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ypothesis: Today, with the development of different industries and the disposal
of untreated wastewaters, environmental pollution and pollution of water
resources are increasing very rapidly. Membrane technology is an advanced
and hopeful way to treat water and wastewater. Nanofiltration technology is widely
used in water treatment and desalination of seawater.
Methods: The performance of thin film polyamide membranes containing unmodified
and modified manganese dioxide nanotubes was investigated. After hydrothermal
synthesis of manganese dioxide nanotubes, the inner surface of the nanotubes was
modified with polydopamine, and then, their performance in thin film polyamide
membranes (in terms of monovalent/divalent ions rejection and permeation flux) was
investigated.
Findings: Unmodified and modified nanotubes were characterized by Fourier transform
infrared spectroscopy (FTIR), Brunauer-Emmett-Teller (BET) and X-ray diffraction
analysis (XRD). In addition, the morphology and structure of the thin film membranes
were investigated by field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) test and the
performance of the membranes was studied in terms of permeation flux, contact angle
and rejection of sodium and copper ions. The maximum pure water flux, 18.6 L/m2h,
was obtained for the membrane containing 0.10 wt% modified nanotube; an increase of
21.88% compared to the neat membrane. Creation of tiny pores on the surface of the
membranes through hydrophilic nanotubes resulted in higher flux while there are extra
routes through the nanotubes for water permeation. The maximum rejection of sodium
ion (97.02%) for the membrane containing 0.2 wt% modified nanotubes could be related
to the stacking of the nanotubes and more spatial hindrance, reduction in the diameter of
the nanotube due to the coating and permeation of water through the nanotubes.
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بابل ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی ،صندوق پستي  -1 :484دانشکده مهندسی شیمی -2 ،آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای
نوین غشایی

ی غشایی پيشرفته
 -3اسکودای ،جوهور ،دانشگاه صنعتی مالزی ،مرکز تحقیقاتی فناوریها 
دريافت ،1399/9/28 :پذيرش1400/3/12 :

چکیده
فرضیه :امروزه با توسعه صنایع مختلف و تخلیه فاضالبهای صنعتی ،آلودگی محیطزیست و

منابع آبی بهطور گسترده رو به افزایش است .فناوری غشایی روشی پیشرفته و امیدوارکننده برای
تصفیه آب و پساب است که از اين ميان فناوری نانوفیلتركردن بهطور گسترده در زمینه تصفیه

آب و نمکزدایی آب دریا بهكار گرفته ميشود.

واژههای کلیدی

روشها :در این پژوهش ،عملکرد غشاهای نانوفیلتري الیهنازک پلیآمیدی داراي نانولولههای

شار تراوايي،

آبگرمايي نانولولههاي منگنز اكسيد ،سطح داخلی نانولولهها با پلیدوپامین اصالح شده و سپس

غشاي الیهنازک،
نانولوله منگنز اکسید،
تصفیه آب،
نمکزدایی

ی شده است .پس از سنتز
منگنز اکسید و نانولولههای منگنز اکسید اصالحشده و نشده بررس 
عملکرد آنها در غشاهای الیهنازک پلیآمیدی (ازنظر پسزنی یونهای تکظرفیتی و دوظرفیتی و

شار تراوايي) بررسی شد.

یافتهها :نانولولههای اصالحنشده و اصالحشده با آزمونهاي طیفسنجی زيرقرمز تبدیل فوریه

( ،)FTIRاندازهگیری سطح ویژه ( )BETو پراشسنجي پرتو  )XRD( Xشناسايي شدند .همچنین،
و

شكلشناسي و ساختار غشاهای الیهنازک با میکروسکوپي الکترونی پويشي نشر عبوري ارزیابی و
عملکرد غشاها با اندازهگیری شار تراوايي ،زاویه تماس و مقدار پسزنی یونهای سدیم و مس
بررسی شد .غشاي داراي  0/10%وزنی نانولوله اصالحشده حداکثر مقدار شار آب خالص عبوری

( )18/6 L/m2hرا با افزایشی معادل  21/88%در مقایسه با غشاي پایه نشان داد .آبدوستكردن
نانولولهها و ایجاد منفذهاي کوچک در سطح الیهنازک غشاها به افزایش شار تراوايي منجر شده

است ،ضمن اینکه مسیر اضافی برای تراوايي آب از درون نانولولهها نیز وجود دارد .حداکثر

پسزنی یون سدیم ( )97/02%برای غشاي داراي  0/2%وزنی نانولولههاي اصالحشده را میتوان
به قرارگیری نانولولهها روی یکدیگر و ممانعت فضایی بیشتر ،کاهش قطر داخلی نانولولهها بهدليل

پوششدهی و تراوايي آب از درون نانولولهها نسبت داد.
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مقدمه

امروزه با توسعه و پیشرفت صنایع مختلف و تخلیه فاضالبهای
صنعتی ،آلودگی محیطزیست بهطور گسترده رو به افزایش است.
با توسعه و پیشرفت صنایع ،آلودگی فلزات سنگین به مشکل مهم
ل شده و توجه زیادی را جلب کرده است .فلزات
زیستمحیطی تبدی 
سنگین سمی هستند و تهدید بزرگی برای محیطزیست و سالمت
انسان بهشمار ميآيند .روشهای کنونی حذف فلزات سنگین شامل
ي شیمیایی ،تبادل یونی ،جذب و جداسازی غشایی هستند.
رسوبده 
اما امروزه از این میان ،روشهای جداسازی غشایی روش مطلوبي
برای حذف فلزات سنگین بهشمار ميآيند .فناوری غشایی روش
پیشرفته و امیدوارکنندهاي برای تصفیه آب و پساب فاضالب است.
فرایند نانوفیلتركردن یکی از فرایندهای غشایی است که بهطور گسترده
در زمینه تصفیه آب و نمکزدایی آب دریا بهكار گرفته ميشود و
عملکرد جاسازی آن بين فرایندهای فرافیلتري و اسمز معکوس است.
غشاهای نانوفیلتري بهدلیل داشتن ویژگیهایی نظیر جریان عبوری زياد،
پسزنی زياد یونهای دوظرفیتی و مصرف انرژی كم ،بهطور گسترده
در زمینه تصفیه و خالصسازی آب ،نمکزدایی آب دریا و جداسازی
مواد آلی استفاده ميشوند .مهمترین خواص غشاي ایدهآل عبارت از
نفوذپذیری زياد ،گزینشپذیری مطلوب و پایداری گرمايي و شیمیایی
مناسب است [ .]1غشاهای پلیمری و غیرآلی تحول چشمگیری در
زمینههای گوناگون جداسازی نشان دادهاند .اما ،ضعف در نفوذپذیری و
گزینشپذیری و هزینههای زياد میتواند در کاربرد گسترده آنها
ت شیمیایی کمتر ،ناپایداری
اختالل ایجاد كند .غشاهای پلیمری مقاوم 
گرمايي و گزینشپذیری كمي دارند .افزون بر پلیمرها ،کاربرد گسترده
نانومواد از جمله نانولولههای کربن و زئولیتها در جداسازیغشایی
ارزیابی شده است [.]2،3
معموالً غشاهای کامپوزیتی الیهنازک در فرایند نمکزدایی نانوفیلتري
بهکار گرفته میشوند .این غشاها دارای الیه پلیآمیدی نازکی روی
زیرالیه متخلخل هستند که از راه پلیمرشدن سطحی تهی ه شدهاند.
تشکیل الیه پلیآمیدی روی سطح غشا به افزایش شايان توجه
نفوذپذیری آب منجر شده و در نهایت ساختار الیهمتراکم پلیآمید
موجب افزایش دفع نمک و گزینشپذیری غشا میشود .ارتباط نزدیکی
میان نفوذپذیری و گزینشپذیری وجود دارد ،بهگونهای که افزایش
نفوذپذیری آب به کاهش پسزنی نمک منجر میشود .کاربرد گسترده
نانومواد دستاوردهايي را در زمینه تصفیه آب و پساب بهدست ميدهد.
غشاهای گوناگون مانند غشاهای الیهنازک میتوانند گزینه بسیار مناسبی
برای بهکارگیری عملکرد مناسب نانومواد باشند .نانوذرات مختلف مانند
زئولیتها ،سیلیکا و نانولولههای کربن را میتوان در ساختار غشاهای
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الیهنازک پلیآمیدی بهکار گرفت تا آبدوستی غشاهای الیهنازک
افزایش يابد و مسیرهایی برای عبور مولکولهای آب از میان آنها فراهم
شود [ .]4،5در بسیاری موارد ،انباشتگی و تجمع نانومواد و برهمکنش
ضعيف میان نانومواد و الیه پلیآمیدی غشاهای الیهنازک به ناسازگاری
سطحی نامطلوب میان این دو منجر میشود .نقصهای ایجادشده در
ساختار غشا (ایجاد سوراخ در ساختار الیه پلیآمیدی) بهدلیل وجود
نانوذرات میتواند به كاهش عملکرد جداسازی و ناپایداری عملیاتی
منجر شود [.]6،7
گزارش شده است ،یون سدیم از راه غشا آسانتر نفوذ میکند ،در
حالی که یون فلزات سنگین برای عبور از غشا با مقاومت بیشتری
مواجه میشوند .غشاهای نانوفیلتري در بسیاری از موارد میتوانند
نمک مس و آالیندههای آلی را حذف كنند [ .]8در میان نانومواد فلزی،
منگنز اکسید ( )MnO2بهدلیل پایداری زیاد ،سازگاری با محیطزیست،
کمهزینهبودن و سمینبودن بسیار مورد توجه است [ .]9نانولولههای
منگنز دیاکسید همانند مواد متخلخل بهدلیل داشتن ساختار لولهای،
خواص فیزیکی و شیمیایی منحصربهفردی نشان ميدهند.
همچنین ،تشکیل و پلیمرشدن پلیدوپامین از دوپامین در محیط
قلیایی ،روشی را برای پوششدهی و اصالح نانوذرات ارائه میكند که
میتوان از آن در کاهش قطر داخلی نانولولهها استفاده كرد .در پژوهش
پیشین [ ،]10اصالح و پوششدهی نانوذرات تیتانیم اکسید بهوسيله
پلیدوپامین ارزیابی شد .در این پژوهش ،با جایگزینی نانولوله تیتانیم
اکسید با نانولوله منگنز اکسید که دارای ساختار لولهای یکنواختتری
است ،عملکرد پایدارتری در غشاهای الیهنازک اصالحشده حاصل شده
است .هدف از این پژوهش ،ارتقا عملکرد غشاهای نانوفیلتري الیهنازک
بهکمک نانولولههای منگنز اکسید اصالحنشده-اصالحشده در ساختار
غشاهای نانوفيلتري و استفاده از نانولولهها بهعنوان مسیر عبور آب و
حذف یونها با قطر مشخص است .در این پژوهش ،نانولولهها بهعنوان
ی میشود،
مسیرهایی برای عبور مولکولهای آب عمل میكنند .پیشبین 
عملکرد غشا و عبوردهی یونها با افزودن نانولولههای اصالحشده
در ماتریس پلیمری بهبود یابد .در مقایسه با نانوذرات منگنز اکسید،
نانولولههای آن بهدلیل داشتن نسبت سطح به حجم زياد ،کاربرد ویژهای
در بهبود عملکرد غشاهای نانوساختار دارند .در پژوهش حاضر ،ابتدا سنتز
نانولولههای منگنز اکسید انجام شد .سپس ،سطح داخلی نانولولههای
ش يافت تا افزون بر افزایش آبدوستی
سنتزشده با پلیدوپامین پوش 
نانولولهها ،قطر داخلی آنها کاهش یابد و عبوردهی یونها تحت کنترل
قرار گیرد .پس از سنتز نانولولهها و اصالح آن ،غشاهای الیهنازک
پلیآمیدی با استفاده از نانولولهها سنتز شدند و مقدار پسزنی یونهای
سدیم تکظرفیتی ،مس دوظرفیتی و عبوردهی آب آنها بررسی شد.
مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیوچهارم ،شماره  ،2خرداد-تير 1400
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تجربي
مواد

مسیر واکنش ( ،)2ابتدا محلول اسیدی پرمنگنات به  Mn2+و سپس در
واکنش بعدی (واکنش ( ،))3پرمنگنات اضافی  Mn2+را اکسید كرده و
نانولولههای  MnO2حاصل میشود [ .]11در این پژوهش3/98 g ،
پتاسیم پرمنگنات و  10 mLهیدروکلریک اسید  38%به  250 mLآب
اضافه شد تا محلول یکنواختی حاصل شود .سپس ،محلول مزبور
به اتوکالو منتقل شد و اتوکالو بهمدت  12 hدر دمای  180°Cقرار
داده شد تا واکنش تشکیل نانولولههای  MnO2تکمیل شود .پس از
خنکشدن اتوکالو تا دمای محیط ،رسوبات قهوهایرنگ تهنشینشده
چند مرتبه با آب يونزدوده شستوشو داد ه شد تا ناخالصیهای
احتمالی یا یونهای اضافی خارج شود .سپس ،جامد حاصل بهمدت
 12 hدرون گرمخانه با دمای  60°Cخشک شد [ .]12نانولولههای
منگنز اکسید با عنوان  MnO2نامگذاری شدند.

از پلیسولفون  ،P-1700حالل -Nمتيلپيروليدون ( ،)NMPپلیوینیل
پیرولیدون  Sigmaبا وزن مولکولی ( 10.000بهعنوان تشکیلدهنده
حفره) و عامل سطحفعال  Triton x-100برای تهیه غشاهای زیرالیه
استفاده شد .برای سنتز نانولولههای منگنز اکسید ،از پتاسیم پرمنگنات
( )KMnO4و هیدروکلریک اسید (قطران شیمی) استفاده شد.
براي پوششدهی سطح داخلی نانولولههای منگنز اکسید ،محلول
دوپامینهیدروکلرید ( )40 mg/mLاز شرکت دارويي کاسپینتأمین بهکار
گرفته شد .براي بررسی عملکرد غشاهای سنتزشده ،از نمک سدیم کلرید
ت ( )IIپنجآبه محصول  Merckاستفاده شد .در
(ایرانی) و مس سولفا 
ل کلرید
سنتز غشاهای الیهنازک ،متافنیلندیآمین ( ،)MDCتریمزوئی 
( )TMCو حالل آلی نرمالهگزان (ایرانی) بهكار گرفته شدند.

()1

4 MnO 4− + 4 H + 
)→ 3 O 2 (g) + 2 H 2 O + 4 MnO 2 (s

دستگاهها

()2

MnO −4 + 8 H + + 5 e − 
→ M n 2+ + 4 H 2 O

()3

2 MnO 4− + 3 M n 2+ + 2 H 2 O 
→ 5 MnO 2 (s) + 4 H +

آزمون  BETنمونهها با دستگاه  Belsorp miniساخت ژاپن انجام
شد .براي بررسی ساختار پیوندها روی نانولولهها ،طيفسنج زيرقرمز
تبديل فوريه ( Perkin Elmer-Spectrum 65 )FTIRو براي بررسی
ساختار بلوري نانولولهها ،پراشسنج پرتو Bruker AXS )XRD( X
 D8 Advanceبهكار گرفته شدند .از ميكروسكوپهاي نيروي اتمي
( ،Philips 208S )TEMالکترونی پويشي نشر ميداني ()FE-SEM
 ZEISS Sigmaو الکترونی پويشي مدل  TESCAN Vegan3براي
نمونهها و غشاها استفاده شد .زاویه تماس غشاها با دستگاه Sharif
 Solarمدل  CA 500اندازهگیری شد .بدین منظور ،زاویه تماس در
حداقل  15نقطه روی سطح غشا اندازهگیری و متوسط آن گزارش
شد .براي سنتز نانولولههای منگنز اکسید و غشاهای الیه نازک از
گرمخانه  ،Shimadzuهمزن مغناطیسی ساخت شرکت پلیایدهآل
پارس ،ترازوی رقمي  AZبا دقت  0/0001و برای سنجش رسانندگي
الکتریکی محلول عبوری از رسانشسنج  AZاستفاده شد.
و

و

و

و

روشها
سنتز نانولولههای منگنز اکسید و اصالح آنها

یکی از فرایندهای متداول برای ساخت نانولولههای  ،MnO2روش
آبگرمايي است .در دماهای زياد ،محلول اسیدی  KMnO4از دو
مسیر واکنشی متفاوت به  MnO2تبدیل میشود .در مسیر واکنش (،)1
بهدلیل ناپایداری ذاتی محلول پرمنگنات ،ممکن است ،پرمنگنات
تجزیه شود .این واکنش در محیط اسیدی سریعتر انجام میشود .در
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پوششدهی سطح داخلی نانولولههای منگنز اکسید

پوششدهی با پلیدوپامین فرایند شیمیایی مستقل بوده که ممکن
است ،تمام ویژگیهای سطحی مواد را تغییر دهد .با پوششدهی مواد
با پلیدوپامین ،ساختار ماده بسیار پایدار ميشود و قابلیت جذب و
كاهش مولکولهای آلی ،غیرآلی و یونهای محلول در آب افزايش
مییابد [ .]13براي اصالح سطح داخلی نانولولههای منگنز اکسید با
پلیدوپامین ،ابتدا  1 gنانولوله منگنز اکسید بهکمک فراصوتدهي
درون آب پخش شد .سپس 5 mL ،محلول دوپامین هیدروکلرید
به تعليق نانولوله در آب اضافه شد .تعليق تهيهشده به مخزن فلزی
دارای خروجی گاز منتقل شد .فشار داخل مخزن بهمدت  1 hبهكمك
پمپ خأل تا مقدار  540 mLجیوه کاهش داده شد .این روند موجب
خروج هوا از داخل نانولولهها و ورود محلول دوپامین به داخل آنها
میشود .سپس ،نانولولهها با صافي از تعليق مزبور جدا شده و چند
مرتبه با آب يونزدوده شستوشو شدند تا تمام دوپامینهای موجود
بر سطح خارجی نانولولهها حذف شود .پس از آن ،با همین روش،
محلول  2موالر سدیم هیدروکسید را به داخل نانولولهها وارد كرده
تا فرایند پلیمرشدن دوپامین داخل نانولوله و تشکیل آن روی سطح
داخلی نانولوله انجام شود .بدینترتيب پلیدوپامین داخل مجرا یا روی
دیواره داخلی نانولولهها قرار ميگیرد [ .]14،15نانولولههای منگنز
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آزمایشهای نانوفیلتري

اکسید پوششيافته با پلیدوپامین با عنوان  PDMnO2نامگذاری شدند.

شار عبوری و پسزنی غشاهای الیهنازک پلیآمیدی سنتزشده با
تجهیزات آزمایشگاهی نانوفیلتري جریان متقاطع در غلظت ثابت
خوراکهای سنتزی داراي یونهای سدیم و مس و فشار 5 bar
اندازهگیری شد .تمام آزمایشها در  pHخنثی و دمای محیط ()25-27°C
انجام شدند .خوراکهای سنتزی استفادهشده (داراي نمک سدیم
کلرید و مس سولفات) کام ً
ال پایدار و بدون هر نوع ناخالصی و ذرات
معلق بودند .تمام غشاها بهمدت  1 hزيرفشار  5 barقرار گرفتند تا
شار عبوری از آنها به حالت پایدار برسد .سپس ،با افزایش فشار تا
 7 barو کاهش فشار تا  5 barبهطور متناوب ،فرایند فشردگی انجام
شد تا شار عبوری از غشاها به پایدارترین حالت ممکن برسد .در
ادامه ،آزمایشهای مربوط به تعیین شار و پسزنی غشا در فشار 5 bar
انجام شد .تمام آزمایشهای نانوفیلتري برای حداقل سه غشاي
استفادهنشده انجام شدند و برای تعیین شار و پسزنی هر غشا ،سه
مرتبه نمونهگیری انجام شد و در نهایت ،میانگین نتایج گزارش شد.
زمان نمونهگیری از هر غشا حدود  4 hبود.

سنتز غشاهای زیرالیه پلیسولفون

برای تهیه غشاهای زیرالیه از روش وارونگی فاز استفادهشد .محلول
پلیمری برای تهیه غشاهای زیرالیه از حلشدن پلیسولفون (14%
وزنی) و  3%( Triton x-100 + PVPوزنی) در حالل  NMPتهیه
شد .محلول حاصل بهمدت  24 hروي همزن مغناطیسی همزده شد
تا پلیمر کام ً
ال حل شود .سپس ،در دمای معمولي حبابزدایی شد تا
حبابهای ایجادشده در محلول خارج شوند .محلول حبابزداییشده
با میله شیشهای روی سطح شیشهای تمیز بهشکل فیلم نازک درآمده
بالفاصله درون حمام انعقاد داراي آب يونزدوده قرار داده شد .پس
از چند دقیقه ،غشاي پلیسولفون تشکیلشده از سطح شیشه جدا شده
به حمام آب دیگری بهمدت یکروز منتقل شد تا حالل باقیمانده در
ساختار غشا کام ً
ال خارج شود.
سنتز غشاهای الیهنازک پلیآمیدی

غشاي زیرالیه پلیسولفون روی سطح شیشه بهوسیله چسب نواری
ثابت شد ،سپس بهمدت  120 sدرون  50 mLمحلول آبی ،MPD
 2%وزنی و نانولوله قرار داده شد .شايان ذکر است ،غلظت نانولوله
در محلول  MPDاز  0/01%وزنی تا  0/2%وزنی متغیر بود .غشا پس
از برداشتن محلول اضافی از روی سطح آن ،بهمدت  10 sدرون 100 mL
محلول آلی  0/1%وزنی ( TMCدر حالل نرمال هگزان) قرار گرفت.
در ادامه ،غشاي الیهنازک پلیآمیدی حاصل بهمدت  15 minدرون
گرمخانه قرار داده شد تا الیهنازک تشکیلشده پخت شود [.]16

نتایج و بحث
تحلیل و بررسی سطح نانوذرات سنتزشده ،بحث بسیار مهم و حائز
اهمیتی است که باید بهدقت بررسی شود .از اینرو ،باید ساختار
نانولولههای سنتزشده و اصالحشده جداگانه بررسی شود.
آزمون BET

در جدول  1نتايج آزمون  BETنانولولههای اصالحنشده  MnO2و
اصالحشده  PDMnO2آمده است .اساس نظریه  BETبر جذب گاز
روی سطح مواد است .این پدیده بهوسيله نیروهای واندروالسي
توجیه شده است .الیه نازکی از جزء جذبشونده (اتم ،مولکول و
یون) روی سطح ماده ایجاد میشود .روند جذب میتواند فیزیکی

محلول خوراک

برای تهیه محلولهای خوراک با غلظت ثابت 200 mg ،نمک سدیم
کلرید در  1 Lمحلول (معادل  78/6 mg/Lیون سدیم) و 500 mg
نمک مس سولفات ( )IIپنج آبه در  1 Lمحلول (معادل 128 mg/L
یون مس) تهیه شد.

جدول  -1نتایج آزمون  BETمربوط به نانولولههای اصالحنشده  MnO2و اصالحشده .PDMnO2

Table 1. BET test results for modified (DMnO2)/unmodified (MnO2) nanotubes.
Theory BET

Theory Langmuir

Nanotube

Specific surface

vm

Total pore volume

Specific surface

vm

)(cm2/g

)(cm /g

)(cm /g

)(cm /g

)(cm /g

114.04

26.20

0.1026

57.838

13.289

MnO2

14.13

3.25

0.0599

8.167

1.876

PDMnO2

3

3

2

3
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یا شیمیایی باشد .جذب فیزیکی مربوط به نیروهای واندروالسي و
جذب شیمیایی ناشی از واکنش شیمیایی میان سطح جامد و جاذب
(گاز) است [ .]17مطابق با نتایج آزمون  vm ،BETحجم گازی است
که بهشکل تکالیه روی سطح حفرههاي داخلی ذرات جذب میشود و
حجم کل حفره یا تخلخل نانوذرات بهمقدار گاز جذبشده مرتبط
است .مقدار گاز جذبشده با سطح و ساختار مواد ارتباط دارد [.]18
نظريه جذب  BETبرای شرایط جذب چندالیه و برطرفكردن
نقصهاي نظريه  Langmuirارائه شده است [ .]17در نظریه ،BET
جذب چندالیه در مکانهایی روی میدهد که تمام الیهها در تعادل
باشند (و هیچ نوع برهمکنشی با یکدیگر نداشته باشند) .بنابراین،
معادله  Langmuirرا میتوان برای هر الیه استفاده کرد [ .]19با توجه
به نتایج آزمون  ،BETکاهش  vmدر جدول ( 1در نظریه  BETو
 )Langmuirناشی از بارگذاری و تشکیل پلیدوپامین روی سطح
داخلی نانولولههای  MnO2سنتزشده است.
و

		 )(a

			

طيفسنجي زيرقرمز تبديل فوريه

شکل  )a( 1طيف  FTIRنانولولههای اصالحشده و نشده و شکل )b( 1
ساختار مولکولی پلیدوپامین و پیوندهای موجود را نشان میدهد.
پیکهای  525/3و  716 cm-1مربوط به ارتعاشهاي اکسیژن-فلز
( )Mn–Oنانولولههای  ]20[ MnO2و پیک  1621/48 cm-1در
نانولولههای  MnO2نشانگر ارتعاشهاي کششی  O–Mn–Oاست [،]21
در حالی که پیک در  3431/60 cm-1میتواند نشاندهنده ارتعاشهاي
کششی گروههای – OHمربوط به آب جذبشده باشد [ .]22در
نانولولههای اصالحشده ،پیک  1628/11 cm-1به واحد ايندول در
ساختار پلیدوپامین مربوط است [ .]23،24همچنین ،پیک 1628/11
برای نانولوله اصالحشده  PDMnO2نشاندهنده ارتعاشهاي کششی
 C=Cحلقه آروماتیکی پلیدوپامین است و شدت افزایش پیک در
 3438/2 cm-1بهدلیل افزایش ارتعاشهاي کششی گروههای  –OHو
 N–Hاست [ .]25پیکهای  1376/04 ،1036/1و 1628/11 cm-1
برای نانولولههای  PDMnO2به ارتعاشهاي کششی  C–Oپلیدوپامین و
پیک جدید در  1226/78 cm-1به ارتعاش  N-Hپیوندهای آمید ()III
مربوط هستند .پیکهای مربوط به پیوند آمید ( )IIIدر محدوده
 1200-1300 cm-1ناشی از حرکتهاي کششی  C-Nو خمشی N-H
هستند [.]26،27

نانولولههای  MnO2مربوط هستند .پیکهای واقع در ،28 ،18 ،12
 60 ،37و  68°به صفحههاي  MnO2مربوط هستند .شدت قلههای
پراش متناسب با مقدار مواد است ،بهطوري که شدت بيشتر قله
پراش نشانگر مقدار بیشتری از صفحههاي  MnO2و شدت پراکندگی
آنهاست [ .]21،22نبود تغییر الگوی بلوري نانولولههای اصالحشده و
نشده حاکی از آن است که پلیدوپامین پوششيافته روي سطح داخلی
نانولولهها اثری بر ساختار بلوري آنها نداشته است [.]28

پراشسنجي پرتو X

بار سطحی نانولولهها

شکل  2الگوهاي  XRDنانولولههای سنتزي اصالحشده و نشده را
نشان میدهد .تمام پيكهای پراش به ساختار بلوري چهاروجهی
160

مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیوچهارم ،شماره  ،2خرداد-تير 1400

		 )(b

			

شکل  )a( -1طيفهاي  FTIRنانولولههای سنتزشده  MnO2و  PDMnO2و
( )bساختار مولکولی پلیدوپامین تشکیلشده روی سطح داخلی
نانولولهها.
و

Fig. 1. (a) FTIR spectra of MnO2 and PDMnO2 synthesised

nanotubes and (b) molecular s
tructure of polydopamine
formed on the inner surface of the nanotubes.

برای بررسی بار سطحی نانولولهها ،آزمون نقطه  pHPZCانجام شد.
 pHPZCبه pHای گفته میشود که در آن بار روی سطح نانولولهها
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اصالحشده اندکی منفیتر از نانولولههای اصالحنشده است که این موضوع
میتواند موجب افزایش اثر  Donnanدر پسزنی یونها شود [.]30
آزمونهاي ميكروسكوپي  TEMو FE-SEM

در شکلهاي  )a( 4و ( )bعكسهاي  TEMنانولولههای سنتزشده  MnO2و
 PDMnO2نشان داده شده است .با مقایسه و بررسی عكسها در
شکلهاي  )a( 4و ( )bديده ميشود ،ساختار لولهای نانولولههای سنتزشده
تغییر نکرده و دیواره داخلی نانولولههای  PDMnO2اندکی ضخیمتر و
تیرهتر از نانولولههای  MnO2است .شواهد حاکی از این است که
پوششدهی نانولولههای  MnO2با پلیدوپامین کام ً
ال موفقیتآمیز است.
خطوط خاکستری روشن در سطوح داخلی نانولولههای  MnO2نشانگر
پوششدهی داخلی نانولولهها با پلیدوپامین است و هیچگونه تغییرشکل و
پوششدهی پلیدوپامین روی سطح خارجی نانولولهها وجود ندارد و
ساختار لولهای آنها نغییری نکرده است .همچنین در شکل )c( 4
عكس  FE-SEMنانولولههای اصالحنشده  MnO2نشان داده شده است
که در آن ،ساختار لولهای کام ً
ال یکنواخت نانولولهها مشخص است
ضمن اینکه طرحواره فرایند شکلگیری نانولولههای ( MnO2در زمان
 160 minتا  )12 hدر شکل  )d( 4نشان داده شده است [.]31

شکل  -2الگوهاي  XRDنانولولههای سنتزشده  MnO2و .PDMnO2
Fig. 2. XRD patterns of MnO2 and PDMnO2 nanotubes.

صفر است .برای تعیین  ،pHPZCابتدا  10 mLمحلول  0/1موالر NaCl

در ظرفهایی ریخته شده و با محلول  0/1موالر  HClو محلول
 0/1موالر  pH ،NaOHاولیه آنها بین  2تا  10تنظیم شد .سپس،
 0/01 gنانولوله به ظرفها افزوده و بهمدت  48 hدرون تكاننده
همزده شد .با اندازهگیری  pHنهایی و کمکردن از  pHاولیه و رسم
آن برحسب  pHاولیه ،مقدار  pHPZCبهدست آمد [ .]29نتایج pHPZC
نانولولههای اصالحشده و نشده در شکل  3نشان داده شده است.
با توجه به کاهش  pHPZCنانولوله اصالحشده در مقایسه با نانولوله
اصالحنشده pH ،محلولهای خوراک ( ،)pH=7سطح نانولولههای
و

میکروسکوپي الکترونی پويشي و نيروي اتمی غشاهای الیهنازک

تغییرات ساختار و شكلشناسي سطح غشاها بهكمك آزمون
میکروسکوپي الکترونی پويشي (( )SEMشکل  )5با وضوح زياد
مشاهده شده است .عكسهاي  SEMسطح ( )a( 5تا  ))c( 5و مقطع

)(a) 								 (b

			

شکل  -3نتایج آزمایش  pHPZCبرای )a( :نانولوله اصالحنشده  MnO2و ( )bنانولوله اصالحشده .PDMnO2
و

Fig. 3. pHPZC test results for: (a) unmodified MnO2 nannotube and (b) modified PDMnO2 nannotube.
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)		 (a) 					(b)					(c

)							(d

شکل  -4عكسهاي  )c( ،PDMnO2 )b( ،MnO2 )a( :TEMعكس  FE-SEMنانولوله  MnO2و ( )dطرحواره فرایند شکلگیری نانولولههای
( MnO2طي  160 minتا .)12 h
و

و

و

و

و

Fig. 4. TEM images of: (a) MnO2, (b) PDMnO2, (c) FE-SEM image of MnO2 nanotube and (d) the schematic for fromation process
of MnO2 nanotubes (during 160 min to 12 h).

غشاهای الیهنازک پایه ( )d( 5و  ))e( 5و الیهنازک داراي 0/05%
وزنی نانولوله  MnO2و  PDMnO2در شکل  )f( 5و ( )gبا وضوح
زياد نشان داده شدند .عكسهاي  SEMسطح غشاها حاکی از آن
است که سطح تمام غشاها دارای پستیو بلندیهایی ()ridge valley
هستند که در تمام غشاهای پلیآمیدی الیهنازک بهدلیل واکنش میان
مونومرهای  TMCو  MPDدر فرایند پلیمرشدن سطحی ،نمايان
است [ .]32،33ساختار برگمانند بهتدریج با افزایش نانولوله
اصالحشده و نشده از بین ميرود و ساختار گرهمانند غیرشفاف
ظاهر میشود [ .]34مطابق با نتایج ( AFMشکل  ،)6سطوح غشاهای
الیهنازک در مقایسه با غشاي الیهنازک خالص (شکل  ))a( 5اندکی
صافتر شدهاند .این موضوع بدین دلیل است که عملکرد سطح
غشاهای پلیآمیدی الیهنازک به نحوه قرارگیری نانولولهها وابسته
است .این پدیده میتواند ناشی از افزایش نانولولهها و کاهش
سرعت واکنش میان  TMCو  MPDباشد [ .]32مطابق شکل ،6
افزایش زبری سطح غشاي الیهنازک خالص در مقایسه با غشاي
داراي نانولوله اصالحنشده میتواند موجب افزایش مساحت
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مؤثر فیلتركردن شود .با زبری بیشتر سطح غشا ،مولکولهای آب
بهسرعت از میان غشا عبور ميكنند ،در نتیجه شار عبوری از غشاهای
الیهنازک خالص اندکی بيشتر از غشاهای داراي نانولوله اصالحنشده
ميشود [ .]35،36همانطور که در شکل  )a( 5ديده ميشود ،سطح
غشاهای الیهنازک خالص ساختاری دانهاي ( )granularبا گرههای
مساوی یکنواخت دارد .این ساختار سطح ناشی از واکنش سریع و
یکنواخت میان  MPDو  TMCاست [ .]36،37از لحاظ نظري ،سطح
زبر تماس بيشتری با آب دارد .در نتیجه ،به شار عبوری بیشتر منجر
میشود .زبری سطح با واکنش میان  TMCو  MPDارتباط دارد .در نتیجه
موجب تشکیل گرهها و پستی و بلندیهای متعدد میشود [.]37-39
پس از افزایش نانوذرات به الیه پلیآمیدی ،صاف و هموارشدن سطح
الیهنازک میتواند ناشی از کمبودن گروههای عاملی آمین یا مقاومت
نفوذ ذاتی مونومرهای پلیمرشده سطحی باشد [.]40
با بررسی عكسهاي الیهنازک غشاها (شکل  )f( 5و ( ))gديده
میشود ،ضخامت الیهنازک تشکیلشده روی زیرالیه پلیسولفون
تابعی از وجود نانولولهها در ساختار الیهنازک است .با توجه به
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)		 (a) 					(b)					(c

)		 (d) 					(e)					(f

شکل  -5عكسهاي  SEMسطح ( )aغشاي الیهنازک خالص و غشاي الیهنازک داراي 0/05%
وزنی نانولوله ( PDMnO2 )c( ،MnO2 )bو عكسهاي سطح مقطع عرضی ( )e( ،)dغشاي الیهنازک
خالص و غشاهاي الیهنازک داراي  0/05%وزنی نانولوله ( MnO2 )fو (.PDMnO2 )g
و

و

و

و

و

و

و

و

Fig. 5. SEM surface images (a) neat thin film membrane, thin film membrane
containing 0.05 wt% nanotube, (b) MnO2, (c) PDMnO2 and cross section images of (d),

(e) neat thin film membrane, and thin film membranes containing 0.05 wt% nanotube
(f) MnO2, and (g) PDMnO2.
		 )(g

شکل  ،)d( 5زیرالیه ساختار حفرههاي انگشتی را دارد که موجب
کاهش مقاومت آن در برابر عبور مولکولهای آب میشود .این نوع
شكلشناسي بهطور مؤثر میتواند عبور مولکولهای آب را آسان كند و
موجب بهبود عبوردهی آب شود [.]32
بررسي زاویه تماس غشا

زاویه تماس غشا (شکل  ،)7برای حداقل  15نقطه از سطح غشا انجام و
متوسط آن گزارش شده است .زاویه تماس غشا ماهیت آبدوستی
سطح را نشان ميدهد .باید توجه داشت ،زبری سطح غشاها میتواند
با افزایش غلظت نانولولهها تغییر یابد که این موضوع میتواند بر
زاویه تماس اثرگذار باشد .همچنین ،افزایش گروههای عاملی
آبدوست به افزایش آبدوستی منجر میشود .با افزایش غلظت

		

نانولولههای اصالحشده (غلظت  0/05و  0/20%وزنی) آب دوستی
غشا بهبود مییابد که این موضوع به بهبود شار عبوری آب منجر
میشود [ .]41،42ابتدا با افزایش غلظت نانولولههای اصالحنشده
زاویه تماس غشا افزایش یافته و سپس کاهش مییابد ،در حالیکه
برای غشاهای اصالحشده ،زاویه تماس روندی نوسانی دارد .افزودن
نانولولهها به غشاهای الیهنازک به پدیدههایی منجر میشوند که هر
يك اثر خود را بر زاویه تماس نشان میدهند .قرارگیری تصادفی و نیز
انباشتگی نانولولهها میتوانند موجب افزایش زبری سطح و در نهایت
افزایش زاویه تماس در غشا شوند .از سوي دیگر ،وجود گروههای
عاملی بر سطح خارجی نانولولهها موجب بهبود خاصیت آبدوستی
غشا میشود .نقص یا گرفتگي حفرههاي سطحی غشا با افزایش
نانولولهها ایجاد میشود که پدیده اول و دوم بهترتیب به کاهش و
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)			 (a) 								(b

)(b-2

			)(b-1

				)(a-2

				)(a-1

شکل  -6عكسهاي میکروسکوپي نيروي اتمي ( )AFMدوبعدی و سهبعدی برای غشاهای الیهنازک )a( :خالص و ( )bداراي  0/05%وزنی
نانولوله اصالحنشده.
Fig. 6. 2D and 3D atomic force microscopy (AFM) images for thin film membranes: (a) neat and (b) containing 0.05 wt% of
unmodified nanotubes.

افزایش زاویه تماس منجر میشوند .وجود درشتمولکولهای
آبدوست پلیدوپامین بر سطح داخلی نانولولههای اصالحشده
میتواند به بهبود عبور آب از میان نانولولهها و کاهش زاویه تماس
منجر شود .نانولولههای اصالحشده آب دوست میتوانند آب را
جذب كنند و موجب عبوردهی آب و در نتیجه کاهش زاویه تماس
میان قطره آب و سطح غشا شوند [ .]43با توجه به روند گفتهشده ،با
افزایش غلظت نانولولههای اصالحشده (از  0/01%تا  0/05%وزنی)،
زاویه تماس غشاها از  84/31°به  57/99°کاهش مییابد .این موضوع
میتواند ناشی از ماهیت آبدوست نانولولههای اصالحشده باشد.
زاویه تماس سطح غشاهای الیهنازک داراي نانولولههای اصالحشده
(در غلظت  0/05%وزنی) از  75/54°برای غشاي پایه به 57/99°
کاهش مییابد که این موضوع نشاندهنده بهبود آبدوستی غشاها
بهدلیل عملکرد نانولولههای اصالحشده است .وجود گروههای
آبدوست سطحی و ماهیت آبدوست نانولولههای اصالحشده
میتواند آبدوستی غشاهای الیهنازک را ارتقا دهد .با افزایش غلظت
نانولولههای اصالحشده ( 0/05%تا  0/20%وزنی) ابتدا زاویه تماس
غشا افزایش یافته و سپس کاهش مییابد .افزایش زاویه تماس در
 0/10%وزنی و کاهش زاویه تماس غشا در  0/20%وزنی بهترتیب
میتوانند ناشی از افزایش زبری سطح و افزایش آبدوستی غشا
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بهدلیل وجود نانولولههای اصالحشده باشد [ .]32وجود نانولولههای
اصالحنشده درون ساختار الیهنازک غشاها میتواند بهشكل کانال
عمل كند و در نهایت موجب افزایش آبدوستی بهدلیل بهبود عبور

شکل  -7زاویه تماس غشاهای پلیآمیدی داراي غلظتهای مختلف
نانولولههای  MnO2و .PDMnO2

Fig. 7. Contact angle of polyamide membranes containing
different concentrations of MnO2/PDMnO2 nanotubes.

زينب فالحنژاد و همكاران

آب از میان نانولولهها شود ،اما گرفتگي حفرههاي غشایی بهوسيله
نانولولههای اصالحنشده میتواند به افزایش مقاومت عبور آب منجر
شود [ .]41کاهش انباشتگی نانولولهها موجب کاهش زبری سطح و
در نهایت افزایش آبدوستی غشاها میشود .با افزایش غلظت
نانولولههای اصالحشده ونشده و انباشتگی نانولولهها روی یکدیگر
زاویه تماس غشاها افزایش مییابد [.]44
عملکرد غشاهای الیهنازک پلیآمیدی داراي نانولولههای اصالح
شده و نشده

شار عبوری از غشاهای الیهنازک پلیآمیدی

اثر غلظت نانولولهها بر عملکرد غشاهای الیهنازک را میتوان با شار
عبوری و پسزنی نمک بررسی كرد .شار عبوری آب خالص غشاهای
الیهنازک در شکل  8نشان داده شده است .شار عبوری غشاها تحت
تأثیر عوامل متعددی مانند خواص شكلشناسي (تخلخل ،اندازه حفره و
ضخامت الیه فعال) و آبدوستی غشاهاست [ .]45عوامل اثرگذار
بر شار عبوری از غشاهای اصالحشده و نشده عبارت از اثر بار
سطحی و اثر دفع یونهاست .تجمع یونها بر سطح غشا با افزایش
بار یونها افزایش یافته و در نتیجه شار عبوری از غشاها کاهش
مییابد .با افزایش غلظت نانولولهها در الیهنازک ،کانالهایی ایجاد
میشوند که موجب افزایش شار عبوری از غشا میشود .افزایش
غلظت نانولولههای اصالحنشده به افزایش گرفتگي حفرههاي غشایی
منجر ميشود و در نتیجه شار عبوری از غشاهای الیهنازک را کاهش
میدهد .با افزایش مقدار نانولولههای اصالحنشده ،شار عبوری
بهتدریج کاهش مییابد .مقادیر زياد نانولولهها به كلوخگي و گرفتگي

شکل  -8شار آب خالص غشاهای سنتزشده داراي غلظتهای
مختلف نانولولههای  MnO2و .PDMnO2

Fig. 8. Pure water flux of the synthesized membranes containing
different concentrations of MnO2 and PDMnO2 nanotubes.
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حفرههاي غشایی منجر میشود که در نهایت مانع نفوذ آب از راه
نانولولهها میشود [.]46
همچنین ،افزودن نانولولهها میتواند موجب گرفتگي فضای
بینزنجیري و حفرههاي غشایی شود .افزایش غلظت نانولوله
اصالحنشده به افزایش آبدوستی منجر شده است ،اما نمیتواند
اثر مثبتی بر شا ر عبوری از غشاهای الیهنازک داشته باشد .بنابراین،
نانولولههای اصالحنشده نمیتوانند بهخوبی نقش کاتالیزگري آب را
داشته باشند .با افزایش مقدار نانولولههای اصالحشده ،شار عبوری
روندی نوسانی دارد .بهبود شار عبوری از غشاهای الیهنازک داراي
نانولولههای اصالحشده به خواص نانولولههای اصالحشده و اصالح
سطح داخلی آنها مرتبط است .نانولولهها میتوانند در الیه پلیآمیدی
بهعنوان کانالی برای عبور مولکولهای آب عمل کنند و با کاهش قطر
داخلی آنها میتوان عبور یونها را نیز تحت تأثیر قرار داد .نانولولهها
میتوانند کانالهای اضافی را در الیه پلیآمیدی زياد كنند و شکل
لولهای آنها منافذ بسیار ریزی را در ساختار غشا ایجاد میكند که
میتواند موجب بهبود شار عبوری از غشا شود .نانولولهها بهعنوان
کانالهایی برای عبور مولکولهای آب عمل میكنند و با افزایش
غلظت نانولولهها در ساختار غشاي پلیآمیدی ،فضاهای خالی غشاها
افزایش مییابد.
وجود الیه پلیدوپامین روی سطح داخلی نانولولههای اصالحشده
میتواند موجب عبوردهی آسان مولکولهای آب از میان نانولولهها،
افزایش آبدوستی و در نهایت افزایش شار شود .مقاومت فضایی
الیه پلیدوپامین در سطح داخلی نانولولههای اصالحشده میتواند
به جذب آب از میان نانولولههای اصالحشده و افزایش آبدوستی
منجر شود .نحوه آرایش مولکولی پلیدوپامین نیز میتواند بر عبور
مولکولهای آب بهطور شايان توجهي اثرگذار باشد .حداکثر شار
عبوری به غلظت  0/10%وزنی نانولوله  PDMnO2مربوط است که
در مقایسه با غشاي الیهنازک خالص  21/60%ارتقا نشان میدهد .این
افزایش شار عبوری بهدلیل آبدوستی بیشتر غشاها در اثر افزایش
غلظت نانولولهها در الیه پلیآمیدی است که بهطور مکمل ،مسیرهای
اضافی را در امتداد فضاهای نانولوله ایجاد میكند .با وجود کاهش
فضای داخلی نانولولههای اصالحشده بهوسيله پلیدوپامین ،اثر
آبدوستی پلیدوپامین بر اثر ممانعت فضایی برتری داشته و شار
عبوری با افزایش محتوای نانولولههای اصالحشده افزایش مییابد.
كاهش شار در غلظت  0/20%وزنی  PDMnO2را میتوان ناشی از
پدیده گرفتگي حفرههاي غشایی دانست .گروههای آبدوست سطح
غشاها (گروههای هیدروکسیل سطحی) با مولکولهای آب پیوند
ميدهند ،در نتیجه نفوذ آب با تشکیل پیوندهای قوی میان سطح غشا و
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مولکولهای آب افزایش مییابد [.]47
شار عبوری آب خالص غشاهای الیهنازک در شکل  8نشان
داده شده است .مطابق نتایج گزارششده در مقالههاي متعدد ،شار
عبوری كم غشاهای الیهنازک خالص ممکن است ،بهدلیل زيادبودن
ضخامت الیهنازک پلیآمیدی باشد .همچنین ،این امکان وجود دارد
که ضخامت بیشتر الیهنازک غشاها ،به نقصهای سطحی و در نتیجه
کاهش عملکرد غشاهای نانوفیلتري منجر شود [ .]48بهطور کلی،
شار عبوری آب خالص تمام غشاهای الیهنازک داراي نانولولههای
اصالحشده  PDMnO2نسبت به غشاهای الیهنازک داراي نانولوله
اصالحنشده بیشتر است.
با افزایش بار سطحی غشاها در اثر افزایش تجمع یونی ،شار عبوری
از غشاها كاهش مييابد ،بدین دلیل شار عبوری آب خالص غشاها
(شکل  )8بیشتر از شار عبوری یونهای مس و سدیم (شکل های  9و )10
است .با تجمع یونها بر سطح غشا ،بار سطح غشا با بار یونها برابر
شده و در نتیجه شار عبوری یونها در مقایسه با شار آب خالص کمتر
میشود [ .]49مطابق شکلهای  9و  10و مشابه با نتایج شکل  ،8با افزایش
غلظت نانولوله اصالحنشده شار آب داراي یونهای مس و سدیم نیز
بهدلیل گرفتگي حفرههاي غشا در اثر تجمع نانولولهها كم ميشود [.]50
آرایش نامنظم نانولولهها در الیه پلیآمیدی به جابهجایی بار سطحی
غشا و در نتیجه تغییر شار عبوری منجر میشود .همچنین ،اثر دافعه
 Donnanمیتواند موجب ممانعت فضایی یونها برای عبور مولکولهای
آب و در نهایت کاهش شار عبوری از غشاها شود [.]49،51،52

شکل  -9شار تراوايي محلول یون مس در فشار ثابت  5 barبرای
غشاهای الیهنازک داراي غلظتهای مختلف نانولوله.
Fig. 9. Permeation flux of copper ion solution at constant

pressure of 5 bars for thin film membranes containing different
concentrations of nanotubes.
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شکل  -10شار تراوايي محلول یون سدیم در فشار ثابت  5 barبرای
غشاهای الیهنازک داراي غلظتهای مختلف نانولوله.
Fig. 10. Permeation flux of sodium ion solution at constant

pressure of 5 bars for thin film membranes containing
different concentrations of nanotubes.
پسزنی غشاهای الیهنازک پلیآمیدی

بررسی عملکرد گزینشپذیری و پسزنی غشاهای الیهنازک با
محلولهای دارای یونهای سدیم و مس انجام شد .با افزایش غلظت
نانولولهها میتوان بار سطحی غشا را تغییر داد .پسزنی یونها در اثر
برهمكنشهاي میان یونهای موجود در محلول و بار سطحی غشا انجام
ميشود [ .]49،53این پدیده به پسزنی بیشتر یونهای چندظرفیتی در
مقایسه با یونهای تکظرفیتی منجر میشود .در حقیقت ،دافعه یونی
با بار یونها متناسب است [ .]40شکلهای  11و  12مقدار پسزنی
یونهای مس و سدیم غشاهای سنتزشده را در فشار ثابت  5 barو
غلظت ثابت نشان میدهند .مطابق اين شکلها پسزنی تمام غشاهای
الیهنازک داراي نانولولههای اصالحشده بیش از  96%است .سازوكار
گزینشپذیری یونی غشاهای نانوفیلتري ترکیبی از اندازه یونها و اثر
( Donnanدافعه یونی) است [ .]54،55افزایش زبری سطح غشاها
موجب افزایش تجمع یونها بر سطح غشاها و کاهش پسزنی یونها
میشود .پسزنی یون سدیم غشاهای داراي نانولولههای اصالحنشده
در ابتدا با افزودن نانولوله کاهش (ایجاد نقص روی سطح غشا) و
سپس با افزایش بارگذاری نانولوله (گرفتگي حفرههاي غشایی) افزایش
مییابد (شکل  .)12ساختار فیزیکی نانولولهها میتواند کانالهای
جدیدی برای عبور آب ایجاد كند .افزون بر افزایش زبری سطح و
آبدوستی سطح غشا ،ساختار لولهای نانولولهها میتواند مقدار نفوذ
آب را افزايش دهد .با عبور از میان ساختار نانولولهها ،مسیر انتقال
جرم طوالنی میشود .اما ،این مسیر میتواند مقاومت انتقال جرم
بسیار کمتری در مقایسه با الیه پلیآمیدی اطراف نانولولهها ایجاد
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شکل  -11پسزنی متوسط یون مس برای غشاهای الیهنازک
پلیآمیدی با غلظتهای مختلف نانولوله.

Fig. 11. Average rejection of copper ion for thin film
polyamide membranes containing different concentrations of
nanotubes.

كند .با وجود این ،با قرارگیری نانولولهها و ایجاد نقصهای سطحی
ممکن است ،نمکها از میان غشا عبور كنند و پسزنی كاهشيابد [.]37
نتايج مطالعات متعدد نشان میدهد ،افزایش نانوذرات میتواند عملکرد
غشاهاي الیهنازک پلیآمیدی را بهبود دهد .حفرههاي موجود در
نانولولهها میتواند مسیرهای اضافی را برای عبور و افزایش نفوذ
آب فراهم كند [ .]56-58نانولولههای منگنز اکسید در  pHبیشتر از
پتانسیل زتای صفر ( )pHPZCدارای بار سطحی منفی هستند (شکل .)3
افزایش اندک پسزنی غشاهای داراي نانولولههای اصالحشده با افزایش

شکل  -12پسزنی متوسط یون سدیم برای غشاهای الیهنازک
پلیآمیدی با غلظتهای مختلف نانولوله.

Fig. 12. Average rejection of sodium ion for thin film
polyamide membranes containing different concentrations of
nanotubes.

غلظت نانولوله میتواند ناشی از اثر دافعه آنیونهای نمک و بار منفی
موجود روی سطح غشاهای الیهنازک پلیآمیدی باشد [.]52،59،60
غشاهای پلیآمیدی تهیهشده با روش پلیمرشدن سطحی معموالً
دارای گروههای عاملی سطحی آمین ( )=N-Hو کربوکسیلیک اسید
( )-COOHهستند .در نتیجه سطح غشا با تفکیک گروههای عاملی
در آب دارای بار منفی میشود [ .]37پسزدن سدیم کلرید بهوسيله
غشاهای الیهنازک بهدلیل اثر دافعه  Donnanاست ،بهگونهای که
الیه پلیآمیدی با بار منفی میتواند آنیون کلرید را دفع كند .مطابق
شکلهاي  11و  ،12كمتربودن پسزنی یون سدیم از یون مس میتواند
دالیل گوناگونی داشته باشد که از آن جمله میتوان به کوچکتربودن
اندازه یون سدیم اشاره کرد.
بار منفی سطح غشا با ازدياد غلظت نانولولهها افزایش يافته ،در
نتیجه تجمع یونهای مخالف روی سطح غشا افزایش مییابد .دافعه
یونهای موجود در محلول با تجمع یونها بر سطح منفی غشا افزایش
مييابد و الیه قطبش غلظتی تشکیل میشود .با ایجاد الیه قطبش
غلظتی ،بار سطحی غشا بهوسيله یونهای مخالف ( )Na+تا حدودی
تغییر ميكند که به عبور آسانتر آنیونهای کلرید ( )Cl-منجر ميشود و
در نهایت کاهش پسزنی را بههمراه دارد [ .]61مقدار پسزنی
غشاهای داراي نانولوله اصالحشده اندکی بيشتر از غشاهای داراي
نانولولههای اصالحنشده است که این موضوع میتواند ناشی از
اصالح سطح داخلی نانولولهها و ایجاد ممانعت فضایی برای یونها و
نيز افزایش آبدوستی غشاها باشد.
تغییرات پسزنی غشاهای داراي نانولولههای اصالحنشده روندی
صعودی دارد .ابتدا كاهش شدید پسزنی نانولولههای اصالحنشده
نسبت به غشاهای الیهنازک خالص بهدلیل نقصهای سطحی ناشی از
افزایش نانولولههاست .با افزایش غلظت نانولوله ،نقصهای سطحی
کمتر شده و گرفتگي حفرههاي غشایی اتفاق میافتد .تغییرات بسیار
ناچیز پسزنی یونها در غلظتهای مختلف نانولولههای اصالحشده
میتواند ناشی از افزایش آبدوستی و ایجاد ممانعت فضایی برای
یونها در نتيجه پوششدهی پلیدوپامین باشد .نتایج شکل  12نشان
میدهد ،با افزایش اولیه نانولولههای اصالحشده ،كاهش بسیار کمی
در پسزنی ديده ميشود و با افزایش غلظت نانولولههای اصالحشده
تغییر چندانی در پسزنی ديده نشده است .این مطلب حاکی از آن
است که عبور مولکولهای آب بیشتر از طریق آبدوستی نانولولههای
اصالحشده انجام شده و ممانعت فضایی نانولولههای اصالحشده
میتواند یونهای بیشتری را پس بزند .در حالت کلی میتوان گفت،
نانولولههای اصالحشده نقش بسیار مؤثری را در عبور مولکولهای
آب ایفا ميكنند.
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جدول  -2مقایسه نتایج مطالعه حاضر با نتایج سایر پژوهشگران در زمینه کاربرد نانولولهها در غشاهای .NF

Table. 2. Comparison of present study results with results of other researchers on the application of nanotubes in NF membranes.
Pure water

Pressure

Feed solution

Feed

Nanotubes amount

)flux (L/m2h

)(bar

)concentration (ppm

solution

)(wt%

18.6

5

200

NaCl

500

CuSO4

62

49

32

9

500

NaCl

)0.04 (HNT-NH2

63

92

98

4

100

Dye

)3 (modified HNT

64

94.9

43

3

500

Dye

)3 (HNT

65

12.3

138

4

1000

NaCl

)0.05 (modified HNT

Ref.
This study

)Rejection (%
96.8
100

افزایش غلظت نانولولههای اصالحنشده به کاهش فضاهای
خالی میان ماتریس پلیمری و نانولوله و افزایش مقاومت عبور
منجر میشود ،در نتیجه پسزنی یونهای سدیم با افزایش غلظت
نانولولههای اصالحنشده افزایش مییابد .تجمع بیشتر نانولولههای
اصالحشده و نشده به فضاهای خالی کمتر ،گرفتگي حفرههاي غشاها و
نقصهای سطحی کمتر منجر میشود که میتواند در افزایش
پسزنی یونها اثرگذار باشد .با توجه به نتایج پسزنی غشاها ،درصد
پسزنی سدیم در غشاي پایه نسبت ب ه تمام غشاهای سنتزشده داراي
نانولولههای اصالحنشده بيشتر است که این موضوع میتواند ناشی از
نقصهای سطحی در اثر افزایش نانولولهها باشد .همانطور که اشاره
شد ،سازوكار حذف فلزات سنگین از غشاهای الیهنازک تحت تأثیر
ضریب نفوذ و اثر دافعه ( Donnanالکتروستاتیکی) است .همچنین،
ساختار فضایی پلیدوپامین و نحوه آرایش مولکولی آن در داخل
نانولولهها میتواند بر جذب مولکولهای آب و عبور آنها از میان
نانولولهها اثرگذار باشد .با افزایش غلظت نانوذرات ،نانولولهها روی
یکدیگر قرار ميگيرند و مقاومت عبور یونها افزایش مییابد که
این موضوع به عبور مولکولهای آب از راه نانولولهها و افزایش
پسزنی غشاها منجر میشود .با افزایش غلظت نانولوله و افزایش
بار سطحی غشاهای الیهنازک ،دفع و پسزنی یونهای سدیم
افزایش مییابد .حداکثر پسزنی یون سدیم ( )97/02%برای غشاي
داراي  0/2%وزنی نانولوله اصالحشده  PDMnO2بهدلیل قرارگیری
نانولولهها روی یکدیگر ،ممانعت فضایی بیشتر و عبور آب از میان
بستر نانولولههاست.
مقایسه عملکرد غشاهای نانوفیلتري الیهنازک داراي نانولولههای منگنز
اکسید

در جدول  2عملکرد غشاهای الیهنازک نانوفیلتري داراي نانولولههای
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)0.1 (PDMnO2

 MnO2با نتایج سایر پژوهشگران در زمینه کاربرد نانولولهها در
غشاهای  NFمقایسه شده است که نشان میدهد ،بهکارگیری
نانولولههای اصالحشده میتواند عملکرد غشاهای الیهنازک از نظر
نفوذپذیری و پسزنی را بهبود بخشد .در این پژوهش ،اصالح سطح
داخلی نانولولههای منگنز اکسید توانست عملکرد پسزنی غشاها را
بهطور چشمگیری بهبود داده و از سوی دیگر ،شار عبوری غشا را
بهمقدار مطلوبی افزایش دهد.

نتیجهگیری
از میان مواد فعال فلزی ،منگنز اکسید ( )MnO2بهدلیل پایداری زیاد،
سازگاری با محیطزیست ،کمهزینهبودن ،سمینبودن ،ذخایر فراوان و
خواص الکتروشیمیایی بینظیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
با افزایش غلظت نانولولهها در الیهنازک ،بار سطحی غشاها افزایش
مییابد ،در نتیجه ،دافعه الکتروستاتیکی (دافعه  )Donnanمیان یونها و
سطح غشاهای الیهنازک و مقدار پسزنی یونها افزایش مییابد.
ساختار فیزیکی نانولولهها میتواند کانالهای جدیدی برای عبور آب
ایجاد كند .افزون بر افزایش زبری سطح و آبدوستی سطح غشا،
ساختار لولهای نانولولهها میتواند مقدار نفوذ آب را زياد كند .با
عبور از میان ساختار نانولولهها مسیر انتقال جرم طوالنی میشود.
اما ،این مسیر میتواند مقاومت انتقال جرم بسیار کمتری در مقایسه با
الیه پلیآمیدی اطراف نانولولهها ایجاد كند .با وجود این ،با افزودن
نانولولهها و ایجاد نقصهای سطحی ممکن است ،نمکها از میان
غشا عبور كنند و پسزنی كاهش يابد .افزایش شار عبوری و بهبود
پسزنی یونها یا تغییرنكردن آن از اهداف بسیار مطلوب این پژوهش
است .حداکثر مقدار شار آب عبوری داراي یون مس ()16/73 L/m2h
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درصد افزایش شار عبوری غشاهای داراي نانولوله اصالحشده نسبت
 است که این مقدار114/8% به غشاهای داراي نانولوله اصالحنشده
.افزایش شار عبوری بسیار تأملبرانگيز است
قدردانی

از حمایت مالی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با اعتبارات پژوهشی
 تشكر وBNUT/955150012/97  وBNUT/389081/97 به شمارههای
.قدرداني ميشود

 افزایشی معادل، وزنی نانولوله اصالحشده0/10% برای غشاي داراي
 آبدوستكردن. را در مقايسه با غشاي پایه نشان میدهد42/14%
نانولولهها و ایجاد حفرههاي کوچک در سطح الیهنازک غشاها به
 حداکثر پسزنی یون سدیم.افزایش شار عبوری منجر شده است
PDMnO2  وزنی نانولوله اصالحشده0/20% ) برای غشاي داراي97/02%(
 ممانعت فضایی بیشتر و،بهدلیل قرارگیری نانولولهها روی یکدیگر
 سنتز نانولولههای، بهطور کلی.عبور آب از میان نانولولههاست
 کم هزینه و اقتصادی است و در عین حالPDMnO2 اصالحشده
.کاربرد آنها در غشاهای پلیآمیدی عملکرد بسیار مطلوبی دارد
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