النفاذ ّية .من العوامل � ً
والرت�سبات الكيميائ ّية
أي�ض ��ا الرتاكمات ال�سطح ّية بنوعيها العاد ّية والبيولوج ّية
ّ
وتفاعالت الأك�سدة.
األداء

ويت ��م تقييم �أداء غ�شاء الرت�شيح من خالل االنتقائ ّية ،املقاومة الكيميائ ّية ،فارق ال�ضغط الت�شغيلي
وال�صايف و�أخ ًريا معدل تد ّفق املياه يف وحدة امل�ساحة.
ب�سب ��ب الرتكي ��ز على مع� �دّل التد ّفق يت ��م ت�صنيع الأغ�شي ��ة رقيقة ق ��در امل�ستطاع .م ��ن املمكن �أنّ
وحت�سن التد ّفق
الطبق ��ات الرقيقة يف الغ�شاء ت�ؤثر يف االنتقائ ّية ،لذلك ميك ��ن التنازل عن ميزة �سرعة ّ
مقابل الزيادة يف االنتقائ ّية وحت�سني ال�ضغط الت�شغيلي.

المركز الوطني لتقنية األغشية

األغشية المركبة
ذات الطبقة الرقيقة

طبقة من ()Polyamide
طبقة من ()Polysufone
طبقة من ()Polyester

مطابع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

الرقم360303 :

رقم الوثيقة12P0004-FLY-0001-AR01 :

األغشية المركبة ذات الطبقة الرقيقة

األغشية متباينة الخواص (غير المتماثلة)

م�صنوعا م ��ن خالت ال�سليل ��وز ،وهو عب ��ارة عن غ�شاء
كان �أ ّول غ�ش ��اء فعل ��ي للتنا�ض ��ح العك�س ��ي
ً
غ�ي�ر متاثل ��ي �شبه ن ّفاذ ذي طبقة رقيقة .ه ��ذا الغ�شاء �صنعه الربوف�سوران� :سي ��دين ليوب و�سرينفا�سا
�سوريرج ��ان وح�صال على ب ��راءة اخرتاع يف عام 1960م .اجليل احلايل م ��ن �أغ�شية التنا�ضح العك�سي
عب ��ارة ع ��ن �أغ�شية مركب ��ة ت�صنعه م�ؤ�س�سة فيل ��م تيك منذ ع ��ام 1970م ،حال ّيا تعم ��ل �شركة داو على
ت�صنيعه.

ه ��ذه الأغ�شية تتك ّون من ع� �دّة طبقات ،ك ّل طبقة تختلف عن الأخرى من حيث الرتكيب والنفاذ ّية،
عادة ما تكون هذه الأغ�شية م�صمتة ،وذلك عن طريق ا�ستخدام طبقة �سطح ّية تكون رقيقة جدًّا (التي
غال ًب ��ا ت�س ّمى الطبقة ال�سطح ّية االنتقائ ّية) .هذه الطبقة عادة تك ��ون م�ستندة �إىل طبقة �أخرى ت�س ّمى:
"الطبقة الداعمة" .هذه الطبقة ميزتها �أ ّنها طبقة م�سام ّية ن ّفاذة (ذات نفاذية عالية) �سميكة .الطبقة
ال�سطح ّي ��ة غال ًبا تكون يف منطقة ال�ضغ ��ط العايل (منطقة التغذية) مدعوم ��ة بالطبقة الداعمة ،هذه
الطريقة ت�ضمن احل�صول على �أعلى تدفق و�أغلب الأغ�شية التجارية املوجوده تقوم على هذه الطريقة.

تطبيقاتها

� -1أغ�شية ليوب � -سوريرجان

•ت�ستخدم يف تنقية املياه.
•ت�ستخدم كعازل يف التفاعالت الكيميائ ّية للبطاريات وخاليا الوقود.
•ت�ستخدم يف �صناعات ف�صل الغازات.
الأغ�شية ال�صناعية

الغ�شاء متباين اخلوا�ص

الغ�شاء ذو اخلوا�ص املوحده

الغ�شاء املركب ذو
الطبقة الرقيقة

�أغ�شية مب�سامات
مايكرو

�أغ�شية لويب
و�سوريرجان

الأغ�شية غري
امل�سامية (امل�صمتة)
الأغ�شية امل�شحونة
كهربائ ًيا

تُ�صنع طبقات ه ��ذه الأغ�شية من
امل ��ادة نف�سه ��ا ع ��ادة ،لك ��ن امل�سام ّية
واخت�ل�اف حج ��م امل�سام ��ات يختل ��ف
من طبق ��ة لأخرى .ك ّل طبق ��ة تت�ص ّنع
عل ��ى حدة خلدمة غر�ض معينّ (انظر
ال�شكل رقم ".)"1

 -2الأغ�شي ��ة املركب ��ة ذات الطبق ��ة
الرقيقة

الطبقة الرقيقه
الطبقة امل�سامية
الفرعية

�شكل ()1
الطبقة الرقيقه
الطبقة امل�سامية

ه ��ذه الأغ�شي ��ة تتك ّون م ��ن طبقة
رقيق ��ة م�صمته م ��ن (cross linked
الطبقة الرتاكمية
 )polymerعل ��ى �سط ��ح طبقة �أخرى
الداعمه
تك ��ون �أك�ث�ر ُ�سم� � ًكا ت�س ّم ��ى الطبق ��ة
�شكل ()2
الداعمة .يكون �سمك الطبقة الرقيقة
ع ��ادة  0.1مم ما يعني �أ ّنها �ستك ��ون رقيقة جدًّا ومن ّثم ت�ؤدي �إىل زي ��اده النفاذ ّية واالنتقائ ّية العالية.
ت�ستخدم هذه التقنية عادة يف ت�صنيع �أغ�شية التنا�ضح العك�سي و�أغ�شية الفلرتة النانو ّية (انظر ال�شكل
رقم ".)"2
القيود

تع ��اين هذه الأنواع من الأغ�شية ب�سبب تراكب اجلزيئات يف الأنواع البوليمري ّية منها ،حيث يت�س ّبب
ال�ضغ ��ط العايل يف تغيري الرتكيب الداخلي للغ�شاء ما قد يت�س ّبب يف ان�سداد امل�سامات ومن ّثم تنخف�ض

