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symmetrically mixed matrix Matrimid-MIL-53 membranes with silicone
cover layer were fabricated. For better understanding of membrane fabrication
process, three main parameters of fabrication, Matrimid concentration, silicone
concentration and weight percentage of metal organic framework (MIL-53) particles,
were optimized by an experimental design method. Cross-section SEM images were
used to study the membrane structure and polymer-particles interface. Moreover,
thermal resistance of the membranes and the existence of various bonds in them were
investigated by FTIR and TGA analyses. The results showed that membranes had
porous structure with finger-like morphology. At low and moderate percentages of
particles, there were no non-selective voids observed at polymer-particles interface.
The thermal resistance of membranes increased with the increase of MIL-53 weight
percentage and the destruction temperature of polymer increased from 410°C to 450°C.
The permeability tests results showed that the Matrimid (20% wt)-MIL-53(15% wt)/
PMHS (10%wt) membrane exhibited the highest level of CO2/CH4 selectivity (23.6).
However, in the membrane with 30 wt% particles loading, selectivity decreased due to
particles agglomeration and void formation. The experimental design results showed
that the concentration of silicone in covering solution had significant effect. CO2 and
CH4 permeability decreased and ideal selectivity of CO2/CH4 increased with silicone
concentration enhancement. Although the Matrimid concentration had a little effect
on CO2/CH4 ideal selectivity, its enhancement increased the selectivity of the gases.
The optimization results showed the membrane with 17.8% of Matrimd polymer,
13.2% of silicone polymer and 15.5 wt% of MIL-53 particle displayed the highest
selectivity and CO2 permeability.
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چکیده
در این مقاله ،غشای نامتقارن ماتریس ترکیبی ماتریمید  ،MIL-53با الیه پوششی سیلیکونی

( )PMHSساخته شد .سه پارامتر اصلی در ساخت این غشای نامتقارن شامل غلظت پلیمر ماتریمید،
غلظت پلیمر الیه پوششی و درصد ذرات چارچوب آلی-فلزی  MIL-53با روش طراحی آزمون
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ماتریمید MIL-53

بهینهسازی شد .سپس ،تراوایی گاز  CO2و  CH4در تمام غشاهای ساخته شده اندازهگیری شد.

برای بررسی ساختار غشا ،ساختار سطح مشترک پلیمر و ذرات و اثر تغییر پارامترهای ساخت

بر ساختار غشا ،از سطح مقطع آنها تصاویر  SEMتهیه شد .همچنین ،آزمونهای  TGAو FTIR

برای بررسی مقاومت گرمایی غشا و پیوندهای موجود در آن انجام شد .نتایج نشان داد ،غشاهای

ساخته شده ساختارمتخلخل با حفرههای انگشتی داشته و در درصدهای کم تا متوسط از ذرات
افزوده شده ،فضاهای خالی گزینشناپذیر در سطح مشترک تشکیل نشده است .مقاومت گرمایی
غشا با افزودن ذرات  MIL-53افزایش یافت و دمای شکست پلیمر از  410°Cبه  450°Cافزایش

یافت .نتایج تراوایی غشاها نشان داد ،بیشترین مقدارگزینشپذیری  23/6 CO2/CH4مربوط به
غشای ماتریمید ( )10% wt( PMHS/)15% wt( MIL53-)20% wtبود .اگرچه در غشاهای حاوی
و

و

 30%وزنی ذرات به دلیل تجمع آنها و وجود شکاف ،گزینشپذیری کاهش یافت و به  7/5رسید.

نتایج طراحی آزمون نشان داد ،پارامتر غلظت الیه پوششی بااهمیت است و با افزایش غلظت پلیمر،

گزینشپذیری افزایش مییابد .در حالی که غلظت پلیمر الیه گزینشپذیر در محدوده آزمون شده،

اثر معناداری بر عملکرد غشا نداشت .بهینهسازی پارامترها نشان داد ،غشای حاوی  15/5%وزنی
ذرات با غلظت پلیمر  17/8%و غلظت الیه پوششی  13/2%بیشترین مقدار گزینشپذیری و تراوایی

 CO2را دارد.
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استفاده از غشا در فرایندهای جداسازی به دلیل مزایای بسیار زیاد
این فناوری در برابر سایر روشهای جداسازی ،بهویژه در سالیان
اخیر ،بسیار مورد توجه بوده است .مزایایی مانند سبکی و کمحجمی
واحد غشایی ،انرژی مورد نیاز ناچیز ،نگهداری آسان ،هزینه عملیاتی و
سرمایهگذاری کمتر و دوستدار محیط زیستبودن باعث
جذابیت این فرایند شده است [ .]1-3در سالهای اخیر ،بسیاری
از پژوهشهای غشایی مربوط به استفاده از غشاها در جداسازی
گازها و بهبود عملکرد آنها بوده است .پلیمرها از مواد پرکاربرد در
جداسازی گازها با استفاده از غشا ،به دلیل ساخت آسان و قيمت کم،
هستند .خواص مكانيكي ،شيميايي ،گرمایی و تراوايي پليمرها در
انتخاب آنها براي غشا اهميت بسياري دارد .تراوایی و گزینشپذیری
دو پارامتر بااهمیت در عملکرد غشاست .بهگونهای که افزایش این
دو پارامتر مهمترین هدف پژوهشگران در پژوهشهای غشایی است.
تاکنون روشهای متنوعی برای بهبود عملکرد غشاهای پلیمری و
افزایش تراوایی و گزینشپذیری آنها بررسی شده است .برخی از
این روشها عبارت از ساخت کوپلیمرها ،گرمادهی پلیمر تا زیر دمای
شیشهایشدن ،اصالح شیمیایی پلیمر با عوامل مختلف ،شبکهایکردن
پلیمر به منظور فشردهسازی بیشتر ساختار پلیمر و ساخت غشاهای
ماتریس ترکیبی شامل زمینه پلیمر آلی و ذرات پراکنده غیرآلی
به منظور افزایش تراوایی و گزینشپذیری است [ .]4،5در واقع،
غشاهای ماتریس ترکیبی به منظور بهرهمندی از ویژگیهای مفید
پلیمرها و ذرات غیرآلی همزمان در غشا ساخته میشوند .در این
غشاها از ساخت آسان غشاهای پلیمری و انعطافپذیری آنها در
کنار گزینشپذیری زیاد ذرات غیرآلی مانند غربالهای مولکولی
زئولیتها و چارچوبهای آلی فلزی ()MOF, metal organic framework
استفاده میشود [ .]6-8اگرچه ناسازگاری پلیمر و ذرات در غشاهای
شبکه آمیخته مشکالتی ایجاد میکند که در برخی موارد باعث کاهش
شدید گزینشپذیری غشا میشود .مشکالتی از قبیل تشکیل فضاهای
خالی گزینشناپذیر در سطح مشترک پلیمر و ذره ،پرشدن حفرههای
ذرات از پلیمر ،تجمع ذرات در غشا و ایجاد شکاف [ .]9،10بنابراین،
اصالح سطح مشترک دو فاز در این غشاها موضوع بسیاری از
پژوهشهاست.
چارچوبهای آلی فلزی نوع جدیدی از مواد مرکب هستند که
کاربردهای گسترده در ذخیرهسازی گاز برای بخشهای جداسازی و
کاتالیزور دارند .این مواد دارای سطحفعال زیاد ،تخلخل قابل کنترل و
گزینشپذیری زیاد برای برخی گازها هستند .در این مواد فلزات
واسطه و اکسیدهای آنها ،بهوسیله مواد آلی بههم متصل میشوند

تا ساختارهای متخلخل یک ،دو و سهبعدی ایجاد کنند .این
ذرات به دلیل وجود فلزات غیرآلی و پلهای آلی در آنها مواد
مناسبی برای ساخت غشای ماتریس ترکیبی بدون شکاف هستند و
سازگاری بهتری با پلیمرها دارند [ Basu .]17-11و همکاران []18
سه نوع  MOFمختلف ( ]Cu3(BTC)2], ZIF-8و ()MIL-53(Al
را روی غشای پلیمری ماتریمید بررسی کردند .نتایج تصاویر
 SEMاین غشاها نشان داد ،تماس خوبی در سطح مشترک دو
فاز برای هر سه نوع  MOFوجود دارد .افزون بر این ،افزایش تراوایی و
گزینشپذیری گازها برای همه غشاهای مرکب نسبت به غشای
پلیمری خالص مشاهده شد که نشاندهنده برهمکنش قوی بین پلیمر و
فاز غیرآلی است .در پژوهش دیگری  ،]19[ Zhangغشای مرکب
ماتریمید Cu-BPY-HFS/را بررسی کرد .در غشاهای حاوی MOF
برخالف غشاهای حاوی زئولیت یا غربالهای مولکولی ،به دلیل
بخشهای آلی موجود در این ذرات که برهمکنش قوی بین پلیمر
و ذره ایجاد میکند ،ساخت غشای بدون شکاف و فضای خالی
بسیار سادهتر است .اگرچه در درصدهای بیش از ،MOF 40%
تجمع ذرات در زمینه غشا دیده میشود .نتایج آزمون تراوایی
غشاها برای چهار گاز  CH4 ،O2 ، N2و  CO2در دمای  35°Cنشان
داد ،تراوایی گازها با افزایش مقدار  MOFدر غشا افزایش مییابد.
در غشای حاوی  MOF 40%این افزایش بسیار شدید بود که
نشاندهنده وجود شکاف در غشاست که افزایش ناگهانی تراوایی و
کاهش گزینشپذیری مشاهده میشود ،]20[ Burmann .از روش
پوششدهی چرخشی ( )spin coatingبرای ساخت غشای مرکب
پلیسولفونی استفاده کرد .ذرات غیرآلی متفاوتی بهعنوان فاز پراکنده
انتخاب شدند (سیلیکا MIL-53 ،MCM-14 ،ETS-10 ،و .)ZIF-8
بهترین نتایج جداسازی به غشای حاوی  NH2-MIL-53مربوط بود
که گزینشپذیری  35برای  H2/CH4و  5/5برای  O2/N2را نشان داد.
وجود گروه آمین در سطح این  MOFباعث افزایش چسبندگی پلیمر و
ذرات شد و گزینشپذیری زیادی بهدست آمد .همچنین ،غشای
حاوی  MCM-14نیز تراوایی و گزینشپذیری زیادی داشت که به
دلیل وجود گروه سیالن در این ذره است که برهمکنش خوبی با
پلیمر ایجاد میکند .ساخت غشاهاي پليمري با تراوايي زیاد ،بهویژه
در صنعت بسيار بااهميت است .يک روش براي بهدست آوردن چنين
عملکردی استفاده از غشاهاي نامتقارن با پوسته نازک و بدون شکاف
است تا تراوايي غشا بدون کاهش در گزينشپذيري افزايش يابد [.]9
اين غشاها ،يک يا چند اليه نازک روي الي ه متخلخل نگهدارنده دارند.
براي اصالح اين غشاها نيز از روشهاي پیشگفته مانند شبكهايكردن
پليمر یا ساخت الیه باالیی به شکل شبکه آمیخته استفاده ميشود.
و

و

و

و
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در ساخت غشاها به شکل نامتقارن پارامترهای بسیاری بر اندازه،
شکل حفرهها و ضخامت الیه باالیی تشکیل شده و در نهایت عملکرد
غشا مؤثرند .برخی از این پارامترهای ساخت عبارت از ضخامت
تنظيم شده تيغه ريختهگري ،دماي ريختهگري ،نوع ضدحالل استفاده
شده ،دماي حمام انعقاد ،نوع حالل ،غلظت محلول پليمر-حالل،
تنش اعمال شده به غشا حين ريختهگري و زمان تبخير [ ]21است.
در این مقاله ،غشای ماتریس ترکیبی نامتقارن ماتریمید  MIL-53ساخته
شد .برای پوشاندن شکافهای احتمالی در سطح غشا الیهای از سیلیکون
روی غشا قرار گرفت .سه پارامتر اصلی ساخت غشا شامل مقدار فاز
پراکنده ،غلظت پلیمرهای ماتریمید و  PMHSبا روش طراحی آزمون
بررسی شده و اثر برهمکنش بین متغیرها نیز مشخص شد .در نهایت،
مقدار بهینه برای هریک از پارامترهای ساخت بهدست آمد .استفاده از
ذرات  MIL-53در زمینه پلیمر ماتریمید به شکل غشای نامتقارن از
نوآوریهای این پژوهش است .همچنین ،بررسی سه پارامتر ساخت این
غشا در قالب روش طراحی آزمون نیز تاکنون انجام نشدهاست.

تجربي

طراحی آزمون

برای بررسی اثر متغیرهای مختلف (مقدار ذرات افزوده شده ،غلظت
پلیمر الیه گزینشپذیر و غلظت پلیمر الیه پوششی) ،غشای نامتقارن
براساس طراحی آزمون به روش طرح مرکب مرکزی (CCD, central
 )composite designساخته شد .جدول  1تغییر متغیرهای مختلف در
طراحی آزمون را نشان میدهد.
اندازهگیری تراوایی

مواد

ماتریمید  5218بهعنوان پلیمر اصلی زمینه غشا از شرکت Huntsman

خریداری شد .ذرات  MIL-53بهعنوان فاز پراکنده و پلیمر
بهعنوان پلیمر الیه پوششی غشا از شرکت  Aldrichتهیه شدند .تمام
حاللها و ضدحاللهای الزم برای ساخت غشا شامل اتانول ،نرمال
هگزان و نرمال متیل پیرولیدون ( )NMPبا خلوص  99/9%از شرکت
 Merckتهیه شدند.

PMHS

دستگاهها و روشها
ساخت غشا

برای ساخت غشای نامتقارن ماتریس ترکیبی ،ابتدا مقدار مدنظر از
ذرات براساس طراحی آزمون به حالل  NMPاضافه شد .پس از 24 h
ترکیبشدن کامل 10% ،از پلیمر ماتریمید به محلول اضافه شد تا
الیهای از پلیمر بر سطح ذره بنشیند .پس از  4 hباقیماندن پلیمر
اضافه و برای  24 hاختالط انجام شد .در مرحله بعد ،محلول برای
 4 hدر دمای محیط حبابگیری شد .سپس ،روی شیشه بهوسیله
تیغه ریختهگری و به روش دستی ریختهگری شد .برای تشکیل
الیه گزینشپذیر در سطح ،غشا حدود  2 minدرون گرمخانه در
دمای  50°Cقرار گرفت .سپس ،غشا در حمام آب بهعنوان ضدحالل
66

غوطهور شد تا جایگزینی حالل-ضدحالل انجام شود [ .]22پس از
 ،12 hغشا برای  30 minدر حمام اتانول و پس از آن در حمام نرمال
هگزان برای  24 hقرار گرفت تا آب موجود در حفرههای غشا از
آن خارج شود .سپس ،غشاها در دمای محیط خشک شدند .پس از
خشکشدن کامل ،الیه سیلیکونی برای پوشاندن حفرهها و شکافهای
سطحی احتمالی اضافه شد .برای این کار ،محلول سیلیکون در نرمال
هگزان با درصدهای مختلف براساس طراحی آزمون ساخته شده و
مخلوط شد تا محلول یکنواختی بهدست آید .سپس این محلول با
تیغه ریختهگری بر سطح غشا قرار گرفت و در نهایت در دمای 80°C
خشک شد.

تراوایی دو گاز خالص  CO2و  CH4به روش حجم ثابت در فشار
خوراک  3 barو دمای  35°Cبرای تمام غشاهای ساخته شده با دو
بار تکرار اندازهگیری شد .بدین منظور ،غشاها در سلول غشایی تخت و
مدور با مساحت مؤثر  11/34 cm2از جنس فوالد زنگنزن قرار
گرفتند .گازها با خلوص بیش از  99/999%وارد سامانه شده و پس
از عبور از غشا در محفظهای با حجم ثابت جمعآوری شدند .افزایش
فشار در مخزن حجم ثابت با زمان گزارش شد تا  dP/dtبهدست آید.
سپس ،از معادله ( )1مقدار تراوایی محاسبه شد:
273.15 × 10 6 V dP
) (
760 × 76 A.T.P dt

()1

= )Permeance (GPU

در این معادله V ،حجم مخزن ( A ،)cm3سطح غشا ( T ،)cm2دمای
آزمون ( P ،)Kفشار گاز خوراک ( )cmHgو  dP/dtتغییرات فشار
مخزن با زمان است .از تقسیم تراوایی  CO2به تراوایی  CH4مقدار
گزینشپذیری ایده آل برای هر غشا بهدست میآید.
و

و

و

بررسی ساختار غشاها

برای بررسی ساختار غشاهای ساخته شده و چگونگی توزیع ذرات
در ماتریس پلیمری ،تصاویر  SEMاز مقطع غشاهای ساخته شده
گرفته شد .بدین منظور ،غشاهای ساخته شده درون نیتروژن مایع
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جدول  -1مقادیر متغیرهای مختلف در طراحی آزمون.
کد غشا

شماره آزمون

M1

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

M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17

مقدار پلیمر ماتریمید در محلول ساخت ()%wt

مقدار ذرات
)%wt( MIL-53

ماتریمید

PMAS

6/08
23/92
6/08
23/92
6/08
23/92
6/08
23/92
0
30
15
15
15
15
15
15
15

16/01
16/01
18/99
18/99
16/01
16/01
18/99
18/99
17/5
17/5
15
20
17/5
17/5
17/5
17/5
17/5

4/05
4/05
4/05
4/05
15/95
15/95
15/95
15/95
10
10
10
10
0
20
10
10
10

شکسته شدند و روی پایه قرار گرفتند .سپس ،نمونههای آماده شده با
الیهای از طال پوشانده شدند .از میکروسکوپ الکترونی پویشی مدل
 CamScan 2300 MVبرای این آزمون استفاده شد.
بررسی مقاومت گرمایی غشاهای ساخته شده با آزمون  TGAبا
استفاده از دستگاه  ،STA-1500برای غشاهای ساخته شده دارای
 0و  15%وزنی  MIL-53و نیز ذرات  MIL-53انجام شد .افزون بر
این ،برای بررسی پیوندهای موجود در غشاهای ساخته شده و نیز
در ذرات  MIL-53تحلیل  FTIRروی سه غشای متقارن حاوی  0و
 15%وزنی  MOFو نیز ذرات  MOFانجام شد که بدین منظور دستگاه
 Bruker Vertex 70بهکار گرفته شد.

است .در منحنی  MIL-53در اعداد موجی  1122و 1019 cm-1
دو پیک دیده میشود که مربوط به پیوند  C-Oبا  Alدر این ذرات
است [ .]23،24این پیک در غشای ماتریس ترکیبی حاوی  15%وزنی
ذره در عدد موجی  1114 cm-1نیز دیده میشود که نشانه وجود ذرات
 MOFدر ماتریس پلیمری است .در واقع ،این پیک مربوط به گروه
آلی کربوکسیالت در ذرات  MIL-53بوده که عامل اصلی برهمکنش

نتایج و بحث
ساختار غشای ماتریس ترکیبی نامتقارن

نتایج بررسی  FTIRنمونههای مختلف در شکل  1نشان داده شده

شکل  -1نتایج آزمون ( :FTIRالف) ذرات  MIL-53و (ب) غشای
پلیمری خالص و (ج) غشای ماتریس ترکیبی دارای  15%وزنی .MIL-53
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مناسب با ماتریس پلیمری غشاست .سایر پیکها در این محدوده در
تمام غشاها دیده شده که با افزایش  MOFدر پلیمر تا حدودی جابهجا
شدهاند .این جابهجایی میتواند نشانه برهمکنش قوی بین پلیمر و
ذرات باشد .در محدوده اعداد موجی بیشتر از  2000 cm-1در طیف
 MIL-53فقط دو پیک در  3450و  3617 cm-1وجود دارد که مربوط
به گروه  O-Hاست [ .]23،24این پیکها در غشای ماتریس ترکیبی با
اندکی جابهجایی دیده میشود .وجود گروه  O-Hدر حفرههای ذرات
بلوری  MIL-53باعث برهمکنش قوی با چهارقطبی لحظهای مولکول
 CO2میشود و موجب تغییر اندازه حفرههای این ذرات و در نهایت
جذب و عبور قویتر  CO2در برابر  CH4میشود .نتایج تحلیل TGA
برای غشاهای پلیمری خالص و غشای حاوی  MOF 15%در شکل 2
آورده شده است .در غشای پلیمری خالص دو کاهش وزن دیده
میشود .اولین کاهش وزن در  200°Cآغاز شده و تا  400°Cادامه
دارد که میتواند مربوط به تبخیر حالل از غشا باشد .این کاهش وزن
در غشای ماتریس ترکیبی نیز دیده میشود .دومین کاهش وزن در
 409/5°Cاتفاق میافتد که مربوط به تجزیه زنجیرهای پلیمری است.
در غشای ماتریس ترکیبی حاوی  15%ذرات ،تجزیه پلیمر در دمای
بیشتر حدود  450°Cاتفاق میافتد .این نتایج نشان میدهد ،وجود
ذرات  MIL-53باعث افزایش مقاومت گرمایی غشای پلیمری
میشود که به دلیل مقاومت گرمایی زیاد  MIL-53و نیز برهمکنش
مناسب پلیمر و ذرات است .وجود گروههای آلی کربوکسیالت در
این ذرات و برهمکنش قوی آن با گروههای مختلف پلیمر ،باعث
سختشدن زنجیر پلیمری و افزایش دمای شیشهای میشود .افزون
بر این ،سختشدن این زنجیرها باعث افزایش مقاومت گرمایی پلیمر
شده و در نتیجه دمای تجزیه پلیمر افزایش مییابد .سومین کاهش
وزن در غشاهای ماتریس ترکیبی مربوط به تجزیه پلهای آلی یا در
واقع گروه کربوکسیالت در  MIL-53است .کربوکسیالت در این دما

شکل  -2نتایج آزمون .TGA
68

به  COو  CO2تجزیه میشود [.]23-25
شکل  3تصاویر  SEMسطح مقطع غشاهای نامتقارن حاوی MOF
را نشان میدهد .غشاهای نامتقارن ساخته شده دارای ساختار کام ً
ال
متخلخل با حفرههای انگشتی هستند که در باالی آن الیهای چگال با
تخلخل کمتر قرار دارد و در نهایت الیه سیلیکونی با ضخامتهای
مختلف دیده میشود .حفرههای انگشتی غشاها در باالترین بخش
غشا دارای طول بیشتر و پهنای کمتری بودند ،در حالیکه در بخش
پایینی آن حفرهها با پهنای بیشتر دیده میشود .ضخامت کلی غشاهای
ساخته شده حدود  200 µmبود که الیهای گزینشپذیر با ضخامتی
حدود  2 µmتا  5 µmدر باالی آن تشکیل شده است.
تصاویر  SEMغشاها توزیع مناسب و یکنواختی از ذرات MOF
را در پلیمر نشان میدهد .اگرچه افزایش بیش از  10%ذرات به پلیمر
باعث تجمع آنها در بخشهایی از پلیمر شده است و ساختار مناسبی
ایجاد نمیکند .از طرفی ،افزایش ذرات به ماتریس پلیمری باعث
افزایش تخلخل و تشکیل حفرههای انگشتی بیشتر در ماتریس پلیمری
میشود ،بهطوریکه در غشای حاوی  MOF 30%الیه چگال باالیی از
بین رفته و غشا کام ً
ال حالت متخلخل به خود گرفته است (شکل -3ه).
در واقع ،افزودن ذرات به فاز پلیمر در درصدهای وزنی زیاد باعث
تجمع این ذرات در بخشهایی از غشا شده و در نتیجه فضاهای
خالی گزینشناپذیر در فصل مشترک آنها با پلیمر ایجاد میشود .این
فضاهای خالی در حالتهای حادتر میتوانند به ایجاد شکاف در غشا
منجر شوند .در این غشا وجود الیه پوششی با غلظت  10%وزنی نیز
نتوانسته پستی و بلندیهای سطح غشا را بپوشاند .تجمع ذرات در
درصدهای بیشتر باعث مزاحمت زنجیرهای پلیمری و ایجاد شکاف
میشود و در نتیجه الیه چگال بسیار نازک باالیی را تخریب میکند.
نتایج تراوایی

جدول  2نتایج تراوایی و گزینشپذیری را برای تمام غشاهای ساخته
شده نشان میدهد .بهطور کلی ،با توجه به نتایج بهطور کلی میتوان
گفت ،با افزایش غلظت پلیمر تراوایی کاهش و گزینشپذیری افزایش
یافته است این موضوع به دلیل متراکمترشدن فاز پلیمری است که
حجمهای آزاد کمتری برای عبور گاز وجود دارد .افزون بر این،
افزایش غلظت پلیمر باعث میشود ،ذرات فاز پراکنده قابلیت تجمع
یا تهنشینشدن نیز نداشته باشند .در نتیجه توزیع بهتر و یکنواختتری
در غشا دارند و این موضوع نیز باعث افزایش گزینشپذیری میشود.
البته باید توجه داشت ،افزایش غلظت پلیمر به بیش از  ،20%فرایند
ریختهگری دستی را دشوار میکند .همچنین ،سطح غشا زبرتر و
ناهموارتر شده و باعث کاهش تراوایی و گزینشپذیری میشود.
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(الف)

		

							
(ب)

(ج)

(د)

(هـ)
شکل  -3تصاویر  SEMاز سطح مقطع غشاها با درصدهای مختلف از ذرات ( :MIL-53الف) ( ،M3د)  M8و (ه)  M10با بزرگنمایی و (ب)
( ،M11ج) ،M13
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جدول  -2نتایج تراوایی و گزینشپذیری غشاهای نامتقارن.
شماره آزمون
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

کد غشا
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17

تراوایی

)GPU( CH4

0/834±0/013
4/222±0/115
0/682±0/051
4/196±0/096
0/546±0/024
2/854±0/074
0/412±0/02
2/678±0/09
0/342±0/019
6/148±0/168
0/996±0/046
0/804±0/023
1/544±0/104
0/902±0/012
0/916±0/036
0/917±0/018
0/932±0/011

مقدار و نوع حالل و ضدحالل استفاده شده در ساخت غشا به دليل
اثرگذاری روي برهمکنش حالل و ضدحالل با پليمر و با يکديگر بر
عملکرد غشا بسيار مؤثر است .قدرت انحاللپذیری ،مقدار نفوذ و
فراريت اين مواد از عوامل مؤثر بر ساختار غشاست .براساس نتايج
بهدست آمده ،اگر از حالل با فراریت بیشتر استفاده شود ،اليه بااليي
ضخيمتر ،اما با تخلخل کمتر تشکيل میشود .در نتيجه ،تراوايي
گازها کاهش و گزينشپذيري افزايش مييابد .علت اين است که
وقتی حالل با فراريت بيشتر در غشا وجود دارد ،در همان مرحله
اول خشککردن غشا ،حالل تبخير ميشود .بنابراین ،تبخير سريع
حالل باعث تشکيل اليه چگالتری میشود .در واقع ،در اين حالت
پس از مرحله اول خشکشدن ،حالل زيادي در آن باقي نمیماند.
درنتیجه ،غلظت پليمر در مراحل بعدي انعقاد افزايش مییابد و اليه
گزينشپذير ضخيمتري بهدست ميآيد [ .]26برای ساخت غشاها در
این پژوهش از حالل  NMPبا فراریت بسیار کم استفاده شد .به همین
دلیل ،در غشاهای نامتقارن ساخته شده ضخامت الیه باالیی بسیار کم
بوده که این موضوع باعث افزایش تراوایی و کاهش گزینشپذیری
شده است.
70

تراوایی

)GPU( CO2

10/95±0/07
36/61±0/06
10/63±0/08
32/36±0/06
9/81±0/06
33/52±0/05
8/51±0/11
30/04±0/14
5/08±0/18
45/83±0/11
19/93±0/08
19/01±0/06
26/06±0/15
20/65±0/05
20/24±0/11
20/44±0/09
20/21±0/07

گزینشپذیری CO2/CH4

13/1
8/7
1/6
7/7
18
11/7
20/6
11/2
14/8
7/5
20
23/6
16/9
22/9
22/1
22/3
21/7

متغیر دیگری که بررسی شد ،اثر وجود و غلظت الیه پوششی
بود .بهطور کلی ،وجود این الیه و افزایش ضخامت آن باعث کاهش
تراوایی و افزایش گزینشپذیری شده است .در واقع با قرارگرفتن
این الیه ،شکاف و فضاهای خالی تشکیل شده بر سطح غشا پوشانده
میشوند .در نتیجه تراوایی کاهش و گزینشپذیری افزایش مییابد.
افزایش بیش از اندازه ضخامت این الیه میتواند باعث کاهش تراوایی
بدون اثرگذاری بر گزینشپذیری شود که مطلوب نیست.
با افزایش ذرات  MOFهمانطور که انتظار میرفت ،تراوایی و
گزینشپذیری هر دو افزایش یافت .افزایش ذرات به دلیل بازکردن
فضاهای میان زنجیرهای پلیمری و افزایش حجمهای آزاد باعث
افزایش تراوایی میشود .از طرفی ،گزینشپذیری زیاد  MIL-53در
عبوردادن  CO2نسبت به متان ،به سبب شکل و برهمکنش ویژه این
گاز با حفرههای  ،MIL-53باعث افزایش گزینشپذیری غشا میشود.
ساختار حفرههای  MIL-53در دو حالت باز و بسته تغییر میکند
که به این ویژگی تنفس میگویند .در طول جذب ،برهمکنش قوی
مولکول  CO2با دیواره حفرههای  MOFمقدار جذب و نفوذ این گاز
را افزایش میدهد .آنتالپی جذب زیاد  )35 kJ/mol( CO2در برابر
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 )17 kJ/mol( CH4این موضوع را اثبات میکند [.]27،28
در واقع ،وجود چهارقطبی لحظهای در مولکول  CO2باعث ایجاد
برهمکنش قوی اتم اکسیژن با گروه هیدروکسیل در  MIL-53میشود.
این برهمکنش ساختار حفرههای  MIL-53را منقبض میکند و آنها
را به حالت بسته تغییر میدهد [ .]23گروه هیدروکسیل در MIL-53
در بررسی  FTIRدر اعداد موجی  3617و  3450 cm-1دیده شد.
انقباض حفرههای این ذرات باعث افزایش برخورد مولکولهای CO2
با دیواره حفرهها شده و مقدار جذب و عبور افزایش مییابد .شکل 4
عملکرد غشاهای نامتقارن ساخته شده را نشان میدهد .همانطور که
در این شکل مشخص است ،بهترین عملکرد مربوط به غشای حاوی
 15%وزنی ذره با غلظت پلیمر  17/5%و غلظت الیه پوششی  20%بود.
در واقع ،بهترین نتایج مربوط به غشاهای حاوی  15%وزنی MOF
بود .در این غشا تراوایی گاز  CO2از  5/1GPUدر غشای پلیمری
خالص به  19GPUو گزینشپذیری از  14/8به  23/6افزایش یافت.
البته باید توجه داشت ،با افزایش درصد جرمی ذرات به فاز پلیمر اثر
افزایش تراوایی متان به افزایش گزینشپذیری غلبه کرده و در غشا
شکاف ایجاد میشود .بهطوریکه افزایش ذرات به بیش از  24( 15%و
 )30%به کاهش گزینشپذیری منجر شده است .بهویژه در غشای
حاوی  30%ذرات ،تراوایی بهشدت افزایش مییابد و عم ً
ال جداسازی
انجام نمیشود .درواقع میتوان گفت ،در این حد زیاد از درصد
ذرات ،تجمع ذرات در بخشهایی باعث تشکیل فضاهای خالی
میشود و از آنجاکه الیه چگال بسیار نازک است ،شکافهایی ایجاد
میشود که بدون مانع گاز را عبور میدهند Basu .و همکاران غشای
ماتریس ترکیبی نامتقارن ماتریمید Cu3(BTC)2-را برای جداسازی
 CO2از  CH4بررسی کردند .این غشا تراوایی  17GPUبرای  CO2و
گزینشپذیری  27را نشان داد که در شکل  4در مقایسه با نتایج این
پژوهش نشان داده شده است Cu3(BTC)2 .نیز چارچوب آلی فلزی
و

بوده که با موفقیت در ماتریس پلیمر ماتریمید پراکنده شده است [.]29
بررسی متغیرهای ساخت غشا
تمام نتایج بهدست آمده با نرمافزار طراحی آزمون و به روش ANOVA

بررسی شد .از مدل  Quadraticبرای مدلکردن نتایج استفاده شد.
معناداربودن اثر متغیرهای مختلف در غشاهای گوناگون ساخته شده
در جدول  3آمده است.
در غشاهای نامتقارن ساخته شده برای دو پاسخ تراوایی متان و
گزینشپذیری دو متغیر غلظت ذرات و وجود الیه پوششی بااهمیت
بوده و برای تراوایی  CO2هر سه متغیر بااهمیت است .این نتیجه نشان
میدهد ،در این غشاها الیه گزینشپذیر بسیار نازک (حدود )3 mm
دارای شکاف بوده و قرارگرفتن الیه پوششی باعث بهبود عملکرد آن
شده است .افزون بر این ،در ساخت غشای نامتقارن از روش تغییر
فاز مرطوب استفاده میشود که در این حالت غلظت پلیمر در سرعت
جایگزینی حالل-ضدحالل اثر بیشتری دارد ،در نتیجه حتی در این
محدوده کوچک از غلظت پلیمر این متغیر میتواند بااهمیت باشد.
از آنجا که اثر هیچ یک از متغیرهای دوتایی ( BC ،ABو )AC
بااهمیت تشخیص داده نشده است ،میتوان نتیجه گرفت ،متغیرهای
بررسی شده مستقل از هم عمل میکنند و اثری روی یکدیگر ندارند.
و

بهینهسازی متغیرهای ساخت غشا

برای بهینهسازی متغیرهای ساخت ،از روش عددی بهوسیله نرمافزار
طراحی آزمون استفاده شد .بهینهسازی با هدف بیشینهکردن تراوایی
 CO2و گزینشپذیری انجام شد که نتایج آن در جدول  4آمده است.
نتایج نشان داد ،مقدار ذرات در حدود  ،20%مقدار مطلوبی برای این
هدف است .افزون بر این ،غلظت پلیمر حدود  18%درنظر گرفته
شد .غلظت پلیمر الیه پوششی حدود  13%وزنی بهدست آمد .این
مقدار نسبتا زیاد از این متغیر نشاندهنده اهمیت وجود الیه پوششی
در پوشاندن شکافهای غشا و بهبود عملکرد غشاست .بهینهسازی
در حالت نسبت اهمیت  ،1/1مطلوبیت کمی داشته و گزینشپذیری
جدول  -3معنادار بودن اثر متغیرهای مختلف.
پاسخ

درصد
ذرات

غلظت پلیمر
ماتریمید

غلظت پلیمر

تراوایی
تراوایی CO2
گزینشپذیری

معنادار
معنادار
معنادار

بیمعنا
معنادار
بیمعنا

معنادار
معنادار
معنادار

CH4

شکل  -4عملکرد غشاهای نامتقارن حاوی .MIL-53
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جدول  -4نتایج بهینهسازی متغیرها.
هدف
بیشینه تراوایی  CO2و
گزینشپذیری ،نسبت اهمیت 1/1
بیشینه تراوایی  CO2و
گزینشپذیری ،نسبت اهمیت 3/1

مقدار
ذرات ()%

غلظت پلیمر
ماتریمید ()%wt

تراوایی

گزینشپذیری

غلظت پلیمر
)%wt( PMHS

()GPU

CO2/CH4

19/51

17/29

12/22

26/47

19/9

0/64

15/5

17/77

13/21

20/4

22/7

0/75

و

با مقادیر بیشینه فاصله زیادی دارد .به همین دلیل ،بهینهسازی برای
بیشینههای تراوایی  CO2و گزینشپذیری ،ولی با نسبت اهمیت  1به 3
انجام شد .در این حالت ،مقدار غلظت بهینه پلیمرها تغییری نکرد.
اما ،مقدار ذرات اضافه شده کاهش یافت .این نتیجه نشان میدهد ،در
صورت با اهمیتبودن گزینشپذیری نباید مقدار ذرات با درصدهای
زیاد اضافه شود که این مقدار زیاد برای  MIL-53حدود  15%است.

نتيجهگيري
غشای نامتقارن ماتریس ترکیبی دارای  MIL-53برای جداسازی گاز
 CO2از  CH4ساخته شد .برای بررسی پارامترهای ساخت ،طراحی
آزمون به روش  CCDانجام شد تا پارامترهای غلظت پلیمر ،غلظت

و

CO2

مقدار مطلوبیت

پلیمر الیه پوششی و درصد ذرات پراکنده در ماتریس پلیمری بهینه
شوند .تصاویر  SEMساختار متخلخل با حفرههای انگشتی را نشان داد
که الیه باالیی چگال ضخامتی حدود  5-2 mmداشت .نتایج تراوایی
غشاهای ساخته شده نشان داد ،با افزایش مقدار ذرات  MIL-53تا
حدود  15%تراوایی  CO2و گزینشپذیری ایدهآل افزایش مییابند که
به دلیل برهمکنش مناسب پلیمر با ذرات در اثر وجود گروههای آلی
در این ذرات و تنفس حفرههای  MIL-53است .ولی در درصدهای
بیشتر از ذرات به دلیل تجمع آنها در بخشهایی از غشا ساختار
سطح مشترک تخریب شده و شکافهایی در الیه باالیی تشکیل شده
که باعث کاهش گزینشپذیری میشود .نتایج طراحی آزمون نشان
داد ،دو پارامتر مقدار ذرات اضافه شده و غلظت پلیمر الیه پوششی
در محدوده تعیین شده بااهمیت بود ،ولی تغییرات غلظت پلیمر در
محدوده درنظر گرفته شده اثر چندانی بر عملکرد غشا ندارد.
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