ анализ (фиг. 15) регистрира различия и на повърхността на
мембраните, при температура на обработка от 60оС. Грапавостта на повърхността на
мембрани от разтвор ПАН/ДМСО е значително по-ниска от тази при мембрани от
разтвор ПАН/ДМФ. При температури от 80оС този процес би продължил с прекомерни
деформации предизвикващи максимално уплътняване на повърхността и чувствително
понижение на проницаемостта през мембраните, каквото и се получава.
При използването на ДМФ имаме недостатъчни капилярни контракции при
60оС, в резултат от наличието на по-малък по дебелина селективен слой. Уплътнението
се осъществява само в резултат на поведението и характеристиката на полимера в
селективния слой и то при температурна обработка при 80оС.

А

Б

Фиг. 15. АСМ анализ на мембрани получени от 16 mass% ПАН при участието на
разтворител: А – ДМСО, Б – ДМФ и накалени при 60 оС.
В заключение може да обобщим, че различните резултати за двете мембрани се
определят от физични структурни промени, които настъпват в резултат на различна
порова структура. Причината е в използването на различни разтворители, тъй като
всички други условия са идентични (характеристики на полимера, процентен състава
на разтворите, условия на получаванеи др.).
Интересът ни се насочи към това каква мембранна структура би се получила
след фазова инверсия на ПАН разтворен в смес на ДМФ и ДМСО. Освен това ще е
възможно температурно да обработим мембраните при по-ниска температура. Добрите
резултатите от мембрани при 16 mass% ПАН в отделните разтворители ни подсказа да
използваме същата полимерна концентрация при разтваряне с участието и на двата
разтворителя. Работихме с разтвори, в които съотношението между ДМФ и ДМСО е
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2:1 и 1:1. Добрите резултатите от мембрани при 16 mass% ПАН в отделните
разтворители ни подсказа да използваме същата полимерна концентрация при
разтваряне с участието и на двата разтворителя. Работихме с разтвори, в които
съотношението между ДМФ и ДМСО е 2:1 и 1:1.
Направени са изследвания с ИЧ спектроскопия на полимерните разтворите при
съотношение на ДМФ:ДМСО - 1:1 и 2:1 и сравнени със спектрите на чистите
разтворители (фиг.16), смятаме че изменения има в интензитета на ивиците
характеризиращи: С=О групата от ДМФ при 1061cm-1, S=O групата от ДМСО при 1026
cm-1, С-Н връзките в ДМФ в интервала 1400-1500 cm-1 и при 1100cm-1.

Б.

A.

В.

Г.

Фиг. 16. ИЧ спектри на проби от разтвори: ДМФ (A), ДМСО (Б), ДМФ/ДМСО- 1:1 (B),
ДМФ/ДМСО - 2: 1 (Г).
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От това предполагаме, че възникват и междумолекулни взаимодействия между
разтворителите, които биха се отразили на разтварящата им функция спрямо ПАН, и на
вискозитета.
lg η

4

3,5

3

16%ПАН, ДМСО
16%ПАН, ДМФ
16%ПАН, ДМФ 1:1 ДМСО
16%ПАН, ДМФ 2:1 ДМСО

2,5
0

1

1,25 1,5 1,75

2

2,25 2,5 2,75

3

3,25 3,5 3,75 3,25 3,5 3,75

4

lg τ
Фиг. 17. Вискозитет на полимерни разтвори получени при използването на ДМФ и
ДМСО и техните смеси.
Промяната във вискозитета на разтворите с различни разтворители и техните
смеси (фиг.17) запазва тенденцията за по-висок вискозитет с участие на ДМСО и
пропорционална промяна към намаляване спрямо участието му при използване на два
разтворителя със запазване хомогенността на разтворите.
Визуална информация за морфологията на мембрани с разтворител – смес от
ДМФ и ДМСО(1:1) е получена от СЕМ и АСМ анализ. Порите на повърхността са с
видимо много малък радиус (фиг.18-Б,В) и в селективния слой са добре оформени
(фиг.18-А). В дълбочина се обобщават в порови канали със значително по-голям радиус
(фиг.18-А). Инициирането на такива пори се дължи вероятно на по-бързото изпаряване
на ДМСО от повърхността в сравнение с ДМФ. Структурирането на порите в
дренажната част по време на коагулацията, се определя в по-голяма степен от
съдържанието на ДМФ, с което може да се обясни структурирането им.
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А.

Б.

В.
Фиг. 18. СЕМ (А – срез, Б – повърхност) и АСМ (В - повърхността) на температурно
необработена

мембрана, получена от 16 mass.%

разтвор на ДМФ и ДМС в

водопроницаемост, l/m2h

съотношение 1:1.
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16%ПАН, ДМФ 1:1 ДМСО
16%ПАН, ДМФ
16%ПАН, ДМСО
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Фиг. 19. Водопроницаемост на температурно обработени при 60оС мембрани, получени
от чисти и смеси на разтворители.
Присъствието на ДМСО в смес от разтворители при разтвори за получаването на
ПАН мембрани е определящо за избор на температура от 60оСза термична обработка.
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Фиксирането на структурата е свързано с деформации предимно в транспортната зона,
намалявайки проницаемостта. В селективния слой те са по-слаби и засягат по-малките

водопроницаемост, l/m2h

по размер пори имащи отношение към задържането на α химотрипсин (табл.5).
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Фиг. 20. Водопроницаемост на температурно обработени при 80оСмембрани получени
с чисти и смеси на разтворители.
Таблица 5. Проницаемост и селективност на мембрани спрямо албумин и α
химотрипсин при 0.3 МРа, получени от 16mass% ПАН разтвори с индивидуални и
смеси от разтворители и термичнообработени при различни условия.

G
2
l/m
h
alb,
45

φalb ,
%
96

G trips,
l/m2h
92

φ trips,
%
69

ПАН, ДМФ ненакал.

40

90

47

64

ПАН, ДМФ 1:1 ДМСОненакал.

48

90

305

11

ПАН, ДМФ 2:1 ДМСО

57

87

251

15

32

92

40

58

46

91

80

23

47

96

56
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41

93
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62

7

76

10

54

24

91

26

38

13

95

13

85

15

96

16

75

Състав на разтвори и условия
на мембранна обработка
ПАН, ДМСО ненакал.

ненакал.
о

ПАН, ДМСО

60 С

ПАН, ДМФ 60оС
о

ПАН, ДМФ 1:1 ДМСО 60 С
о

ПАН, ДМФ 2:1 ДМСО

60 С

о

ПАН, ДМСО 80 С
о

ПАН, ДМФ 80 С
80оС

ПАН, ДМФ 1:1 ДМСО
о

ПАН, ДМФ 2:1 ДМСО80 С
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Установявайки оптималните отношения между разтворителите ние можем да
използваме и внасянето на адитиви-вода и соли към системата, за да проследим
влиянието им при формиране на мембраната и как биха се повлияли характеристиките
им от различни температури на последваща обработка.
Таблица 6. Проницаемост и селективност на мембраниспрямо албумин при 0.3 МРа,
получени от разтвори съдържащи 16 mass% ПАН, 4 mass% вода и смеси от
разтворители,след различни условия на термична обработка.
Състав на разтвори и условия
на мембранна обработка

Galb,
l/m2h

φalb,
%

ПАН, Н2О, ДМФ1:1 ДМСО ненак.
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92

ПАН, Н2О, ДМФ3:1 ДМСОненак.
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96

ПАН, Н2О, ДМФ1:1 ДМСО

60 оС

43
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ПАН, Н2О, ДМФ3:1 ДМСО

60 оС

43

99

ПАН, Н2О, ДМФ1:1 ДМСО

80 о

14

97

ПАН, Н2О, ДМФ3:1 ДМСО

80 оС
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При повишаване на съдържанието на ДМФ и температурата на термична
обработка, водата не се отразява добре върху мембранната структура. Нараства
хистерезисната площ и се понижава динамичната устойчивост на мембраната.
Предложените съотношения между компонентите дават възможност да се
подберат условия, при които по-ниската температура на термична обработка се оказва
по-ефективна за съотношението на параметрите проницаемост – селективност (табл.6).
Определено добавката от 4 mass % Н2О към полимерния разтвор със смес от
разтворители 1:1 има много добър ефект за проницаемостта и селективността на
мембраната особено на температурно обработената при 600С. От СЕМ (фиг.21) става
ясно,че причината е в ясно разграничения в дълбочина порест повърхностен слой.
Той директно навлиза в дренажните порови канали, които в горната си част са
обединяващи за множество повърхностни пори (фиг.21 А и А1). Този вид асиметрична
структура, както определихме (фиг.19 и табл.12), комбинира едновременно висока
проницаемост

и

селективност.

Същевременно

е

постигната

и

максималната

механичната стабилност за структурата, чрез термична обработка при 60 0С. Повисокотемпературната обработка довежда до структура със относително същата
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хистерезисна площ (фиг.20), но изглажда мембранната повърхност с намаляване
размера на повърхностните пори и оформя по подредена структура в дълбочина, но и с
по-малка ефективна порестост (фиг.21 Б и Б1).

А.

Б.

А1.

Б1.

Фиг. 21. СЕМ на мембрани формирани от 16 mass% ПАН, 4 mass% вода, ДМСОДМФ(1:1): А(срез), А1(повърхност) - температурно обработени при 60°С и Б(срез),
Б1(повърхност) - температурно обработени при 80°С.
Това е причина за твърде ниската проницаемост на съответните мембрани,
макар и с висока селективност, съизмерима с тази на мембраните след обработка при
600С. Достигната водопроницаемост при 0.5МРа от почти 150 l/m2.h, проницаемост и
селективност спрямо албумин при 0.3МРа от 43 l/m2.h и 94%, са много добре
съотнасящи се параметри, трудно достижими за ултрафилтрационни мембрани.
Използването на модифициращи соли в комбинацията със смес от разтворители
показва чувствителна промяна в проницаемостта на мембраните. Литиевите соли
осигуряват проницаемост в интервала 100 до 200 l/m2h, а медните до 450 l/m2h.
АСМ също потвърждава промените, които настъпват в структурата на
мембраните и които се отразяват на тяхната повърхност (фиг.22). Литиевите в
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сравнение с медни катиони създават условия за по-гладка и равномерна повърхност, а
водата като модифицираща добавка за по-хомогенна, но с неравномерен по височина
профил на повърхността.

А.

Б.

В.
Фиг. 22. АСМ на мембрани обработени при 60оС и получени от разтвори със състав:
А. 16mass% ПАН/ДМФ, ДМСО(1:1),Б. 16 mass% ПАН/0.05 mass% CuSO4/ДМФ,
ДМСО(1:1), В. 16 mass% ПАН/ 0.1mass% LiNO3/ 2 mass% H2O/ДМФ,ДМСО(1:1).
Възможността за въздействие и върху мембранната повърхност,чрез подбраните
адитиви към разтворите за получаване на мембрани, е също един от добрите резултати
постигнат чрез тези изследвания.
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3.3. Температурночувствителни полимери използвани като модифицираща
добавка в полиакрилонитрилни полимерни разтвори и мембрани
Присъствието на температурночувствителен

полимер

в структурата

на

мембраните дава възможност при експлоатация да се контролират технологичните
параметри на мембраната чрез температурата,

което ги прави специфични за

приложение.
За модификацията на мембраните бе използван ацеталиран поливинилов
алкохол (ПВАац) синтезиран от колектива на Лаборатория “Амфифилни и йоногенни
полимери” към Института по полимери - БАН с молекулна маса 75 000 (G1) и 15 000
(G2). Това е интелигентен полимер, защото притежава температурноотзивчиви
свойства. Средната температура на инверсия на полимера, над която той се свива, за
G1 е 40.2оС, а за G2 е 29оС.
Задържането му в структурата на мембраната може да се постигне, за по лесен
достъп чрез импрегниране на мембраната от страна на полиестерната макропореста
подложка, с неговия воден разтвор и омрежване с глутаров алдехид в кисела среда. При
търсенето на оптимални условия за успешна модификация са използвани мембрани, с
обемни вътрешни пори и механично стабилна структура, получени от ПАН/БНЕ
полимерна система или модифицирана с CuSO4, чрез който се контролира
характеристиката на селективния им слой.
Модификацията на мембраните с ТЧ полимер са осъществени с различен обем и
различна концентрация на разтворите на температурночувствителния полимер. При
обем на разтвора на ТЧ полимер от 10 ml се осъществява уплътняване на мембранната
структура и чувствително понижение на водопроницаемостта.
водопроницаемост, l/m2h

700

16.2%ПАН,1%БНЕ,ДМФ-42°С
16.2%ПАН,1%БНЕ,ДМФ-42°С
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налягане, MPa
Фиг. 23. Хистерезисипри различни температури на мембрана модифицирана със смес
за омрежване с 10 ml ТЧ полимер.
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За това използвахме по-малки обеми от разтвора на ТЧ полимер - 2.5 и 1.0 ml.
По-малкото количество температурночувствителен полимер разрешава по-ефективното
му проникване и разпределение в структурата на мембраните. Водопроницаемостта
запазва високите си стойности и при обем 2.5 ml се осъществява уплътнение на
поровата структура с наличие на по-малка хистерезистна площ (фиг.24).
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Фиг. 24. Хистерезиси на мембрана при различни температури, обработена със смес за

водопроницаемост, l/m2h

омрежване съдържаща 2.5 ml разтвор на ТЧ полимер.
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Фиг. 25. Хистерезиси на мембрана при различни температури, омрежена със смес с 1
ml разтвор на ТЧ полимер.
При отчитане на селективностите на мембраните (табл.7) пропорционални
резултати се получават и при 2.5 и при 1.0 ml разтвор на ТЧ полимер. При най-малката
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концентрация разликата в селективностите е по съществена, което означава, че при нея
полимера има възможност да проникне в по-фината мембранна структура на
селективния слой. Именно тази концентрация в обема на разтвора от ТЧ полимер
осигурява оптималните условия при модификацията на мембраните. Изследваните
температури в диапазона 22 – 32оС показват стабилност на конфигурацията на ТЧ
полимер и различията в проницаемостите и селективностите на мембраните, може би се
дължат на промяната в основната им полимерна структура. При температури над 40.2оС
(инверсната температура за полимера), свиването на полимера създава условия за
висока проницаемост и ниска селективност.
Таблица 7. Резултати за проницаемост и селективност спрямо албумин за
модифицирани мембрани при различни температури на процеса и 0.3 МРа.
22оС
Количество ТЧП

10ml,2.5mass%ПВАац
2.5ml,2.5 mass%ПВАац
1ml,0.25 mass% ПВАац

32оС

42оС

φ,

G,

φ,

G,

φ,

2

l/m h

%

2

l/m h

%

2

l/m h

%

25
34
57

65
57
49

70
41
478

40
44
32

76
56
717

24
23
3

G,

Таблица 8. Селективност и проницаемост на мембрани получени от смеси на 16.2
mass% ПАН, 1.0 mass% БНЕ, без и с нарастваща концентрация на CuSO4и
модифицирани с G1 чрез омрежване.
Условия на
изследването

Концентрация на CuSO4 в полимерните
разтвори
0,1 mass%
0,3 mass%
0,5 mass%

G, l/m2h вода
22 оС
32 оС
42 оС

900
947
1417

870
890
1340

795
866
1200

φ,% Албумин
22 оС
32 оС
42 оС

60
51
48

67
65
37

72
65
14

Получените резултати дават възможност да се използва техниката за
модификация на мембрани, с цел формиране по-малки по размер пори с използването
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на добавка от медни соли към ПАН разтворите. Използвани са концентрации от 0.1 до
0.5 mass%, като модификацията е осъществена при използването на 1 ml разтвор на ТЧ
полимер.
Последващи

изследванията

с

вода

и

албумин

на

селективността

и

проницаемостта показват, че в резултат от присъствието на ТЧ полимер след
инверсната му точка проницаемостта нараства над 1300 l/m2hи със значително
намаление на селективността.
Мембрани, които притежават подобна характеристика биха могли много лесно
притемператури над LCST да освобождават задържаните от тях компоненти и да
възстановяват своите първоначални характеристики. Присъствието на ТЧ полимер в
мембранната структура се регистрира в проби изследвани със СЕМ (фиг. 26) и
термичен анализ (фиг.27).

Фиг. 26. СЕМ на сзрез на мембрани и G1 в поровата структура.
На дериватограмата (фиг.27) по DTА кривата за чистата мембрана имаме
няколко екзо и един ендо ефект. Те може би охарактеризират отделните полимери в
системата и скоростта на тяхното разлагане. При омрежената система имаме един пик
при 2900С по-висок в сравнение с DTG криват на неомрежената мембрана. Това
показва, че разликата в скоростта на разлагане на двете изследвани системи се дължи
именно на омрежването тъй като подобна система се отнася като едно цяло и
деструктира при по-ниска температура и с по-висока скорост.
Потвърждение за това е и TG кривата за омрежената система, която завършва
при около 50 % от общото количество на системата. Трябва да се има предвид също, че
ПАН притежава температура на разлагане под тази на топене и е един специфичен
полимер.
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Фиг. 27. Диференциални термогравиметрични криви на мембрани с и без участие на
ТЧ полимер.
Интерес представлява също структуроопределящатата му роля за мембраната и
включването му в нея, чрез модификация на ПАН полимерните разтвори и участието
му в процеса на фазова инверсия.
Разпределението на полимера в такъв случай може да бъде осъществено при
тяхното съвместно разтваряне в полимерния разтвор и получаването от него на
мембрана чрез фазова инверсия.
За тази цел бе използван ДМСО като разтворител, а за да се понижи влиянието
на високомолекулния G1, бе използван ТЧ полимер G2 с молекулна маса 15 000 и
инверсна температура 29°С като са приложени всички технологични процедури, които
са използвани при получаването на ПАН мембрани в ДМФ.
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С увеличаване на G2 от 0.6 mass % до 2.4 mass% отчетените проницаемост и
селективност по вода и албумин показват нарастване стойностите на проницаемостта и
незначително намаляване в същия порядък на стойностите на селективността (табл.9).
Оптимална е 1.2 mass% концентрация на G2, която е най-близка до определената от
предварителните изследвания, посочени в дисертацията. Също така се отчита и
очакваното

увеличение

в

стойностите

на

селективността

и

намаляване

на

проницаемостта, в сравнение с тези след инверсната температура, дължащо се на ТЧ
полимер. Резултатите от таблица 9 показват, че количества от 0.6 до 2.4 mass % G2
плавно променят

характеристиките

на мембраните и могат да бъдат елемент за

формирането на мембрани задържащи различни вещества с близки молекулни маси. За
това може да се използва и промяната на конформацията на ТЧ полимер след неговата
инверсна точка. Нарастването на проницаемостта на мембраните се влияе от
концентрацията на ПАН полимера. В същото време селективността на мембраните
остава достатъчно висока 72-86%, което потвърждава допускането, че имаме мембрани
с добра асиметрична структура.
Таблица 9. Проницаемост и селективност по вода и албумин при 0.3 MРa на мембрани
с нарастваща концентрация на G2.
Полимерни
18 °С
30 °С
разтвори с
GH2O,l/m2h Galb,l/m2h φalb,% GH2O,l/m2h Galb,l/m2h φalb,%
ДМСО
16%ПАН
13
6
93
14
9
86
16%ПАН,0.6%G2
52
27
75
76
36
74
16%ПАН,1.2%G2
58
30
74
80
56
73
16%ПАН,1.8%G2
64
32
72
84
35
72
16%ПАН,2.4%G2
85
39
60
95
42
57
Видимо доказателство за присъствието на TЧ полимер в мембранната структура
намираме при нарастване на концентрацията на полимера. Инфрачервените спектри
определени в твърда фаза (фиг. 28) доказват това наличие. Червената спектрална ивица
съответства на мембранния полимерен слой от страната на подложката, черна ивица на
работната повърхност на мембранния слой и синята на целия обем от мембраната. При
червената и синята спектрални ивици се наблюдава разцепване на пика между 10501100 cm-1 съответстващ на ацеталната група на ТЧ полимер.
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Фиг. 28. ИЧ спектър на мембрана от разтвор със състав 16 mass% ПАН, 2.4 mass% G2
и ДМСО.
Резултата от изследването на структурата на мембраните (фиг.29), показва
наличието на макропореста структура на повърхността на порите и в стените на
капилярите. Това не е наблюдавано при получаването на мембрани от други смеси от
полимери и изследвани от нас системи. Обикновено повърхността на капилярата е с
микропореста структура, а стената е с макропореста структура. Получената структура
показва, че фазовоинверсионният процес в порите на мембраните протича с много
висока скорост, в резултат на присъствието на ТЧ полимер. Получените първоначално
малко на брой пори нарастват, увеличавайки своя обем и пронизват почти цялата
полимерна структура.
Този нов тип структура значително подобрява условията за транспорт на
течностите през мембраната, без да влияе върху хистерезистната и устойчивост.Това се
постига чрез наличието на свободен флуид в скелета на полимерния материал, който
като несвиваема система поема мембранното налягане и то не влияе върху полимерната
стабилност.
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А – срез

А1 - повърхност

Б – срез

Б1 повърхност

Фиг. 29. СЕМ на мембрани получени от ПАН/ДМСО полимерни разтвори, съдържащи
ТЧ полимер (G2): 1.2 mass%G2-А и А1, 2,4 mass% G2-Б и Б1.
Интерес представлява възможността да се съчетаят свойствата на двата
разтворителя в системата ПАН – ТЧП. Изследванията са проведени при използването
на полимер G2, който е с Мм 15 000. Целта е да се регламентират условия за постигане
по-голяма хомогенност на полимерните смеси и по-високо взаимно влияние между
макромолекулите на ПАН и ТЧП. Бяха проведени изследвания при различно
концентрационно съотношение на разтворителите, но най-добри резултати се
получават при пропорционалната им концентрация в диапазона от използвания ТЧ
полимер – 0.6 – 2.4 mass%. Освен влиянието на различната концентрация на ТЧ
полимер за структурата и характеристиките на мембраните е изследвано и значението
на температурната обработка при различни температури.
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В смес от двата разтворителя температурната фиксация при 60°С и 80°С се
отразява, но нетолкова чувствително както при използване само на ДМСО. Също с
нарастване на концентрацията на ТЧП промяната във водопроницаемостта се повлиява
по-слабо от двете температури на фиксация. Освен това, с повишаване на количеството
на ТЧП, вероятно нарастващата пористост в стенните на капилярите благоприятства
експлоатационна структурна стабилност на мембраните.
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Фиг. 30. Хистерезисни криви при 22°С на мембрани получени от разтвори на ПАН с
нарастваща концентрация на G2 и смес ДМФ-ДМСО (1:1), накалени при 60°С.
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Фиг. 31. Хистерезисни криви при 22°С на мембрани получени от разтвори на ПАН с
нарастваща концентрация на G2 и смес ДМФ-ДМСО (1:1), накалени при 80°С.
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ПАН мембрана съдържаща 1.2 mass% ТЧ полимер и получена от разтвор със
смес от разтворители ДМФ-ДМСО(1:1) показва отлични характеристики и при двете
експлоатационни температури (22°С и 32°С), но при условия на предварителна
температурна обработка за 10 min при 60°С.
Таблица 10. Производителност и селективност по албумин при 0.3MPa на мембрани от
разтвори на ПАН с нарастваща концентрация на G2 и ДМФ-ДМСО(1:1), накалени при
60°С.
Полимерни разтвори, mass%

22°С
Galb,l/m2h

32°С
φalb,%

Galb,l/m2h

φalb,%

16%ПАН,0.6ТЧG2,ДМФ1:1ДМСО

10

51

12

50

16%ПАН,1.2ТЧG2,ДМФ1:1ДМСО

56

93

80

91

16%ПАН,2.4ТЧG2,ДМФ1:1ДМСО

30

73

53

59

Таблица 11. Производителност и селективност по албумин при 0.3MPa на мембрани от
разтвори на ПАН с нарастваща концентрация на G2 и ДМФ-ДМСО(1:1) накалени при
80°С.
Полимерни разтвори, mass%

22°С
Galb,l/m2h

32°С
φalb,%

Galb,l/m2h

φalb,%

16%ПАН,0.6ТЧG2,ДМФ1:1ДМСО

8

39

10

39

16%ПАН,1.2ТЧG2,ДМФ1:1ДМСО

33

70

42

77

16%ПАН,2.4ТЧG2,ДМФ1:1ДМСО

25

37

53
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Доказателство правим отново чрез СЕМ и АСМ (фиг. 32) за това, че структурата
на мембраните зависи както от

температурата, при която се фиксира (фиг.30,31,

табл.20,21), така и от количеството на температурночувствителния

полимер.

Обследваната мембрана от разтвор 16 mass% ПАН/ 2.4 mass% G2/ ДМФ-ДМСО(1:1) и
температурно необработена показва определени от АСМ среден размер на порите на
повърхността -540 nm, и средна дебелина на селективния слой - 140 nm.
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А.

А1.

А2.

Б.

Б1.

Б2.

В.

В1.

В2.

Фиг. 61. СЕМ (срез-А,Б,В; повърхност-А1,Б1,В1) и АСМ (А2,Б2,В2) анализ на
мембрани получени от полимерни разтвори от ПАН / 1.2 mass% G2/ДМФ-ДМСО(1:1):
А,А1,А2 – ненакалени; Б,Б1,Б2 – накалени при 600С; В,В1,В2 – накалени при 800С.
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Тези стойности са по-малки, в сравнение с мембраната формирана от разтвор 16 mass%
ПАН/ 1.2 mass% G2/ДМФ-ДМСО (1:1) при същите условия (табл.11), но порите са понеравномерни по размер. СЕМ на среза на мембраната показва структурното
уплътняване, причина за което е по-голямото общо полимерно съдържание. Разликите
в структурата, определени за термично необработени мембрани от разтвори с 1.2 и 2.4
mass% G2, показва спецификата на структуриране на мембраната, в резултат от
фазовата инверсия, определена от състава на разтвора. Тя ще реагира индивидуално на
условията на температурна обработка.В резултат мембраните проявяват специфични
показатели при работа спрямо разделяните обекти със запазване на съответстващите
при различни експлоатационни температури в зависимост от LCST на модифициращия
полимер.
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ИЗВОДИ
1. Установено е, че добавянето на БНЕ от 0.8 до 2.0 mass% осигурява получаване на
ултрафилтрационни мембрани със стабилна асиметрична структура и нарастваща
проницаемост. Количеството на добавяния БНЕ може да регулира проницаемостта и
селективността на мембраните и съответно приложението им за разделяне на обекти с
различни молекулни маси.
2. Доказано е, че медните катиони в концентрацияот 0.1 до 0.5 mass%, добавени в
разтвори на ПАН/БНЕ/ДМФ, проявяват комплексообразуващи свойства спрямо
молекулите на разтворителя. Това влияе предимно върху формирането на селективния
слой и води до повишаване на селективността на мембраните от 40 до 80%.
3. За първи път е изследвана структурата и характеристиките на мембрани получени от
разтвори с разтворителите ДМФ и ДМСО и смес от тях. Установено е, че мембрани с
най-добра проницаемост и селективност (47 l/m2.h и 96%) спрямо албумин

се

получават при разтворител ДМФ/ДМСО=1/1. Увеличаване на водопроницаемостта се
получава при добавяне в полимерния разтвора на 4 mass% Н2О.
4. Изследвани са условията за стабилизиране на получените асиметрични структури
чрез последваща температурна обработка. Установено е, че за всички мембранни
структури, получени с ДМСО, е достатъчна обработка при 60°Сза 10 min, докато за
мембрани получени с ДМФ - 80°С за 10 min.
5. Показано е, че въвеждането на ТЧП в порите на готови мембрани и фиксирането му
чрез омрежване, води до промени на техните параметри (проницаемост и селективност)
при промяна на температурата на изпитание спрямо долната критична температура на
разтваряне на ТЧП.
6. Доказана е възможността на ТЧП да участва при фазова инверсия във формиране на
мембранната структура. Получават се мембрани с нова асиметрична структура,
отличаваща се с възникнала макропорестост и в стените на макропорите.
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Научно-приложни приноси
1. Създадена е възможност за контролирана промяна на асиметричната мембранна
структура и нейната проницаемост и селективност при използването на системата
ПАН/БНЕ/ДМФ, а при комплексообразуването

на CuSO4 с ДМФ в полимерните

разтвори, предимно се повишава селективността.
2. Разработен е рецептурен състав на ПАН в ДМФ и ДМСО за формирането на
мембрани с оптимални ултрафилтрационни характеристики.
3. Доказано е, че ефективна мембранна структура от разтвор на ПАН и ДМСО се
получава след температурна обработка при 60оС .
4. Получена е нова мембранна структура при използването на ПВАц във формовъчните
разтвори. Създадени са ПАН мембрани с променящи се технологични показатели на
основата на въведен в структурата им температурночувсвителен полимер.
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