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n hollow fiber membrane fabrication process, a number of parameters such as
dope compositions, flow rate, bore fluid type, flow rate, and air gap affect the
structure and characteristics of membrane. Spinneret dimension as the effective
parameter on the properties of a polyetherimide (PEI) hollow fiber membrane and
its performance in membrane contactor was examined. A polymer solution was used
for fabrication of two PEI membranes under the same fabrication conditions, with
variable- spinneret dimensions. Through the addition of water as a non-solvent into
the polymer solution, the thermodynamic stability of the solution decreased and the
phase-inversion process increased, and therefore, the effects of chain reorientation
or chain relaxation on the structure of hollow fiber membrane were minimized. The
fabricated membranes were characterized by different tests and their performance
in membrane contractor and in CO2 absorption test was evaluated in two events:
1- distilled water in lumen side and pure CO2 in shell side and 2- distilled water in
shell side and pure CO2 in lumen side. The results showed that smaller dimension of
spinneret enhanced the properties of membrane such as 250% increase in mean pore
size and 300% increase in gas permeation rate. In addition, the smaller dimension of
the spinneret formed more pores in the structure of membrane that could be related to
the shorter diffusion distance of the coagulant. Furthermore, the CO2 absorption flux
improved by 150%.
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چکیده
در ساخت غشاهای الیاف توخالی ،پارامترهای مختلفی نظیر درصد اجزا و سرعت حجمی محلول

پلیمری و سیال درونی و فاصله هوایی بر ساختار و خواص غشا اثرگذارند .یکی از این پارامترها،
ابعاد تارساز استفاده شده در ساخت غشاست که در پژوهش حاضر اثر این پارامتر بر خواص و
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تماسدهنده غشایی،
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کارایی غشای الیاف توخالی پلیاترایمید در تماسدهنده غشایی بررسي شد .از محلول پلیمری
برای ساخت دو غشای الیاف توخالی استفاده شد ،در حالی که ابعاد تارساز استفاده شده در

ساخت غشاها با هم متفاوت بود .با افزودن آب بهعنوان ضدحالل به محلول پلیمری ،پایداری
ترمودینامیکی محلول کاهش یافت تا با سرعتدهی به فرایند تغییر فاز ،آثار تغییر در جهتگیری
یا آسودگي زنجیرهای پلیمری بر ساختار غشاي الیاف توخالی به حداقل مقدار برسد .غشاها با
استفاده از آزمونهای مختلف بررسی شد و کارایی آنها در تماسدهنده غشایی و در فرایند

جذب  CO2در دو حالت آب مقطر درون الیاف و گاز  CO2خالص در پوسته تماسدهنده و برعکس
ارزیابی شد .نتایج این پژوهش نشان داد ،ابعاد کوچکتر تارساز باعث بهبود خواص غشا شده

که افزایش  250%اندازه متوسط حفرهها و افزایش  300%سرعت عبوردهی گاز از آن جمله است.
همچنین ،ابعاد کوچکتر تارساز باعث ایجاد حفرههاي بیشتر در ساختار غشا میشود که میتوان

آن را ناشی از کوتاهشدن طول نفوذ منعقدکننده دانست .همچنین ،جذب  CO2به مقدار  150%افزایش
یافته است.
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مقدمه

گسترش روزافزون صنایع نفت و گاز و افزایش مصرف سوختهای
فسیلی باعث افزایش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانهای نظیر
 CO2به جو شده است [ .]1همچنین ،افزایش رقابت در عرصه صنعت،
صاحبان فناوری را وادار به توسعه روشهای جدید كرده است تا
بتوانند با کاهش قیمت محصول ،سود بیشتری نصیب خود كنند.
فناوری غشایی از جمله نوآوریهای عرصه صنعت است که مزایای
زیادی از جمله مدولیبودن ،کاهش هزینههای عملیاتی و آلودگیهای
زیستمحیطی نسبت به روشهای جداسازی سنتی دارد .در این
فناوری برحسب نوع فرایند ،ساختار و خواص غشا باید تغییر كند.
بهعنوان مثال ،در فرایند جداسازی گازی غشا نامتخلخل است ،در
حالی که در تصفیه پسابها با فرایند میکروفیلتركردن یا فرافیلتركردن
از غشاهای متخلخل استفاده میشود.
از جمله فناوریهای غشایی میتوان به تماسدهنده غشایی اشاره
کرد .در تماسدهنده غشایی جریانهای مایع و گاز در دو طرف غشاي
متخلخل حرکت میكنند ،در حالی که جزء مدنظر در فاز گاز با عبور از
حفرههاي غشا ،در طرف دیگر جذب مایع جاذب میشود.
در این فرایند ،جزء گازی مدنظر پس از حرکت از توده گاز به
دهانه حفرههاي غشا در سمت گاز میرسد و وارد حفرههاي غشا
میشود .پس از نفوذ از میان حفرههاي غشا ،به سمت دیگر حفرهها
میرسد و جذب مایع جاذب شده و سپس وارد توده مایع میشود.
به عبارت دیگر ،غشا بستری برای انجام فرایند جذب ایجاد میكند.
تماسدهندههای غشایی نسبت به سامانههای متداول جذب نظیر
برجهای آکنده از برتریهای ویژهای برخوردارند که از آن جمله
میتوان به افزایش سطح تماس تا  30برابر [ ،]2افزایش مقدار انتقال
جرم تا  5برابر ،مستقلبودن سرعت جرمی فاز مایع و گاز و رفع
مشکالت عملیاتی نظیر طغیان و ریزش اشاره کرد.
در تماسدهنده غشایی ،ساختار و خواص غشا نقش تعیینکنندهاي
در كارايي آن دارد که از آن جمله میتوان به اندازه و پیچش حفرهها،
تخلخل غشا [ ]3و آبگریزی آن اشاره کرد .کارایی غشا را میتوان
با ضریب انتقال جرم غشا (( )kmمعادله  )1بیان كرد:
					
()1

e De
tl

= km

در این معادله ε ،تخلخل غشا τ ،مقدار پیچش غشا l ،ضخامت غشا و
 Deضریب نفوذ مؤثر جزء جذبشونده در حفرههاي غشاست که از
معادله ( )2محاسبه میشود:
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در این معادله Db ،ضریب نفوذ تودهای و  Dkضریب نفوذ نادسن
( )Knudsenاست که از معادله ( )3محاسبه میشود:
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در این معادله T ،دما ( r ،)Kشعاع حفره ( R ،)cmثابت جهانی
گازها ( )J/molKو  Mجرم مولکولی جزء جذبشونده ()kg/mol
است .با توجه به معادله ( ،)1ضخامت غشا از جمله پارامترهای
مهم در ضریب انتفال جرم غشاست که بر طول نفوذ مؤثر ترکیب
جذبشونده در غشا اثر میگذارد .هر چه طول نفوذ (ضخامت غشا)
کمتر باشد ،ضریب انتقال جرم غشا نیز بیشتر ميشود.
فرایند ساخت غشاي الیاف توخالی بسیار پیچیدهتر از فرایند ساخت
غشای صفحهتخت است و پارامترهای مختلفی بر ساختار و خواص
غشا اثرگذارند ،از جمله سرعت ،دما و درصد ترکیبات سیال درونی
( )bore fluidو محلول پلیمری ،فاصله هوایی ( )air gapو رطوبت
هوا ،درصد ترکیبات و دمای حمام انعقاد ،سرعت جمعآوری الیاف،
ابعاد تارساز .افزون ،بر اين ،محلول پلیمری درون تارساز تحت تأثیر
تنشهای برشی مختلف قرار میگیرد که باعث میشود تا جهتگیری
زنجیرهای پلیمری تغییریافته و ساختار غشاي الیاف توخالی تحت
تأثیر قرار گیرد .همچنین ساير پدیدهها ،نظیر تورم الیاف حین خروج
از تارساز ( ،)die swellingکشیدهشدن الیاف طی ساخت یا در
طول فاصله هوایی باعث تغییر خواص غشا میشود .بهعنوان مثال،
کشیدهشدن الیاف در فاصله هوایی باعث کاهش قطر آنها میشود.
همچنين ،استفاده از منعقدکننده قوی (نظیر آب) بهعنوان سیال درونی
یا حمام انعقاد باعث تسریع در فرایند تغییر فاز میشود و از تغییر
در جهتگیری یا آسودگي زنجیرهای پلیمری حین فرایند ساخت
جلوگیری میكند .در مجموع میتوان گفت ،پارامترهای مختلفی بر
فرایند ساخت غشاهای الیاف توخالی اثرگذارند.
 Chungو همکاران [ ]4-7اثر تنش برشی بر تارساز را روی ساختار
غشای الیاف توخالی استفاده شده در فرایندهای جداسازی گاز و
مایع بررسی كردند .نتایج نشاندهنده تثبیت جهتگیری زنجیرهای
پلیمری در حالت ریسندگی مرطوب ( )wet spinningاست ،در حالی
که در حالت ریسندگی خشک-مرطوب (،)dry jet-wet spinning
جهتگیری زنجیرهای پلیمری در فاصله هوایی تغییر میكند.
 Aptelو همکاران [ ]8در پژوهشي گزارش كردند ،افزایش سرعت
حجمی محلول پلیمری باعث کاهش مقدار عبوردهی غشاي الیاف
توخالی در فرایند ریسندگی خشک-مرطوب میشود که به دلیل
افزایش تنشهای برشی در تارساز است East .و همکاران [ ]9این
و

مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیام ،شماره  ،4مهر  -آبان 1396

و

277

غالمرضا باکری

اثر ابعاد تارساز بر ساختار و كارايي غشاي الیاف توخالی پلیاتر ایمید در تماسدهنده غشایی

نتایج را برای غشاي جداسازی گاز از جنس پلیاتر سولفون نیز
گزارش كردند ]10[ Porter .بيان كرد ،افزایش سرعت ریسندگی
باعث بهبود همراستاشدن مولکولهای پلیمر شده که کاهش اندازه
حفرههاي غشا و افزایش پسزنی ( )rejectionآن را به همراه داشته
است .به عبارت دیگر ،همراستاشدن مولکولهای پلیمر باعث
کشیدهشدن حفرههاي سطحی غشا و کاهش اندازه آنها میشود.
 Wangو همکاران [ ]11اثر سرعت حجمی محلول پلیمری و زاویه
داخلی تارساز را بر غشای فرافيلتركردن الیاف توخالی از جنس پلیاتر
سولفون بررسی كردند .آنها از محلول پلیمری نزدیک به نقطه ابری
برای ساخت غشا استفاده كردند تا تغییر جهت زنجیرهای پلیمری
حین فرایند تغییر فاز در اثر آسودگي آنها به حداقل برسد .همچنین
از ریسندگی مرطوب برای ساخت غشا استفاده شد تا با تسریع در
فرایند تغییر فاز ،جهتگیریهای ایجاد شده روی زنجیرهای پلیمری
در تارساز تثبیت شده و اثر کشیدهشدن الیاف در فاصله هوایی کاهش
یابد .نتایج نشان داد ،افزایش سرعت محلول پلیمری باعث افزایش
تنش برشی در تارساز میشود که متراکمترشدن الیه پوستی غشا و
کاهش اندازه حفرهها را به دنبال دارد .نتایج مشابهی با تغییر در زاویه
داخلی تارساز بهدست آمد ،به نحوی که با تارساز با زاویه داخلی ،60°
الیافی با اندازه حفرههای کوچکتر نسبت به تارساز با زاویه داخلی
 90°حاصل شد که ناشی از افزایش تنش برشی در تارساز است.
همچنین ،با تارساز با زاویه داخلی  90°میتوان همه درشتحفرهها را
با افزایش سرعت حجمی محلول پلیمری از بین برد.
اثر ابعاد تارساز بر خواص جداسازی گازی غشای الیاف توخالی
® Torlonرا  Pengو  ]12[ Chungبررسی كردند .بنابر گزارش آنها
با افزایش ابعاد تارساز بايد مقدار کشش الیاف افزایش یابد تا الیاف
با الیه پوستی عاری از عیب ایجاد شود .همچنین ،تارساز با ابعاد
بزرگتر باعث تولید الیاف با الیه پوستی نازکتر و گزینشپذیری
بیشتر ميشود Widjojo .و همکاران [ ]13اثر طراحی داخلی تارساز و
شرایط ساخت الیاف بر پدیده تورم الیاف حین خروج از تارساز
را بررسی كردند .آنها از دو نوع پلیاتر سولفون خطی و شاخهدار
برای تهیه محلول پلیمری استفاده و گزارش كردند ،با انتخاب شرایط
مناسب ساخت غشا نظیر درصد ترکیبات سیال درونی ،دمای فرایند
ساخت غشا ،سرعت محلول پلیمری و سرعت جمعآوری الیاف
میتوان پدیده تورم الیاف را کاهش داد.
روشهای مختلفی را میتوان برای کاهش ضخامت غشای الیاف
توخالی بهکار برد که از آن جمله میتوان به کشیدن غشا حین ساخت
یا استفاده از فاصله هوایی اشاره کرد .البته استفاده از فاصله هوایی
میتواند به تشکیل الیه پوستی روی سطح غشا (بروز پدیده جدايي
278

فاز القايي با بخار) منجر شود که کاهش ضریب انتقال جرم غشا در
تماسدهنده را به دنبال دارد .همچنین ،میتوان با تغییر ابعاد تارساز،
ضخامت غشا را تغییر داد .در تارساز دو خروجی وجود دارد ،یکی
برای خروج محلول پلیمری و دیگری برای خروج سیال درونی که
با تغییر قطر آنها میتوان ابعاد غشا را تغییر داد .در شکل  1نمایی از
مجراهای خروجی تارساز نشان داده شده است.
در این پژوهش ،اثر ابعاد تارساز بر ساختار و كارايي غشاي الیاف
توخالی پلیاترایمید در تماسدهنده غشایی بررسی شد .بررسیهای
انجام شده حاكي از آن بوده كه در این زمینه مطالعهای انجام نشده
است .دو نوع غشا با دو تارساز با ابعاد مختلف ساخته شدند ،در
حالی که سایر شرایط ساخت دو غشا با هم یکسان بود .آب بهعنوان
ضدحالل به محلول پلیمری اضافه شد تا کاهش پایداری ترمودینامیکی
محلول پلیمری را باعث شود و سرعت تغییر فاز را افزایش دهد.
همچنین ،از فرایند ریسندگی مرطوب برای ساخت غشاها استفاده شد
تا اثر کشیدهشدن غشا در فاصله هوایی بر ابعاد آن حذف شود [.]14
همچنين ،سرعت محلول پلیمری و سیال درونی طوری تنظیم شد تا
سرعت خروج آنها از خروجیهای تارساز در هر دو حالت یکسان
باشد .سپس ،غشاهای ساخته شده تحت آزمو ن قرار گرفت و كارايي
آنها در تماسدهنده غشایی و فرایند جذب  CO2ارزیابی شد.

شکل  -1نمایی از مجراهای خروجی تارساز.
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جدول  -1غلظت اجزاي محلول پلیمری.

مواد

پلیاترایمید با نام تجاری  Ultem 1000بهعنوان پلیمر پایه برای ساخت
غشا از شرکت  General Electricخریداری و پيش از استفاده بهمدت
یک شبانهروز در دمای  70°Cخشک شد -N .متيل-2-پيروليدون
( )NMPاز شرکت  Merckخریداری و بهعنوان حالل و آب مقطر
بهعنوان ضدحالل در محلول پلیمری استفاده شد.
دستگاهها

گرانرويسنج  Cole Parmerمدل  EW-98965-40ساخت آمريكا و
میکروسکوپ الکترونی پويشي مدل  JEOL JSM-6390LVبهكار
گرفته شد.
روشها

جزء

مقدار

پلیمر ()%wt

15

حالل ()%wt

85

نسبت ضدحالل (آب) به

0/05

NMP

شدند .در خروجی تارساز ،غشاي تازه شکل گرفته خارج شد که پس
از ورود به حمام انعقاد و در اثر فرایند تغییر فاز ،ساختار جامد غشا
شکل میگیرد .شرایط ساخت غشاها در جدول  2آمده است.
پس از ساخت ،غشاها بهمدت چند روز در آب نگهداری شد تا
حالل باقیمانده از آنها خارج شود .سپس ،با آویزانکردن در دمای
محيط بهطور طبیعی خشک شدند.
ساخت مدول غشا و آزمون تراوايي گاز

تهیه محلول پلیمری

پلیاترایمید در دمای  70°Cبا همزدن مالیم در حالل حل شد .پس از
خنکشدن محلول به آن آب اضافه شد .افزودن آب باعث ایجاد فاز
جامد پلیمری در محلول شده که با همزدن مالیم دوباره حل میشود.
غلظت اجزاي محلول پلیمری در جدول  1آمده است.
ناپایداری ترمودینامیکی و گرانروي محلول پلیمری

ناپایداری ترمودینامیکی و گرانروي محلول پلیمری دو عامل مؤثر
بر فرایند تغییر فاز هستند .گرانروي محلول پلیمری با دستگاه Cole
 Parmerاندازهگیری شد .ناپایداری ترمودینامیکی محلول پلیمری با
آزمون نقطه ابری تعیین میشود ،بدین ترتيب که مقدار منعقدکننده
الزم برای رسیدن محلول پلیمری به نقطه ابری ،تعیین میشود .در این
آزمون ،آب قطرهقطره به محلول پلیمری اضافه میشود ،در حالی که
محلول پلیمری بهشدت همزده میشود .هنگامی که محلول پلیمری به
رنگ شیری درآید و به همین حالت پایدار باقی بماند ،محلول به نقطه
ابری خود رسیده و مقدار آب اضافه شده از کسر وزن محلول ،پيش و
پس از اضافهکردن آب ،بهدست ميآيد [ .]15هر چه مقدار آب اضافه
شده برای رسیدن به نقطه ابری کمتر باشد ،تعادل ترمودینامیکی
محلول کمتر ميشود.
ساخت غشا

از روش ریسندگی مرطوب برای ساخت غشا استفاده شد [ .]16در
این روش ،محلول پلیمری و سیال درونی با پمپ به تارساز فرستاده

تعیین اندازه حفرهها و تخلخل سطحی مؤثر غشا در بحث تماسدهنده
غشایی بسیار ضروری است ،چون غشا ساختاری متخلخل دارد و این
دو عامل بر كارايي غشا اثرگذارند .روشهای متعددی برای تعیین
اندازه حفرههاي غشا پیشنهاد شده است که نتایج آنها با یکدیگر
ارتباط دارند [ .]17آزمون تراوايي گاز روش سادهای برای تعیین این
پارامترهاست [.]18،19
غشاهای ساخته شده در مدول غشا قرار داده شده [ ]20و آزمون
تراوايي گاز براي تعیین اندازه حفرهها و تخلخل سطحی مؤثر غشا
انجام شد .نمایی از مدول غشا و سامانه استفاده شده برای انجام
آزمون در شکل  2نشان داده شده است .یک سمت غشاها در داخل
لولهاي از جنس فوالد زنگنزن با چسب اپوکسی ثابت شده ،در حالی
که سمت دیگر غشاها با چسب اپوکسی بسته شده است .سپس،
مدول غشا درون پوستهاي فلزی قرار داده میشود .گاز هلیم وارد
پوسته شده و پس از نفوذ از میان غشا ،از داخل الیاف خارج میشود.
سرعت حجمی هلیم با سرعتسنج حبابی اندازهگیری ميَشود.
جدول  -2شرایط ساخت غشاهای  M1و .M2
مشخصه
سیال درونی
دمای سیال درونی ()°C
دمای حمام انعقاد ()°C
قطر داخلی تارساز ()mm
قطر خارجی تارساز ()mm

مقدار یا شرایط
آب
16 ± 2
16 ± 2
0/55
( 1/1 )M2و (1/3 )M1
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در آزمون تراوايي گاز فرض شد ،حفرهها غشاي مستقیم و به شکل
استوانه است و گاز در حفرههاي غشا با الگوهای نادسن و پویزل
( )Poiseuilleجریان دارد [ .]21مقدار تراوايي گاز از غشا از معادله ()4
تعیین شد:
2
2 8R T 0 .5 rP,m x
1 rP,m x
(
)
+
p
3 πM
R T L P 8m R T L P

()4

= P = PP + PK

			
()5

2
1 rP,m x
p
8m R T L P

				
()6

PP

= PK
= PP

در این معادلهها R ،ثابت جهانی گاز ( T ،)8.314 J/molKدمای مطلق
( M ،)Kجرم مولکولی گاز ( rp,m ،)kg/molاندازه متوسط حفرهها
AP
( m ،)mگرانروي گاز ( x ،)Pa.sتخلخل سطحی غشا (برابر با
AT
که  Apسطح حفرهها و  Arسطح کل غشاست) LP ،طول مؤثر حفرهها
( )mو  pفشار متوسط (برابر با  p u + p dکه  puفشار باالدست
2
x
با نام تخلخل
غشا و  pdفشار پاییندست غشاست) است .عبارت
LP
سطحی مؤثر شناخته میشود .بنابراین ،نمودار  Pبرحسب  pباید
خطی راست باشد و با استفاده از ضریب زاویه و عرض از مبدأ این
خط میتوان شعاع متوسط حفرهها و تخلخل سطحی مؤثر غشا را از
و

و

و

و

					
()8

x
8mR TB
=
LP
rP2,m

در تماسدهنده غشایی ،ورود مایع آب
 )of water, LEPwبه حفرههای غشا باعث كاهش شدید کارایی
تماسدهنده میشود .بنابراین ،تعیین مقاومت غشا نسبت به ورود
مایع به حفرهها حائز اهمیت است .مدول غشای استفاده شده در
آزمون گاز برای این آزمون نيز بهکار گرفته شد .بدین ترتيب که آب
به داخل غشای الیاف توخالی فرستاده شده تا فشار آن مرحلهای
افزایش یابد .فشاری که در آن اولین قطرههاي مایع در سطح خارجی
غشا مشاهده شود ،بهعنوان فشار ورود مایع گزارش میشود.
(liquid entry pressure

در اين معادله P ،مقدار کل تراويي گاز ( PK ،)mol/M2Pa.sو
مقدار تراوايي گاز با الگوي جریانی نادسن و پویزل ()mol/M2Pa.s
هستند که از معادلههاي ( )5و ( )6محاسبه میشوند:
2 8R T 0 .5 rP,m x
(
)
3 πM
RT L P

				
()7

16 2 8R T 0 .5
(
) m
3 3 πM

= rP,m

فشار ورود مایع به حفرههای غشا

P = A + Bp

و

معادلههاي ( )7و ( )8محاسبه كرد:

و

تخلخل و پیچش حفرههای غشا

تخلخل غشا بیانگر مقدار فضای خالی در ساختار غشاست و بر
عملکرد غشا در تماسدهنده اثر مثبت دارد .تعدادی غشای الیاف
توخالی ابتدا بهمدت چند روز در متانول و سپس بهمدت چند روز در
آب قرار داده میشوند تا تمام حفرههای غشا با آب پر شوند .سپس،
وزن غشاي مرطوب اندازهگیری میشود .غشاها در دمای 45°C
خشک شده و وزن آنها اندازهگیری میشود .تخلخل غشا ( )εاز
معادله ( )9محاسبه شد [:]22
				
()9

w1 − w 2
rw
=e
w1 − w 2 w 2
+
rw
rP

در این معادله w1 ،وزن غشاي مرطوب w2 ،وزن غشاي خشک،
 rpچگالي پلیمر ( 1/27 g/cm3برای پلیاترایمید) و  rwچگالي آب
( )1 g/cm3است Srisurichan .و همکاران [ ]23معادله ( )10را
برای محاسبه مقدار پیچش ( )tortuosityحفرههاي غشا ( )tبراساس
تخلخل غشا ارائه کردند:
					
()10

(2 − e) 2
e

=t

میکروسکوپي الکترونی پويشي ()SEM

شکل  -2نمایی از مدول غشا و سامانه استفاده شده در آزمون عبور گاز.
280

از آزمون  SEMبرای مشاهده ساختار غشا استفاده شد .غشاها
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درون نیتروژن مایع شکسته شده و سطح آنها با پالتین پوشش
داده شد .سپس ،از سطح مقطع نمونهها با بزرگنمایی  100بهوسيله
میکروسکوپ الکترونی پويشي عکسبرداری شد.
آزمون جذب CO2

كارايي غشاهای ساخته شده در تماسدهنده غشایی با آزمون جذب
 CO2بهوسيله آب مقطر اندازهگیری شد [ .]24نمای سامانه استفاده
شده در شکل  3نشان داده شده است .آب مقطر با پمپ به تماسدهنده
فرستاده میشود ،در حالی که سرعت آن با شیر تعبیه شده در خروجی
مدول غشا کنترل میشود .گاز  CO2خالص با سرعت  1 L/minاز
سیلندر به تماسدهنده فرستاده شده و سرعت آن با شیر در خروجی
تماسدهنده کنترل میشود .جریانسنج در ورودی تماسدهنده مقدار
سرعت گاز را نشان میدهد .در این سامانه ،فشار گاز  1 barبود ،در
حالی که فشار مایع در  1/5 barتنظیم شد .كارايي غشا در دو حالت
گاز در سمت پوسته و مایع در سمت پوسته بررسي شد .مقدار CO2
جذب شده در خروجی مایع با روش تیتركردن بهکمک محلول سدیم

(الف)

(ب)
شکل  -3نمایی از سامانه آزمون تماسدهنده غشایی( :الف) آب
مقطر داخل الیاف و گاز  CO2خالص در پوسته و (ب) گاز CO2
خالص داخل الیاف و آب مقطر در پوسته.

هیدروکسید  0/05موالر تعیین شد .از محلول فنول فتالئین بهعنوان
شناساگر نقطه پایانی تیتركردن استفاده شد .بدین ترتيب که حجم
مشخصی از مایع خروجی از تماسدهنده گرفته شده و به آن دو قطره
محلول فنول فتالئین اضافه شد .سپس ،محلول  0/05موالر سدیم
هیدروکسید به آن اضافه شد تا رنگ محلول به ارغوانی مالیم تغییر
یابد (رسیدن به نقطه پایانی تیتركردن) .غلظت  CO2محلول از حجم و
موالریته محلول هیدروکسید سدیم محاسبه شد.

نتایج و بحث
دو غشاي الیاف توخالی در شرایط یکسان ساخته شدند ،در حالی
که ابعاد تارساز استفاده شده در ساخت غشاها با هم متفاوت بودند.
غشاهای ساخته شده با آزمونهای مختلف ارزيابي شدند که نتایج
در جدول  3آمده است .همانطور که نتایج اين جدول نشان میدهد،
غشاي  M2نسبت به غشاي  M1ساختار متخلخلتری دارد که افزایش
اندازه متوسط حفرهها و مقدار عبوردهی گاز مؤید این مطلب است.
در مقايسه با غشاي  ،M1اندازه متوسط حفرهها و مقدار عبوردهی
گاز غشاي  M2به ترتیب  250و  300%رشد داشته است .از آنجا که
تخلخل غشا اثر مثبت بر كارايي آن در تماسدهنده دارد ،پیشبینی
میشود ،غشاي  M2كارايي بيشتري نشان دهد .همچنین ،فشار ورود
مایع آب ( )LEPwدر غشاي  M2نسبت به غشاي  M1افزایش 47%
نشان میدهد .بهنظر میرسد ،این افزایش با افزایش تخلخل غشاي
 M2نسبت به غشاي  M1در تضاد است .در توجیه این پدیده باید
دقت داشت LEPw ،به بزرگترین حفره موجود روی سطح غشا
بستگی دارد ،به عبارت دیگر در آزمون  ،LEPwابتدا حفرههاي بزرگ
و سپس حفرههاي کوچکتر مرطوب میشوند .بنابراین ،بيشتربودن
فشار ورود مایع برای غشاي  M2بیانگر این مطلب است که حفرههاي
بزرگ غشاي  ،M2اندازه کوچکتری نسبت به حفرههاي بزرگ غشاي
 M1دارند .گرچه تخلخل غشاي  M2نسبت به غشاي  M1بیشتر است.
به بیان دیگر ،غشاي  M1توزیع اندازه حفرههاي گستردهتری نسبت
به غشا  M2دارد.
قطر داخلی و خارجی الیاف ساخته شده در جدول  3آمده است که
بیانگر کاهش  20%ضخامت غشاي  M2در مقايسه با غشاي  M1است و
میتواند باعث بهبود كارايي غشا در تماسدهنده شود .همچنین ،ابعاد
غشاهای ساخته شده کوچکتر از ابعاد تارساز است که میتوان این
تفاوت در ابعاد را به انقباض غشاي نیمساخته ( )nascent fiberحین
فرایند تغییر فاز و خروج حالل از ساختار غشا نسبت داد .همچنین،
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جدول  -3نتایج آزمونهای ارزیابی روی غشاهای ساخته شده.
غشا
M1
M2

قطرداخلی -
قطر خارجی
)(mm

شعاع متوسط
حفرهها، rP,m ،
)(nm

تخلخل
سطحی مؤثر
)(m-1

تراوایی گاز هلیم در فشار
(106cm3(stp)/cm2.S.cmHg

فشار ورود مایع،
)bar( ،LEPw

تخلخل
غشا

پیچش
غشا

0/87-0/54
0/85-0/51

140
490/1

13
12

2298
9245

8/5
12/5

0/79
0/81

1/84
1/77

و

پدیده تورم حین خروج از تارساز بر ابعاد غشا اثر میگذارد.
نمودار مقدار تراوایی گاز هلیم برحسب فشار متوسط در شکل 4
برای هر دو غشا نشان داده شده است .خط نقطهچین ،بهترین خط
راست منطبق بر دادههای تجربي (نقاط) است .شکل  4افزایش قابل
مالحظه مقدار عبوردهی گاز را در اثر تغییر ابعاد تارساز نشان ميدهد
که میتوان آن را به افزایش اندازه حفرههاي غشا و کاهش ضخامت
آن نسبت داد .گرچه در آزمون گاز و به دلیل تفاوت زیاد در اندازه
حفرههاي غشا در الیه پوستی و زیرالیه ،میتوان مقاومت زیرالیه
را در عبوردهی گاز هلیم ناچیز فرض کرد .بنابراین ،میتوان از اثر
ضخامت غشا در افزایش مقدار عبوردهی صرفنظر کرد.
ساختار غشاهای ساخته شده در عکسهای  SEMنشان داده شده
است (شکل  )5که هر دو غشا ،ساختار اسفنجیشکل با تعدادی
حفرههاي اشکیشکل دارند .ساختار غشا به سرعت تغییر فاز محلول
پلیمری بستگی دارد ،بهطوری که در اثر تغییر فاز سریع ساختاری با
حفرههاي انگشتیشکل و تغییر فاز کند ،ساختار اسفنجیشکل ایجاد
میشود [ Olanrewaju .]25-28بیان كرد ،تخلخل کلی غشا به پایداری
ترمودینامیکی محلول پلیمری وابسته است ،در حالی که اندازه حفرههاي
غشا را سینتیک فرایند وارونگي فاز تعیین میكند [.]29
در فرایند تغییر فاز ،نفوذ منعقدکننده به داخل غشاي تازه تشکیل

شده باعث تبدیل محلول پلیمری به دو فاز میشود ،فاز غنی از
پلیمر که ساختار جامد غشا را تشکیل میدهد و فاز تهي از پلیمر که
حفرههاي غشا را تشکیل میدهد [ .]30،31نفوذ سریع منعقدکننده
باعث افزایش غلظت آن در غشاي نیمساخته و تسریع فرایند تغییر فاز

(الف)

(ب)
شکل  -4تراوایی گاز هلیم برحسب فشار متوسط برای غشاهای ساختهشده
282

شکل  -5عکس  SEMسطح مقطع غشاهای ساخته شده( :الف)  M1و
(ب) .M2
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میشود و حفرههاي بیشتری را در ساختار غشا ایجاد میكند .سرعت
تغییر فاز محلول پلیمری به دو خاصیت مهم آن وابسته است:
 تعادل ترمودینامیکی محلول پلیمری و گرانروي محلول پلیمری که هر چه تعادل ترمودینامیکی و گرانرويمحلول پلیمری کمتر باشد ،سرعت تغییر فاز بیشتر ميشود که البته
گرانروي محلول پلیمری روی سرعت نفوذ منعقدکننده به ساختار
غشا اثر میگذارد .بنابراین گرانروي کمتر محلول پلیمری باعث
ایجاد ساختار حفرهای با حفرههاي انگشتی میشود.
دادههای مربوط به گرانروي و آزمون نقطه ابری محلول پلیمری در
جدول  4آمده است .افزودن آب به محلول پلیمری باعث ناپایدارشدن
آن شده تغییر فاز محلول پلیمری را تسریع میكند .بهطور کلی،
افزودنیها باعث تغییر در پایداری ترمودینامیکی محلول پلیمری و
نيز گرانروي آن میشوند .این دو پارامتر بر ساختار و خواص غشای
تشکیل شده اثرگذارند .در جدول  4مشاهده میشود ،محلول پلیمری
تعادل ترمودینامیکی کم و گرانروي زيادي دارد که باعث ایجاد
ساختار اسفنجیشکل شود .گفتني است ،مقدار منعقدکننده الزم برای
رسیدن به نقطه ابری برای محلول  15%وزنی پلیاترایمید بدون آب
(بهعنوان ضدحالل) برابر  4/49 gبه ازای هر  100 gمحلول است.
 Albrechtو همکاران [ ]32گزارش كردند ،ناپایداری ترمودینامیکی و
گرانروي زياد محلول پلیمری باعث ایجاد چنین ساختاری میشود.
همچنین میتوان گفت ،در غشاي  M2به دلیل کوچکتربودن قطر
خارجی تارساز ،ضخامت محلول پلیمری خروجی از تارساز کمتر
شده و در نتیجه طول نفوذ منعقدکننده کمتر ميشود .این موضوع
باعث ایجاد حفرههاي بیشتر در ساختار غشا میشود .به عبارت دیگر،
مقدار منعقدکننده در محلول پلیمری افزایش مییابد و حفرههاي
بیشتری در ساختار غشا ایجاد میشود .عکسهای  SEMغشاهای
ساخته شده تأیید میكند که هر دو غشا ساختاری اسفنجی دارند و
غشاي  M2نسبت به غشاي  M1حفرههای بیشتری در ساختار خود
دارد که میتواند باعث بهبود كارايي غشا در تماسدهنده غشایی شود.
نتایج آزمون جذب  CO2در تماسدهنده غشایی در شکلهای  6و 7
برای دو حالت آب داخل الیاف و گاز  CO2در پوسته تماسدهنده و
برعکس نشان داده شده است .در هر دو شکل مقدار جذب با افزایش
سرعت خطی مایع افزایش مییابد .در تماسدهنده سه مقاومت بر سر
راه انتقال جرم از فاز گاز به فاز مایع وجود دارد:
 مقاومت الیه مرزی فاز گاز که با توجه به خالصبودن گاز وسرعت زياد آن ( )1 L/minصرفنظرکردني است.
 مقاومت غشا که تابع ساختار و خواص آن است. -مقاومت فاز مایع که تابع سرعت آن است .بنابراین ،با افزایش سرعت

جدول  -4نتایج آزمون تعیین نقطه ابری و گرانروي محلول پلیمری.
گرانروي محلول
پلیمری )(cP

مقدار پلیمر در نقطه
ابری ()%wt

گرم منعقدکننده
به ازای  100گرم
محلول پلیمری

1539/6

14/964

0/24

خطی فاز مایع سهم مقاومت آن از مقاومت کل انتقال جرم کوچکتر
میشود انتقال جرم افزایش مییابد .در سرعتهای خطی بيش از
مقداری مشخص (که تابع نوع غشاست) انتقال جرم با افزایش
سرعت خطی فاز مایع تغییر نمیکند ،زیرا در این حالت انتقال جرم
تابع مقاومت غشاست که مستقل از سرعت خطی فاز مایع است.
همچنین ،در سرعتهای كم فاز مایع تفاوت چندانی در سرعت
انتقال جرم غشاهای مختلف دیده نمیشود که به دلیل سهم زیاد
مقاومت فاز مایع در مقاومت کل انتقال جرم است .به عبارت دیگر،
تفاوت چندانی بین غشاهای مختلف وجود ندارد.
در هر دو حالت بررسی ،غشاي  M2نسبت به غشاي  M1سرعت
جذب  CO2بيشتري دارد .سرعت جذب گاز در تماسدهنده غشایی
تابع خواص مختلفی از غشاست که میتوان به اندازه حفرهها،
تخلخل ،آبگریزی و ضخامت غشا اشاره کرد [ .]33هرچه اندازه
حفرهها و تخلخل سطحی آن بیشتر باشد ،گاز مسیر عبور بیشتری
برای نفوذ از میان غشا دارد و کارایی تماسدهنده بیشتر ميشود .از
طرفی ،تخلخل غشا بیانگر درصد فضای خالی در ساختار آن است
که اثر مثبت روی انتقال جرم دارد .همچنین ،افزایش اندازه حفرههاي
غشا باعث تسهیل ورود مایع به حفرهها و کاهش شدید انتقال جرم

شکل  -6سرعت جذب  CO2برحسب سرعت مایع در حالت آب
مقطر داخل الیاف و گاز  CO2در پوسته تماسدهنده.
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شکل  -7تغییرات سرعت جذب  CO2برحسب سرعت مایع در
حالت گاز  CO2داخل الیاف و آب مقطر در پوسته تماسدهنده.
میشود ،گرچه ترشوندگي جزئي [ ]34حفرههاي غشا به دلیل میعان
بخار آب در حفرههاي غشا همیشه اتفاق میافتد .از طرف دیگر،
طول مؤثر نفوذ گاز از یک سمت غشا به سمت دیگر تابع ضخامت و
پیچش حفرههاي آن است .هرچه ساختار حفرههای انگشتیشکل در
غشا بیشتر باشد ،مقدار پیچش حفرهها کمتر شده و ضریب انتقال
جرم افزایش مییابد.
با مقایسه خواص غشاها مشخص میشود ،در غشاي  ،M2اندازه
متوسط حفرهها و تخلخل نسبت به غشاي  M1بیشتر است .همچنین،
نتایج آزمون  LEPwنشاندهنده مقاومت بیشتر غشاي  M2نسبت
به ترشوندگی است که میتوان این پدیده را به توزیع کم اندازه
حفرههاي این غشا ارتباط داد .از طرفی ،ضخامت کمتر غشا و پیچش
کمتر حفرههاي آن باعث کاهش طول نفوذ جزء جذبشونده در
غشاي  M2شده و افزایش سرعت انتقال جرم را به همراه دارد.

با تکحفرههایی در میانه ضخامت غشاست .این ساختار ناشی از
زيادبودن گرانروي محلول پلیمری است .گرچه با کاهش ابعاد تارساز،
تعداد تکحفرهها در ساختار غشا افزایش مییابد که میتوان آن را به
کاهش طول نفوذ منعقدکننده مرتبط دانست .تخلخل غشاي  M2بیشتر
است ،زیرا به دلیل کمتربودن ضخامت غشای نیمهساخته ،منعقدکننده
بیشتری به ساختار غشا نفوذ کرده حفرهها بیشتری ایجاد میكند.
گرچه اندازه متوسط حفرههاي غشا با کاهش ابعاد تارساز افزایش
یافته ،ولی مقاومت نسبت به ترشوندگی غشا نیز افزایش مییابد که
ناشی از کاهش اندازه بزرگترین حفرههاي غشاست .کاهش ابعاد
تارساز باعث افزایش سرعت جذب  CO2در تماسدهنده میشود
که به دلیل افزایش اندازه متوسط حفرهها و تخلخل ،کاهش ضخامت
غشا ،افزایش  LEPwو کاهش پیچش حفرههاي غشای  M2است.
عالئم اختصاري

Ar
Db
De
Dk
E
F
l
LP

براي بررسی اثر ابعاد تارساز بر ساختار و كارايي غشا ،دو غشاي الیاف
توخالی پلیاترایمید ساخته شد ،در حالی که سایر شرایط ساخت
یکسان بود .از غشاهای ساخته شده آزمونهاي ارزیابی مختلف
بهعمل آمد و كارايي آنها در فرایند جذب  CO2در تماسدهنده
غشایی بررسی شد .نتایج نشان داد ،کاهش ابعاد تارساز باعث افزایش
اندازه متوسط حفرههاي غشا و مقدار عبوردهی گاز میشود .ساختار
غشاهای ساخته شده تقریب ًا یکسان و به صورت ساختار اسفنجیشکل
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