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ypothesis: The separation of carbon dioxide from methane is an important
process in chemical industry and gas refineries from both economic and
environmental perspectives. The conventional method for natural gas
sweetening involves physical absorption by amines, but it has high operational cost.
In this study, dual-layer mixed-matrix membranes based on poly(ether-b-amide), with
trade name Pebax, containing zeolitic imidazolate frameworks-8 (ZIF-8) nanoparticles
were synthesized and dispersed within the polymer matrix for separation of carbon
dioxide/methane gas mixtures
Methods: To improve the distribution and compatibility of the nanoparticles in the
polymeric matrix, the particles were modified by (3-aminopropyl) triethoxysilane
(APTES). The modified nanoparticles were characterized and examined using XRD,
FTIR, and BET. The supporting polyether sulphone (PES) sublayer was synthesized
by solution casting and wet phase separation methods. The optimum thickness of this
layer in the casting solution stage was found to be 200 μm. The selective Pebax/ZIF-8
layer was subsequently formed by dry phase separation method. To compare and
evaluate the effect of nanoparticles on gas separation performance, some mixed matrix
membranes were synthesized with different nanoparticles loadings. The permeability
test was performed toward carbon dioxide and methane gases.
Findings: The mobility of polymer chain increased with the presence of ZIF-8 particle.
With increasing ZIF-8 loading in the mixed matrix up to 40 wt%, the selectivity and
gas permeability changed to 10.6 and 169 barrer, respectively. APTES-modified
particles showed the best performance. The bond between silane agent and the particle
surface led to higher compatibility of particles in the polymeric matrix. The presence
of APTES-modified particles also increased the selectivity and permeability at the
same time. At 40% wt loading, the permeability and selectivity of carbon dioxide
significantly increased to 925 barrer and 16, respectively. Also, the selectivity
reduction was about 34% in a 1:1 molar mixture of carbon dioxide and methane.
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چکیده
در این مطالعه ،غشاهای دوالیه ماتریس ترکیبی بر پايه پلی(اتر-b-آمید) با نام تجاري  Pebaxهمراه

با نانوذرات  )zeolitic imidazole framework-8( ZIF-8با ساختار آلی فلزی بهعنوان ذرات پراكنش
و

يافته درون شبکه پلیمری براي جداسازی دو گاز کربن دیاکسید و متان ساخته شد .ذرات بهمنظور
واژههای کلیدی
غشای ماتریس ترکیبی،
نانوکامپوزیت،
جداسازی گاز،
ساختار آلی فلزی،
آمینوسیالن

بهبود سازگاري در شبکه پلیمر بهوسيله عامل اتصالدهنده (-3آمينوپروپيل)ترياتوكسيسيالن

( )APTESاصالح شده و با فنون ميكروسكوپي الكتروني پويشي ( ،)SEMطيفسنجي زيرقرمز
تبديل فوريه ( ،)FTIRپراش پرتو  )XRD( Xو آزمون  )Brunauer-Emmett-Teller( BETشناسایی و
و

و

بررسی شدند .زیرالیه نگهدارنده پلياتر سولفون ( )PESبا روش ریختهگری محلول و جدایی فاز
مرطوب ساخته شد .سپس روی آن ،الیه گزينشي  Pebax/ZIF-8با روش جدایی فاز خشک ایجاد
شد .براي مقایسه و بررسی اثر ذرات بر بهبود عملکرد جداسازی گازها ،غشاهای ماتریس ترکیبی

با درصد وزنی متفاوت از ذرات پراكنشيافته ساخته شدند و تحت آزمایش تراوايي گازهای کربن
دیاکسید و متان قرار گرفتند .وجود ذرات باعث افزایش تحرک زنجیرها و مقدار تراوایی گازها شد.
ب ه طوریکه در مقدار بارگذاری  40%وزنی از ذرات ،مقدار تراوایی گاز کربن دیاکسید به 169 barrer
افزایشیافت .با سیالندارکردن ذرات ،خاصیت آبدوستی در غشای ماتریس ترکیبی ذره با Pebax

بيشتر شد .تراکم زنجیرهای پلیمر با وجود ذرات  ZIF-8اصالحشده در ماتریس پلیمری ،بدون

تغییر چندانی در کاهش مقدار گزينشپذيري گاز کربن دیاکسید ،به علت تشدید پیوند میان ذرات و
پلیمر ،افزايش يافت و با ایجاد پیوند با سطح ذره به سازگاري بهتر ذره در شبکه پلیمر منجر شد.
با افزایش مقدار بارگذاری ذرات اصالحنشده ،گزينشپذيري غشا بهشدت کاهش يافت .درحالیکه

در غشای ماتریس ترکیبی با ذرات اصالحشده ،مقدار کاهش گزينشپذيري با سرعت کمتری انجام

شد .همچنين ،در آزمون مخلوط گازها ،تراوایی هر دو گاز نسبت به حالت خالص افزایش یافت ،به
طوری که در ترکیب همموالر ،گزینشپذيري به مقدار  34%کاهش یافت.
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مقدمه
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جداسازی کربن دیاکسید از گاز طبیعی در صنایع شیمیایی بهمنظور
جلوگیری از ایجاد ترکیبات اسیدی ،تشکیل هیدرات ،کاهش افت
فشار و گازهای گلخانهای و بهطورکلی افزایش کارایی و بهبود
شرایط محیطزیست امری ضروری است .جداسازی با غشا ،به دلیل
مصرف انرژی كم ،سادگی در عملیات و اثربخشی در هزینه ،در
مقایسه با روشهای متداول جداسازی مثل جذب فیزیکی با آمینها،
روشي جایگزین با بیشترین امیدبخشی است [.]1،2
اخیرا ً در صنایع جداسازی گاز ،استفاده از غشاهای پلیمری همانند
پلیکربنات ،پلیسولفون ،پلیایمید و پلیآمید به سبب کارایی زياد،
آساني ساخت و تغییر مقیاس رو به افزایش نهاده است [.]3،4
پلی(اتر-b-آمید) ،PEBA ،با نام تجاری  ،Pebaxکوپلیمر دستهاي
شامل پلیاتیلن اكسيد و پلیآمید است .پلیاتیلن اكسيد بخش نرم و
الستیکی زنجیر است و سبب افزایش تراوایی گازها میشود .از طرفی،
پلیآمید بخش سخت و شیشهای زنجیر پلیمری بوده و فراهمکننده
خواص مکانیکی مناسب است .پلیاتیلن اکسیدها به علت وجود
گروههای قطبی سبب ایجاد برهمكنشهاي شیمیایی غیرکوواالنسی با
کربن دیاکسید ميشوند و نسبت به جذب گازها گزينشپذیر هستند.
ولی به دلیل نداشتن ساختار بلوری مقاومت كم مکانیکی دارند ،از
اینرو استفاده از آنها بهتنهایی در صنایع جداسازی گاز محدود
شده است .ترکیب بهینه از نسبت بخش سخت با بخش نرم ،خواص
مکانیکی زيادي را بدون کاهش مقدار تراوايي غشای پلی(اتر-b-آمید)
به همراه دارد [.]5-7
اساسیترین مشکل غشاهای پلیمری محدودیت ميان افزایش
گزينشپذیری و تراوايي است .روشهای متنوعی براي افزایش و
بهبود خواص غشاهای پلیمری در صنعت جداسازی گازها بهکار
گرفت ه شده است .از این روشها ،ساخت غشای ترکیبی با استفاده از
پراكنش مواد آلی و ذرات معدنی است که فرصت بسیاری را برای
مطالعه پژوهشگران بهوجود آورده است .با ترکیب خواص مطلوب
پلیمر و نانوذرات انتظار میرود ،ماتریس ترکیبی با نمایش خواص
بهتر قابليت گذر از محدودیت گزينشپذیری و تراوايي را بيابد و به
استانداردهای صنعتی نزدیک شود .ساختارهای آلی-فلزی ،نانومواد
متخلخلی هستند که در آن ،کمپلکس فلزی با عامل اتصالدهنده
آلی ،ساختار بسیار متخلخل و قابل تنظیمي را بهوجود آوردهاند.
اين ساختار ،ظرفیت بسیار زيادي براي بهکارگیری در جداسازی و
ذخیرهسازی گاز ،جداسازی مولکولها ،تزریق دارو و کاتالیزگر دارد.
همچنین ،به علت وجود لیگاندهای آلی در ساختار خود تطبیقپذیری
مناسبتری با زنجیرهای پلیمری اطراف خود نسبت به ذرات معدنی

نیز دارند .صدها نوع مختلف از این مواد تا به امروز ساخته و
بررسی شدهاند ،ولی در صنعت جداسازی گاز تنها  29نوع مختلف
آن آزمایش شدهاند که بیشترین آنها مربوط به ،ZIF-90 ،CuBTC
 MIL-53و  ZIF-8است [ .]8-10زئولیت-ايميدازوالتها دستهای
از این موادند که در آن ایمیدازول بهعنوان اتصالدهنده میان فلزات
واسطه روی یا کبالت است .این مواد به دلیل اندازه حفرههاي
یکنواخت ،پایداری گرمايي و شیمیایی زياد در صنعت جداسازی گاز
بیشتر بررسی شدهاند [.]11
وجود ذرات در غشای ماتریس ترکیبی پلیمرها مشکالتی از
قبیل توزیع غیریکنواخت و تجمع ذرات ،مسدودشدن حفرههاي
ذره با زنجیرهای پلیمری و مولکولهای گاز عبوری را سبب
میشود .همچنین ،تفاوت در نیرویهای بینمولکولی ذره و پلیمر
سبب سفتشدن زنجیرهای اطراف ذره یا ایجاد فضای خالی میان آنها
میشود .از متداولترین روشها براي بهبود توزیعپذیری و
تطبیقپذیری ذره ،استفاده از عاملهای سیالنی است .عاملهای
اتصالدهنده سیالنها ،ترکیبات شیمیایی بر پایه سیلیکون بوده که
دارای دو گروه عاملی (یعنی یک گروه آلی و یک گروه غیرآلی) با
فرمول کلی  R-(CH2)n-Si-X3هستند .گروه غیرآلی  Xمانند متوکسی،
اتوکسی و استوکسی و گروه آلی  Rمانند آمینو و اپوکسی بوده که پس
از شاخهدارشدن روی سطح ذره بهعنوان سطحفعال با برهمکنشهای
فیزیکی و شیمیایی عمل میکنند [.]12
بررسیهای بسیاری در زمينه ساخت غشای ماتریس ترکیبی بر پایه
پلیمر  Pebaxبا انواع مختلف ذرات مطالعه شده است .نفیسی و
همکاران [ ]13غشای ماتریس ترکیبی دوالیه Pebax 2533/ZIF-8
برپای ه غیرآلی با ضخامت حدود  30 μmرا براي جداسازی كربن
دياكسيد ساختند .در این بررسی نشان داده شد ،خواص تراوايي و
گزينشپذیری تا  35%وزنی اندکی افزایش مییابد .براي بررسی اثر
حالل بر اصالح ذرات  SAPO-34با استفاده از عامل (-3آمينوپروپيل)
ترياتوكسيسيالن ( ،)APTESجنیدی و همکاران [ ]14غشای
ماتریس ترکیبی  PS/SAPO-34را بررسی کردند .در این بررسی برای
ساخت غشای نامتقارن از روش جدایی فاز خشک-مرطوب استفاده
شد .پس از انجام آزمایشهای تراوایی گاز مشخص شد ،غشای
ماتریس ترکیبی با استفاده از ذرات اصالحشده عملکرد بهتری را
نسبت به ذرات بدون اصالح نشان میدهد .همچنین ،استفاده از حالل
اتانول نسبت به ایزوپروپانول در اصالح ذرات مقدار گزينشپذیری و
تراوايي را به ترتیب به  31و  706 GPUافزایش میدهد .در بررسی
دیگری  Zhangو همکاران [ ZIF-8 ]15اصالحشده با عامل سیالنی
 APTESرا روی لوله مویین کوارتز با ضخامت قابلکنترل ایجاد

مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیو یکم ،شماره  ،1فروردین  -اردیبهشت 1397
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کردند .در مطالعه مشابهی Huang ،و همکاران [ ZIF-90 ]16،17را
بهکمک  APTESعاملدار کردند ،بهطوریکه مقدار تراوايي كربن
دياكسيد نسبت به متان بهبود یافت .هدف اصلی از این مطالعه،
ساخت غشای ماتریس ترکیبی چندالیه با تراوايي زياد كربن دياكسيد
نسبت به متان است .براساس آزمایشها و کارهای انجام شده ،با
افزایش مقدار بارگذاری ذرات ،گزينشپذیری غشا بهشدت کاهش
پیدا میکند .براي بهبود تطبیقپذیری ،ذرات نیز با عامل سیالن اصالح
شدند .طبق دانش ما ساخت و اصالح ذرات  ZIF-8در شبکه پلیمری
 Pebaxتاکنون بررسی نشده است .غشای پلیاتر سولفون ( )PESبا
ضخامت  50 μmبهعنوان پایه و غشای ماتریس ترکیبی Pebax/ZIF-8
بهعنوان الیه گزينشپذیر با ضخامت حدود  5 μmساخته شد .پس
از شناسایی و تعیین مشخصات ذرات و غشاهای ساختهشده مقدار
تراوايي گازهای كربن دياكسيد و متان آزمایش شد.

تجربي
مواد

در این مطالعه ،برای سنتز و اصالح ذرات از -2متیل ایمیدازول،
روی نیترات شش آبه و -3تریاتوکسیسیالن پروپیلآمین همگی
ساخت شرکت  Merckآلمان با خلوص  99%استفاده شده است.
همچنین ،حاللهای متانول ،اتانول ،نرمال هگزان ،دیمتیل فرمامید و
آب یونزدوده با خلوص  99/99%نیز فراهم شد .براي ساخت غشا
از پلی(اتر-b-آمید)  Pebax 1657ساخت شرکت آرکما شامل 40%
وزنی پلیآمید آلیفاتیک بهعنوان بخش سخت و  60%وزنی پلیاتیلن
اكسيد بهعنوان بخش نرم استفادهشده است .همچنین ،گازهای كربن
دياكسيد و متان با خلوص  99/95%از شرکت گاز کاویان تهیهشدند.
دستگاهها

در اين پژوهش ،پراشسنج پرتو ،Xو Shimadzuمدل ،Advance-D8
دستگاه اندازهگیری همدمای جذب  Micromeriticsمدل ،TriStar
طیفسنج زيرقرمز تبديل فوريه ()FTIRو Jascoمدل  IR6800و
میکروسکوپ الکترونی پويشي  Tescanمدل  Mira3بهكار گرفته شد.
روشها

اصالح ذرات

برهمكنش ميان گروه آمینی عامل اتصالدهنده و کمپلکس فلزی ساختار
آلی فلزی میتواند از نوع واندروالسی یا کوواالنسی باشد .با توجه
به اوربیتال خالی در فلز روی و جفت الکترون موجود در نیتروژن،
احتمال اشتراک الکترونها بر سطح ذرات نسبت به توده ساختار افزایش
مییابد [ .]19در مرحله اصالح ذرات ،ابتدا  1 gاز ذرات با 100 mL
متانول ترکیب شد .سپس 50 mL ،عامل مدنظر به آن افزوده شد.
واکنش در دمای  110°Cدر شرایط بازرواني بهمدت یک شبانهروز
ادامه يافت .سپس ،ذرات اصالحشده با مركزگريزي جدا و سه مرتبه با
متانول شستوشو داده شد .درنهایت ،درون گرمخانه خأل قرار داده شد
تا حاللها و مواد باقیمانده در حفرهها خارج شوند.
ساخت زیرالیه نگهدارنده

سنتز ZIF-8

ابتدا پیشمواد ،یکی شامل  1/5 gروی نیترات  6آبه و دیگری 1/67 g
از  -2متیل ایمیدازول ،بهمدت حدود  ،1 hهر یک در  100 mLمتانول
6

بهطور جداگانه حل شدند .حلشدن این مواد در متانول سرعت
زیادی دارد و پس از چند دقیقه همزدن پودر آنها در متانول ناپدید
شد .اما ،ذرات بسیار ریزی از پیشمواد در متانول قابلدیدن هستند
که مدت  1 hزمان خوبی برای حلشدن کامل ذرات بزرگ این
پودرهاست .پس از حلشدن ،دو محلول بهطور ناگهانی در ظرف
دربستهای ریخته شدند و همزدن آنها بهشدت ادامه یافت .پس از
گذشت چند دقیقه رنگ شفاف محلول ،کدر شد که نشانه شروع سنتز
ذرات  ZIF-8در محلول است .برای انجام کامل واکنش و افزایش
درجه بلورینگی نانوساختارها ،محلول بهمدت  30 minهمزده شد.
پس از اتمام همزدن ،براي شستوشوی ذرات ،تعلیق حاصل در
دستگاه مرکزگریز قرار گرفت .پس از هر  10-15 minمرکزگریزی با
سرعت  7000 rpmنمونه خارج شده و مایع شفاف باالی ظرف بیرون
ریخته شد .سپس ،متانول تازه درون ظرف ریخته و بهشدت همزده
شد .این روند چند بار ( 3بار تا  4بار) تکرار شد .در دفعات آخر،
براي تسریع زمان خشکشدن ،میتوان نرمال هگزان را جایگزین
متانول کرد .پس از اتمام مراحل شستوشو ،پودر خیس یا به عبارتی
آغشته به متانول یا نرمال هگزان درون ظرف شیشهای خالی شد و
درون گرمخانه بهمدت  6 hدر دمای  80°Cقرار گرفت .پس از
خشکشدن پودر چسبیده به کف ظرف با قاشقک تراشیده و درون
ظرف نمونه ریخته شد .بدین ترتیب ،نانوذرات  ZIF-8ساختهشده و
آماده آزمونهای شناسایی شدند .جزئیات بیشتر روش سنتز در مراجع
 7و  18موجود است.

براي ساخت زیرالیه نگهدارنده پلیاترسولفون  ،18%ابتدا 31/1 g
از پلیمر در  150 mLحالل  DMFحل شد .پس از حبابزدایی از
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محلول همگن با تیغه ریختهگری ( )casting knifeبر سطح شیشه
با ضخامت  200 μmکشیده شد و بالفاصله درون حمام انعقاد آب
قرار گرفت .پس از گذشت  ،5 hبهمنظور خشککردن غشا و خروج
حالل و ضدحالل باقیمانده در غشا ،نمونهها بهمدت یک شبانهروز
در هوای آزاد قرار گرفتند.
ساخت الیه گزينشپذیر

براي ساخت غشای پلی(اتر-b-آمید) ( 1/5%وزنی) در حالل آب
اتانول با نسبت  30به  ، 70ابتدا  2/8 gپلیمر با  150 mLاتانول و 65 mL
آب مخلوط شد .مخلوط پس از  4 hهمخوردن در دمای 70°C
بهشکل محلول همگن درمیآید .سپس ،حجم مشخصی از محلول
همگن عاری شده از حباب پس از عبور از صافی ،با آبپاش بر سطح
غشای پایه پلیاترسولفون افشانده و بهمدت یک شبانهروز در دمای
محیط خشک شد .در نهایت ،براي اطمینان از خروج تمام حالل از
درون غشا و عدمتغییر در وزن آن ،غشا بهمدت  6 hدیگر درون
گرمخانه در دمای  65°Cقرار داده شد .برای ساخت غشای ماتریس
ترکیبی ،ابتدا نانوذرات در همان حالل با درصدهای وزنی مختلف
اضافه شد .پس از  2 hهمخوردن ،محلول پلیمری کمکم به آن اضافه
شد .بهمنظور پراکندگی بهتر ذرات ،محلول درون حمام آب و یخ قرار
گرفت و بهمدت  20 minدرون دستگاه فراصوتدهی قرار دادهشد.
–

ماتریس ترکیبی  PEBA/ZIF-8با فرایندی مشابه با غشای پلیمری
خالص ،ریخته و خشک شد.
شناسايي

برای اطمینان از تشکیل فاز خالص ذرات و اندازهگیری بلورینگی
آنها ،آزمایش پراش پرتو  Xبا تابش مس و پتاسیم ( 40 mAو
 )30 kVدر فاصله زمانی  1 sو اندازه گام  0/1°در زاویه 2 θ
بین  1°تا  80°انجام شد .اندازه حفرهها و سطح مؤثر ذرات از
اندازهگیری همدمای جذب و واجذب نیتروژن با روش BET
( )Brunauer-Emmett-Tellerدر دمای  77 Kبا دستگاه Micromeritics
بهدستآمد .پيش از انجام آزمون ،برای خروج ناخالصیها از ذرات،
نمونه پودرها در دمای  393 Kبهمدت  4 hدر شرایط خأل گاززدایی
شدند .سپس ،بهمنظور بررسی اثر ذرات بر ساختار  ،Pebaxپیوندهای
میان پلیمر و ذرات ،انتقال یا تغییر شدت احتمالی آن پیوندها ،از
آزمون طیفسنجی زيرقرمز تبديل فوريه استفاده شد .بازه بسامدي
پرتوهای پراكنشیافته از  400 cm-1تا  4000 cm-1است .همچنین ،برای
نشاندادن وجود و توزیع مناسب ذرات در پلیمر در سطح مقطع غشا،
از میکروسکوپ الکترونی پويشي استفاده شد .تمام نمونه غشاها ابتدا
بهمدت  5 minدرون نیتروژن مایع قرار داده شدند .پس از سردسازی،
نمونهها به دو نيم شدند .در اثر این نوع شکست ،سطوح جانبی
و

شکل  -1نمايي از دستگاه اندازهگیری تراوايي غشا.
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بدون مشکل ایجاد میشوند .درنهایت پس از طالکاری سطح غشا،
عکسبرداری انجام شد.
اندازهگیری تراوش گاز

تراوایی گازهای متان و كربن دياكسيد در غشاهای پلیمری در
شرایط فشار ثابت انجام میگیرد .نمايي از دستگاه در شکل  1نشان
داده شده است .دستگاه قابلیت ترکیب سه نوع گاز با نسبتهای
مشخص با استفاده از کنترلکننده جریان جرمی نصب شده روی
جریان خوراک را دارد .محفظه مربعیشکل سلول  4 cm × 5 cmبا
مساحت مؤثر  20 cm2به لولههايی با قطر یکهشتم اینچ متصل شده و
براي کنترل دما ،کل محفظه درون گرمخان ه قرار داده شده است .براي
اندازهگیری جریان حجمی سیال ،جریان خروجی از جريانسنج حبابي
عبور داده میشود .همچنین ،دستگاه قابلیت اتصال جریان باقیمانده یا
تراويده را به گاز رنگنگاري برای تجزيه گازهای ترکیبی دارد.

نتایج و بحث
پراش پرتو X

 2θمربوط به هر پیک با مقایسه با نقش آنها در محیطها و شرایط
متفاوت تأييد میشود .پیکهای ضعیفتر مشاهده شده در ساير
زوایا ،مربوط به ناخالصیها و فازهای ناشناختهاجتنابناپذير هستند
که بهعنوان محصول جانبی واکنش ساخت  ZIF-8تشکیلشدهاند.
بهطورکلی ،اصالح سطح با عوامل غیربلوری همچون سیالنها ،سبب
کاهش مقدار بلورینگی ذرات پایه میشود .ولی در این مطالعه ،با
توجه به الگوي  XRDذرات اصالحشده نسبت به ذرات اصالحنشده،
اندازه پیکها در زوایای اصلی افزایشیافته است که تا حدودی بیانگر
افزایش مقدار بلورینگی ذرات است.
مقدار جذب و دفع نیتروژن

نتایج مقدار جذب و دفع نیتروژن در دمای  77 Kتا فشار جو برای
ذرات  ZIF-8اصالحنشده و اصالحشده در شکل  3نشان داد ه شده
است .رفتار همه ذرات به شکل همدماي نوع  1هستند که بیانگر
ساختار ميكروتخلخل است .در نمودارهای دفع هیچگونه پسماندی
بهويژه در فشار نسبی بيش از  0/4دیده نمیشود که نشانگر تعداد
بسیار کم ميانتخلخل ( )mesoporeدر ساختار ذرات است .دادههای
مربوط به آزمون  BETدر جدول  1نشان داده شده است .عامل
اتصالدهنده سیالنها با تعداد بیش از یک آلكوکسی گروه تمایل به
تشکیل جزیره روی سطح ذرات را دارند که تا حدودی به گرفتگی
حفرههای ذرات نیز منجر میشود.

براي بررسی ساختار بلوری ذرات سنتز شده از آزمون پراش پرتو
( )XRDاستفاده شد .همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،فاز
ل شده و در تمام نمونهها از ساختار بلوری و خلوص
 ZIF-8تشکی 
زيادي برخوردارند .پیکهای اصلی و عمده الگوي  XRDذرات پيش و
پس از اصالح ،به ترتیب مربوط به بازتاب پرتو  Xاز صفحههاي
( )211( ،)222( ،)220( ،)110و ( )310در ساختار بلوری نانوذرات
هستند .از مقایسه این شکلها با نتایج سایر پژوهشگران میتوان گفت،
ساختار بلوری ایجاد شده مربوط به  ZIF-8است .زیرا ،مکان زاویه

در شکل  4نتایج حاصل از آزمون طیفسنجی زيرقرمز تبدیل فوریه
برای هر سه نمونه ذره نشان داده شده است .پیک موجود در 423 cm-1
مربوط به حالت ارتعاش پیوند  Zn-Nاست .نوارهای که در ناحیه
زیر  800 cm-1ظاهر شدهاند ،معموالً به علت خمشدن حلقههاست.

شکل  -2الگوي پراش پرتو  Xذرات سنتز شده( :الف) اصالحنشده و
(ب) اصالحشده در .50°C

شکل  -3مقدار جذب و دفع نیتروژن برای ذرات  ZIF-8اصالحنشده و
اصالحشده.

X

و

8

طیفسنجی زيرقرمز تبدیل فوریه
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ذره

سنتز و شناسایی غشای نانوکامپوزیت پلی(اتر-b-آمید) برپايه چارچوبهاي ایمیدازوالت زئولیتي ...

.ZIF-8

 ZIF-8اصالحنشده
 ZIF-8اصالحشده با APTES

قطر متوسط حفره ()nm
1/79
1/62

کل حجم حفرهها

((cm3/g) )P/P0 =0/99

0/611
0/596

مساحت ذره )(m2/g
1467/5
1363/3

انتقالي از  1117 cm-1به  1147 cm-1مشاهدهشده است که مربوط به
تغیير حالت ایمیدازول به ایمیدازوالت است .همچنین نبود هیچگونه
پیکی در  1850 cm-1بیانگر تشکیل ايميدازوالت است .پیک ظاهرشده
در 1250و  1420 cm-1به ترتیب نشانگر پیوند  C-Nو  C=Nاست.
همچنین ،سیگنال جذبشده در  1585 cm-1اشاره به ارتعاش حلقهها
دارد که در ذرات اصالحشده این مقدار کاهشیافته است .از اینرو،
دارای انعطافپذیری کمتری هستند .ارتعاش کششی پیوندهای متقارن و
نامتقارن  CH2نيز به ترتیب در عدد موجی  2920و  2950 cm-1ظاهر
شده است .نوارهای جذبي در بازه  2200 cm-1تا  3300 cm-1مربوط
به ارتعاش پیوندهای هیدروژنی ایجاد شده بین نیتروژن گروههای
پیرول و پیرودنی است .ارتعاش خمشی و کششی پیوند مربوط به
 N-Hبه ترتیب در نوارهای  1623و  3429 cm-1ظاهرشده است که
مؤید وجود آمینوسیالنها در سطح ذرات هستند [ .]20در شکل
 5نتایج حاصل از آزمون  FTIRبرای ماتریس ترکیبی  Pebaxبا
ذرات  ZIF-8اصالحشده و اصالحنشده ،نشان داده شده است .در
ذرات اصالحشده نوارهای مربوط به ارتعاش متقارن و نامتقارن  CH2و
پیوند  N-Hبیش از ذرات اصالحنشده ديده ميشوند که نشانگر
وجود عامل اتصالدهنده سیالني بر سطح ذره است.

است .همانطور که از تصاویر مشخص است ،اصالح ذرات اثري بر
ساختار بلوری آنها نداشته است .در شکلهای  7نمای جانبی غشای
دوالیه  Pebax–PESمشاهده میشود .هنگام ساخت زیرالیه نگهدارنده
 PESضخامت الیه ریختهگریشده روی شیشه حدود  200 µmاست
که پس از جابهجایی حالل با ضدحالل و سپس تبخیر آن ،ضخامت
غشا در تمام نمونهها به حدود  40 µmکاهش مییابد .این ضخامت،
بهینهترین مقدار نسبت به پایداری غشا در شرایط فشاری  5 barو
بیشترین مقدار تراوايي را میدهد .این الیه خود دارای دو ساختار
متفاوت است .بخش پایین زیرالیه ساختار متخلخل شبهانگشتی با
ضخامت حدود  30 µmاست .درحالیکه بخش باالیی زیرالیه متصل
به الیه گزينشپذیر ،ساختار شبهاسفنجی ضخامتی حدود  10 µmدارد.
هرچه سرعت جابهجایی حالل در الیه پلیمری با ضدحالل درون حمام
انعقاد بیشتر باشد ،سبب افزایش پدیده جدایش ( )demixingمیشود
که با تشکیل حفرههاي شبهانگشتی همراه است .برعکس ،هرچه
سرعت این جابهجایی با تأخیر انجام گیرد ،احتمال افزایش تخلخلهای
شبهاسفنجی افزایش مییابد .با توجه به تأخیر خروج حالل از الیه PES
سمت صفحه شیشهای ،این بخش از زیرالیه بهصورت تخلخلهای
شبهاسفنجی درآمده است .در تمام نمونهها ،الیه بسیار نازک گزينشپذیر
روی سطح غشا با ضخامت حدود  3 µmقابلمشاهده است .این الیه
چگال بدون اشکال ،از تبخیر حالل آب – متانول حاصلشده است.
با توجه به پراکندگی مکانیکی مناسب پيش از ساخت غشای ماتریس
ترکیبی ،وجود ذرات در شبکه پلیمر بدون تغییر اندازه و تجمع است و
توزیع یکنواختی نشان میدهند.

شکل  -4طیف  FTIRنمونه ذرات .ZIF-8

شکل  -5طیف  FTIRماتریس ترکیبی  Pebaxبا ذرات.

میکروسکوپ الکترونی پويشي

در شکل  6تصاویر میکروسکوپ الکترونی پويشي ذرات اصالحنشده و
شده نشان داده شده است .مشابه با مطالعات پیشین [ ،]21-23اندازه
ذرات حدود  100 nmبوده و دارای ساختار دوازدهوجهی لوزیشکل
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(الف)
		
شکل  -6تصاویر میکروسکوپ الکترونی پويشي ذرات( :الف)  ZIF-8و (ب) .]21[ ZIF-8-APTEs
تراوايي گاز خالص

در این مطالعه ،سامانه فشار ثابت برای اندازهگیری و محاسب ه تراوايي
گازها در نظر گرفت ه شده است .شرایط در دمای  35°Cو فشار 5 bar

				
(الف)

(ب)

است .با توجه به اندازهگیریهاي انجام شده میتوان از مقدار مقاومت
زیرالیه نگهدارنده در برابر انتقال جرم صرفنظر كرد .از اینرو ،عامل
اصلی انتقال گاز از درون الیه گزينشپذیر ،براساس سازوكار انحالل و

					
(ب)

(ج)

شکل  -7نمای جانبی غشای ماتریس ترکیبی دوالیه( :الف) ( ،PES-PEBAب)  PES-PEBA/ZIF-8و (ج) .]21[ PES-PEBA/ZIF-8-APTES
10

مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیو یکم ،شماره  ،1فروردین  -اردیبهشت 1397

حمیدرضا آمدی ،مسعود آقاجانی

سنتز و شناسایی غشای نانوکامپوزیت پلی(اتر-b-آمید) برپايه چارچوبهاي ایمیدازوالت زئولیتي ...

شکل  -8تراوايي گاز کربن دیاکسید از غشای ماتریس ترکیبی – Pebax

نانوذرات برحسب درصد وزنی ذرات.

نفوذ است .به سبب مقدار زياد ضریب تراكمپذیری گاز كربن دياكسيد
(دمای بحرانی  )304 Kبه متان ( ،)190 Kکمبودن قطر جنبشی كربن
دياكسيد ( )0/33 nmبه متان ( )0/38 nmو نيز ایجاد پیوند گاز كربن
دياكسيد با گروههای قطبی موجود در  ،Pebaxتراوایی گاز دیاکسید
همواره در تمام غشاهای ساختهشده بیشتر از متان انجام ميشود .نيمرخ
تراوايي گازهای  CO2و  CH4در غشاهای نانوکامپوزیت به ترتیب در
شکلهای  8تا 10نشان دادهشده است [.]11،24
با توجه به کاهش چگالی غشای ماتریس ترکیبی نسبت به پلیمر
خالص [ ]13و افزایش فضای خالی بین زنجیرها با وجود ذرات،
مقدار تراوايي برای هردو گاز متان و كربن دياكسيد افزایشیافته،
بهطوریکه این افزایش نسبت به متان بیشتر است .این روند صعودی
برای هر دو ذره تا مقدار مشخصی از بارگذاری انجام ميشود،
بهگونهاي كه برای ذرات اصالحنشده در مقدار بارگذاری زياد ،به
علت تجمع ذرات ،توزیعپذیری نامناسب و کاهش تطبیقپذیری آن

شکل  -9تراوايي گاز متان از غشای ماتریس ترکیبی
نانوذرات برحسب درصد وزنی ذرات.

–Pebax

شکل  -10گزينشپذیری گاز کربن دیاکسید نسبت به متان از غشای
ماتریس ترکیبی  –Pebaxنانوذرات برحسب درصد وزنی ذرات.
در الیه گزينشپذیر سبب کاهش مقدار گزينشپذیری گاز كربن
دياكسيد نسبت به متان میشود .باید توجه داشت ،این ذرات هنوز
خاصیت ذاتی گزينشپذیري را دارند.
با وجود ذرات اصالحشده زنجیرهای پلیمری اطراف ذرات ،بهعلت
برهمكنش میان سطح ذره و گروههای عاملی آن ،متراکمتر ميشوند.
از سوی دیگر ،وجود این ذرات اصالحشده سبب افزایش خاصیت
آبدوستی غشای ماتریس ترکیبی میشود [ .]15،19از اینرو ،از
کاهش شدید گزينشپذیری گازها جلوگیری ميشود .بهطورکلی،
بارگذاری ذرات اصالحشده به مقدار  ،40%مقدار تراوايي را تا 105%
افزایش داده است .این در حالی است که مقدار گزينشپذیری ذرات
نیز تا حدودی ( )6%کاهشیافته است.
تراوايي مخلوط گازها

مقدار تراوايي هر یک از اجزا در فشار  4 barو دمای  35°Cبرای
غشای ماتریس ترکیبی  PES/PEBA/ZIF-8-APTESبه ازای تغییر
درصد مولی کربن دیاکسید در خوراک بررسی شد .در جدول 2
سرعت حجمي جریان تراويده و درصد مولی كربن دیاکسید آمده
است .با افزایش جزء مولی کربن دیاکسید یعنی گونه با تراوایی
بیشتر ،مقدار سرعت حجمی جریان تراويده افزایشیافته است .برای
تمام ترکیب درصدها مقدار تراوایی گازها بیشتر از حالت خالص
آنهاست .علت آن میتواند رقابت میان گونهها برای نفوذ همزمان
از درون غشا باشد .همچنین ،وجود كربن دياكسيد در ترکیب با
متان سبب نرمشدن بیشتر غشا میشود .از اینرو ،تراوایی متان نسبت
به حالت خالص بیشتر افزایش مییابد .بهطوریکه مقدار ضريب
جداسازی و گزینشپذیری گازها از حالت خالص کمتر است .این
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جدول  -2درصد مولی پروپیلن و سرعت حجمی جریان تراويده برحسب تغییر در ترکیبات خوراک.
مقدار  CO2در جریان ()%mol
خوراک

تراويده

0/000
0/103
0/253
0/517
0/765
0/921
1/000

0/000
0/321
0/646
0/872
0/951
0/978
1/000

تراوايي ))barrer( (GPU

سرعت حجمي جریان
تراويده )(mL/min

CO2

CH4

3/50
6/23
12/58
24/92
40/13
51/72
54/91

244/18
246/71
201/89
201/07
207/71
169/45

15/71
16/16
18/79
19/65
24/52
43/00
-

و

ضريب جداسازی

گزینشپذيري کربن
دیاکسید به متان

4/12
5/39
6/36
5/96
3/81
-

15/71
15/11
13/13
10/28
8/20
4/83
15/71

جدایش فازی مرطوب استفاده شد .ضخامت بهینه برای ساخت
این الیه در مرحله ریختهگری محلول  200 µmبود که پس از
جابهجایی حالل با ضدحالل و تبخیر آن تا حدود  50 µmتراکم
یافت .الیه گزينشپذیر پس از افشانش محلول روی سطح زیرالیه
 PESو جدایی فاز گرمايي تشکیل یافت .ذرات و غشاهای آماده
شده با فنون  SEM ،FTIRو  XRDبررسی شدند .با توجه به
تجزيه  XRDمشخص شد ،ذره  ZIF-8بهخوبی سنتز شده است.
همچنین مشخص شد ،پس از اصالح ذرات با عامل سیالني ساختار
بلوری آنها تغییر نکرده و حتی مقدار بلورینگی آنها افزایشیافته
است .سیالنها با داشتن بیش از یک آلكوکسی تمایل به تشکیل
جزیرهای از آمینوپروپیل سیالنها روی سطح ذره را دارند که خود به
شاخهدارشدن و تشكيل چندالیهای منجر میشود .اين مسئله درنهایت
موجب گرفتگی احتمالی حفرهها شده و بهطور اجتنابناپذیری تا
حدی باعث کاهش سطح ویژه و حجم حفرههاي ذره  ZIF-8میشود.
وجود ذرات باعث افزایش تحرک بیشتر بین زنجیرها میشود .از
اینرو ،مواضع بیشتری برای جذب مولکولهای با تراكمپذیری بیشتر
بهوجود ميآيد .با افزایش ذرات  ZIF-8تا مقدار بارگذاری  10%وزنی
در ماتریس ترکیبی ،مقدار گزينشپذیری و تراوايي گاز بهترتيب به
 14/6و  97 barrerتغییر یافت .عامل سیالني با ایجاد پیوند با سطح
ذره به تطبیقپذیری بهتر ذره در شبکه پلیمر منجر شد .با وجود
ذرات  ZIF-8اصالحشده در شبکه پلیمری ،تراکم زنجیرهای پلیمر
بدون کاهش چندانی در مقدار گزينشپذیری گاز کربن دیاکسید به
علت تشدید پیوند میان ذره و پلیمر و افزایش خاصیت آبدوستی
آن ،افزایش يافت .غشای دوالیه ماتریس ترکیبی PES/Pebax/
 ZIF-8-APTESعملکرد امیدوارکنندهای برای جداسازی گاز کربن
دیاکسید از متان نشان داد .بهطوریکه با مقدار بارگیری  40%وزنی،
و

شکل  -11مقایسه عملکرد جداسازی گاز کربن دیاکسید و متان بر
اساس پلی(اتر-b-آمید).
کاهش در مخلوط  92%كربن دياكسيد گازها بیشینه بوده و حدود
 75%برای ضريب جداسازی و  69%برای گزینشپذیری گازهاست.
بهمنظور مقایسه کار با سایر پژوهشگران ،نتایج در شکل  11به همراه
خط روبسون ( )Robsonنشان داده شده است.

نتیجهگیری
در این مطالعه ،غشای دوالیه ماتریس ترکیبی  PES/Pebaxشامل
ذرات  ZIF-8ساخته ،شناسایی و بررسی شد .بهمنظور بهبود عملکرد،
افزایش تطبیقپذیری و توزیعپذیری در شبکه پلیمر ،ذرات ZIF-8
سنتز شده بهوسيله عامل اتصالدهنده آمینوسیالن اصالح شدند.
بهمنظور ساخت زیرالیه نگهدارنده  PESاز روش ریختهگری محلول و
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.صمیمانه قدردانی میشود

. افزایشیافت16  و169 Barrer مقدار تراوایی و گزينشپذیری آن به
 تراوایی هر دو گاز نسبت به حالت خالص،در آزمون مخلوط گازها
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