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ypothesis: Gas-liquid membrane contactors have been considered as one
of the potential alternatives for CO2 removal compared to conventional
technologies. However, membranes wetting with liquid absorbents during this
process limits membrane contactors application, which indicates the need for the use
of hydrophobic membranes in these systems. In recent years, the use of nanoparticles
to increase the hydrophobicity of polymer membrane surfaces and fabrication of
nanocomposite membranes has been considerably investigated by researchers.
Methods: In order to reduce the wetting problem of membranes, in the present work,
methyl grafted silica nanoparticles (CH3SiO2 NPs) were used to increase surface
hydrophobicity of the polypropylene (PP) hollow fiber membranes, which were
synthesized by the sol-gel method. Prepared membranes were characterized by ATRFTIR, XRD, FE-SEM, contact angle, mechanical strength and breakthrough pressure.
Findings: The obtained results from ATR-FTIR analysis confirmed the presence of
methyl grafted silica NPs on the surface of PP membrane. The results of the contact
angle measurement showed that for nanocomposite membranes by increasing the
MTES/TEOS molar ratio from 1 to 4, the contact angle increased from 125° to 164°;
however, the contact angle decreased with further increase in the molar ratio of MTES/
TEOS. Also, with the precision in the results of mechanical strength measurement,
it can be seen that the synthesis of NPs on the membrane surface as well as in the
cross-section increased the tensile strength of the membrane to 12.8 MPa. Finally,
the performance of membranes was investigated in the membrane contactors for CO2
absorption, which results in a significant decrease in the flux for pure membranes
compared with nanocomposite membranes.
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چکیده
تماسدهندههای غشایی گاز-مایع بهعنوان یکی از جایگزینهای بالقوه برای حذف کربن دیاکسید
در مقایسه با فناوریهای متداول درنظر گرفته شدهاند .با وجود این ،ترشدگي غشاها بهوسيله

جاذبهای مایع طی این فرایند ،عملکرد تماسدهندههای غشایی را محدود میکند که این موضوع

واژههای کلیدی

تماسدهنده غشایی،
آبگریزی،
غشای نانوکامپوزیتی،
پلیپروپیلن،
نانوذرات سیلیکا

ضرورت استفاده از غشاهای ابرآبگریز را در این سامانهها نشان میدهد .در سالهای
اخیر ،استفاده از نانوذرات براي افزایش آبگریزی سطح غشاهای پلیمری و ساخت غشاهای

نانوکامپوزیتی بهطور قابل مالحظهای مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .در راستای
کاهش مشکل ترشدگي غشاها ،در پژوهش پیش رو از نانوذرات سیلیکای پیوندخورده با گروه
عاملی متیل ( )CH3SiO2برای افزایش آبگریزی سطح غشای پلیپروپیلنی استفاده شد که این
نانوذرات با روش سل-ژل سنتز شدند .غشاهای ساخته شده با آزمونهای ،FE-SEM ،ATR-FTIR
و

و

 ،XRDاندازهگیری زاویه تماس ،استحكام مکانیکی و فشار نفوذ بحرانی ارزیابی شدند .نتایج

حاصل از آزمون  ATR-FTIRسنتز نانوذرات سیلیکای اصالحشده با عامل متیل را روی سطح

غشای پلیپروپیلنی تأييد كرد .نتایج حاصل از اندازهگیری زاویه تماس نیز نشان داد ،در غشاهای

نانوکامپوزیتی با افزایش نسبت مولی  MTES/TEOSاز  1تا  ،4اندازه زاویه تماس از  125°تا 164°

افزایش یافته ولی با افزایش بیشتر نسبت مولی  MTES/TEOSاندازه زاویه تماس کاهش یافته

است .همچنین با دقت در نتایج حاصل از اندازهگیری استحكام مکانیکی میتوان دریافت ،سنتز
نانوذرات ،استحکام کششی غشا را تا  12/8 MPaافزایش داده است .در نهایت ،عملکرد غشاها در

تماسدهندههای غشایی براي جذب گاز کربن دیاکسید ارزیابی شد که نتایج حاکی از کاهش شدید
شار عبوری برای غشاهای خالص در مقایسه با غشاهای نانوکامپوزیتی بود.
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کربن دیاکسید از رایجترین آلودگیهای موجود در گاز طبیعی
بهشمار ميآيد .این گاز میتواند با آب ترکیب شده و کربنیک اسید
خورنده را تشکیل دهد که این موضوع لولههای آلیاژی خاصی را
براي استفاده در سامانههای انتقال گاز میطلبد .بدین ترتیب ،تالش
برای جداسازی کربن دیاکسید از گاز طبیعی موضوعي ضروری
بهنظر میرسد که به موجب آن هزینههای انتقال گاز و هزینههای
تقویت فشار در مسیرهای طوالنی ،کاهش و ارزش گرمايي و
صادراتی گاز افزایش مييابد .افزون بر این ،حذف کربن دیاکسید
بهعنوان بخش عظیمی از گازهای گلخانهای ،میتواند به جلوگیری
از گرمایش زمین کمک شایانی کند [ .]1-3متداولترین فرایند
حذف کربن دیاکسید ،استفاده از برجهای جذب آمین است .اما
امروزه به دلیل اقتصادینبودن این فرایند و مشکالتی از قبیل آلودگی
محیطزیست ،استفاده از فرایندهای جایگزین مانند فرایندهای غشایی
بهشدت مورد توجه قرار گرفته است .بهطور کلی ،فرایندهای غشایی
به دلیل مزایای فراوانی که نسبت به روشهای سنتی جذب با حالل
دارند ،بهعنوان مهمترین روشهای جداسازی و خالصسازی گازها
بهشمار ميآيند [.]4،5
فناوريهای غشایی مختلفی در زمینه جداسازی گازها وجود داشته
که از این میان تماسدهندههای غشایی گاز-مایع اهمیت ویژهای
دارند .تماسدهندههای غشایی گاز-مایع دستهای از تجهیزات غشایی
هستند که دو فاز گاز و مایع را بدون اینکه در یکدیگر پراکنده شوند،
در تماس با یکدیگر قرار میدهند .فاز گاز در یک سمت غشا و فاز
مایع بهعنوان جاذب در سمت دیگر آن جریان مییابد و تماس مؤثر
بین گاز و مایع در دهانه حفرههاي غشا برقرار میشود [ .]6،7در این
سامانهها ،بر خالف سامانههای جذب متداول صنعتی ،جریانهای
گاز و مایع مستقل از یکدیگر هستند و بهراحتی میتوان به عملیات
انعطافپذیر ،بدون مشکالت چکهکردن ،ماندگی ،طغیان و کفزايی
دست یافت [.]8-10
با وجود مزایای متعدد تماسدهندههای غشایی گاز-مایع ،ترشدگي
غشاهای استفاده شده در این سامانهها مهمترین مشکل در توسعه
این فناوری بهشمار ميآيد [ .]11شايان ذكر است ،با وجود اینکه
پدیده ترشدگي از مشکالت اساسی در تماسدهندههای غشایی
گاز-مایع است ،ولی این خاصیت در سایر فرایندهای غشایی مانند
فرایند تصفیه آب میتواند باعث افزایش بازده فرایند شود .در حالت
ترشدگي حفرههای غشا بهتدریج بهوسيله جاذبهای استفاده شده
خیس میشوند.
خیسشدن منافذ غشا باعث افزایش مقاومت فاز غشا شده و در

نتیجه آن ،عملکرد سامانه کاهش مییابد [ .]8،12،13شکل  1نمایی از
فرایند انتقال جرم را در تماسدهنده غشایی گاز-مایع نشان ميدهد.
با توجه به اینکه نوع و جنس غشاهای پلیمری استفاده شده در
تماسدهندههای غشایی ،عنصر کلیدی در تعیین نحوه عملکرد
این نوع تجهیزات است ،بنابراين انتخاب ماده پلیمری مناسب در
ساخت غشا بهعنوان اولین و اساسیترین گام در بهبود عملکرد
تماسدهندههای غشایی بهشمار ميآيد [ .]14از اینرو میتوان گفت،
استفاده از غشاهای آبگریز نقشی اساسی در جلوگیری از پدیده
ترشدگي و در نتیجه بهبود عملکرد تماسدهندههای غشایی گاز-
مایع دارد .طبق بررسیهای انجامشده ،اکثر غشاهای بهکار رفته در
این سامانهها ،از پلیمرهای آبگریز ساخته میشوند [ .]15از ميان
پلیمرهای آبگریز ،غشاهای ساختهشده از پلیمرهای ابرآبگریز
مانند پلیتترافلوئورواتیلن مقاومت زیادی در برابر جاذبهای
آمینی نشان میدهند .اما ،هزینه بسیار زياد ساخت این غشاها و در
دسترسنبودن آنها از لحاظ تجاری ،استفاده از آنها را محدود کرده
است .براي غلبه بر محدودیت هزینه زياد استفاده از غشاهای پلیمری
در سامانههای تماسدهنده غشایی گاز-مایع ،به جای استفاده از
پلیمرهای با قیمت زياد ،میتوان با اصالح سطح غشاهای ساختهشده
از پلیمرهای ارزانقیمت و در دسترس مانند پلیپروپیلن به عملکردی
با قابلیت غشاهای ابرآبگریز دست یافت [.]16-18
در سالهای اخیر ،استفاده از نانوذرات براي اصالح مقدار
آبگریزی سطح غشاهای پلیمری و ساخت غشاهای نانوکامپوزیتی
بهطور قابل مالحظهای مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .در
واقع ،غشاهای نانوکامپوزیتی این امکان را فراهم میآورند تا بتوان به
ویژگیهای مناسب هر دو نوع غشای آلی و غیرآلی بهطور همزمان
دست یافت [.]14،19،20

شکل  -1نمایی از فرایند انتقال جرم در تماسدهنده غشایی.
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در زمینه ساخت غشاهای نانوکامپوزیتی Fosi-Kofal ،و همکاران []21
غشای نانوکامپوزیتی آبگریز پلیوينیلیدنفلوئورید-کلسیم کربنات
را به روش جدایي فاز برای جذب کربن دیاکسید در تماسدهنده
غشایی گاز-مایع تهیه کردند .نتایج حاصل از جذب کربن دیاکسید
در سامانه تماسدهنده غشایی نشان داد ،شار جذب به دلیل مقاومت
ترشدگي زياد غشای نانوکامپوزیتی طي مدت  210 hثابت مانده
است Zhang .و همکاران [ ]19غشای نانوکامپوزیتی پلیاترایمید را
از اتصال گروههای سیلیکای فلوئوردار روی سطح غشای پلیاترایمید
به روش سل-ژل تهیه کردند .نتایج کار آنها نشان داد ،اتصال
گروههای غیرآلی فلوئوردار بر سطح غشا ،باعث افزایش استحكام
مکانیکی غشا شد .همچنین آزمون جذب کربن دیاکسید خالص
در سامانه تماسدهنده غشایی بهمدت  30روز ،حاکی از افزایش
پایداری شیمیایی غشاهای نانوکامپوزیتی نسبت به غشاهای خالص
بود .غائی و همکاران [ ،]22غشای نانوکامپوزیتی تهیه شده از
پلیوينیلیدنفلوئورید و نانوذرات سیلیکای اصالحشده با عامل وينیل
را براي جداسازی گاز کربن دیاکسید از مخلوط کربن دیاکسید-
نیتروژن در سامانه تماسدهنده غشایی مطالعه كردند .نتایج نشان
داد ،به واسطه افزایش قدرت آبگریزی غشاهای نانوکامپوزیتی در
مقایسه با غشاهای خالص مقدار جذب کربن دیاکسید افزایش یافت.
نانوذرات الزم براي ساخت غشاهای نانوکامپوزیتی را میتوان به
روشهای مختلف سنتز کرد که در این میان روش سل-ژل بهعنوان
یکی از روشهای مهم و متداول بهشمار میرود .با استفاده از روش
سل-ژل میتوان ذراتی را در مقیاس نانو تولید کرد که این ذرات
قابلیت تغییر ویژگیهای آبگریزی سطح غشا را داشته باشند .از
جمله مزایای روش سل-ژل میتوان بهراحتي سنتز حتی در دماهای
كم ،کنترل دقیق اندازه ذرات سنتز شده ،تهيه محصوالتي با خلوص
زياد و تنوع محصوالت تولیدی اشاره کرد .آغازگرهای مناسب در
تشکیل نانوذرات شامل آلکوکسیدهای فلزی ،آلکوکسیسیالنها و
آلومیناتها هستند که در این میان آلکوکسیسیالنها توجه زیادی را
در فرایند اصالح سطح به خود اختصاص دادهاند [.]23-27
مطالعات انجام شده نشان میدهد ،با وجود اهمیت زیاد روش
سل-ژل در زمینه تولید نانوذرات و اصالح سطح غشاها ،پژوهشهاي
محدودی درباره اصالح سطح غشاهایی که از پلیمرهای باازرشی
همچون پلیپروپیلن ساخته شدهاند ،با این روش دردسترس است.
در راستای مطالب بیانشده ،هدف اصلی از پژوهش پیش رو ،کاهش
مشکل ترشدگي تماسدهندههای غشایی و بهبود عملکرد آنهاست که
این موضوع با استفاده از سنتز نانوذرات سیلیکای پیوندخورده با گروه
عاملی متیل با روش سل-ژل روی سطح غشای پلیپروپیلنی به منظور
334

افزایش قدرت آبگریزی آن انجام شد .گفتني است ،پژوهش حاضر
اولین کار در زمینه ساخت غشای الیاف نازک توخالی پلیپروپیلنی
نانوکامپوزیتی است که در آن اثر نسبت مولی  MTES/TEOSبر
ویژگیهای ساختاری و عملکردی غشاها بررسی شده است .بدین
ترتیب ،براي سنتز نانوذرات پیوندخورده با گرو ه عاملی متیل ،از
تترااتیلارتوسیلیکات ( )TEOSو متیلتریاتوکسیسیالن ()MTES
استفاده شد .نکته حائز اهمیت در کار پیش رو ،استفاده از یک مرحله
پیشاصالح بهوسيله محلول پیرانا (( )Piranhaترکیبی از سولفوریک
اسید و هیدروژنپراکسید) ،برای برقراری پیوندهای شیمیایی محکم
بین سطح غشا و نانوذرات سنتز شده است .ارزیابی غشاهای ساختهشده،
با آزمونهای  ،XRD ،FESEM ،ATR-FTIRاندازهگیریهاي زاویه
تماس ،استحكام مکانیکی و فشار نفوذ بحرانی انجام شد .در نهایت،
عملکرد غشای پلیپروپیلنی خالص و نانوکامپوزیتی در سامانه
تماسدهند ه غشایی براي جذب کربن دیاکسید بررسی شد.
و

و

تجربی
مواد

در جدول  1مشخصات مواد بهکار رفته در این پژوهش و مقادیر
آنها آمده است.
دستگاهها و روشها

ساخت غشای الیاف نازک توخالی پلیپروپیلنی

برای ساخت غشای الیاف نازک توخالی ،ابتدا محلول همگنی از
 25%وزنی از پلیپروپیلن درون روغن پارافین در دمای  160°Cتهیه
شد .سپس ،محلول حاصلشده را درون مخزن دستگاه ساخت غشا
(ساختهشده در مرکز تحقیقات غشای دانشگاه صنعتی سهند) ریخته و
حدود  1 hفرصت داده شد تا عمل هواگیری انجام گیرد .پس از تنظیم مقدار
ریزش سیال سوراخکننده ( )3 mm/minو سرعت ریسیدن (،)15 rpm
محلول پلیمری به شكل الیاف نازک توخالی از دستگاه خارج شد .برای
انجام فرایند جدایي فاز ،محلول خارجشده بهطور مستقیم وارد حمام
آب شد .غشاهای غوطهورشده درون حمام آب با طولهای مشخص
بریده شدند و به منظور استخراج کامل رقیقکننده از ساختار آنها،
بهمدت  24 hدرون استون قرار گرفتند.
عاملدارکردن غشا بهوسيله محلول پیرانا

محلول پیرانا مخلوطی از سولفوریک اسید و هیدروژنپراکسید است.
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جدول  -1مشخصات مواد بهکار رفته در آزمونها.
مواد

پلیپروپیلن )(iPP, EPD60R, MFI = 0/35 g/10 min

روغن پارافین
استون
سولفوریک اسید ()H2SO4 ≥ 98%
هیدروژنپراکسید ()H2O2 ≥ 98%
متانول ()MeOH ≥ 98%
آمونیوم هیدروکسید ((NH4OH ≥ 28%
تتراارتوسیلیکات ((TEOS ≥ 98%
متیلتریاتوکسیسیالن ((MTES ≥ 98%
مونواتانولآمین ()MEA ≥ 99%

این محلول اکسنده قوی است و باعث هیدروکسیلدارشدن سطح
میشود .مطابق روش توضیح داده شده در کار احسنی و همکاران [،]20
ت ( 1:3حجمی) از سولفوریک اسید به
محلول پیرانا با نسب 
هیدروژنپراکسید تهیه شد .غشاهای ساختهشده بهمدت  3 hدر
دمای محیط در داخل محلول پیرانا غوطهور شدند .نمونهها پس از
غوطهورسازی در محلول پیرانا ،با آب مقطر شسته شده و سپس خشک
شدند .با این روش ،چگالي گروه  OHروی سطح غشا افزایش مییابد
که در نهایت موجب بهبود عمل پیوندزنی در مرحله بعد ميشود.
پوششدهی غشای پلیپروپیلنی بهوسيله محلول سل-ژل

در این مرحله مقادیر معینی از ( TEOSنسبت مولی
برابر  NH4OH )5 M( ،MeOH )50 mL( ،)10و  H2Oبهمدت 1 h
درون ظرف شیشهای مناسب در دمای محیط بهوسيله همزن نوع
 ،MSH-20Dساخت شرکت  DAIHAN SCIENTIFICهمزده
شدند تا نانوذرات سیلیکا ( )SiO2حاصل شود .براي سنتز نانوذرات
اصالحشده با عامل متیل ( ،)CH3SiO2-ترکیب سیالنی  MTESبه
محلول حاصل اضافه شد و محلول بهدست آمده بهمدت  12 hدر
دمای محیط همزده شد .سپس ،غشاهای عاملدارشده بهوسيله محلول
پیرانا ،بهمدت  3 hداخل محلول داراي نانوذرات قرار گرفتند .این
در حالی بود که محلول سل و غشاهای داخل آن بهطور مداوم با
همزن همزده شدند .سپس ،غشاها از داخل محلول سل خارج شدند و
بهمدت  5 hداخل گرمخانه ساخت شرکت  SH-Scientificکره جنوبی
در دمای  70°Cخشک شدند تا پیوندهای ضعیف هیدروژنی به پیوندهای
قوی کواالنسی تبدیل شوند [ .]20،28براي تهیه غشایی با مقدار
H2O/TEOS

عملکرد

شرکت سازنده

جزء سازنده غشا
رقیقکننده
استخراجکننده
تهیه محلول پیرانا
تهیه محلول پیرانا
سنتز نانوذرات
سنتز نانوذرات
سنتز نانوذرات
سنتز نانوذرات
جاذب شیمیایی

پتروشیمی اراک
پتروشیمی تبریز
Merck
Merck
Merck
Merck
Merck
Merck
Merck
Merck

آبگریزی زياد اثر پنج نسبت مولی  MTES/TEOSشامل  4 ،3 ،2 ،1و 5
مطالعه شد .نمایی از فرایند اصالح غشاها بهطور طرحوار در شکل 2
نشان داده شده است.
سازوكار واکنش

بهطور کلی در هر فرایند شیمیایی محصول بهدست آمده ،حاصل
واکنشهای شیمیایی مختلف است .در روند فرایند سل-ژل نیز
واکنشهای مختلفی رخ میدهد تا محصول نهایی بهدست آید.
واکنشهای کلی انجامشده طی فرایند سل-ژل براي تشکیل نانوذرات
سیلیکای پیوندخورده با گروه عاملی متیل به روش استوبر را میتوان
به شكل زیر خالصه کرد [:]29

و

()1

آبكافت

Si(OCH 2CH 3 ) 4 + 4 H 2O → Si(OH) 4 + 4 CH 3CH 2O H

شکل  -2نمایی از از فرایند اصالح غشاها.
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تراكم آب

		
()2

2 Si(O H) 4 → 2 SiO 2 + 4 H 2O
CH 3

آبكافت

()3

CH 3

Si(OCH 2CH 3 )3 + 4 H 2O → Si(OH)3 + 3 CH 3CH 2O H

O

()4

CH 3

تراكم آب

CH 3

Si(O H)3 + Si(O H) 4 → O - Si - O - Si - O + H 2O
O

O

همانطور که در واکنشهای  1و  2نشان داده شده است،
میتواند آبكافت شود و سپس در واکنش تراکم قرار گیرد .طی این
واکنشها ،نانوذرات  SiO2تشکیل میشوند که دارای گروههای فعال
 OHروی سطح خود هستند .با اضافهکردن ماده  MTESبه داخل
محلول سل ،گروههای اتوکسی  MTESبهسرعت آبكافت میشوند.
سرانجام واکنش تراکم بین گروههای فعال  OHموجود روی سطح
نانوذرات  SiO2و مولکولهای آبكافتشده  MTESانجام ميشود
که در نتیجه آن گروههای آبگریز متیل روی سطح نانوذرات SiO2
سنتز میشوند .پس از مرحله سنتز نانوذرات ،غشاهای عاملدارشده
بهوسيله محلول پیرانا ،براي پوششدهی ،وارد محلول داراي نانوذرات
شدند تا طي مدت  3 hعمل پوششدهی بهوسيله نانوذرات روی
سطح غشاها کامل شود.
TEOS

آزمون طیفسنجی ATR-FTIR

برای بررسی تغییر در ساختار شیمیایی غشاهای خالص و
نانوکامپوزیتی از آزمون  ATR-FTIRاستفاده شد .این آزمون بهكمك
طيفسنج مدل  BRUKERساخت آلمان در محدوده عدد موجی
 500-4000 cm-1انجام شد .ابتدا ،غشاهای خالص و نانوکامپوزیتی
با همان شرایط سنتز غشاهای الیاف نازک توخالی ،به شكل غشای
تخت تهیه شدند و سپس از نمونههای ساختهشده برای انجام آزمون
 ATR-FTIRاستفاده شد.
آزمون میکروسکوپي الکترونی پويشي ()FE-SEM

برای ارزیابی ساختاری غشاهای ساختهشده ،از دستگاه
مدل  MIRA3 FEG-SEMساخت شرکت  Tescanاستفاده شد .بدین
منظور ،ابتدا سطح نمونهها با الیه نازکي از طال پوشش داده شده و
سپس تصاویر  FE-SEMاز سطح باالیی و سطح مقطع غشاها
تهیه شد .همچنین ،براي تخمین اندازه نانوذرات از روی تصاویر
 ،FE-SEMاز نرمافزار  DJ Mixerاستفاده شد.
FE-SEM
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آزمون پراش پرتو )XRD( X
و

برای تعیین اثر وجود نانوذرات سیلیکای پیوندخورده با گروه عاملی
متیل روی سطح غشاها ،از طیفسنجی پراش انرژی پرتو  Xبهوسيله
پراشسنج مدل  D500 Siemensساخت آلمان استفاده شد .پرتو X
موازی شده و تکفام از منبع آند با شدت جریان  ،40 mAولتاژ  40 kVو
طول موج 0/154 nmتولید شد .این آزمون در محدوده زاویه  2 qبین
 10°تا  80°انجام شد.
آزمون زاویه تماس

برای تعیین مقدار آبگریزی غشاها ،آزمون اندازهگیری زاویه تماس
بهكمك دستگاه اندازهگيري زاویه تماس مدل PGX, Thwing-Albert
 Instrument Co.انجام شد .با توجه به اینکه شکل غشاهای الیاف
نازک توخالی ،استوانهای است و امکان قرارگرفتن مناسب قطره آب
روی سطح غشا وجود ندارد .بنابراين برای هر یک از نمونههای
غشایی مدل تخت آن تهیه شد و آزمون زاویه تماس روی نمونههای
تخت انجام شد [ .]30برای انجام آزمون ،نمونه غشایی مدنظر روی
صفحه شیشهای مخصوص قرار گرفته و بهکمک چسب روی صفحه
محکم شد .پس از آن سرنگ مخصوص دستگاه با آب مقطر پر و
فاصله بین نوک سرنگ و سطح نمونه تنظیم شد .سپس ،بهوسیله
سرنگ قطرهاي آب روی نمونه مدنظر قرار گرفت .بدین ترتیب،
زاویه تماس نمونه غشایی مدنظر بهدست آمد .برای افزایش دقت
نتایج بهدست آمده ،برای هر نمونه سه مرتبه آزمون گرفته و میانگین
آنها گزارش شد.
آزمون استحكام مکانیکی

مقدار استحكام مکانیکی غشاهای الیاف نازک توخالی خالص و
نانوکامپوزیتیبا دستگاه کشش مدل  STAM-Dساخت شركت ايراني
سنتام بهدست آمد .هر نمونه با طول  10 cmبریده شد .طول  2 cmاز
آنها بهعنوان طول مؤثر درنظر گرفته شد و  4 cmاز هر طرف برای
محکمکردن دو طرف غشا در فکهای دستگاه ،بهكار گرفته شد .براي
تکمیل مشخصات مربوط به هر نمونه در بخش نرمافزار دستگاه ،قطر
داخلی و خارجی آنها بهوسيله ریزسنج بهدست آمد .گفتني است،
براي تعیین قطر داخلی غشاها ،ابتدا الیاف بهوسيله تیغهای برش داده
شدند تا ضخامت آنها با ریزسنج قابل اندازهگیری باشد .سپس ،با
داشتن اندازه قطر خارجی و ضخامت الیاف ،اندازه قطر داخلی آنها
محاسبه شد .سرعت کشیدهشدن در همه نمونهها  10 mm/sبود.
براي هر يك از نمونهها ،آزمون تعیین استحكام مکانیکی سه مرتبه
تکرار شد.
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آزمون فشار نفوذ بحرانی ()ΔP

مقدار ترشدگي غشاهای ساختهشده با استفاده از اندازهگیری مقدار
فشار نفوذ بحرانی مایع جاذب از میان حفرههاي غشا ( )ΔPارزیابی
شد .برای حفرههاي کوچک استوانهایشکل ،مقدار فشار نفوذ بحرانی
از معادله ( Young-Laplaceمعادله  )5محاسبه شد [:]31
				
()5

4s1cosq
d max

∆p = −

که  s1کشش سطحی مایع جاذب θ ،اندازه زاویه تماس بین مایع
جاذب و سطح غشا و  dmاندازه قطر بزرگترین حفره استdm .
از روش تعیین نقطه حباب محاسبه میشود [ .]32بر اساس معادله
 Young-Laplaceتا زمانی که اختالف فشار بین جریان مایع و فاز
گاز در حفرههاي غشا کمتر از فشار نفوذ بحرانی باشد ،مایع جاذب
غشا را خیس نميكند.
آزمون نقطه حباب

همانطور که گفته شد ،قطر بزرگترین حفره غشا بهکمک آزمون
نقطه حباب محاسبه شد که در این آزمون از ایزوبوتانول بهعنوان مایع
خیسکننده استفاده شد .برای تعیین اندازه بزرگترین حفره ،ابتدا
غشا با الیهای از ایزوبوتانول خیس شد .بهطوري که تمام حفرههای
غشا از مایع پر شود .سپس ،با افزایش فشار گاز نیتروژن در جریان
باالدست تا نقطه تسلیم ،اندازه بزرگترین حفره در غشا مطابق معادله ()6
محاسبه شد [:]33
					
()6

0.415γ
p

= d max

جدول  -2مشخصات سامانه تماسدهنده غشایی.
مشخصه

مقدار

قطر داخلی مدول ()mm
طول مدول ()mm
قطر خارجی الیاف ()mm
قطر داخلی الیاف ()mm
طول موثر الیاف ()cm
تعداد الیاف

10
24
0/8
0/5
18
10

داراي گاز فشرده شده کربن دیاکسید به داخل الیاف تزریق شده و
سرعت جریان گاز بهوسيله کنترلکنندههای جرمی مدل HORIBA
 STEC- SEC- E40تنظیم شد .پس از انجام عمل نمونهگیری ،براي
تعیین مقدار کربن دیاکسید جذب شده در مایع خروجی روش
تیتركردن بهکار گرفته شد [ .]9براي اطمینان از پایداری بلندمدت
غشاها ،آزمون جذب کربن دیاکسید طي  30روز انجام شد .در
جدول  2مشخصات سامانه تماسدهنده غشایی آمده است.

نتایج و بحث
بررسی طیفسنجی  ATR-FTIRغشاها

برای بررسی ساختار شیمیایی غشای عاملدارشده بهوسيله محلول
پیرانا ،طیف  ATR-FTIRاین نوع غشا با غشای خالص مقایسه شد.
همانطور که در شکل  3مشاهده میشود ،پیکهای ظاهر شده در

در این معادله dmax ،قطر بزرگترین حفره غشا ( P ،)mmفشار گاز
( )psiو  γکشش سطحی مایع خیسکننده ( )mN/mاست.
و

آزمون جذب گاز بهوسيله تماسدهنده غشایی

براي ارزیابی عملکرد غشاهای خالص و نانوکامپوزیتی ،آزمون جذب
کربن دیاکسید در سامانه تماسدهنده غشایی انجام شد .در این
آزمون ،محلول آبی داراي  30%وزنی مونواتانولآمین بهعنوان جاذب
شیمیایی استفاده شد .در طول آزمون مایع جاذب از بخش پوسته و
کربن دیاکسید خالص از بخش داخلی غشای الیاف نازک توخالی
به شكل ناهمسو جریان یافتند .برای کنترل جریان مایع و پمپکردن
آن به داخل پوسته ،از پمپ  Peristaliticمدل  G600-1J-1ساخت
شرکت  Longer Pumpاستفاده شد .همچنین ،گاز خوراک از مخزن

شکل  -3طیف  ATR-FTIRمربوط به( :الف) غشای خالص و (ب)
غشای عاملدارشده با محلول پیرانا.
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محدوده  2700-2950 cm-1مربوط به ارتعاشهاي کششی پیوند
 C-Hو پیکهای ظاهرشده در  1460و  1376 cm-1به ترتیب نشانگر
ارتعاشهاي خمشی پیوند  C-Hمربوط به گروه  CH2و گروه CH3
است .مقایسه شکلهاي (3الف) و (ب) نشان میدهد ،پیکهای
مربوط به پیوند  C-Hدر غشای عاملدارشده کاهش پیدا کرده است.
در شکل (3ب) پیک پهن ایجاد شده در محدوده 3000-3400 cm-1
نشانگر ارتعاشهاي کششی پیوند  O-Hاست که تأییدی بر افزایش
چگالي گروه  OHدر اثر آمادهسازی با محلول پیراناست [.]20
پس از انجام مرحله آمادهسازی ،عمل پوششدهی غشاها بهوسيله
محلول سل-ژل انجام شد .شکل  4طیف  ATR-FTIRمربوط به
غشاهای نانوکامپوزیتی و غشای خالص پروپیلینی را نشان میدهد.
با دقت در شکل میتوان دریافت ،برای غشاهای نانوکامپوزیتی،
پیکهایی در عدد موجی  799 ،1090و  565 cm-1وجود دارد که
به ترتیب مربوط به گروههای نامتقارن ،متقارن کششی و ارتعاشهاي
خمشی  Si-O-Siاست .پیک مشاهده شده در عدد موجی 1275 cm-1
مربوط به ارتعاشهاي کششی پیوند  C-Hدر گروه  Si-CH3است که
وجود آن تشکیل غشای ترکیبی  PP-CH3SiO2را نشان میدهد .از
سوی دیگر میتوان دریافت ،با افزایش نسبت مولی MTES/TEOS
از  1تا  ،5شدت پیک مربوط به گروه  Si-CH3افزایش مییابد.
دلیل این است که با اضافهکردن ماده  MTESبه داخل محلول
سل ،گروه سیالنول موجود روی نانوذرات سیلیکا ،با ماده MTES
واکنش ميدهند .در نتیجه هیدروژن موجود روی گروه هیدروکسیل

شکل  -4طیف  ATR-FTIRمربوط به غشاهای( :الف) خالص و
نانوکامپوزیتی با نسبتهاي مولی  MTES/TEOSبرابر (ب) ( ،1ج) ،2
(د) ( ،3ه)  4و (و) .5
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میتواند بهوسيله گروه پایدار  Si-CH3حذف شود .بدین ترتیب،
با افزایش نسبت مولی  MTES/TEOSتعداد گروههای متیل
زیادتری میتوانند روی سطح غشای پلیپروپیلینی پیوند زده شوند و
این موضوع باعث افزایش شدت پیک مربوط به گروه  Si-CH3ميشود.
بررسی پراش پرتو  Xغشاها

شکل  5الگوهای  XRDنانوذرات سیلیکای پیوندخورده با گروه
عاملی متیل ،غشای خالص و غشای نانوکامپوزیتی با نسبت مولی
 MTES/TEOSبرابر  4را نشان میدهد .پلیپروپیلن دارای سه نوع
ساختارهای بلوري  β ،αو  γاست .فاز  αمتداولترین شکل بلوري
پلیپروپیلن است که از لحاظ ترمودینامیکی پایدارترین فاز با ساختار
بلوری تكشيب ( )monoclinicاست .همانطور که در شکل  5نشان
داده شده است ،غشای پلیپروپیلن خالص پراش بلوري نوع  qرا
در زوایای  2 qبرابر  14/3 ،17/1 ،18/7 ،21/2 ،25/5°نشان میدهد
که مربوط به سطوح بلوري ( )111( ،)130( ،)040( ،)110و ()060
است [ .]34همچنین ،پیک پراش نانوذرات سیلیکای پیوندخورده با
عامل متیل در نزدیکی  2 qبرابر  23/1°است که به دلیل پهنبودن
پیک حاصل ،نانوذرات بهدست آمده در فاز بیشکل قرار دارند [.]35
همچنين با دقت در اين شکل میتوان دریافت ،برای غشاهای
نانوکامپوزیتی ،افزودن نانوذرات سیلیکای پیوندخورده با عامل متیل،
روی شکل بلوري غشای پلیپروپیلنی خالص اثر محسوسی نداشته
است .بنابراین ،فرایند اصالح غشای اولیه با قرارگرفتن نانوذرات
عاملدارشده با متیل بهخوبی انجام شده و هیچ تغییر ساختاری روی
و

شکل  -5الگوهاي  XRDبرای( :الف) نانوذرات سیلیکای پیوندخورده
( ،)CHب) غشای خالص و (ج) غشای
با گروه عاملی متیل (SiO2

3
نانوکامپوزیتی با نسبت مولی  MTES/TEOSبرابر .4

مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر،سال سیو یکم ،شماره  ،4مهر  -آبان 1397

پريا اميرعابدي و همكاران

بررسی رفتار ترشدگی غشای الیاف توخالي پلیپروپیلني نانوکامپوزیتی بهعنوان تماسدهنده ...

غشای اولیه مشاهده نمیشود .همچنین ،کاهش شدت پیک پراش و
افزایش پهنشدگی مربوط به غشای اولیه را میتوان به وجود
نانوذارت نسبت داد که در الگوی پراش  XRDقابل مشاهده است.
بررسی شكلشناسي غشاها

شکل  6تصاویر  FE-SEMمربوط به غشای نانوکامپوزیتی با نسبت
مولی  MTES/TEOSبرابر  4را نشان میدهد .این تصاویر وجود
نانوذرات روی سطح غشا و نيز در ساختار داخلی آن را تأیید
میکنند .در حقیقت به دلیل متخلخلبودن غشاهای ساختهشده ،امکان
نفوذ محلول داراي نانوذرات به بخشهای داخلی غشا حین فرایند
پوششدهی فراهم میشود .بدین ترتیب ،نانوذرات سنتزشده افزون
بر سطح بیرونی غشا در ساختار داخلی آن نیز مشاهده میشوند .بدین
ترتیب میتوان گفت ،مدت زمان کافی برای سنتز نانوذرات روی
سطح غشا و نيز در ساختار داخلی آن فراهم شده است .نکته دیگری
که با دقت در اين شکل میتوان دریافت این است که نانوذرات شکل
کروی دارند و اندازه آنها حدود  40 nmتا  100 nmاست.

(الف)

بررسی زاویه تماس غشاها

قدرت آبگریزی سطح تابعی از دو پارامتر مهم یعنی مقدار زبری و
انرژی آزاد سطح است و میتواند با اندازهگیری زاویه تماس تعیین
شود .در شکل  7تصاویر مربوط به زاویه تماس غشای خالص و
غشاهای نانوکامپوزیتی نشان داده شدهاند .با دقت در این شکل
میتوان دریافت ،اندازه زاویه تماس غشاهای نانوکامپوزیتی بیشتر
از غشای خالص است .دلیل این موضوع را میتوان به کاهش انرژی
آزاد سطح به واسطه وجود گروه های – Si–CH3و نيز افزایش مقدار
زبری به واسطه وجود گروه  Si–O–Siنسبت داد .همچنين با دقت
در اين شکل میتوان دریافت ،برای غشاهای نانوکامپوزیتی با افزایش
نسبت مولی  MTES/TEOSاز  1تا  ،4اندازه زاویه تماس از 128°
تا  164°افزایش یافته و با افزایش بیشتر نسبت مولی MTES/TEOS
اندازه آن کاهش مییابد .در توجیه این پدیده میتوان گفت ،فرایند
تشکیل نانوذرات با روش سل-ژل ،شامل دو واکنش آبكافت و تراکم
برای هریک از مواد  TEOSو  MTESاست .با افزایش نسبت مولی
 MTES/TEOSتا  4تمام موقعيتهای فعال – Si–OHمیتواند با
گروههای  Si–CH3جایگزین شود ،که در نتیجه آن زاویه تماس
افزایش مييابد .اما ،افزایش بیشتر نسبت مولی  ،MTES/TEOSبه
برگشت واکنش تراکم (واکنش ( ))4برای ماده  MTESمنجر ميشود
که در نتیجه آن اندازه زاویه تماس کاهش مييابد.

(ب)

(ج)

شکل  -6تصاویر  FE-SEMاز غشای نانوکامپوزیتی با نسبت مولی
 MTES/TEOSبرابر( :4الف) سطح مقطع غشا با مقیاس ،500 µm
(ب) سطح مقطع غشا با مقیاس  1 µmو (ج) سطح رویی غشا با
مقیاس .500 nm

مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر،سال سیو یکم ،شماره  ،4مهر  -آبان 1397

339

پريا اميرعابدي و همكاران

بررسی رفتار ترشدگی غشای الیاف توخالي پلیپروپیلني نانوکامپوزیتی بهعنوان تماسدهنده ...

				
(الف)

(ب)				

(ج)

				
(د)

(هـ)				

(و)

شکل  -7تصاویر زاویه تماس مربوط به غشاهای( :الف) خالص و نانوکامپوزیتی با نسبتهاي مولی  MTES/TEOSبرابر (ب) ( ،1ج) ( ،2د) ( ،3ه)  4و (و) .5
بررسی استحكام مکانیکی غشاها

اثر وجود نانوذرات روی استحکام کششی و درصد ازدیاد طول
غشاهای خالص و اصالحشده در شکل  8نشان داده شده است .با
توجه به نتایج ،برای غشاهای داراي نانوذرات ،بهبود محسوسی در
استحکام کششی در مقایسه با غشای خالص پلیپروپیلنی مشاهده
میشود .بهطور کلی ،میتوان افزایش استحکام کششی غشاها را
ناشی از اثر تقویتکنندگی نانوذرات معدنی در شبکه پلیمری
دانست [ .]36نکته حائز اهمیت در این باره اتصال خوب نانوذرات
با غشای پلیپروپیلنی بوده که سبب افزایش استحکام کششی غشاها
شده است [ .]37نتایج این پژوهش در زمینه بهبود استحکام کششی
غشای پلیپروپیلنی با وجود نانوذرات ،مشابه نتایج پژوهش احسنی و
همکاران [ ]20برای غشاهای کامپوزیتی  PP/SiO2است.
از سوی دیگر با توجه به شکل  8میتوان دریافت ،درصد ازدیاد طول
در غشاهای نانوکامپوزیتی در مقایسه با غشای خالص کاهش یافته است.
از دالیل مهم کاهش درصد ازدیاد طول در غشاهای نانوکامپوزیتی،
وجود نانوذرات سیلیکاست که باعث کاهش انعطافپذیری غشا
340

ميشوند و از ازدیاد طول آن ممانعت ميكنند [.]19
بررسی فشار نفوذ بحرانی غشاها

براي محاسبه مقدار فشار نفوذ بحرانی غشاها ،اندازه بزرگترین حفره

شکل  -8استحکام کششی و درصد ازدیاد طول برحسب نسبت مولی
 MTES/TEOSبرای غشای خالص (.)MTES/TEOS =0
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جدول  -3اندازه بزرگترین حفره غشاهای خالص و نانوکامپوزیتی.
غشاهاي خالص و نانوکامپوزیتی با
نسبت مولی MTES/TEOS

اندازه بزرگترین حفره
()µm

خالص
1
2
3
4
5

0/180
0/170
0/165
0/160
0/150
0/155

با استفاده از آزمون نقطه حباب بهدست آمد که نتايج در جدول 3
آمده است .نتایج اين جدول حاکی از وجود اختالف جزئی اندازه
بزرگترین حفره در غشاهای خالص و نانوکامپوزیتی است.
شکلهاي  9و  10اندازه زاویه تماس و مقدار فشار نفوذ بحرانی
غشاهای خالص و نانوکامپوزیتی را به ازای زمانهای مختلف
غوطهوری در داخل محلول جاذب  MEAنشان میدهند .با دقت
در شکلها میتوان دریافت ،با افزایش زمان غوطهوری اندازه زاویه
تماس و نيز مقدار فشار نفوذ بحرانی غشاها کاهش یافته است .باید
به این نکته توجه کرد که مقدار كاهش این دو پارامتر در غشا خالص
بیشتر از غشاهای اصالحشده است .براساس معادله ( )5مقدار فشار
نفوذ بحرانی به اندازه زاویه تماس و قدرت آبگریزی غشا وابستگی
شدیدی دارد .در زمانهای غوطهوری طوالنی ،احتمال نفوذ تدریجی
مایع جاذب به داخل حفرههاي غشای خالص افزایش یافته که در
نتیجه آن قدرت آبگریزی و در پي آن مقدار فشار نفوذ بحرانی

شکل  -10فشار نفوذ بحرانی برحسب زمان غوطهوری در جاذب
 MEAمربوط به غشاهای( :الف) خالص و نانوکامپوزیتی با نسبتهاي
مولی  MTES/TEOSبرابر (ب) ( ،1ج) ( ،2د) ( ،3ه)  4و (و) .5
غشا کاهش مییابد .اما ،در غشاهای نانوکامپوزیتی ،نانوذرات بهعنوان
الیه محافظ روی سطح غشاها عمل میکنند و مانع از تماس مستقیم
سطح غشا با مایع جاذب میشوند .در واقع میتوان گفت ،از آثار مهم
استفاده از نانوذرات ،افزایش پایداری شیمیایی غشاهای پلیمری در
برابر جاذبهای شیمیایی است.
تصاویر حاصل از آزمون  FE-SEMکه در شکل  11نشان داده
شده است ،نیز نتایج حاصل از اندازهگیری زاویه تماس و فشار نفوذ
بحرانی را تأیید میکند .با دقت در این شکل میتوان دریافت ،در
غشای نانوکامپوزیتی ،پس از گذشت  30روز از زمان غوطهوری در
درون محلول جاذب ،هنوز الیهای از نانوذرات روی سطح وجود
دارند که بهعنوان الیه محاظ در برابر جاذب آمینی عمل میکنند و
باعث افزایش پایداری شیمیایی غشاها میشوند.
با توجه به اینکه غشای نانوکامپوزیتی با نسبت مولی MTES/TEOS
برابر  4بیشترین قدرت آبگریزی و نيز استحکام کششی زيادي دارد،
بنابراين غشاي مزبور بهعنوان غشای مناسب براي انجام آزمون جذب
کربن دیاکسید و ارزیابی پایداری شیمیایی غشاها انتخاب شد.
بررسی جذب کربن دیاکسید بهوسيله سامانه تماسدهنده غشایی و
ارزیابی پایداری شیمیایی غشاها

شکل  -9اندازه زاویه تماس برحسب زمان غوطهوری در جاذب
 MEAمربوط به غشاهای( :الف) خالص و نانوکامپوزیتی با نسبتهاي
مولی  MTES/TEOSبرابر (ب) ( ،1ج) ( ،2د) ( ،3ه)  4و (و) .5

شکل  12نتایج حاصل از جذب گاز کربن دیاکسید بهوسيله محلول
مونواتانولآمین با استفاده از غشاهای خالص و نانوکامپوزیتی را نشان
میدهد .با توجه به اين شکل ،مقدار شار جذب کربن دیاکسید به
ازای غشاهای نانوکامپوزیتی بیشتر از غشای خالص است و دلیل این
موضوع را میتوان به قدرت آبگریزی زياد غشاهای نانوکامپوزیتی
نسبت داد که این موضوع باعث کاهش پدیده ترشدگي این نوع

مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر،سال سیو یکم ،شماره  ،4مهر  -آبان 1397

341

پريا اميرعابدي و همكاران

بررسی رفتار ترشدگی غشای الیاف توخالي پلیپروپیلني نانوکامپوزیتی بهعنوان تماسدهنده ...

(الف)

شکل  -12شار عبوري كربن دياكسيد برحسب زمان غوطهوري و
بررسی پایداری شیمیایی غشاها( :الف) خالص و (ب) نانوکامپوزیتی
با نسبت مولی  MTES/TEOSبرابر .4
را نسبت به غشاهای خالص نشان میدهد .بدین ترتیب میتوان
ادعا كرد ،وجود نانوذرات سیلیکای پیوندخورده با گروه عاملی
متیل در ساختار غشای پلیپروپیلنی ،گام مهمی براي بهبود عملکرد
تماسدهندههای غشایی گاز-مایع فراهم كرده است.

نتيجهگيري

(ب)
شکل  -11تصاویر  FE-SEMمربوط به سطح رویی غشاهای( :الف)
خالص و (ب) نانوکامپوزیتی با نسبت مولی  MTES/TEOSبرابر 4
پس از  30روز غوطهوری در محلول جاذب .MEA
غشاها شده است .در واقع میتوان گفت ،در غشای خالص ،با نفوذ
مایع جاذب به داخل حفرههاي غشا ،سطح تماس مؤثر بین فاز گاز و
فاز مایع کاهش یافته و در نتیجه كاهش شايان توجهی در عملکرد
این نوع غشا ایجاد شده است .افزون بر این ،همانطور که در شکل 12
نشان داده شده است ،پس از گذشت  30روز ،مقدار کاهش شار
عبوری در غشای نانوکامپوزیتی کمتر از غشای خالص است .این
پدیده افزایش پایداری شیمیایی و عملکردی غشاهای نانوکامپوزیتی

342

در پژوهش حاضر از نانوذرات سیلیکای پیوندخورده با گروه
عاملی متیل براي بهبود عملکرد غشای پلیپروپیلنی در سامانههای
تماسدهنده غشایی استفاده شد .نتایج حاصل از آزمونهای ساختاری
غشاهای تولید شده حاکی از برقراری برهمکنش مطلوب بین غشای
پلیمری و نانوذرات بود .همچنین ،دادههای مربوط به زاویه تماس و
فشار نفوذ بحرانی نشان داد ،غشاهای نانوکامپوزیتی با نسبت مولی
 MTES/TEOSبرابر  4بیشترین قدرت آبگریزی و فشار نفوذ
بحرانی را در برابر جاذبهای شیمیایی دارند .نتایج حاصل از آزمون
بلندمدت جذب کربن دیاکسید در سامانه تماسدهنده غشایی ،حاکی
از بهبود شايان توجه در عملکرد غشای پلیپروپیلنی پس از اصالح
بود .در نهایت با توجه به مطالعه انجام شده در استفاده از نانوذرات
عاملدارشده برای بهبود عملکرد غشاها ،میتوان گفت توسعه استفاده
از پلیمرهای ارزانقیمت تولیدشده در داخل کشور مانند پلیپروپیلن
در صنعت ساخت غشا و نيز فرایند شیرینسازی گاز طبیعی دور از
دسترس نيست.
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