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great contribution in research activities on carbon dioxide (CO2) separation,
as the most important challenge in greenhouse gases control, has been made
to develop new polymeric membranes. In this case, mixed matrix membranes
(MMMs), comprised of rigid particles dispersed in a continuous polymeric matrix,
was proposed as an effective method to improve the separation properties of polymeric
membranes. In this research, ethylene vinyl acetate (EVA) copolymer and zeolite 4A
powders were applied to prepare MMMs using solution casting/solvent evaporation
method and CO2/N2 separation performance of the membranes was examined
under different feed pressures (3-8 bar) and operating temperatures (25-50°C).
Morphological and structural characterizations of the membranes were evaluated
using scanning electron microscopy (SEM), Fourier transform infrared (FTIR)
spectroscopy, differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis
(TGA), density and solvent-induced swelling measurements. The gas permeability
measurements through the constant-volume method showed the permeability of two
gases increased in the presence of zeolite 4A nanoparticles in the polymer matrix.
Calculation of diffusivity coefficients of gases revealed that improvement in the
diffusivity of all gases into membrane matrix was the main reason for permeability
enhancement. In addition, the increase in the CO2/N2 ideal selectivity with the presence
of zeolite 4A nanoparticles in the polymer matrix was attributed to the increment in
CO2/N2 diffusion selectivity. Under optimum condition, with the addition of 10 wt%
zeolite 4A nanoparticles into the membrane matrix, the CO2 permeability increased
from 20.81 to 35.24 Barrer and its related selectivity increased 20% compared to that
of neat EVA membrane. Furthermore, the membrane performances increased upon
feed pressure rise, while the selectivity decreased with the increase in temperature.
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چکیده
سهم قابل توجهی از پژوهشهای انجام شده در زمینه جداسازی گاز کربن دیاکسید ( ،)CO2بهعنوان

مهمترین چالش در کنترل گازهای گلخانهای ،به توسعه غشاهای پلیمری جدید اختصاص یافته است.
در این باره ،غشاهای ماتریس ترکیبی ( ،)MMMsیعنی ترکیبی از ذرات جامد پراکنده شده در شبکه

واژههای کلیدی
غشای ماتریس ترکیبی،
اتیلن وینیل استات،
زئولیت ،4A
جداسازی گاز،
کربن دیاکسید

پیوسته پلیمر ،بهعنوان راهکار مؤثری برای بهبود کارایی غشاهای پلیمری جداسازی گاز مطرح شده
است .در این پژوهش ،غشاهای ماتریس ترکیبی از کوپلیمر اتیلن وینیل استات ( )EVAو زئولیت 4A

به روش ریختهگری محلولی-تبخیر حالل ساخته شد و عملکرد آنها در جداسازی  CO2از نیتروژن

( ،)N2در فشارهای  3-8 barو دماهای عملیاتی مختلف  25-50°Cبررسی شد .شکلشناسی و ساختار
این غشاها با آزمونهای میکروسکوپی الکترونی پویشی ( ،)SEMطیفسنجی زیرقرمز تبدیل فوریه

( ،)FTIRگرماسنجی پویشی تفاضلی ( ،)DSCگرماوزنسنجی ( ،)TGAاندازهگیری چگالی و تورم
حاللی بررسی شد .نتایج تراوایی گاز با استفاده از روش آزمون حجم ثابت نشانداد ،تراوایی هر

دو گاز در غشا با وجود ذرات زئولیت در شبکه پلیمر ،بهطور شایان توجهی افزایش مییابد .محاسبه
ضرایب نفوذ گازها در شبکه غشا نشان داد ،افزایش ضریب نفوذ با افزایش محتوای زئولیت ،سهم

عمده را در افزایش تراوایی گازها داشته است .همچنین ،گزینشپذیری  CO2/N2با افزودن ذرات
زئولیت در غشا ،به دلیل بهبود گزینشپذیری نفوذی ایدهآل ( )DCO2/DN2افزایش یافته است .در حالت

بهینه ،تراوایی  CO2از  20/81 Barrerبرای غشای خالص به  35/24 Barrerبرای غشای دارای 10%wt

زئولیت افزایش یافت و گزینشپذیری ایدهآل  CO2/N2مرتبط با آن نیز  20%زیاد شد .افزون بر

این ،عملکرد غشاها با افزایش فشار بهبود پیدا کرد .همچنین ،افزایش دما موجب افت گزینشپذیری
آنها شد.
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مقدمه

جداسازی گاز از مهمترین فرایندهای مهندسی شیمی بهشمار میرود.
در این باره ،جداسازی کربن دیاکسید ،بهعنوان گازی که بیشترین
حجم انتشار را در بین گازهای گلخانهای دارد ،از جریا ن گاز دودکش
( )flue gasکارخانهها دارای اهمیت ویژهای است .بنابراین ،از دیدگاه
زیستمحیطی همواره مهمترین فرایندهای جداسازی بهویژه در زمینه
کاهش گرمایش جهانی بهشمار میرود .نیتروژن بیشترین سهم ترکیبات
گازی دودکشهای کارخانههایی را دارد که سوخت فسیلی و زغالسنگ
مصرف میکنند بنابراین ،جداسازی گاز  CO2از  N2در مرحله پساسوختن
( )post-combustionحائز اهمیت است [ .]1،2با توجه به نیازهای صنعتی،
محدوده گستردهای از فناوریهای جداسازی گاز مانند جذب فیزیکی،
جذب شیمیایی ،تقطیر سرمایشی و فرایندهای غشایی برای جداسازی
 CO2از ترکیبهای گازی وجود دارد [ .]3-6از آنجا که در فرایند
جداسازی گاز بهوسیله سامانههای غشایی ،تغییر فاز وجود ندارد و
هزینههای ثابت و فرایندی آن کم است ،نسبت به سایر فناوریهای
جداسازی  CO2از جریانهای گازی ترجیح دارد [.]7-11
هنگامی که خلوص زیاد مدنظر نباشد ،غشاها مقرون بهصرفهترین و
کارآمدترین فرایند جداسازی هستند [ .]7تاکنون بسیاری از غشاهای
پلیمری به دلیل خواص بینظیر آنها ،مانند مقاومت مکانیکی ،سادگی در
ساخت و کاربرد ،فرایندپذیری و مصرف انرژی کم مطالعه شدهاند [.]12-19
با وجود این ،جداسازی گاز با غشاهای پلیمری ،همواره با چالشی
اساسی یعنی وجود رابطهای معکوس بین دو پارامتر حیاتی غشاها
(تراوایی و گزینشپذیری) روبهرو بوده که کاربردهای صنعتی این دسته
از غشاها را محدود کرده است [ .]20-23مفهوم غشاهای ماتریس
ترکیبی ( )MMMsبرای غلبه بر این معضل غشاهای پلیمری ارائه شد.
در این دیدگاه ،با ترکیب خواص مناسب ذرات معدنی با خواص آلی
پلیمر ،میتوان به غشای جداساز گاز با تراوایی و گزینشپذیری زیاد و
مقاومت مکانیکی و گرمایی مناسب دست یافت [.]24-26

ذرات معدنی استفاده شده در ساخت این غشاها به دو دسته تراوا و
ناتراوا تقسیم میشوند .ذرات تراوا (متخلخل) مانند زئولیت 4A
میتوانند تراوایی گاز را در ماتریس غشا افزایش دهند و با توجه به
قطر منافذ آنها در افزایش گزینشپذیری مؤثر واقع شوند [ .]27در
جدول  1مختصری از نتایج مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از
زئولیت  4Aدر ساخت غشاهای ماتریس ترکیبی جداساز گاز درج
شده است .دادهها نشان میدهد ،افزودن زئولیت ( 4Aبا قطر منافذ
حدود  )3/8 Åبه ساختار پلیمر موجب بهبود عملکرد آن در تراوایی،
گزینشپذیری یا هر دو شده است .طرح -1الف ساختار شیمیایی
زئولیت  4Aرا نشان میدهد [.]31
اتیلن وینیل استات ( )EVAکوپلیمر حاوی نواحی بلوری پلیاتیلن
غیرقطبی و بخشهای بیشکل قطبی پلیوینیل استات است که با
تغییر درصد وزنی این بخشها در ترکیب  ،EVAمشخصات فیزیکی و
شیمیایی آن تغییر میکند .ساختار شیمیایی  EVAدر طرح -1ب نشان
داده شده است [ .]33این پلیمر به دلیل داشتن بخشهای کربونیل
قطبی ،تاکنون در جداسازی کربن دیاکسید مورد توجه تعدادی از
پژوهشگران قرار گرفته است [.]34-36
در این پژوهش ،غشاهای ماتریس ترکیبی جدید زئولیت EVA/4A
به روش ریختهگری محلولی ساخته شده است .اثر افزودن مقادیر
مختلف بلورهای زئولیت  4Aبر شکلشناسی و عملکرد غشا بررسی
شده است .ارزیابی غشاهای ساخته شده با استفاده از آزمونهای
 ،SEM ،TGA ،DSC ،FTIRتخمین کسر حجم آزاد ( )FFVغشاها با
استفاده از اندازهگیری چگالی و تورم حاللی آنها انجام شد .همچنین،
آزمون تراوایی گازهای کربن دیاکسید و نیتروژن (که خواص
فیزیکی این گازها در جدول  ]37[ 2آمده است) به روش حجم ثابت
انجام شد .در نهایت ،اثر افزایش فشار گاز ورودی و نیز افزایش دمای
عملیاتی بر تراوایی گازها و گزینشپذیری  CO2/N2بررسی شد.
و

جدول  -1اثر زئولیت  4Aبر عملکرد غشاهای ماتریس ترکیبی.
پیش از افزودن زئولیت

غشا
Pebax
Matrimid
PC
PVAc
PES

تراوایی

4A

و

و

پس از افزودن زئولیت

)(Barrer

گزینشپذیری
CO2/N2

مقدار زئولیت
()wt%

)(Barrer

55/80
8/50
8/80
4/50
2/60

40/2
36/2
33/0
70/8
32/5

10
10
10
15
20

97/00
12/83
8/20
3/50
1/40

CO2

تراوایی CO2

4A

گزینشپذیری

مرجع

54/0
34/2
38/9
95/0
27/2

28
29
30
31
32

CO2/N2
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جدول  -2خواص فیزیکی گازهای  CO2و .N2
نوع گاز

قطر سینتیکی )(Å

)Tc (K

CO2

3/3
3/64

304/15
126/25

N2

(الف)

(ب)
طرح  -1ساختار شیمیایی( :الف) زئولیت  ]31[ 4Aو (ب) اتیلن
وینیل استات [.]33

تجربی
مواد

کوپلیمر اتیلن وینیل استات ( )Elvax® 265شامل  28 %wtوینیل
استات ( )EVA-28از شرکت  DuPontآمریکا تهیه شد .پودر زئولیت 4A
از شرکت  Sigma-Aldrichآمریکا خریداری شد .آزمون پراکندگی
نور دینامیکی ( )DLSبا استفاده از دستگاه پيشرفته Scatteroscope-I DLS
ساخت شرکت  Qudixکره جنوبی برای تعيين اندازه ذرات نانو و
ميكرو زئوليت  4Aو توزيع اندازه آنها براساس اندازهگيري شدت
نور پراکنده شده از تعلیق حاوی اين ذرات انجام شد .نتایج آزمون
( DLSشکل  ،)1توزیع اندازه ذرات بلورهای زئولیت  4Aرا در
گستره  38 nmتا  548 nmمشخص کرد .همچنین ،شکل  1دارای
پیکي در اندازه ذرات  165 nmبوده که نشاندهنده متوسط اندازه
ذرات زئولیت  4Aدر این پژوهش است .حاللهای کلروفرم و نرمال
هگزان از شرکت  Merckآلمان تهیه شد .گازهای  CO2و  N2نیز از
شرکت اکسیژنیاران ماهشهر خریداری شد .همه مواد پس از تهیه،
بدون خالصسازی بیشتر مصرف شدند.
دستگاهها و روشها
ساخت غشا

ماده اولیه غشای ماتريس تركيبي ،به روش اختالط محلولی آمادهسازی
234

شد .بدین منظور ،ابتدا مقادیر معینی از پلیمر  EVAو پودر زئولیت در
حالل کلروفرم با همزدن بهمدت  12 hدر دمای  50°Cبرای رسیدن
به غلظت محلول نهایی  7% wtبا یکدیگر ترکیب شدند .سپس،
محلول نهایی در معرض حمام فراصوت  Haverمدل USC200-80
( )Haver and Boeckerساخت آلمان قرار گرفت و پس از آن بهمدت
 6 hدیگر همزدن ادامه یافت 5 min .پیش از ریختهگری ،محلول
در معرض فراصوت میلهای  Hielscherمدل  UP400sساخت آلمان
قرار گرفت .سپس ،محلول تهیه شده با تیغه ریختهگری با ضخامت
 800 μmروی سطح صاف شیشهای ریختهگری شد و برای کنترل
تبخیر حالل ،سرپوش مناسبی روی آن قرار گرفت .پس از گذشت
یک شبانهروز ،برای تبخیر هرچه بهتر رطوبت و حاللهای باقیمانده
در غشای ساخته شده بهمدت  8 hدرون گرمخانه خأل  Grieveمدل
 VC-280ساخت آمریکا با دمای  40°Cقرار داده شد .با این روش
غشاهای تکالی ه با ضخامت متوسط  120 μmساخته شد .ضخامت
غشاها از پنج نقطه معین با استفاده از ریزسنج رقمی  Mitutoyoمدل
 MDC-MX Lite 293ساخت ژاپن و میانگینگیری از آنها اندازهگیری
شد .در شکل  2مراحل ساخت این غشا نشان داده شده است.
ارزیابی غشاها

آزمون  FTIRبرای اطالع از نحوه قرارگرفتن بلورهای زئولیت

4A

شکل  -1نتایج آزمون  DLSبلورهای زئولیت  4Aاستفاده شده در
این پژوهش.
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بین زنجیرهای پلیمری با استفاده از دستگاه طیفنورسنج
مدل  1000ساخت آمریکا در بازه عدد موجی 400- 4000 cm-1
انجام شد.
از آزمون  DSCبرای ارزیابی مقدار تغییرات فاز بلوری و بیشکل غشا
با استفاده از دستگاه  Mettler Toledoمدل  823-eساخت سوئیس
استفاده شد .برای این آزمون 5 mg ،از هر نمونه با سرعت گرمادهی
 10 °C/minدر بازه گرمایی  -100°Cتا  +100°Cدر جو گاز آرگون،
گرما داده شد.
آزمون  TGAبرای بررسی مقاومت گرمایی غشا انجام شد .بدین
منظور ،نمونه در گستره دمایی  200°Cتا  600°Cدر جو نیتروژن با
سرعت گرمادهی  10°C/minبا دستگاه  PerkinElmerمدل Pyris 1
ساخت آمریکا گرما داده شد.
اندازهگیری چگالی ،برای تخمین کسر حجم آزاد ( ،)FFVبه روش
غوطهوری انجام شد [ .]38در این روش ،مقادیر وزن شده از غشاها درون
استوانه مدرجی حاوی نرمال هگزان با چگالی معین ()0/653 g/cm3
منتقل شد .از آنجا که چگالی غشاها بیشتر از نرمال هگزان بود ،در
کف ظرف قرار گرفتند .برای به حداقل رساندن مقدار تبخیر سطحی
هگزان ،درب ظرف با سلوفان پوشانده شد .سپس با سرنگ ،مقادیری
از حالل کلروفرم با چگالی معین ( )1/465 g/cm3به ظرف اضافه
شده و همزمان ،برای همگنشدن محلول بهآرامی همزده شد .این
کار با افزودن مقادیر مختلف کلروفرم ادامه یافت تا جایی که غشا از
ته ظرف جدا شد و به حالت معلق در محلول درآمد .در این حالت،
چگالی محلول و غشا برابر شد .بنابراین ،چگالی محلول یک بار با
چگالیسنج  Thomasمدل  8350B22ساخت آمریکا و بار دیگر با
چگالیسنج رقمی  Mettler Toledoمدل DM50 LiquiphysicsTM
ساخت سوئیس اندازهگیری و ثبت شد.
برای اندازهگیری تورم حاللی غشای مدنظر بهوسیله مولکولهای
آب ،ابتدا غشا برای حذف حالل و مایعات باقیمانده درون گرمخانه
خأل ،کام ً
ال خشک شد .سپس ،وزن آن با ترازوی رقمی  Ohausمدل
 Pioneer PA124cساخت آمریکا اندازهگیری شد .در مرحله دوم،
غشای چگال الستيكی در حالل مدنظر (آب) در دمای  30°Cبهمدت
مشخصی غوطهور و دوباره وزن آن اندازهگیری شد .در نهایت ،پس
Varian

از اطمینان از ثابتشدن وزن نمونه پس از زمان معین ،مقدار تورم
حاللی مطابق معادله ( ]38[ )1محاسبه شد:
Ms
Md

				
()1

= Swelling

در این معادله Ms ،و  Mdبه ترتیب وزن نمونه متورم و نمونه خشک
هستند.
آزمون  SEMبرای بررسی نحوه پخش بلورهای زئولیت درون
ساختار پلیمر با دستگاه میکروسکوپ الکترونی پویشی  KYKYمدل
 EM3200ساخت چین در ولتاژ  26 kVانجام شد .نمونههای غشا پیش
از عکسبرداری درون نیتروژن مایع شکسته شده و با دستگاه کندوپاش
 KYKYمدل  SBC12ساخت چین طال اندود شدند.
آزمون تراوایی گاز به روش حجم ثابت در فشارهای خوراک
 3-8 barو دماهای  25-50°Cانجام شد .شکل -3الف طرحی از
سامانه اندازهگیری تراوایی گاز را نشان میدهد .محفظه نگهدارنده
غشا از دو بخش استوانهای از جنس فوالد ضدزنگ تشکیل شده که
با واشرهای الستیکی بهخوبی آببندی شده است (شکل -3ب).
در این روش ،تراوایی ( )Pبرحسب  Barrerمعادل
 ،10-10 cm3(STP).cm.cm-2.s-1.cmHg-1از معادله ( )2بهدست میآید:
273.15 × 1010 Vl  d p 


AT (p × 76)  d t 

			
()2

=P

در این معادله V ،حجم ثابت محفظه پاییندستی غشا (،)cm3
ضخامت غشا ( A ،)cmسطح غشا ( T ،)cm2دمای عملیاتی (p ،)°C
فشار خوراک ( )atmو  dp/dtسرعت افزایش پایای فشار در محفظه
پاییندست غشا ( )atm/sاست که با فشارسنج رقمی  Hubaمدل
 PT-691ساخت سوئیس اندازهگیری شد .ضریب نفوذ  )cm2.s-1( Dبا
روش محاسبه تأخیر زمانی (( )time-lagمعادله  )3بهدست میآید [:]39
l

و

و

و

و

و

					
()3

l2
6q

=D

در این معادله l ،ضخامت غشا ( )cm2و  θتأخیر زمانی ( )sاست
که از اندازهگیری زمان الزم برای پایاشدن تراوایی نسبت به زمان
محاسبه میشود .در روش تأخیر زمانی ،افزون بر فرض پایابودن
تراوایی در عرض غشا ،فرض میشود که نفوذ گاز صرف ًا در عرض
غشا و یکبعدی انجام میشود .همچنین ،ضریب انحاللپذیری
متوسط  ،)cm3(STP).cm3.cmHg( Sبا داشتن تراوایی و ضریب نفود
از معادلههای ( )2و ( ،)3در حالت پایا از معادله  P=D×Sبهدست
میآید .گزینشپذیری ایدهآل گاز  Aنسبت به گاز  Bاز تقسیم تراوایی
و

شکل  -2مراحل ساخت غشای ماتریس ترکیبی زئولیت .EVA/4A
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نشان میدهد .در طیف زئولیت  ،4Aنوار جذبی پهن در عدد موجی
 3255 cm-1تا  3640 cm-1و نیز نوار جذبی در  1650 cm-1مربوط به
گروههای هیدروکسیل ( )-OHبه دلیل وجود آب در زئولیت است.
جذبها در اعداد موجی  1003و  ،465 cm-1مربوط به ارتعاشهای
خمشی  Si-Oیا  Al-Oهستند [ .]40پیکهای مشخصه بخش وینیل
استات  EVAعبارت از  1743 ،1373 ،1234 ،1018 ،617و 3465 cm-1
است که به ترتیب به ارتعاشهای خمشی خارج صفحهای  O-C=Oو
ارتعاشهای کششی  ،C-O-Cکربوکسیل ( ،)C-Oمتیلن (،)CH2
کربنیل ( )C=Oو جذب اورتون ( )overtoneکششی کربونیل مربوط
هستند .نوارهای جذبی در اعداد موجی  725و  1465 cm-1به ترتیب به
ارتعاشهای گهوارهای ( )rockingو خمشی متیلن مربوط هستند .همچنین،
نوارهای مشخص شده در محدوده اعداد موجی 2870-2947 cm-1
به ارتعاشهای کششی متقارن و نامتقارن گروه متیلن ( )CH2در بخش

(الف)

(ب)
شکل  -3طرحی از سامانه اندازهگیری تراوایی گاز.
آنها از یک غشا ،طبق معادله ( )4بهدست میآید:
		
()4

PA  D A  SA 
  = a DABaSAB
=
PB  D B  SB 

= a AB

که در آن aDAB ،و  aSABبه ترتیب گزینشپذیری نفوذی و گزینشپذیری
انحاللی هستند.
آزمو ن تراوایی برای هر نمونه غشا حداقل سه مرتبه تکرار شد و عدد
گزارش شده در هر مورد ،میانگین عددی این سه اندازهگیری است.
دادههای گزارش شده ،دقت خوبی (با خطای بین  3%تا  )7%دارند.

نتایج و بحث
طیفسنجی زیرقرمز تبدیل فوریه

شکل  4نتایج آزمون  FTIRرا برای زئولیت  EVA ،4Aو زئولیت EVA/4A
و
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شکل  -4نتایج  FTIRبرای زئولیت  EVA ،4Aو زئولیت .EVA/4A
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پلیاتیلن تعلق دارند [ .]41-43از طیفسنجی زیرقرمز تبدیل فوریه
غشاهای زئولیت  EVA/4Aمشخص است ،نوارهای جذبی زئولیت 4A
با نوارهای متناظر در طیف  EVAهمپوشانی دارند .این موضوع ،بیشتر در
محدوده  1100 cm-1مشهود است که با افزایش درصد زئولیت  4Aبه دلیل
اثر مشترک پیوندهای  Si-Oیا  Al-Oدر زئولیت و ارتعاشهای خمشی
 O-C-Oدر  EVAشدت پیدا میکند .در نهایت میتوان گفت ،گروههای
عاملی  EVAو زئولیت  4Aبهکمک پیوندهای فیزیکی در کنار یکدیگر
قرار گرفتهاند و تشکیل پیوند شیمیایی منتفی است.
گرماسنجی پویشی تفاضلی

برای اطالع از مقدار بلورینگی شبکه غشاها ،رفتار گرمایی غشای
 EVAخالص و غشاهای ماتریس ترکیبی زئولیت  EVA/4Aبا آزمون
گرماسنجی پویشی تفاضلی بررسی شد که نتایج در شکل  5آمده
است .دمای انتقال شیشهای غشای  EVAخالص حدود  -32°Cبوده
که نشاندهنده الستیکیبودن این غشا در دمای محیط است .همچنین،
شان ه واقع بر منحنیها در محدوده دمایی  60°Cتا  ،90°Cمربوط
به دمای ذوب غشاها هستند .در ساير مراجع نیز در گستره دمایی
حدود  50°Cتا  100°Cیک شان ه گرماگیر برای  EVAمشاهده شده
که دارای دو (یا چند) پیک دمایی است [ .]44-46این شان ه گرماگیر
به ذوبشدن بلورهای شبکه  EVAمربوط میشود .پیکهای گرماگیر
چندتایی (دوتایی در اینجا) در منحنی  DSCمیتواند به توزیع ضخامت
الیههای شکلدهنده هر بلور و اندازه آنها مربوط باشد .یعنی ،برحسب
ضخامت و اندازه الیههای شکلدهنده ناحیه بلوری ،دمای ذوب متفاوت
برای آنها مشاهده میشود .نکته دیگر اینکه ،تغییر در ساختار پیکهای
گرماگیر پلیمر (یا کامپوزیت پلیمری) نشاندهنده تغییرات ساختاری
نواحی بلوری آن است .این تغییرات در پلیمر میتواند در اثر اتصاالت
عرضی شیمیایی ،تاریخچه گرمایی و ساير عوامل مؤثر ایجاد شود .در

اینجا ،چون شرایط آزمون ( DSCگستره دمایی  -100°Cتا  +100°Cو
در جو گاز بیاثر) برای ایجاد اتصاالت عرضی شیمیایی پایدار (که در
دمای  140°Cتا  200°Cتشکیل میشوند) مناسب نبوده ،پس ایجاد
پیوند عرضی و اثر این عامل منتفی است .با توجه به یکسانبودن شرایط
آمادهسازی همه نمونهها برای انجام آزمون  ،DSCنقش ایجاد تاریخچه
گرمایی یا از بین رفتن تاریخچه پيشين ،قابل صرفنظر است .از سوی
دیگر ،واردکردن ذرات زئولیت در شبکه غشا و قرارگرفتن این ذرات
در ميان زنجیرهای  EVAباعث ایجاد پیکربندی جدیدی در نواحی
بلوری و بیشکل این پلیمر میشود .بنابراین ،تنها عامل مؤثر در اینجا
برای تغییر در محل و اندازه پیکهای ذوب غشاها ،مقادیر مختلف
ذرات زئولیت بارگذاری شده در نمونههای غشایی مختلف است.
از نتایج آزمون  DSCدو نکته کلی و مهم استخراج میشود:
 پس از افزودن  10و  20%وزنی زئولیت ،دمای انتقال شیشهایغشاها از  -32°Cبه دماهای کمتر کاهش مییابد،
 افزون بر تغییر مکان پیکهای دماهای ذوب پس از افزودنزئولیت در شبکه غشا سطح زیر منحنی که نشانگر آنتالپی الزم
برای ذوب غشاست به مقدار شايان توجهی کاهش مییابد.
نواحی ساختاری بلوری  EVAدر دو قالب شکل گرفته است:
 بههم نزدیکشدن و همخط (یا موازی)شدن زنجیرهای خطیحاوی گروههای متیلنی غیرقطبی در بخش پلیاتیلنی کوپلیمر و
 ایجاد برهمکنشهای بینمولکولی در زنجیرهای قطبی حاویگروههای وینیل استات در بخش پلیوینیل استات کوپلیمر و
تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین زنجیرهای مجاور.
پس از واردکردن ذرات زئولیت دارای گروههای هیدروکسیل ،به علت
سازگاری بیشتر این گروه عاملی با بخش پلیوینیل استات کوپلیمر،
این ذرات به سمت بخش وینیل استات تمایل بیشتری نشان میدهند.
بنابراین با ورود ذرات زئولیتی ،پیوندهای هیدروژنی میان زنجیرهای
بخش پلیوینیل استات سست شده و بیشتر ذرات زئولیتی در این
بخش جای میگیرند .در نتیجه ساختار نواحی بلوری مربوط به این
بخش و در پی آن ،بلورینگی کوپلیمر  EVAتغییر میکند [ .]46درجه
بلورینگی ( )Xcغشای  EVAخالص و نیز غشاهای ماتریس ترکیبی
ل میشود:
زئولیت  EVA/4Aاز معادله ( )5حاص 
				
()5

شکل  -5نتایج آزمون  DSCغشای  EVAو زئولیت .EVA/4A

DH f
WEVA .DH *f

= Xc

در این معادله DHf ،آنتالپی ذوب  EVAاست که با انتگرالگیری و
محاسبه مساحت ناحیه زیر پیکهای ذوب بهدست میآیدDHf* .
آنتالپی ذوب پلیاتیلن خالص بوده که برابر با  277/1 J/gاست [.]47
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 WEVAدرصد وزنی پلیمر  EVAدرون غشاهاست .درجههای بلورینگی
محاسبه شده برای سه غشای خالص ،EVAو  %10 EVA/4Aو
 ،%20به ترتیب برابر با  11/1 ،14/8و  7/3%است .این اعداد بهوضوح
نشان میدهد ،وجود ذرات زئولیت در شبکه غشا موجب کاهش
درجه بلورینگی و در نتیجه ،افزایش سهم فاز بیشکل غشا شده
است .کاهش دمای انتقال شیشهای نیز شاهد دیگری بر این موضوع
است [.]36،48-51
گرماوزنسنجی

پایداری گرمایی غشا برای ارزیابی حفظ عملکرد آن در عملیات در
دماهای زیاد و مواقع بحران بررسی میشود .شکل  6پایداری گرمایی
غشاهای  EVAخالص و زئولیت  EVA/4Aسنتز شده را برحسب
مقدار کاهش وزن (برحسب درصد) در مقابل افزایش دما نشان
میدهد .در این شکل دمای تخریب ،کاهش وزن و مقدار خاکستر
باقیمانده غشاها در انتهای آزمون ،بهخوبی مشخص است .تخریب
گرمایی غشای  EVAشامل دو مرحله است .در مرحله اول کاهش
وزن ،که در بازه دمایی  330°Cتا  370°Cروی میدهد ،بازشدن
زنجیرهای پلیمری قطعه وینیل استات رخ میدهد .در این مرحله،
حدود  20% wtاز غشا تجزیه و تخریب میشود .تخریب دوم از
دمای  445°Cآغاز و در دمای  480°Cپایان مییابد که مربوط به
تخریب بخش پلیاتیلن است [ .]52در این بازه  78% wtاز غشا
تخریب شده و حدود  2% wtاز وزن کل غشا به حالت خاکستر ،در
انتهای آزمون باقی میماند .با وجود ذرات زئولیتی درون ساختار غشا
انتظار میرود ،تخریب غشا در دماهای بیشتری انجام شود .هرچند
این مهم به دلیل کاهش دمای انتقال شیشهای ( )Tgو بیشکلترشدن

شکل  -6پایداری گرمایی غشاهای  EVAو زئولیت .EVA/4A
238

غشا روی نمیدهد .با وجود این ،غشاهای ماتریس ترکیبی زئولیت
 EVA/4Aهمچنان پایداری مناسب خود را حفظ کرده و دمای
تخریب آنها نسبت به نمونه خالص کاهش نمییابد .اتفاق مهمتری
که در غشاهای ماتریس ترکیبی روی داده است ،اینکه پس از افزودن
ذرات زئولیتی به ساختار پلیمر ،مقدار خاکستر باقیمانده آنها پس از
پایان یافتن فرایند تخریب ،افزایش یافته است .بهطور مثال در غشای
 ،20% EVA/4Aمقدار خاکستر باقیمانده از ( 2% wtبرای نمونه
خالص) به  25% wtافزایش يافته است .از این مقدار 20% wt ،مربوط
به ذرات زئولیتی است که در این دما تخریب نمیشوند و بقیه مربوط
به غشای پلیمری بوده که نسبت به حالت خالص 3%wt ،افزایش داشته
است .این افزایش ،معیار مهمی در تعریف پایداری گرمایی غشاهای
ماتریس ترکیبی بهشمار میآید .هرچند سازوکار این افزایش ناشناخته
باقیمانده است ،اما یک دلیل میتواند این باشد که در دماهای بیشتر،
ذرات زئولیتی موقعیتهایی سطحی برای جذب شیمیایی پلیمر فراهم
میکنند .این موضوع موجب میشود ،در دماهای زیاد ،زئولیتها و
زنجیرهای پلیمری در سطح مولکولی با یکدیگر ترکیب شده و موادی
با پایداری گرمایی بیشتر ایجاد کنند [.]31
محاسبات چگالی ،کسر حجم آزاد و تورم حاللی

کسر حجم آزاد پلیمر از معادله ( )6محاسبه شده و نتایج آن در جدول 3
آمده است:
				
()6

FFV = 1 - 1.3ν w r

در این معادله Vw ،حجم واندروالس واحد تکرارشونده پلیمر ( )cm3/gو
 rچگالی ( )g/cm3غشاست .حجم واندروالس واحد تکرارشونده پلیمر
 EVAبا استفاده از روش ( Bondiروش سهم گروهی) محاسبه شد.
جدول  4جرم مولکولی و حجم واندروالس گروههای شیمیایی
ش تکرارشونده پلیمر اتیلن وینیل استات را نشان میدهد.
تشکیلدهنده بخ 
با درنظرگرفتن  28%کل بخش تکرارشونده بهعنوان وینیل استات و
 72%آن بهعنوان پلیاتیلن (ساختار  EVA-28در طرح  1آمده است)،
جرم مولکولی واحد تکرارشونده این پلیمر  44/32 g/molو حجم
واندروالس این جزء  31/76 cm3/molمحاسبه شد .بنابراین ،حجم
واندروالس  0/7168 cm3/gمحاسبه میشود .همانطور که در جدول 3
آمده است ،چگالی غشاهای ماتریس ترکیبی با افزایش محتوای زئولیت
کاهش مییابد .این موضوع به دلیل افزایش حجم آزاد شبکه پلیمر و
کاهش تراکم زنجیری است .بنابراین ،چگالی غشا با افزودن 20% wt
از ذرات زئولیت در ساختار آن از  0/985 g/cm3به  0/874 g/cm3و
حجم آزاد آن از  8/2%به  18/5%افزایش مييابد .این تغییرات
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جدول  -3مشخصات چگالی ،کسر حجم آزاد و تورم حاللی غشاهای
 EVAو زئولیت .EVA
نوع غشا
EVA
EVA/5% 4A

EVA/10% 4A
EVA/20% 4A

چگالی
()g/cm3

کسر حجم آزاد
()%

تورم
حاللی

0/960
0/935
0/905
0/857

8/20
10/44
14/73
18/55

1/40
1/85
2/31
4/21

نشانگر آن است که ذرات زئولیت  4Aمیتوانند با قرارگرفتن در
میان زنجیرهای پلیمر موجب بهوجود آمدن فضاهای آزاد در مقیاس
میکرو و ایجاد فضای بازتر برای انتقال مولکولهای گاز و در نهایت
بهبود تراوایی غشای ماتریس ترکیبی شوند .همچنین ،نتایج آزمون
تورم حاللی (جدول  )3نشان داد ،پس از دو روز قراردادن غشاها
در حمام آب ،جرم آنها افزایش یافته است .بهطور مثال ،مقدار تورم
حاللی غشای حاوی  20% wtزئولیت نسبت به غشای خالص 200%
افزایش داشتهاست .این نتایج ،با نتایج حاصل از افزایش حجم آزاد
پلیمر تطابق خوبی دارد [.]38
میکروسکوپی الکترونی پویشی

شکل  7تصاویر  SEMاز سطح و مقطع غشای خالص  EVAو
غشای ماتریس ترکیبی زئولیت  EVA/10%4Aرا نشان میدهد .از این
تصاویر ،تشکیل غشاهایی متراکم و بینقص همراه با پخش مناسب
ذرات زئولیتی در شبکه غشا مشخص است.
تراوایی

جدول  5اثر افزودن زئولیت  4Aرا بر تراوایی و گزینشپذیری ایدهآل
غشای پلیمری  EVAنشان میدهد .این مطالعه نشان میدهد ،غشاهای
ماتریس ترکیبی حاوی زئولیت  ،4Aخواص تراوایی بهتری نسبت به
غشای  EVAخالص دارند .بهطور کلی ،تراوایی گاز  CO2در این
غشاها بیشتر از تراوایی گاز  N2است .ماهیت الستیکی اتیلن وینیل
استات به تراوایی بیشتر گاز قطبشپذیر  CO2منجر میشود [ .]54قطر
سینتیکی کمتر گاز  )3/3 Å( CO2نسبت به قطر سینتیکی نیتروژن (Å
 )3/64موجب نفوذ بیشتر  CO2نسبت به  N2در غشا میشود .تراوایی
بسیار کم گاز  N2ناشی از خواص انحاللپذیری ضعیف و نفوذپذیری
کم آن ،به ترتیب به دلیل خنثیبودن یا بدون برهمکنشبودن و قطر
سینتیکی بزرگ آن است.
سازوکار انحالل-نفوذ ،سازوکار اصلی حاکم بر انتقال مولکولهای
و

جدول  -4جرم مولکولی و اجزای تشکیلدهنده واحد تکرارشونده
پلیمر .EVA
[ vw (cm3/mol) ]53جرم مولکولی ) (g/molگروه شیمیایی
11/7
6/78
10/23
13/67
25/5
5/5

28/01
12/02
14/03
15/04
28/07
16

>C=O
 < CH - CH2- CH3
C2H4
-O-

گاز از غشاهای پلیمری است .از طرفی ،انتقال گاز از درون زئولیتها به
نوع مواد تشکیلدهنده زئولیت ،قطر منافذ و ساختار آنها بستگی دارد.
همچنین ،ذرات زئولیتی به دلیل داشتن ساختار باز بلوری و منافذی
با ابعاد چند آنگستروم ،بهعنوان یکی از بهترین مواد غربال مولکولی
شناخته میشوند [ .]28،55پس از افزودن زئولیتها به ساختار ،EVA
تراوایی هر دو گاز در پلیمر افزایش مییابد و این بهبود با افزایش
درصد زئولیت ،بیشتر میشود .همانطور که در جدول  5نشان داده
شده ،پس از افزودن فقط  10% wtزئولیت  4Aبه ساختار پلیمر ،تراوایی
 CO2و  N2به ترتیب  1/7و  1/4برابر میشود .بهبود تراوایی میتواند
به دلیل ترکیبی از دو سازوکار انحالل-نفوذ و غربال مولکولی باشد.
همانطور كه پیشتر گفته شد ،وجود ذرات زئولیتی در شبکه پلیمر به
کاهش تراکم زنجیر و بیشکلترشدن ساختار غشا منجر میشود .این
تغییر ،در بهبود نفوذپذیری مولکولهای گاز بسیار مؤثر است و موجب
افزایش تراوایی هر دو گاز در غشا میشود .همچنین ،عامل مؤثر دیگر
در افزایش نفوذپذیری مولکولهای گاز در غشای ماتریس ترکیبی،
وجود منافذ ذرات زئولیتی قرار گرفته در شبکه پلیمر است .سازوکار
نفوذ فعال شده مولکولهای گاز از راه جذب سطحی در دیواره
منافذ و انتقال از آنها ،به افزایش نفوذپذیری این مولکولها (بهویژه
برای مولکولهای  )CO2در غشا منجر میشود .در واقع ،ضریب نفوذ
مولکولهای گاز با عبور از منافذ زئولیتهای متخلخل در غشا بهبود
چشمگیری پیدا میکند .شکل  8نفوذپذیری غشاها را برحسب درصد
وزنی زئولیت  4Aنشان میدهد .نفوذپذیری هر دو گاز با اندازه قطر
سینتیکی آنها نسبت عکس دارد .بهطوری که  CO2بیشترین ضریب
نفوذ را در غشا نشان میدهد.
همانطور که پیداست ،با افزایش درصد زئولیت  ،4Aضریب نفوذ هر
دو گاز در پلیمر افزایش یافته است .این موضوع همانطور كه پیشتر هم
بحث شد ،به دلیل بیشکلترشدن غشا و ایجاد مسیرهای بیشتر برای عبور
ل ذرات زئولیتی واقع در شبکه غشاست.
مولکولهای گاز و نیز تخلخ 
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(الف)

(ب)

			

								
(ج)

(د)

شکل  -7تصاویر  SEMاز مقطع غشای( :الف)  EVAخالص و (ب)  EVA/10%4Aو سطح غشای (ج)  EVAخالص و (د)
عامل مؤثر دیگر در سازوکار انحالل-نفوذ در تراوایی گازها،
انحاللپذیری است .شکل  8مقدار انحاللپذیری گازها را در شبکه پلیمر
نشان میدهد .انحاللپذیری گا ز  N2با افزایش درصد زئولیت ،تقریب ًا ثابت
مانده است .با وجود  10% wtزئولیت  4Aدر ماتریس غشا ،انحاللپذیری
گاز قطبشپذیر  CO2افزایش یافته است .این مسئله میتواند به دلیل
برهمکنش مولکولهای این گاز با گروههای عاملی هیدروکسیل ()OH-
سطح زئولیت باشد که وجود این گروهها در آزمون  FTIRتأیید شد.

است .بهطور کلی طبق معادله ( ،)4گزینشپذیری به دو پارامتر
گزینشپذیری نفوذی و گزینشپذیری انحاللی وابسته است .این
دو پارامتر در این مطالعه محاسبه شدند که نتایج آن در شکل 8
نشان داده شده است .با وجود اینکه پارامتر گزینشپذیری انحاللی
جدول  -5نتایج آزمون تراوایی غشاهای  EVAو زئولیت .EVA/4A
نوع غشا

گزینشپذیری

جدول  5نتایج محاسبات گزینشپذیری غشاهای  EVAخالص و
زئولیت  EVA/4Aرا نشان میدهد .با افزایش ذرات زئولیتی تا 10% wt
به ساختار پلیمر ،گزینشپذیری  CO2/N2به مقدار  20%رشد داشته
240

.EVA/10%4A

EVA
EVA/5% 4A

EVA/10% 4A
EVA/20% 4A
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تراوایی ()Barrer

گزیشپذیری

CO2

N2

CO2/N2

20/81
24/63
35/24
43/61

1/32
1/45
1/85
2/56

15/8
17/0
19/0
17/0
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پس از وجود  10% wtاز زئولیت  4Aبهبود اندکی نشان میدهد،
اما افزایش گزینشپذیری بهطور عمده به دلیل بهبود گزینشپذیری
نفوذی غشاهای ماتریس ترکیبی است (شکل  .)8در واقع ،منافذ
بسیار کوچک زئولیت  4Aبه شکل مسیری برای عبور مولکولهای
کوچکتر ( )CO2و مانعی برای انتقال مولکولهای بزرگتر ()N2
عمل میکند .این موضوع موجب افزایش هرچه بیشتر ضریب نفوذ
 CO2در مقایسه با  N2شده است .کاهش گزینشپذیری پس از افزودن
 20% wtزئولیت در ساختار غشا میتواند به دلیل کاهش شدید پارامتر
گزینشپذیری نفوذی در اثر تجمع و کلوخهشدن ذرات زئولیتی باشد
که باعث ایجاد فضاهای آزاد غیرگزینشپذیر در مقیاس میکرو ،در
(الف)

(ب)

(الف)

(ج)
شکل  -8ضریب نفوذ ( ،)Dضریب انحاللپذیری ( ،)Sگزینشپذیری
نفوذی و گزینشپذیری انحاللی غشاهای  EVAو زئولیت .EVA/4A

(ب)
شکل  -9اثر فشار خوراک بر تراوایی و گزینشپذیری غشاهای  EVAو
زئولیت .EVA/4A
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جدول  -6مقادیر  )Barrer/bar( mبرای دو غشای  EVAو زئولیت
.EVA/10% 4A

فصل مشترک پلیمر-زئولیت میشود.

و

اثر فشار خوراک

از آنجا که از میان غشاهای مختلف ،غشای زئولیت
بهترین عملکرد را نشان داد ،برای بررسی اثر فشار خوراک بر عملکرد
غشا انتخاب شد .شکل  9اثر افزایش فشار خوراک بر تراوایی این غشا
را در مقایسه با غشای  EVAخالص نشان میدهد .با افزایش فشار
از  3 barتا  ،8 barتراوایی  CO2بهطور چشمگیری از 35/1 Barrer
به  52/4 Barrerافزایش یافت ،در حالی که تراوایی  N2تقریب ًا ثابت
ماند .افزایش تراوایی  CO2در فشارهای بیشتر میتواند به دلیل
افزایش انحاللپذیری ناشی از جذب بیشتر مولکولهای  CO2در
شبکه پلیمر باشد [.]56
همچنین ،شکل  9تغییرات گزینشپذیری را در اثر افزایش
فشار خوراک نشان میدهد .با افزایش فشار از  3 barبه ،8 bar
گزینشپذیری  CO2/N2در غشای حاوی  10% wtزئولیت  ،4Aاز 19
به  28/5افزایش یافته است .افزایش گزینشپذیری  CO2نسبت به N2
به دلیل اثر نرمکنندگی قویتر مولکولهای گاز  CO2در فشارهای (یا
غلظتهای) زیاد بر شبکه پلیمری غشاست که موجب انحالل بیشتر
 CO2در آن میشود [ .]57اثر فشار بر تراوایی غشاهای پلیمری با
معادله ( )7بیان میشود [:]58،59

نوع غشا

EVA/10% 4A

				
()7

P = P ∞ + mDp

در این معادله ∞ Pتراوایی غشا در فشار بینهایت کم (یا محیط بسیار
رقیق) است m .ضریبی است که اثر همه عوامل مانند ماهیت و اندازه گاز،
نوع ذرات اضافه شده به ماتریس پلیمر ،نفوذپذیری و انحاللپذیری را در
خود جای داده است Δp .اختالف فشار دو سمت (خوراک و تراویده)
غشاست .مقادیر  mبرای غشاهای  EVAو زئولیت  EVA/10% 4Aدر
جدول  6آمده است .همانطور که دیده میشود CO2 ،به دلیل اثر
غالب نرمشوندگی ،مقدار  mبزرگتری را به خود اختصاص داده و
مقدار  mکمتر گاز  N2به دلیل اندازه قطر سینتیکی بزرگتر این گاز
است .مقادیر  mبرای غشای حاوی زئولیت  4Aبه مقدار محسوسی
بیشتر از غشای خالص است .این موضوع میتواند مربوط به سهم
بیشتر فاز بیشکل و وجود منافذ و مسیرهای بیشتر برای نفوذپذیری
مولکولهای گاز در غشای حاوی زئولیت  4Aباشد.
اثر دمای عملیاتی

بهطور کلی ،افزایش دما اثر قابل توجهی بر تراوایی گازها در غشاهای
پلیمری دارد .همانطور که در شکل  10نشان داده شده است ،با افزایش
242

EVA
EVA/10% 4A

)m (Barrer/bar

CO2

N2

1/27
3/22

0/005
0/006

دما از  25°Cبه  ،50°Cتراوایی گازهای  CO2و  N2از هر دو غشای
 EVAخالص و غشای ماتریس ترکیبی افزایش چشمگیری مییابد.
این افزایش میتواند به دلیل ازدیاد انرژی جنبشی مولکولهای گاز در
دماهای بیشتر باشد ،که موجب زیادشدن نفوذپذیری گازها در پلیمر
میشود .همچنین با افزایش دمای عملیاتی ،تحرک زنجیرهای پلیمری
بیشتر شده که به موجب آ ن انعطافپذیری شبکه پلیمر بیشتر میشود و
در نتیجه کسر حجم آزاد پلیمر ( )FFVکه ارتباط خطی آن با دما به
شکل معادله ( )8بیان میشود ،افزایش پیدا میکند [:]57
			
()8

) FFV = FFVTg + a r ( T − Tg

در این معادله FFVTg ،کسر حجم آزاد پلیمر در دمای انتقال شیشهای و ar

ضریب انبساط حجمی کسر حجم آزاد در فاز الستیکی است (.)T>Tg
معادله ( ،)9ارتباط لگاریتمی تراوایی پلیمرها را با عکس دما نشان میدهد:
				
()9

 - Ep 

P = P0 exp
 RT 

که  Poضریب پیشنمایی R ،ثابت جهانی گازها ( T ،)kJ/mol.Kدمای
عملیاتی ( )Kو  Epانرژی فعالسازی تراوایی گاز ( )kJ/molاست .در
واقع هرچه گاز تراوایی بیشتری نشان دهد ،مقدار انرژی فعالسازی
تراوایی آن گاز کمتر است .مقادیر  Epمحاسبه شده برای تراوایی گازهای
 CO2و  N2از غشای خالص  EVAبه ترتیب  28/8و 42/8 kJ/mol
است .این مقادیر پس از افزودن  10% wtزئولیت به ساختار غشا به
ترتیب به  19/6و  39/4 kJ/molکاهش پیدا میکند .انرژی فعالسازی
تراوایی به شکل حاصل جمعی از انرژی فعالسازی نفوذ ( )Edو
آنتالپی جذب ( )ΔHsتعریف میشود .کمتربودن انرژی فعالسازی
 CO2نسبت به  N2میتواند مربوط به قطر سینتیکی کوچکتر این
گاز و نیز خواص انحاللپذیری بیشتر آن باشد که به ترتیب به مقادیر
انرژی فعالسازی نفوذ کوچکتر و نیز آنتالپی منفی جذب بزرگتر
منجر میشود .همچنین ،کاهش انرژی فعالسازی پس از افزودن
 10 %wtزئولیت به ساختار غشا ،به کاهش انرژی فعالسازی نفوذ
مربوط میشود ،زیرا پس از افزودن زئولیتهای متخلخل به ساختار
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(الف)
شکل  -10اثر دمای عملیاتی بر تراوایی و گزینشپذیری غشاهای  EVAو زئولیت .EVA/4A
غشا ،مسیرها ،منافذ یا حتی حجمهای اضافی بیشتری برای نفوذ گاز
بهوجود میآید که به نفوذپذیری گازها سرعت میبخشد.
ی CO2/N2
همانطور که در شکل  10نشان داده شده ،گزینشپذیر 
در هر دو غشای خالص و ماتریس ترکیبی با افزایش دما کاهش
چشمگیری مییابد .این کاهش میتواند به دلیل کاهش انحاللپذیری
گاز  CO2در دماهای بیشتر باشد که به کمشدن ضریب گزینشپذیری
انحالل منجر میشود و در نهایت کاهش گزینشپذیری کلی غشا را
در پی خواهد داشت.
مقایسه کارایی غشاهای ماتریس ترکیبی سنتز شده با سایر غشاها

شکل  11مقایسهای بین عملکرد غشاهای سنتز شده در این کار را
با خط مرزی رابسون ( ]60[ 2008بهعنوان معیاری برای ارزیابی
عملکرد غشاهای پلیمری) نشان میدهد .هر چند دادههای تراوایی و
گزینشپذیری غشاهای حاضر از این خط عبور نکردهاند (در زیر این
خط مرزی قرار گرفتهاند) ،اما همان طور که مشخص است ،وجود
ذرات زئولیت  4Aدر پلیمر موجب بهبود عملکرد آن و نزدیکشدن

(ب)

به این خط شده است.
جدول  7نیز مقایسهای بین عملکرد غشاهای سنتز شده در این کار
با سایر غشاهای ساخته شده از جنس پلیمر  EVA28برای کاربرد در
زمینه جداسازی  CO2را از جریانهای گازی نشان میدهد .ذرات
سیلیکا و پلیمر پلیاتیلن گلیکول ( )PEGاز جمله افزودنیهای
بسیار مؤثر در افزایش کارایی این غشا بودهاند .ذرات سیلیکا با
اصالح شکلشناسی غشا به سمت بیشکلترشدن و بهبود خواص
نفوذپذیری و انحاللپذیری گاز و پلیمر  PEGنیز از راه بهبود خواص
انحاللپذیری گاز در غشا میتواند کارایی غشای ساخته شده را
افزایش دهد .همانطور که از مقایسه نتایج پیداست ،اصالح غشای
 EVAبا افزودن ذرات زئولیت  4Aبه آن میتواند بهعنوان رقیبی
جدی برای بهبود کارایی غشا در مقایسه با روشهای اصالحی ذکر
شده برای جداسازی گاز  CO2مطرح باشد.
در نهایت نویسندگان برای ادامه این کار ،ساخت و ارزیابی غشا
(آمیخته) سهفازی زئولیت  EVA/PEG/4Aرا پیشنهاد میکنندPEG .
پلیمری است با ساختار بیشکل و قطبی که برهمکنش خوبی با CO2

جدول  -7مقایسه غشاهای کار حاضر و سایر غشاهای ساخته شده از  EVA28برای جداسازی .CO2
نوع غشا
EVA/10% Silica
EVA/10% PEG
EVA/10% 4A

تراوایی ()Barrer

گزینشپذیری

CO2

N2

CO2/N2

47/8
42/1
51/1

1/70
1/50
1/80

28/1
27/9
28/4
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شکل  -11مقایسه عملکرد غشاهای سنتز شده در این کار با خط
مرزی رابسون (.)2008
دارد و میتواند موجب بهبود عملکرد غشا شود.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،غشای پلیمری ماتریس تركيبي اتیلن وینیل استات
( )EVAو ذرات زئولیت  )0-20% wt( 4Aبه روش ریختهگری
محلولی-تبخیر حالل ساخته شد و عملکرد آن در جداسازی گاز CO2
از  N2در فشار خوراک  3-8 barو دمای عملیاتی  25-50°Cبررسی
شد .نتایج آزمون  FTIRتشکیل هر نوع پیوند شیمیایی جدید میان
و

ذره و پلیمر را نفی کرد .تصاویر  SEMساختار غشای ماتریس ترکیبی
را بینقص و با پخش مناسب ذرات زئولیت نشان داد .از آزمون
 DSCمشخص شد ،با وجود ذرات زئولیت  ،4Aسهم نواحی بیشکل
ساختار غشا افزایش مییابد که به افزایش نفوذپذیری گاز منجر
میشود .آزمون  TGAبهبود خواص مقاومت گرمایی غشای ماتریس
ترکیبی را نسبت به غشای خالص نمایان کرد .نتایج اندازهگیری
چگالی ،محاسبات  FFVو تورم حاللی نشان داد ،با وجود ذرات
زئولیت  4Aدر ساختار غشا ،کسر حجم آزاد پلیمر افزایش مییابد
که با نتایج آزمون  DSCمطابقت دارد .نتایج آزمون تراوایی گاز نشان
داد ،با افزودن  10% wtزئولیت به ساختار غشا ،تراوایی گاز  CO2و
 N2نسبت به غشای خالص به ترتیب  1/7و  1/4برابر میشود .دلیل
اصلی افزایش تراوایی همانطور که در اندازهگیریهای ضریب نفوذ
( )Dمشخص شد ،مربوط به افزایش نفوذپذیری گازها درون پلیمر
به دلیل وجود مسیرها و منافذ بیشتر برای نفوذ مولکولها در اثر
وجود ذرات زئولیت است .همچنین ،با افزودن  10% wtزئولیت به
ساختار غشا ،گزینشپذیری  CO2/N2به مقدار  20%افزایش یافت.
این بهبود عملکرد ،به افزایش گزینشپذیری نفوذی غشاها مربوط
میشود .افزایش فشار خوراک ،با افزایش انحاللپذیری  CO2به
افزایش چشمگیر تراوایی این گاز منجر شد و نیز به دلیل افزایش
اثر نرمشوندگی  CO2بر زنجیرهای پلیمری و نفوذپذیری بیشتر این
گاز در فشارهای بیشتر ،موجب بهبود گزینشپذیری غشاها شد.
افزایش دمای عملیاتی موجب افزایش چشمگیر تراوایی گازها به
دلیل ازدیاد انرژی جنبشی مولکولی آنها و نیز انعطافپذیرترشدن
زنجیرهای پلیمری شد .با وجود این ،گزینشپذیری به دلیل کاهش
چگالشپذیری  CO2در دماهای بیشتر کاهش محسوسی یافت.
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