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olysulfone (PSf) mixed matrix membranes were prepared by embedding pristine
montmorillonite (Mt) together with amino acid (M-AA)-modified Mt in order to
remove arsenic from water. The qualitative and quantitative comparisons were
made between mixed matrix membranes and pure PSf membrane by FE-SEM, XRD,
contact angle, AFM, pure water ﬂux (PWF) and mechanical strength tests. The XRD
and FTIR results showed that Mt was successfully modified with amino acid, and the
amino functional groups were protonated. After modification with amino acid, the Zeta
potential of Mt changed from negative to positive. Maximum improvement in PWF,
porosity and hydrophilicity was obtained for PSf/Mt mixed matrix membrane due to
hydrophilic properties of Mt. However, the modified Mt showed good interaction with
PSf and increased the mechanical strength of mixed matrix membranes. Furthermore,
the adsorption experiments showed the PSf/M-AA membranes with better arsenic
removal efficiency because of positive surface charge of M-AA. The obtained results
showed that by increasing M-AA content from 0 to 1.5 wt%, pure water flux, surface
hydrophilicity, roughness, mechanical strength and arsenic adsorption capacity of the
membranes increased. The neat PSf membrane showed a very low adsorption capacity
for As (V), however the adsorption capacities of 1.4 and 16 mg/g were obtained for
the mixed matrix membranes each containing 1.5 wt% of Mt and M-AA. Finally,
membrane re-usability of the 1.5 wt% M-AA embedded PSf membrane was assessed
by conducting five cycles of adsorption experiments and membrane regeneration in
a dead-end filtration system. The obtained results confirmed the applicability of the
prepared membrane for multiple cycles.
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چکیده
در این پژوهش ،غشاهای ماتریس ترکیبی پلیسولفون ( )PSfبا پخش مونتموریلونیت طبیعی ( )Mtو

اصالحشده با اسید آمینه ( )M-AAبرای حذف آرسنیک از آب ساخته شد .آزمونهای میکروسکوپ
الکترونی پویشی ،پراش پرتو  ،Xمیکروسکوپ نیروی اتمی ،تعیین زاویه تماس ،گذردهی آب خالص و

واژههای کلیدی
پلیسولفون،
غشای ماتریس ترکیبی،
مونتموریلونیت،
د آمینه،
اسی 
آرسنیک

استحکام مکانیکی برای مقایسه غشاهای خالص و ماتریس ترکیبی پلیسولفونی انجام شد.
آزمونهای طیفسنجی زیرقرمز و پراش پرتو  ،Xاصالح موفق مونتموریلونیت با اسید آمینه و
پروتونداربودن گروه عاملی آمینی را نشان داد .پتانسیل زتای مونتموریلونیت پس از اصالح
با اسیدآمینه از منفی به مثبت تغییر یافت .بیشترین بهبود گذردهی آب خالص ،تخلخل و خواص

آبدوستی در غشای ماتریس ترکیبی  PSf/Mtبه دلیل خواص آبدوستی مونتموریلونیت بهدست
آمد .هرچند ،مونتموریلونیت اصالحشده برهمکنش بهتری با پلیسولفون داشت و مقاومت
مکانیکی را بیشتر افزایش داد .افزون بر این ،آزمونهای جذب مشخص کرد ،بازده حذف غشای
ماتریس ترکیبی  PSf/M-AAبهعلت بار مثبت سطح مونتموریلونیت اصالحشده ،بهتر است .نتایج

بهدست آمده نشان داد ،مقدار گذردهی آب خالص ،آبدوستی ،زبری ،استحکام مکانیکی و ظرفیت
جذب آرسنیک غشاهای  PSf/M-AAبا افزایش مقدار  M-AAاز  0تا  1/5%وزنی بیشتر میشود.

پلیسولفون خالص ظرفیت جذب ناچیزی نشان داد ،در حالی که ظرفیت جذب غشاهای ماتریس
ترکیبی حاوی 1/5%وزنی  Mtو  M-AAبه ترتیب تا  1/4و  16 mg/gبهدست آمد .در نهایت ،قابلیت

استفاده مجدد غشای ماتریس ترکیبی  PSf/M-AAبا  1/5%وزنی در پنج مرحله آزمونهای جذب و

کاهش در سامانه فیلترکردن انتهابسته بررسی شد .نتایج بهدست آمده قابلیت استفاده غشای
ساخته شده را برای چند مرحله متداول تأیید کرد.
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وجود آرسنیک در آب آشامیدنی از مشکالت اصلی جهان بهویژه
کشورهای در حال توسعه بهشمار میرود [ .]1آرسنیک در آب بهطور
عمده به شکل اکسیآنیونهای پنجظرفیتی (آرسنات) و سهظرفیتی
(آرسنیت) یافت میشود .مقدار زیاد این ماده در آب موجب ایجاد
بیماریهای پوستی ،شش ،کبد و انواع سرطانها شده و حتی در
مقادیر بیشتر میتواند به مرگ منجر شود [ .]2با توجه به اثرهای
خطرناک آرسنیک بر سالمتی انسان ،سازمان بهداشت جهانی آب
مقدار مجاز آرسنیک در آب آشامیدنی را از حد مجاز  50 ppbبه 10 ppb
کاهش داده است [ .]3بدین ترتیب ،تمایل کشورها و پژوهشگران
برای گسترش روشهای جدید حذف آرسنیک از آب افزایش یافته
است .روشهای مختلفی مانند رسوبدهی [ ،]4انعقاد [ ،]5-7تبادل
یون [ ،]8جذب [ ]9-11و فیلترکردن غشایی [ ]12-16برای حذف
آرسنیک از آب استفاده شدهاند .هر یک از این روشها از لحاظ
اقتصادی و کارایی مزایا و معایبی دارند که استفاده از آنها را با
مشکالتی همراه میکند .برای مثال ،جداسازی جاذبها از آب در
جذب ناپیوسته ،کاهش فشار زیاد و طوالنیبودن مسیر نفوذ در جذب
ستونی از مشکالت اساسی روش جذب است که مهمترین روش
حذف آرسنیک بهشمار میرود [ .]3،17-20فرایندهای غشایی نیز
بهعنوان یکی از روشهای مهم بهطور فراوان برای حذف آرسنیک
از آب استفاده شدهاند .از میان فرایندهای غشایی ،نانوفیلترکردن و
اسمز معکوس قابلیت حذف آرسنیک از آب را دارند که در مقایسه
با غشاهای میکروفیلترکردن و فرافیلترکردن در فشار عملیاتی کارایی
بیشتری داشته و هزینهبر هستند.
غشاهای میکروفیلترکردن-فرافیلترکردن با وجود مزایای زیاد از
جمله کار در فشار کم ،ب ه دلیل متخلخلبودن ،قابلیت حذف آرسنیک
از آب را ندارند .در نتیجه ،پژوهشگران بر توسعه فناوریهای جدید
کمهزینه و کارآمد برای حذف آرسنیک متمرکز شدهاند .غشای جذبی
پلیمری بهعنوان دسته جدیدی از فرایندهای غشایی ،میتواند روش
مناسبی برای حذف آالیندههای کوچک از آب در فشار عملیاتی کم
باشد [ .]17،21-23ایده غشای جذبی پلیمری برای اولین بار در
فرایندهای زیستی مطرح شده و سپس در سالهای اخیر برای حذف
آالیندههای فلزی از جمله آرسنیک [ ،]18،24-26فلوئورید [،]20
سرب [ ،]27سولفور [ ]19و مواد فنولی [ ]28از آب توسعه یافته
است .غشاهای جذبی پلیمری دستهای از غشاهای میکروفیلترکردن-
فرافیلترکردن هستند که گروههای عاملی با جفتکنندههای شیمیایی
در سطوح داخلی حفرههای غشای پلیمری قرار گرفته یا جاذبهای
معدنی درون ماتریس پلیمری پخش شدهاند .غشاهای ساخته شده با

پخش ذرات معدنی درون ماتریس پلیمری ،غشاهای جذبی ماتریس
ترکیبی نامیده میشوند که همزمان گزینشپذیری روش جذب با
ساخت آسان و گذردهی زیاد غشاهای میکروفیلترکردن-فرافیلترکردن
را دارند [.]21،22،29
مسئله مهم در کارایی غشاهای جذبی ماتریس ترکیبی مربوط به
انتخاب ماده معدنی بهعنوان جاذب با ظرفیت جذب و گزینشپذیری
زیاد ،قیمت کم و کاهشپذیری مناسب است [ .]17در پژوهشهای
متعددی ،مواد معدنی متفاوتی مانند اکسید فلزی آهن-منگنز [،]24
زیرکونیا [ ]18و نانولولههای تیتانیم [ ]25درون ماتریس پلیمری پخش
شده و برای حذف آرسنیک از آب استفاده شدهاند .مشکل اساسی
مطرح شده در غشاهای ماتریس ترکیبی تهیه شده در پژوهشهای
پیشین ،خروج اکسیدهای فلزی به داخل جریان آب و قیمت زیاد
آنهاست .بهترین راهحل برای مشکل مطرح شده درباره اکسیدهای
فلزی ،استفاده از مواد طبیعی ارزانقیمت و غیرسمی با قدرت
جذب و گزینشپذیری زیاد درون ماتریس پلیمری است .در این
زمینه Chatterjee ،برای اولین بار از التریت بهعنوان جاذب طبیعی
برای پخش در پلیمر و حذف آرسنیک استفاده کرد که البته بازده نسبت ًا
کمی در مقایسه با غشاهای اکسید فلزی داشت [.]30
از میان مواد طبیعی ،کانیهای خاکرس بهویژه مونتموریلونیت
( )Mtبهدلیل داشتن قیمت کم ،سطح به حجم زیاد و قدرت
الیهالیه شدن از جمله پرکنندههایی بهشمار میروند که در داخل
ماتریس پلیمری و غشاهای متخلخل پخش شده و در کارهای دیگر
بهعنوان جاذب برای حذف آالیندهها استفاده شدهاند [.]31-34
مونتموریلونیت از خاکهای رسمعدنی رده اسمکتیتها بهشمار
میرود که هر الیه آن متشکل از یک هشتوجهی آلومینیمی بوده که
بین دو الیه سیلیسی ساندویچ شده است .الیهها در جهتهای  aو b
پیوسته هستند و نیروهای ضعیف بینمولکولی اجازه ورود آب و
سایر مولکولها را به داخل الیهها میدهد .ساختار مونتموریلونیت
در طرحواره  1نشان داده شده است.
جانشینی آهن یکشکل ( )isomorphبه جای آلومینیم یا کلسیم
جای منیزیم و آهن در مونتموریلونیت باعث ایجاد بار الکتریکی منفی
در الیهها شده و همین موضوع باعث میشود که  Mtاصالحنشده
جاذب خوبی برای حذف آالیندههای آنیونی مانند آرسنیک
نباشد [ .]10،35برای استفاده از مزایای  Mtبهعنوان جاذب ارزان و
غیرسمی برای پخش در ماتریس پلیمری و حذف آالینده معدنی ،الزم
است تا کاتیونهای بین الیهای آن را با مولکولهای آلی اصالح کرده و
بار سطحی را از منفی به مثبت تغییر داد .برای اصالح  Mtاز مواد
سطحفعال متعددی استفاده شده است که از میان آنها ،خاکهایرس
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تجربي

مواد

در این پژوهش ،از پلیسولفون ( )PSfبا نام تجاری
ساخت شرکت  Solvayبلژیک بهعنوان پلیمر استفاده شد.
-Nمتیلپیرولیدون ( ،)NMPپلیاتیلنگلیکول ( )PEGبا وزن مولکولی
 20000 g/gmolبه ترتیب بهعنوان حالل و افزودنی از شرکت Merck
تهیه شده و برای ساخت غشا استفاده شد .خاکرس اصالحنشده سدیم
مونتموریلونیت با نام تجاری کلویزیت Na+و( )Cloisiteبا ظرفیت
تبادل یون  92/6 meq/100gاز شرکت  Southern Clayآمریکا تهیه
شد که توزیع اندازه ذرات آن در جدول  1آمده است.،
مونتموریلونیت پس از اصالح با آرژنین (،174/20 g/mol 99%
 )C6H14N4O2ساخت شرکت  ،Merckبهعنوان جاذب برای پخش در
داخل ماتریس پلیمری استفاده شد.
Udel P-1700

طرح  -1ساختار مونتموریلونیت [.]16
اصالحشده با گروههای آمیندار در جذب آالیندهها از آب کارآمدتر
هستند [.]2،36،37
س اصالحشده با گروهای آمینی
با وجود کارآمدی خاکهای ر 
متداول مانند کاتیونهای چهارتایی آمونیوم ،مشکل استفاده از حاللها و
مواد سطحفعال خطرناک برای محیط زیست مطرح است که احتمال
خارجشدن آنها به داخل آب وجود دارد .برای حل این مشکل و
بهرهمندی از قابلیت  Mtاصالحشده با گروههای آمینی در جذب
آالیندههای با بار منفی ،در این پژوهش از اسید آمینهها استفاده شد
که اصالحکنندههای زیستتخریبپذیر ،غیرسمی و حتی در مقادیر
کم الزم برای بدن هستند.
اسید آمینهها گروههای عاملی آمینی و کربوکسیلی دارند و در
pHهای مختلف میتوانند بار مثبت ،منفی و خنثی داشته باشند.
اسید آمینه آرژنین ( )Argبه دلیل داشتن  pHایزوالکتریک برای
اصالح  Mtبا روش ساده تبادل کاتیون بسیار استفاده شده است.
در این پژوهش ،غشاهای جدید ماتریس ترکیبی پلیسولفون با
مونتموریلونیت اصالحشده ( )M-AAساخته شد و اثر افزودن
ذرات خاکرس اصالحشده بر ساختار و عملکرد غشا در حذف
آرسنیک از آب بررسی شد .ارزیابی ذرات اصالح شده با استفاده از
آزمونهای  FTIR ،XRDو پتانسیل زتا و بررسی غشا با آزمونهای
 ،FE-SEM ،XRDتخلخل ،گذردهی آب خالص ،استحکام مکانیکی،
زاویه تماس و  AFMانجام شد .در نهایت عملکرد غشاهای پلیمری
ساخته شده در حذف آرسنیک با استفاده از آزمونهای ایستا و پویا
بررسی شد.
و

دستگاهها

در این پژوهش ،دستگاه فراصوت  ،Sonopuls HD3200ساخت
شرکت  ،Bandelinپراشسنج پرتو  Xمدل  D500 Siemensساخت
آلمان ،طیفسنج  VERTEX 70 FTIRساخت آلمان ،دستگاه
پتانسیل زتا مدل  ،ZEN 3600میکروسکوپ الکترونی پویشی مجهز
به تفنگ الکترون گسیل میدانی مدل ،MIRA3 FEG-SEM Tescan
دستگاه کشش مدل  STAM-Dساخت شرکت سنتام ایران ،دستگاه
اندازهگیری زاویه تماس مدل  PGXساخت شرکت -PGX, Thwing
 ،Albert Instrumentدستگاه جذب اتمی مدل Varian 220-Graphite
 furnaceو میکروسکوپ نیروی اتمی ( )AFMمدل Nanosurf Mobile
 Sساخت شرکت  Nanosurfبهکار گرفته شد.
روشها
اصالح و بررسی ساختاری  Mtبا اسیدآمینه

اصالح خاکرس با جانشینکردن یونهای مثبت سدیم  Mtبا اسید
آمینه با روش تبادل یون انجام شد .بدین منظور ،ابتدا  0/2 gاز  Mtدر
 25 mLآب مقطر بهمدت  12 hدر دمای  30°Cپخش شد .در ظرف
دیگری مقدار معینی از  Argمعادل سه برابر ظرفیت کاتیونی  Mtدر 25 mL
جدول  -1توزیع اندازه ذرات مونتموریلونیت.

و
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آب مقطر حل شد .در حالیکه  pHمحلول با اضافهکردن کلریدریک
اسید  0/1موالر روی عدد  3تنظیم شده بود .در ادامه ،محلول دارای
 Argبه محلول حاوی ذرات  Mtاضافه شده و بهمدت  4 hدر دمای
 70°Cهمزده شد .پس از مشاهده رسوب ذرات ،محلول درون دستگاه
مرکزگریز با سرعت زیاد قرار گرفت و پس از چند بار شستوشو با
آب مقطر بهمدت  12 hدرون گرمخانه با دمای  70°Cخشک شد.

اصالحشده و نحوه پراکنش ذرات خاکرس درون ماتریس پلیمری
غشاهای ماتریس ترکیبی استفاده شد .آند دستگاه از جنس مس بوده و
آزمون در محدوده  2θبرابر  2-50°انجام شد .در این روش با تاباندن
پرتو  Xبه نمونه ،پرتو بازتابیده اندازهگیری میشود که با توجه به
طول موج پرتو ( ،)λفاصله صفحههای خاکرس با استفاده از قانون
براگ ( )nλ = 2d sinθمحاسبه میشود.

ساخت غشا

آزمون طیفسنجی زیرقرمز تبدیل فوریه ()FTIR

برای ساخت غشاهای خالص و ماتریس ترکیبی پلیمری از
روش جدایی فاز با ضدحالل استفاده شد .ترکیب درصد محلول
اولیه غشاهای ساخته شده در جدول  2آمده است .برای ساخت
غشاهای ماتریس ترکیبی ،ابتدا مقدار معینی از  Mtیا  M-AAدر
مقدار مشخصی از حالل  NMPبهکمک امواج فراصوت در دستگاه،
 Sonopuls HD3200پخش شد .همزمان 7/8 g ،پلیسولفون و
 2/6 gپلیاتیلنگلیکول به تعلیق ذرات خاکرس و حالل اضافه و در
دمای  60°Cبهمدت  8 hهمزده شد تا محلول همگن پلیمری حاصل
شود .پس از حصول محلول همگن ،اجازه داده شد تا حبابهای هوا
از محلول خارج شوند .سپس ،مقداری از محلول همگن روی شیشه
ریخته شده و بهوسیله تیغه راهنما با ضخامت  150 µmروی شیشه
کشیده شد .مجموعه شیشه و محلول کشیده شده بالفاصله داخل
حمام آب با دمای  40°Cانداخته شد تا جدایی فاز رخ دهد .غشاها
بهمدت سه روز در آب قرار گرفتند و پس از اتمام جدایی فاز ،در
دمای  70°Cبهمدت  24 hخشک شدند .ضخامت نمونهها پس از
خشکشدن تا  120 µmکاهش یافت.
بررسی ساختاری  M-AAو غشاهای ماتریس ترکیبی
آزمون پراش پرتو )XRD( X
و

از پراشسنج پرتو ( Xآزمون  )XRDبا ولتاژ  35 kVو جریان
 30 mAبرای اطالع از فاصله صفحههای الیهای  Mtدر نمونههای

آزمون  FTIRبرای مطالعه ساختار شیمیایی و گروههای شیمیایی
خاکهایرس اصالحشده با استفاده از طیفسنج  FTIRدر بازه عدد
موجی  400-4000 cm-1انجام شد.
آزمون پتانسیل زتا

پتانسیل زتای  Mtو  Mt-AAدر pHهای مختلف اندازهگیری شد.
pHهای متفاوت با استفاده از کلریدریک اسید و سود تنظیم شد.
میکروسکوپ الکترونی پویشی گسیل میدانی ()FE-SEM

برای مطالعه کیفی ساختار غشاها از میکروسکوپ الکترونی پویشی
مجهز به تفنگ الکترون گسیل میدانی استفاده شد .برای مشاهده سطح
مقطع عرضی غشاها ،نمونهها در نیتروژن مایع شکسته شده و پس از
پوششدهی با طال ،تصویربرداری در ولتاژ  5 kVانجام شد.
تخلخل غشا

برای تعیین تخلخل غشا از روش غوطهوری
استفاده شد .در این روش ،نمونههای غشایی در ابعاد کوچک برش
خورده بهمدت  24 hدرون محلول ایزوبوتانول غوطهور شدند .وزن
نمونههای برش خورده پیش و پس از خیسشدن دقیق اندازهگیری
شده و مقدار تخلخل غشا از معادله ( )1محاسبه شد:
ASTM D3800

(w w − w d ) ρ w
× 100
(w w − w d ) ρ w + w d ρ p

			
()1

=ε

جدول  -2ترکیب درصد وزنی محلولهای اولیه ساخت غشاهای خالص و ماتریس ترکیبی پلیسولفون.
غشا
PSf
PSf/MAA -0/5
PSf/MAA -1/0
PSf/MAA-1/5
PSf/Mt-1/5

نسبت خاکرس به
0/5
1
1/5
1/5

PSf

(PSf )%wt

(PEG )%wt

(NMP )%wt

مقدار خاکرس ()%wt

15
14/925
14/85
14/775
14/775

10
10
10
10
10

75
75
75
75
75

0/075
0/15
0/225
0/225
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در این معادله wd ،و  wwبه ترتیب وزن نمونه خشک و تر و  ρpو
به ترتیب چگالی پلیمر و ایزوبوتانول است [.]38

ρw

گذردهی آب خالص

از سامانه انتهابسته استفاده شده در مقاله جعفرزاده و همکاران [،]39
برای محاسبه گذردهی آب خالص غشا استفاده شد .غشا با قطر
 2/5 cmدر داخل مدول غشایی قرار گرفته و پس از فشردهشدن بهمدت
 30 minدر فشار  ،2 barزیر فشار  1/5 barقرار گرفت .در نهایت
گذردهی آب خالص در حالت پایا در فشار  1/5 barاز معادله ()2
محاسبه شد:
M
A.t

					
()2

= J0

در این معادله J0 ،حجم آب عبوری در واحد زمان و  t ،Mو  Aبه
ترتیب وزن آب عبوری ،زمان جمعآوری آب و سطح غشاست.
و

استحکام مکانیکی

استحکام مکانیکی غشاها با دستگاه کشش اندازهگیری شد .برای
انجام آزمون ،نمونهها در اندازههای مشخص برش خورده و با
سرعت  10 mm/sکشیده شدند .هر غشا حداقل سه مرتبه بررسی و
متوسط نتایج گزارش شد.
اندازه زاویه تماس و میکروسکوپ نیروی اتمی ()AFM

مقدار آبدوستی سطح غشاها با دستگاه اندازهگیری زاویه تماس
مطالعه شد .روی نمونهها آب مقطر به حجم  4 µLقرار گرفت .زاویه
تماس آب با سطح محاسبه شده و میانگین سه زاویه تماس گزارش
شد .برای بررسی مقدار زبری سطح غشاها از میکروسکوپ نیروی
اتمی ( Nanosurf )AFMاستفاده شد.
و

بررسی همدمای جذب و سرعت واکنش در جذب ایستا

برای بررسی همدمای جذب ،مقدار  0/1 gاز غشاهای ساخته شده داخل
 100 mLمحلول آرسنیک با غلظتهای  15 ،10 ،5و  20 ppmقرار داده
شد .نمونه بهمدت  24 hبا سرعت  180 rpmهمزده شده و پس از رسیدن
به تعادل ،غلظت آرسنیک موجود در محلول با استفاده از دستگاه جذب
اتمی بررسی شد .مقدار ظرفیت یون جذب شده به ازای هر گرم غشای
جذبی و بازده حذف به ترتیب از معادالت ( )3و ( )4محاسبه شد:
				
()3
80

(C0 − Ce )V
Mm

= qe

			
()4

) (C0 − C t
× 100
C0

= %Removal

در ادامه ،سینتیک جذب روی غشایی بررسی شد که بیشترین مقدار
ظرفیت جذب را داشته است .بدین منظور ،مقدار  0/1 gاز غشای
نمونه در  100 mLمحلول آرسنیک با غلظت  100 ppbقرار داده
شد که ده برابر حد مجاز آرسنیک در آب آشامیدنی است .محلول
با سرعت  180 rpmهمزده شده و غلظت آرسنیک در محلول در
بازههای زمانی مختلف سنجیده شد .در نهایت ،بازده حذف آرسنیک
از معادله ( )4محاسبه شد.
عملکرد دینامیکی غشا در فیلترکردن انتهابسته

غشای انتخاب شده با بیشترین مقدار جذب در مدول انتهابسته مشابه
مدول آزمون گذردهی آب خالص قرار داده شد .غلظت آرسنیک
خوراک در  100 ppbتنظیم شد .پس از گذردهی  500 mLمحلول
آرسنیکدار ،غلظت آرسنیک در جریان عبوری سنجیده شده و بازده
حذف محاسبه شد .در ادامه ،غشا با عبور  50 mLمحلول سود
شستوشو داده و مرحله دوم گذردهی محلول آرسنیک آغاز شد.
این عمیات تا پنج مرحله انجام شده و کارایی غشای ماتریس ترکیبی
ساخته شده در حذف آرسنیک از آب بررسی شد.

نتایج و بحث
بررسی ساختاری  Mtاصالح شده با اسید آمینه

نتایج آزمون پراکنش پرتو  Xنمونههای  Mtو  M-AAدر شکل 1
نشان داده است .طبق نتایج حاصل شده ،پیک مشاهده شده در 2θ
برابر  8/84°مربوط به فاصله صفحههای  0/98 nmاست .با اصالح
 ،Mtفاصله صفحهها تا  1/3 nmافزایش یافته و پیک شاخص از
 8/84°به  6/95°انتقال یافت .افزایش فاصله صفحات  ،Mtتأییدکننده
اصالح موفق آن با اسید آمینه  Argاست .با توجه به اندازه عرض
مولکول  )3 Å( Argو افزایش فاصله صفحهها به اندازه 3/2 Å
میتوان انتظار داشت که آرایش مولکولهای  Argبین صفحههای Mt
به شکل تکالیه باشد [.]40
شکل  2نتایج آزمون  FTIRرا برای نمونههای  Mtو  M-AAنشان
میدهد .در طیف  ،Mtنوارهای جذبی در اعداد موجی ،3400-3650 cm-1
 1000-150 ،1658و  400-600به ترتیب مربوط به گروههای هیدروکسیل
آب موجود در  ،Mtارتعاشهای خمشی  ،H-O-Hارتعاشهای کششی
 Si-Oو در نهایت ارتعاشهای خمشی  Si-Oو  Al-Oاست .همانطور که
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شکل  -3پتانسیل زتای نمونههای  Mtو .M-AA

شکل  -1الگوی پراش پرتو  Xنمونههای  Mtو .M-AA
در شکل  2مشخص است ،در نمونه  M-AAافزون بر پیکهای شاخص
مربوط به  ،Mtپیکهای اعداد موجی 1498و1544مربوط به گروههای
آمینی  Argو پیک در  1759مربوط به ارتعاشهای کششی  COOHاست.
عدم مشاهده پیک در عدد موجی  1412که مربوط به گروه عاملی -COO
بوده حاکی از پروتونداربودن گروههای آمینی و کربوکسیلی موجود در
 Argبین الیههای سیلیکاتی  Mtاست [.]40
آزمون پتانسل زتا برای تعیین بار سطحی نمونههای تهیه شده الزم و
ضروری است .نتایج در شکل  3نشان داده شده است .پتانسیل زتای
 Mtمطابق کارهای پیشین [ ]41منفی بهدست آمد ،درحالیکه برای
نمونههای  ،M-AAبا افزایش  ،pHپتانسیل زتا از مثبت به منفی تغییر
یافت .مقدار مثبت پتانسیل زتا در  pHکمتر از  8که نشاندهنده بار
سطحی مثبت نمونه  M-AAاست ،امکان جذب الکتروستاتیکی

شکل  -2طیفهای  FTIRنمونههای  Mtو .M-AA

آنیونهای آرسنیک را فراهم میکند .بار مثبت سطح نمونه  M-AAدر
 pHکم به علت پروتونداربودن گروههای آمینی و بار منفی نمونهها
مربوط به از دستدادن پروتون گروههای کربوکسیلی در  pHزیاد است.
بررسی ساختاری غشاها

تصاویر  FE-SEMمربوط به سطح مقطع غشاهای خالص و ماتریس
ترکیبی پلیسولفونی دارای  1/5%وزنی  Mtو  M-AAدر شکل 4
نشان داده شده است .مشخص است ،تمام غشاها ساختار نامتقارن با
حفرههای بزرگ ،انگشتیشکل و سلولی دارند که ساختاری رایج در
غشاهای ساخته شده به روش جدایی فاز با ضدحالل است [ .]42در
ساختار غشای  PSfحفرههای بزرگ بیشتری در سطح مقطع عرضی
غشا مشاهده میشود .با اضافهکردن  ،Mtحفرههای بزرگ حذف
شده و به شکل حفرههای انگشتی باریکتر در عرض غشا کشیده
شده است .در غشای ماتریس ترکیبی  ،PSf/M-AAحفرههای بزرگ
نسبت به غشای خالص  PSfکوچکتر شده و حفرههای انگشتی نیز
در عرض غشا کشیدهتر هستند .باید توجه داشت ،وجود افزودنی
 PEGمیتواند به تشکیل حفرههای بزرگ منجر شده و در ادامه مواد
سطحفعال سازگار با ضدحالل باعث کوچکشدن حفرههای بزرگ و
تبدیل آنها به حفرههای انگشتی یکنواخت و باریکتر در غشا شود [.]43
به همین دلیل ،در غشای حاوی  Mtکه یک خاکرس معدنی
آبدوست و سازگار با ضدحالل آب است ،حفرههای بزرگ کام ً
ال
ناپدید شده و ساختار سطح مقطع عرضی غشا دارای حفرههای منظم و
باریک انگشتی شده است .با اصالح  ،Mtمقدار آبدوستی آن کاهش
ن دلیل با کاهش آبدوستی M-AA
یافته و آبگریزتر میشود .ب ه همی 
در مقایسه با  ،Mtمقدار رشد یکنواخت حفرههای انگشتی کمتر است.
سطح مقطع عرضی و سطح باالیی مربوط به غشاهای ماتریس
ترکیبی  PSf/M-AAدر ترکیب درصدهای مختلف در شکل 5
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(الف)

نشان داده شده است .با افزایش ترکیب درصد ذرات معدنی،
اندازه حفرههای بزرگ در سطح مقطع عرضی غشا کوچکتر شده و
حفرههای انگشتی کشیدهتر شدهاند .درباره اندازه حفرههای سطحی
نیز افزایش تعداد و تخلخل غشاها با زیادشدن ترکیب درصد M-AA
در ماتریس پلیمری قابل مشاهده است ،علت آن میتواند مربوط به
افزایش قدرت نفوذ راحتتر آب به داخل ماتریس پلیمری در زمان
جدایی فاز باشد [.]43،44
اثر وجود  Mtو  M-AAدر اندازه زاویه تماس غشاهای ساخته
شده در شکل  6نشان داده شده است .مقدار زاویه تماس  PSfخالص
 92°است .زاویه تماس غشاهای ماتریس ترکیبی  PSf/M-AAحاوی
 1/0 ،0/5و  1/5%وزنی  Mtاصالحشده کمتر از غشای خالص PSf
بود که حاکی از افزایش مقدار آبدوستی غشا با وجود ذرات است.
ن نتایج نشان میدهد ،زاویه تماس غشای  PSf/Mtکمتر از
افزون بر ای 
غشای  PSf/M-AAبوده که علت عمده آن کاهش مقدار آبدوستی
 Mtپس از اصالح است.
تصاویر  AFMغشاهای  PSf/Mt ،PSfو  PSf/M-AAنیز در
شکل  7نشان داده شده است .مقایسه زبری  PSf/M-AAو PSf/Mt
نشاندهنده زبری بیشتر غشای ماتریس ترکیبی با  Mtاصالحنشده
است .از آنجا که  Mtآبدوستتر از  M-AAاست و ذرات
آبدوستتر بیشتر تمایل به حرکت به سمت سطح غشا را دارند،
ن دلیل غشای ماتریس
بیشتر زبری سطح را افزایش میدهند .بههمی 
ترکیبی با ذرات  Mtزبری بیشتری در مقایسه با غشاهای ماتریس
ترکیبی با  M-AAرا دارد .مقایسه غشاهای  PSf/M-AAدر ترکیب
درصدهای مختلف نیز افزایش زبری غشا با افزایش ترکیب درصد
ذرات را نشان میدهد که میتواند بهعلت افزایش مقدار آبدوستی
غشا با وجود بیشتر ذرات اصالحشده باشد.
گذردهی آب خالص و استحکام مکانیکی غشاهای  ،PSfماتریس
ترکیبی پلیمری  PSf/M-AAدر ترکیب درصدهای وزنی مختلف و
 PSf/Mtدر  1/5%وزنی در شکل  8نشان داده شده است .مقایسه
نتایج غشاهای ماتریس ترکیبی  PSf/M-AAنشان میدهد ،گذردهی
آب خالص غشاها با افزایش ذرات با شیب مالیمی افزایش مییابد و
این نتیجه میتواند به دلیل اندازه زیاد حفرههای سطحی و حفرههای
انگشتی یکنواخت و کشیده شده در عرض غشا باشد .نتایج آزمون
استحکام نیز افزایش استحکام مکانیکی غشاها را با وجود نانوذرات
نشان میدهد که علت عمده آن اثر متقابل بین  M-AAآلیدوست و
زنجیرهای پلیمری است .مقایسه گذردهی آب خالص و استحکام
مکانیکی غشاهای خالص  PSfو غشاهای ماتریس ترکیبی  PSf/Mtو
 PSf/M-AAدر شکل  8نیز نشان میدهد ،وجود  Mtبیشتر از M-AA
و

(ب)

(ج)
شکل  -4تصاویر سطح مقطع عرضی غشاها( :الف) ( ،PSfب) -1/5
 PSf/Mtو (ج) .PSf/M-AA-1/5
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(الف)

(ب)

(ج)
			

							
()1

()2

شکل  -5تصاویر  SEMاز ( )1سطح مقطع عرضی و ( )2سطح رویی غشاهای( :الف) ( ،PSf/M-AA-0/5ب)  PSf/M-AA-1/0و (ج)
.PSf/M-AA-1/5
مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیام ،شماره  ،1فروردین  -اردیبهشت 1396

83

الهام شکری و همکاران

ساخت و بررسی غشاهای ماتریس ترکیبی پلیسولفون -مونتموریلونیت اصالح شده با اسیدآمینه ...

(الف)
شکل  -6زاویه تماس غشاهای خالص و ماتریس ترکیبی پلیسولفون.
میتواند گذردهی آب خالص را افزایش دهد که احتماالً به علت
بیشتربودن تخلخل سطحی بهواسطه تعداد بیشتر حفرههای سطحی
است ،در حالیکه این غشا استحکام مکانیکی کمتری دارد .درباره
نتایج آزمون استحکام مکانیکی که در شکل  8قابل مشاهده است،
میتوان اذعان داشت ،اصالح  Mtبا اسی د آمینه باعث افزایش خاصیت
آلیدوستی  Mtشده و در نتیجه برهمکنش بین  M-AAو زنجیرهای
پلیمری افزایش مییابد .به همین دلیل استحکام مکانیکی غشای
ماتریس ترکیبی  PSf/M-AAبیشتر از  PSf/Mtاست.
برای بررسی نحوه پراکنش  Mtپیش و پس از اصالح در داخل ماتریس
پلیمری ،آزمون پراش پرتو  Xاز نمونهها گرفته شد .نتایج این آزمون برای
نمونههای  PSf ،Mtو غشاهای ماتریس ترکیبی  PSf/Mtو PSf/M-AA
با  1/5%وزنی در شکل  9نشان داده شده است .برای  ،Mtپیک شاخص
نشانگر فاصله صفحههای  0/98 nmاست .برای غشاهای ماتریس ترکیبی
 PSf/Mtو  ،PSf/M-AAافزون برپیک مربوط به پلیسولفون خالص در
 2θبرابر ˚ 17/7به ترتیب پیکهایی در  4/18و  5/8°مشاهده میشود.
این نتایج نشان میدهد که پلیمر بین الیههای  Mtوارد شده و فاصله
الیهها در غشا افزایش یافته است .مقایسه فاصله صفحهها در نمونههای
 PSf/Mtو  PSf/M-AAکه بهترتیب  1/7و  1/85 nmاست ،نشاندهنده
نفوذ بهتر زنجیرهای پلیمری در غشای ماتریس ترکیبی  PSf/M-AAاست.
افزایش خاصیت آلیدوستی و فاصله صفحههای نمونه اصالح شده به بهتر
الیهالیه شدن رس در ماتریس پلیمری منجر میشود.

(ب)

و

بررسی عملکردی غشاها
ظرفیت جذب تعادلی و سینتیک جذب

ارتباط بین ظرفیت جذب غشای خالص  PSfو غشاهای ماتریس
84

(ج)
شکل  -7تصاویر  AFMغشاها( :الف) ( ،PSfب)  PSf/Mt-1/5و
(ج) .PSf/M-AA-1/5
ترکیبی  PSf/Mtو  PSf/M-AAدر شکل  10نشان داده شده است.
همانطور که نتایج نشان میدهد ،غشای خالص  PSfظرفیت جذب
بسیار کمی نسبت به آرسنیک نشان میدهد که علت آن نبود ذرات
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شکل  -8گذردهی آب خالص و استحکام مکانیکی غشاهای خالص و
ماتریس ترکیبی پلیسولفون.
معدنی خاکرس بهعنوان جاذب است .با پخش  Mtو  M-AAدر
داخل ماتریس پلیمری ،ظرفیت جذب غشاها افزایش چشمگیری پیدا
میکند .این افزایش قدرت جذب آرسنیک در غشای PSf/M-AA
بیشتر است که میتواند به علت بار سطحی مثبت این نمونه طبق
نتایج آزمون پتانسیل زتا باشد .سطح مثبت ذرات  M-AAپخش شده
در داخل غشا میتواند بهتراز  Mtآنیونهای آرسنیک را جذب کند.
برای بررسی سینتیک جذب آرسنیک روی غشاهای ماتریس ترکیبی
 PSf/Mtو  ،PSf/M-AAبازده حذف و غلظت باقیمانده آرسنیک در
محلول بهعنوان تابعی از زمان در شکل  11نشان داده شده است.
همانطور که نتایج نشان میدهد ،فرایند جذب برای نمونه PSf/M-AA
سریع بوده و در  30 minابتدایی فرایند 90% ،از آرسنیک حذف شده و
درنتیجه غلظت باقیمانده آرسنیک در آب به حد مجاز 10 ppb

شکل  -9نتایج آزمون پراش پرتو  Xبراي غشاهاي خالص و ماتريس
تركيبي.

شکل  -10مقدار جذب آرسنیک در غلظتهای متفاوت اولیه آرسنیک
برای غشاهای خالص و ماتریس ترکیبی.
رسیده است .این درحالی است که سرعت جذب نمونه
کندتر بوده و حتی پس از  200 minغلظت آرسنیک در آب به حد
مجاز  10 ppbنرسیده است.
PSf/Mt

عملکرد پویای غشا

برای مطالعه عملکرد پویای غشا ،غشای  PSf/M-AA-1/5که
بیشترین ظرفیت جذب و بازده حذف آرسنیک را داشت ،مطالعه
شد .غشای مدنظر در فیلترکردن انتهابسته برای خوراک  500 mLآب
دارای  100 ppbآرسنیک استفاده شد .طبق روند توضیح داده شده در
بخش دستگاه و روشها ،مقدار بازده حذف آرسنیک در هر مرحله
فیلترکردن خوراک در شکل  12نشان داده شده است .نتایج بهدست
آمده ،بازده  98%را در مرحله اول نشان میدهد که میتواند غلظت
آرسنیک در آب را تا  2 ppbکاهش دهد .با افزایش تعداد مراحل

شکل  -11درصد حذف آرسنیک و مقدار غلظت باقیمانده در
محلول در زمانهای مختلف جذب ایستا برای غشای خالص  PSfو
ماتریس ترکیبی .PSf/M-AA-1/5
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جدول  -3پژوهشهای انجام شده در زمینه جذب آرسنیک از آب با استفاده از غشاهای جذبی ماتریس ترکیبی پلیمری.
ذره معدنی

پلیمر

زیرکونیا

PVDF

Fe–MgO

PES

TiO2

PES

التریت

M-AA

PAN
PSf

غلظت آرسنیک در محلول
اولیه ()ppm

ظرفیت جذب ()mg/g

تعداد مراحل بازیافت

مراجع

100
100
200
100
20

20
73
125
2/5
16/5

2
2
1
4
5

45
15
13
8
کار حاضر

مقدار بازده کاهش پیدا میکند ،اما این کاهش تا مرحله پنجم همچنان
درصد حذف بیش از  90%را نشان میدهد و بدان معنی است که
غشای  PSf/M-AA-1/5میتواند بهطور موفقیتآمیزی برای حذف
آرسنیک استفاده شود.
چند غشای ماتریس ترکیبی برای حذف آرسنیک از آب استفاده
شد که در جدول  3آمده است .در مقایسه ظرفیت جذب این غشا با
غشاهای پیشین باید توجه داشت که ظرفیت جذب 16/5 mg/gبرای
غلظت اولیه  20 ppmدر غشای ساخته شده بهدست آمده است و
این در حالی است که کارهای پیشین غلظت اولیه را  100 ppmیا
 200 ppmانتخاب کردهاند .در این پژوهش به دلیل مشکالت
واردشدن آب با غلظت زیاد آرسنیک به محیط زیست ،از غلظتهای
کمتر برای بهدست آوردن ظرفیت جذب تعادلی استفاده شد .با
درنظرگرفتن این توضیحات ،غشای  PSf/M-AAظرفیت جذب قابل
قبولی را در مقایسه با اکسیدهای فلزی نشان داده است .دومین مزیت
این غشا در مقایسه با غشاهای پیشین مربوط به تعداد مراحل زیاد

شکل  -12درصد حذف آرسنیک در فیلترکردن  500 mLآب حاوی
آرسنیک با غلظت  100 ppbبهوسیله غشای .PSf/M-AA-1/5
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بازیافت در فیلترکردن است .قدرت کاهش زیاد این غشا طی پنج
مرحله فیلترکردن ،می تواند آن را در حذف آرسنیک بهعنوان غشای
جذبی کارآمد کند.

نتيجهگيري
در این پژوهش ،از غشاهای جذبی ماتریس ترکیبی برای حذف آرسنیک
از آب استفاده شد .غشاهای ماتریس ترکیبی از پلیمر پلیسولفون و
مونتموریلونیت طبیعی و اصالحشده با اسید آمینه آرژنین ساخته
شدند .غشاهای ساخته شده از لحاظ ساختاری و عملکردی در حذف
آرسنیک بررسی شدند .آزمونهای پراش پرتو  ،Xطیفسنجی زیرقرمز
و پتانسیل زتا ،اصالح موفق مونتموریلونیت با اسید آمینه آرژنین را
تأیید کردند .با اضافهکردن ذرات  Mtو  ،M-AAحفرههای بزرگ ظاهر
شده در تصاویر  FE-SEMپلیسولفون خالص در عرض غشا کشیده
شدند .ذرات  Mtبه دلیل آبدوستی بیشتر نسبت به  M-AAسازگاری
بیشتری با ضدحالل آب داشته و بیشتر به کشیدهشدن حفرهها در
عرض غشا منجر شدند .مقایسه غشاهای خالص و ماتریس ترکیبی
نشان داد ،مقدار آبدوستی ،گذردهی آب خالص ،تخلخل سطحی
و زبری سطح غشاهای ماتریس ترکیبی حاوی ذرات  Mtنسبت به
 M-AAافزایشبیشتری یافته است .در غشاهای  PSf/M-AAنیز بهبود
خواص ساختاری با افزایش غلظت ذرات معدنی مشاهده شد .در
آزمونهای جذب ایستا ،غشاهای حاوی  M-AAبه علت بار مثبت
سطحی ،عملکرد بسیار مناسبی در حذف آرسنیک از آب نشان دادند.
غشای  PSf/M-AA-1/5برای فیلترکردن آب حاوی  100 ppbآرسنیک
طی پنج مرحله جذب و کاهش بررسی شد که بازده بیش از  90%را
نشان داد .این بازده نشاندهنده قابلیت غشای مزبور در کاهش غلظت
آرسنیک به زیر حد مجاز طی پنج مرحله فیلترکردن است.
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