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Abstract 
Polyethersulfone (PES) hollow fiber UF membranes were fabricated using ethanol (non-
solvent) as additive and N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) as a solvent. Asymmetric hollow 
fiber UF membranes were spun by wet phase inversion method from 18 wt.% solids of 
18:10:72 (weight ratio) PES/Non-solvent/NMP solutions. Effect of ethanol 
concentrations in internal coagulant on morphology and separation performance of PES 
hollow fiber UF membranes were investigated. UF membranes were characterized in 
terms of scanning electron microscope (SEM) while UF experiments were conducted 
using polyethylene glycol (PEG10,000 and 20,000 MW), PVP 40,000MW, and PVA 
78,000MW as a solute. It was found that with an increase of ethanol concentration from 
30 to 50 wt.% in the internal coagulant, membrane internal surfaces were dense and 
smooth, While the cracks phenomenon was appear on the internal surfaces of PES 
hollow fiber membrane with increase of ethanol concentration up to 100 wt.% (pure 
ethanol). The external surfaces for all of the PES membranes are smooth and dense 
because water is used as external coagulant; moreover, there is no change observed in 
the cross-section of PES hollow fiber with increase of ethanol concentration in the 
internal coagulant. Pure water permeation fluxes were decreased from 39 to 23.3 
(L/m2hbar) and solutes rejection increased within less than 50 wt.% ethanol 
concentration in internal coagulant and then pure water permeation fluxes increased up 
to 65.4 (L/m2hbar) and solutes rejection decreased with an increase of ethanol 
concentration.  
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 تأثير تركيز األيثانول في المخثر الداخلي على أداء عمل االغشية المصنعة من 
 البولي ايثر سلفون

 الخالصة
 مثيل  -أغشية البولي أيثر سلفون المجوفة تم تصنيعها مختبريا بأستخدام األيثانول  كمادة  مضافة  و ن                  

 .باراليدون كمذيب-٢و١
 نسبة وزنية   ٧٢:١٠:١٨مادة البوليمر الصلبة في     % ١٨ن   األغشية تم تصنيعها بطريقة تعاكس الطور م      

 PES/Non-solvent/NMP .من محاليل
خـواص   .  تم التحقق من تأثير تركيز األيثانول في المخثر  الداخلي على  بنية  واداء الفصـل لألغشـية                

دام بولي   أثيلين       بينما أداء األغشية تم أختبارها بأستخ     ) أس أي أم  (األغشية  تم أختبارها بأستخدام جهاز       
 .بولي  فينل  باراليدون و بولي فينل  الكحول  كمذيبات, كاليكول 

 Chemical*فـأن % ٥٠ الـى % ٣٠النتائج أظهرت بأن زيادة تركيز األيثانول  في المخثر  الداخلي مـن   
Engineering Department, University of Technology, Baghdad, Iraq  شية كانـت كثيفـة   السطوح الداخلية لألغ

 %.١٠٠الداخلية عند زيادة تركيز األيثانول الى  وناعمة بينما ظاهرة التشققات  ظهرت على السطوح
عالوة على  ذلك ال يوجد       , السطوح الخارجية كانت كثيفة وناعمة النه  تم أستخدام الما ء كمخثر خارجي              

 .أليثانول في المخثر الداخليهناك تغيير في المساحة  المقطعية لألغشية  بتغير تركيز  ا
ورفض المذاب ) ساعة بارمتر مربع/( لتر٢٣,٣ الى ٣٩معدل تدفق الماء النقي النافذ خالل األغشية قل من 

تركيز األيثانول  في المخثر  الداخلي  وبعد ذلك معدل  الماء  النقي  أزداد    % ٥٠أزداد في  حدود اقل  من        
 .رفض المذيب قل مع زيادة تركيز األيثانولو) ساعة بارمتر مربع/( لتر٦٥,٤الى 


