دوره  ،53شماره 1593 ،1

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

بررسي اثر سولفوناسيون پليمر پايه بر ويژگيهاي الکتروشيميايي
غشاهاي نانوکامپوزيتي تبادل کاتيوني ناهمگن
+

مهسا نعمتی ،سيد محسن حسينی*

اراک ،دانشگاه اراک ،دانشکده فنی مهندسی ،گروه مهندسی شيمی

سيد سياوش مدائنی
کرمانشاه ،دانشگاه رازی ،دانشکده فنی و مهندسی ،گروه مهندسی شيمی ،مرکز تحقيقات غشا

پروانه کرانيان ،فاطمه جدی
اراک ،دانشگاه اراک ،دانشکده فنی مهندسی ،گروه مهندسی شيمی

چكيده :در اين پژوهش غشاهای تبادل کاتيونی ناهمگن بر پايه پلی وينيل کلريد با استفاده از حالل تتراهيدروفوران و
پودر ذرههای رزين تهيه شد .غشاهای مورد نظر با استفاده از روش قالب گيری محلول پليمری ساخته شدند .در ابتدا
اثر سولفوناسيون پليمر پايه غشا و ميزان غلظت آن در ساختار غشا ،بر ويژگیهای الکتروشيميايی غشاها مورد بررسی قرار گرفت.
سپس نمونه بهينه با استفاده از نانو ذرههای اکسيد آهن -نيکل ،دوباره مورد اصالح قرار گرفت .نتيجههای بهدست آمده
نشان می دهد که افزايش ميزان غلظت پليمر سولفونه شده در ساختمان غشاها سبب افزايش ميزان آب آن (از 92/4%
به  )53/1%و ظرفيت تبادل يونی (از  9/7به  )5/9شده است .همچنين غشاهای تهيه شده عدد انتقالی و انتخاب پذيری مناسبی
به ترتيب در بازهی  %25ـ  %21و  %92ـ  %93از خود نشان دادند .ميزان شار يونی غشاها ،با افزايش ميزان غلظت پليمر
سولفونه شده (تا  98درصد وزنی) روند افزايشی داشت و سپس با افزايش بيشتر ميزان غلظت پليمر سولفونه شده
از  98تا  188درصد وزنی به آرامی کاهش يافت .مقاومت الکتريکی غشاها نيز با افزايش ميزان غلظت پليمر عامل دار شده
در بدنه غشا به ميزان  97/6%کاهش يافت .همچنين استفاده از نانو ذرههای آهن اکسيد ـ نيکل در ساختار غشاها،
سبب بهبود عملکرد آنها به صورت چشمگيری شد .غشاهای اصالح شده نانو کامپوزيتی ويژگیهای جداسازی بهتری در مقايسه با
نمونه اصالح نشده از خود نشان دادند .مطالعهها صورت پذيرفته برای صنايع الکترو ـ غشايی بهويژه الکترودياليز کاربری داشته
و میتواند برای بهبود و افزايش ميزان عملکرد سامانهها مورد استفاده قرار گيرد.
واژههاي كليدي :غشای تبادل کاتيونی ناهمگن؛ ساخت /اصالح غشا؛ فعال سازی/سولفوناسيون پليمر پايه؛
ويژگیهای الکتروشيميايی؛ نانو ذرههای اکسيد آهن /نيکل.
;KEYWORDS: Heterogeneous cation exchange membrane; Membrane fabrication/modification
Activation/polymer binder sulfonation; Electrochemical properties; Iron-nickel oxide nanoparticle.
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مقدمه

در سالهای اخير فرايندهای جداسازی غشايي ،كاربردهای
گستردهای را در صنايع گوناگون و حتي در زندگي روزانه انسانها
به خود اختصاص دادهاند ] 3ـ  .[1در اين ميان ،غشاهای تبادل يوني
به عنوان جداسازهای ف عال ،در فرا يندهای دارای نيروی
محركه الکتريکي ،مورد استفاده قرار مي گيرند .اين غشاها
ابزارهای بسيار كارآمدی در فرايندهايي چون نمک زدايي و تغليظ
آبهای شور ،بازيافت فلزهای با ارزش از پساب صنايع ،صنايع
دارويي ،فرايندهای زيست محيطي ،تصفيه پسابها و صنايع
زيستي و ...محسوب ميشوند ] 11ـ  .[1در غشاهای تبادل يون
گروههای باردار به بدنه غشا اتصال يافته و عبور و مرور يونها را
در يک ميدان الکتريکي معين كنترل مي كنند .در غشاهای
تبادل كاتيوني ،آنيونهای تثبيت شده بر روی بدنه پليمر
با كاتيونهای متحرک موجود در درون آن در حالت تعادل الکتريکي
قرار دارند .به علت دفع هم بارها ،غشای تبادل كاتيوني تنها
اجازه عبور به كاتيونها را ميدهد .در مقابل غشای تبادل آنيوني،
كاتيونها را دفع نموده و تنها آنيونها را از خود عبور ميدهد.
اجزای منتقل شونده ميتوانند از فضای خالي موجود بين زنجيرههای
پليمر و تقاطعهای عرضي عبور نمايند ].[1 ،1 ،11
از آنجا كه ويژگيهای الکتروسينتيکي و ساختاری غشاهای
تبادل يون ،عامل مهمي در بهكارگيری اين نوع از غشاها
در فرايندهای جداسازی گوناگون بهحساب ميآيد .ساخت غشاهای
تبادل يون با ويژگيهای شيمي ـ فيزيکي دلخواه و همچنين
هزينه قابل قبول ،گام مهمي در به كار گيری اين نوع از غشاها
در فرايندهای پربازده است ] 11ـ .[11 ،11
از دلخواهترين ويژگيها برای غشاهای تبادل يوني ميتوان
به انتخابگری باال ،مقاومت الکتريکي پائين ،مقاومت مکانيکي مناسب،
شکل پايدار و پايداری شيميايي مناسب اشاره كرد ] 22ـ .[3 ،11 ،22
تغيير گروههای عاملي موجود در بدنه غشا ،انتخاب پليمرهای
گوناگون ،اختالط پليمرها ،استفاده از افزودنيهای متفاوت مانند
نانو ذرهها و سورفکتانتها ،ايجاد پيوندهای عرضي با دانسيتههای
متفاوت در بدنه غشا ،اصالح سطحي غشاها با استفاده از روشهايي
چون پالسما و همچنين پراكندگي يکنواخت گروههای عاملي
در بدنه غشا از جمله راهکارهايي هستند كه تا به حال برای بهبود
ويژگيهای شيمي ـ فيزيکي غشاهای تبادل يون مورد استفاده
قرار گرفتهاند ] 31ـ .[1 ،1 ،11 ،13 ،11 ،11 ،12
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با توجه به محدوديتهای زيست محيطي ،كمبود منابع آبي و
بحران تأمين آبهای شيرين ،لزوم بهكارگيری فرايندهای نوين
جداسازی در نمک زدايي و بازيافت آبهای شور و پسابهای
صنعتي بسيار آشکار است .در اين ميان غشاهای تبادل يون
با عنوان جداسازهای فعال ،نقش بسيار مهمي در بازيابي و تصفيه آب
و پسابهای صنعتي بر عهده دارند .ساخت غشاهای تبادل يوني
ناهمگن با ويژگيهای جداسازی مناسب ،برای استفاده در فرايند
الکترودياليز و به منظور بازيافت و نمکزدايي از پسابهای صنعتي
هدف اصلي اين پژوهش ميباشد .بدين منظور در اين پژوهش
غشاهای تبادل كاتيوني ناهمگن بر پايه پلي وينيل كلريد به كمک
فناوری قالبگيری محلول پليمری و با استفاده از پودر ذرههای
رزين و حالل تتراهيدروفوران تهيه شد و اثر سولفوناسيون پليمر
پايه و بهكارگيری نانو ذرههای آهن اكسيد ـ نيکل به عنوان
ماده افزودني در بدنه غشاها بر ويژگيهای جداسازی آنها
در فرايند نمکزدايي بررسي شد .بر اساس مطالعههای صورت پذيرفته،
پژوهشي همانند با اين مورد يافت نشد.
پلي وينيل كلريد پليمری انعطاف پذير و با دوام بوده و
مقاومت شيميايي و زيستي مناسبي نيز دارد ] 31ـ  .[32سولفوناسيون/
عامل دار كردن پليمر پايه ی غشا نيز با فعالسازی ناحيههای غير فعال،
ميتواند سبب بهبود ويژگيهای الکتروشيمايي آنها شود .همچنين
نانو ذرههای آهن اكسيد ـ نيکل به عنوان ماده افزودني معدني،
برای بهبود ويژگيهای شيمي ـ فيزيکي غشاها مورد استفاده
قرار گرفت .استفاده از مواد پركننده و افزودني معدني به ويژه نانوذرهها
در ساختارهای پليمری به منظور بهبود پايداری مکانيکي ،گرمايي
و شيميايي اين ساختارها در شرايط محيطي خورنده و نيز بهبود
عملکرد جداسازی غشاها ،مورد پژوهش و بررسي قرار گرفته است
] 33ـ  31 ،31ـ  .[1 ،12 ،21 ،21نانو ذرههای مغناطيسي آهن اكسيد ـ نيکل
گروه جديدی از مواد معدني پيشرفته و پايدار مي باشد كه دارای
ويژگيهای ويژهای چون جذب باال است ].[21
در زمان ساخت غشا ،برای پراكندگي بهتر ذرهها در بدنه
غشاها و نيز برقراری تعادل ميان ويژگيهای الکتروشيميايي و
مکانيکي غشاها از دستگاه التراسونيک استفاده مي شود .همگني و
پراكندگي يکنواخت ذرهها در بدنه و سطح غشاهای ساخته شده،
نواحي فعال بيشتری را ايجاد نموده و سبب بهبود ويژگيهای
شيمي ـ فيزيکي غشاهای ساخته شده خواهد شد .در طول
آزمايشها نيز برای بررسي ويژگيهای الکتروشيميايي غشاها
علمي ـ پژوهشي
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بررسي اثر سولفوناسيون پليمر پايه بر ويژگيهای الکتروشيميايي ...

از محلول يوني سديم كلريد استفاده ميشود .نتيجههای بهدست آمده
در فرايندهای الکتروشيميايي بويژه الکترودياليز مفيد خواهد بود.

01

01

ساخت غشاهاي تبادل کاتيوني ناهمگن

ساخت غشاهای تبادل كاتيوني ناهمگن به شرح زير صورت پذيرفت:
در ابتدا ذرههای رزين در دمای  32درجه سلسيوس به مدت
 11ساعت گرمادهي شد و سپس در آسياب گلوله ای به صورت
پودر تبديل شد .پودر تهيه شده با مش  -322+122اندازه بندی شد.
در گام بعدی سولفوناسيون پليمر پايه غشا صورت پذيرفت ].[31
برای سولفوناسيون پليمر پايه (پلي وينيل كلريد) از سولفوريک اسيد
غليظ ( )%11استفاده شد .بدين صورت كه پليمر مورد نظر
در سولفوريک اسيد غليظ به مدت  1ساعت و در دمای  12درجه سلسيوس
قرار گرفت و به خوبي هم زده شد .رنگ پليمر طي فرايند سولفوناسيون
ابتدا به قهوهای روشن و در پايان فرايند به رنگ قهوهای تيره
تبديل شد كه نشان از انجام فرايند مورد نظر مي باشد .سپس
برای متوقف نمودن واكنش ،ظرف دارای مواد در حمام آب و يخ
قرار گرفت .در مرحله بعد محتويات ظرف صاف شد و چندين بار
با استفاده از آب مقطر شست و شو شد .چنانچه واكنش
سولفوناسيون بيشتر از زمان تعيين شده بهطول بينجامد ،پليمر
به اندازه ای سولفونه ميشود كه قابليت حل شدن در آب را خواهد داشت.
بنابراين زمان توقف واكنش بسيار مهم است .در پايان،
پليمر سولفونه شده به آرامي و در دمای  21درجه سلسيوس برای
 32ساعت خشک شد .همچنين برای اطمينان از فرايند سولفوناسيون
پليمر مورد نظر ،پرتو  FT-IRاز هر دو نمونه اوليه و نمونه سولفونه
شده تهيه شد .همانگونه كه در شکل  1ديده ميشود پيک های
ظاهر شده در بازهی  1221و  1121متعلق به گروههای
سولفونيکي مي باشند كه بيانگر انجام فرا يند سولفوناسيون
پلي وينيل كلريد است.
برای تهيه غشاهای مورد نظر ،پليمر پايه با نسبت مشخص در
حالل تتراهيدروفوران ](حالل :پليمر پايه) )[)1:22( (V/W
حل شد .اين فرايند با استفاده از يک همزن مکانيکي و به مدت
 3ساعت صورت پذيرفت .سپس پودر ذرههای رزين با نسبتي معادل
با پليمر پايه ](رزين :پليمر پايه) ) [)1:1( (W/Wبه اين محلول
افزوده شد .برای پراكندگي بهتر ذرهها و جلوگيری از تجمع آنها،
محلول تهيه شده در دستگاه حمام فراصوت قرار داده شد.
استفاده از دستگاه فراصوت با كاهش تجمع ذرهها باعث
علمي ـ پژوهشي
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شکل 1ـ پرتو  FT-IRنمونه پليمر اوليه پلي وينيل کلريد ) (PVCو
نمونه سولفونه شده ).(S-PVC

افزايش ويسکوزيته محلول پليمری شده و سرعت تبخير فيلم
قالب گيری شده را كاهش ميدهد ] .[31 ، 12سرانجام محلول
دوباره به مدت نيم ساعت توسط همزن مکانيکي هم زده شد.
سپس با استفاده از يک فيلم كش ،بر روی يک صفحه شيشه ای
تميز و خشک با ضخامت  122ميکرون قالب گيری شد .غشاهای
تهيه شده در دمای محيط خشک شد و بعد از آن در محلول
سديم كلريد قرار داده شد .ضخامت غشاهای تهيه شده با استفاده از
دستگاه ميکرومتر  12تا  11ميکرون تعيين شد .تركيب محلول
پليمری مورد استفاده جهت ساخت غشاها در جدول  1نشان داده
شده است.
ارزيابي ويژگيهاي الکتروشيميايي غشاهاي تبادل يون

برای اندازهگيری ويژگيهای الکتروشيميايي غشاهای تهيه شده
از سل آزمون غشايي نشان داده شده در شکل  2استفاده شد
] .[1 ،23 ،21اين سل شامل دو بخش است كه توسط غشا
از يکديگر جدا ميشوند .به منظور كمينه كردن اثرهای اليه مرزی
و قطبش غلظتي در مجاورت سطح غشا ،در سرتاسر زمان اندازهگيری
هر دو بخش توسط همزن هم زده ميشوند.
محتواي آب غشا

ميزان آب غشاها با استفاده از تفاوت وزني بين نمونه خيس و
خشک محاسبه ميشود .برای خشک كردن نمونههای خيس،
غشاها در كوره گرما داده ميشوند تا نمونه ها به وزن ثابتي برسند.
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جدول 1ـ ترکيب محلول پليمری مورد استفاده در ساخت غشاهای
تبادل يوني.

در محيط آبي قرار گيرند .سپس محلول موجود با استفاده از محلول
 2/21موالر سديم هيدروكسيد در حضور فنل فتالئين تيتر ميشود.
ظرفيت تبادل يوني غشاء با استفاده از معادله زير محاسبه ميشود
]:[3 ،11 ،21 ،11

نمونه 1

نسبت اختالط پليمرهای پايه
)( ،(w:wپلي وينيل كلريد  :پلي وينيل كلريد سولفونه)
2/2 :122

نمونه 2

12 :12

() 2

نمونه 3

22 :12

نمونه 1

12 :12

در اين معادله  aمعادل ميلي اكي واالن گروه های تبادل يوني
غشا و  Wdryوزن نمونه غشاء خشک ميباشد.

نمونه 1

12 :22

نمونه 1

122 :2.2

غشا

شکل  0ـ شمايي از سل مورد استفاده در اندازه گيری خواص
الکتروشيميايي غشای تبادل يون )1( :الکترود پالتين )0( ،آهنربا،
( )5همزن )0( ،روزنه خوراک )3( ،واشر الستيکي )0( ،غشا.

معادله زير بـرای محاسـبه ميـزان آب غشـاها مـورد اسـتفاده
قرار ميگيرد ]:[1 ،1 ،11 ،21 ،11
()1
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برای كاهش ميزان خطا در اندازه گيری ها ،آزمايش سه مرتبه
برای هر نمونه انجام شد و سپس ميانگين آن گزارش شد.
ظرفيت تبادل يوني

ظرفيت تبادل يوني غشاها با استفاده از روش تيتراسيون تعيين شد.
برای اندازه گيری ظرفيت تبادل يوني غشاها ،ابتدا نمونههای غشا
كه در محلول هيدروكلريک اسيد قرار داشته و به شکل هيدروژني
درآمده اند در محلول يک موالر سديم كلريد قرار ميگيرند
تا به شکل سديمي درآيند و يونهای هيدروژن آزاد شده و
110
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 a
IEC  
 Wdry


پتانسيل ،عدد انتقال و انتخابگري غشاي تبادل کاتيوني

زماني كه دو سطح يک غشای تبادل يوني در تماس با يک محلول
با غلظتهای گوناگون قرار ميگيرد ،يک پتانسيل الکتريکي در سراسر
غشا پديد ميآيد .اندازه اين پتانسيل به ويژگيهای الکتريکي غشا،
نوع و غلظت محلول الکتروليت بستگي دارد .پتانسيل غشا
به دست آمده از جمع جبری پتانسيل نفوذی و پتانسيل دونان
ميباشد ] .[1 ،1 ،23اين پارامتر برای يک غشای متعادل
با استفاده از محلول سديم كلريد و با استفاده از غلظتهای  2/1و 2/21
در دو سمت غشا ،در شرايط محيطي اندازهگيری ميشود.
برای كاهش پديده پالريزاسيون غلظتي در هر دو بخش و روی
سطح غشا ،در طي آزمايشها ،هر دو بخش دارای الکتروليت
همواره به كمک هم زن مکانيکي هم زده شده و به گردش در ميآيند.
اختالف پتانسيل بهوجود آمده در سراسر غشا به كمک اتصال
هر دو بخش دارای محلول الکتروليت به همراه الکترودهای كالومل اشباع
(پل های نمکي) به يک مولتي متر ديجيتال اندازه گيری ميشود.
پتانسيل بهدست آمده برای غشا به كمک معادلهی نرنست
به شکل زير محاسبه ميشود ]:[1 ،11 ،21 ،12 ،13
 RT   a1 
1 
 ln  
 nF   a 2 



()3

tim

2

E Measure 

tim

كه در اين معادله عدد انتقال يونهای با بار مخالف در بدنه
غشا R ،ثابت جهاني گازها T ،دما n ،ظرفيت الکتريکي يونهای
با بار مخالف a1 , a2 ،فعاليت الکتروليت های در تماس با غشا
ميباشند .انتخاب پذيری يوني غشا نيز به صورت كمي بر اساس
ميزان اختالف مهاجرت يونهای با بار مخالف و يونهای موافق
از طريق غشا به صورت زير بيان ميشود ]:[1 ،11 ،12 ،13
() 1

t im  t
1 t

Ps 
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كه در اين معادله
در محلول ميباشد ].[11

t0
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عدد انتقالي يونهای با بار مخالف

اندازهگيري تراوش پذيري/شار يوني غشاها

برای اندازهگيری تراوش پذيری /شار يوني غشاها از محلول
سديم كلريد استفاده ميشود .پتانسيل الکتريکي مستقيم به همراه
ولتاژ بهينه به كمک الکترودهای پالتين در سراسر سل برقرار ميشود.
در طي فرايند ،به علت واقع شدن واكنشهای آندی و كاتدی،
يونهای مخالف با عبور از غشا از بخش رقيق به غليظ
مهاجرت ميكنند.
()1

2H2O  2e  H2  2OH 

()1

2Cl  Cl2  2e

با توجه به واكنش های آندی و كاتدی اتفاق افتاده ،مقدار
كاتيونهای عبوری از غشاء تبادل كاتيوني به سمت بخش غليظ
برابر با هيدروكسيد توليدی در بخش كاتدی مي باشد كه سبب
افزايش  pHو هدايت اين منطقه ميشود .با استفاده از اين
تغييرهای هدايت و  ،pHميزان تراوش يونها  /شار يوني
قابل محاسبه خواهد بود ] 21ـ :[21
()3

n
At

N

كه در اين معادله  Nشار يوني n ،مولهای عبوری
از غشا (كاتيونها) A ،سطح غشاء و  tزمان فرايند ميباشد.
اندازه گيري مقاومت الکتريکي غشاها

مقاومت الکتريکي غشاهای تبادل يوني بهواسطه معادله مستقيمي
كه با مصرف انرژی فرايند الکترودياليز دارد از عاملهای مهم
محسوب ميشود .مقاومت الکتريکي غشاها در يک سل از جنس
پيركس كه دارای دو الکترود پالتيني ميباشد اندازهگيری ميشود.
آزمايشها با استفاده از محلول  2/1موالر كلريد سديم صورت
ميپذيرد .در ابتدا يک غشا متعادل در سل نصب مي شود.
سپس محلول الکتروليت مورد نظر در دمای  21درجه سلسيوس
در سل قرار ميگيرد .سپس مقاومت الکتريکي مجموعه حاضر
با استفاده از يک پل جريان متناوب اندازهگيری ميشود .در مرحله
بعد غشا خارج شده و مقاومت مجموعه دوباره و بدون حضور
غشا اندازهگيری ميشود .مقاومت الکتريکي غشای مورد نظر
علمي ـ پژوهشي
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با استفاده از تفاضل دو مقاومت بهدست آمده قابل محاسبه ميباشد
] .[23 ،21 ،21 ،13مقاومت الکتريکي سطحي غشا با استفاده از
معادله زير قابل محاسبه ميباشد:
r  RmA

()1

كه در اين معادله  Aسطح غشای مورد آزمايش و  Rmمقاومت
غشا ميباشد.
نتيجهها و بحث
محتواي آب و ظرفيت تبادل يوني غشاها

همانگونه كه در شکل  3نمايش داده شده است ،افزايش
ميزان پليمر سولفونه شده در ساختار غشاهای تبادل كاتيوني،
سبب افزايش ميزان محتوای آب غشاها شده است .اين مسئله
به علت خاصيت آبدوستي گروههای سولفونيکي موجود در پليمر
سولفونه شده ميباشد كه سبب بهبود خاصيت آبدوستي غشاها و
افزايش ميزان جذب آب توسط غشا شده است .مقدار مناسب
آب غشا سبب ايجاد كانالهای مناسبي برای انتقال يونها شده
و انتخاب پذيری غشا را بهبود ميبخشد .همچنين ميزان باالی
آب غشا ،كانالهای عريضي را در بدنه غشا ايجاد مينمايد
و در نتيجه با فراهم كردن امکان عبور يونهای هم بار ،انتخابپذيری
غشاها را كاهش ميدهد .افزون بر آن ميزان باالی آب غشا
سبب تورم زياد غشا و سستي ساختار آن خواهد شد .نتيجههای
بهدست آمده در شکل  3نشان ميدهد كه افزايش ميزان
پليمر سولفونه شده در بدنه غشاها سبب افزايش ظرفيت تبادل
يوني از  2/3تا  3/2ميلي اكي واالن بر گرم شده است .اين مسئله
به علت افزايش ميزان گروههای عاملي سولفونيکي غشا بهوسيله
پليمر سولفونه شده مي باشد كه سبب افزايش فعل و انفعالهای
يوني با سطح غشا شده و ظرفيت تبادل يوني را افزايش داده است.
جهت بررسي همزمان محتوای آب و ظرفيت تبادل يوني غشاها و
بهينه نمودن عملکرد آنها ،پارامتری با عنوان غلظت گروههای
ثابت درون غشا به كمک معادله زير مطرح ميشود:
()1



IEC
F.I.C  

Water
content



نتيجههای مربوط به محاسبه غلظت گروه های ثابت درون
غشاها در شکل  1آورده شده است.
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50
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0/0
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محتوای آب ()%

5/1

9/3
9

51

0/7
0/0
0

11/3

0/3

09
7

0

3

0

5

0

1

00

نمونه غشا

()111:1

()1:111( )11:91( )01:01( )01:01( )01:01

نمونه غشا

0

غلظت گروههای ثابت (ميلي اکي واالن  /گرم آب)

ظرفيت تبادل يون (ميلي اکيواالن  /گرم)
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شکل 5ـ ميزان آب و ظرفيت تبادل يوني غشاهای تبادل کاتيوني تهيه شده
با ترکيبهای گوناگوني از اختالط پليمر پايه (پلي وينيل کلريد :پلي
وينيل کلريد سولفونه).

شکل 0ـ تأثير نسبت اختالط پليمر پايه (پلي وينيل کلريد :پلي وينيل کلريد
سولفونه) بر غلظت گروه های عامل ثابت غشا.

پتانسيل ،انتخاب پذيري و عدد انتقالي غشاها

سپس ميزان شار يوني غشاها با افزايش بيشتر ميزان
غلظت پليمر سولفونه شده در پايه غشا به آرامي كاهش مييابد.
اين مسئله ميتواند به علت از كاهش غلظت گروههای ثابت درون
غشا و نيز برهمکنش ميان پليمر سولفونه شده و ذرههای رزين و
يا احاطه شدن ذرههای رزين توسط پليمر سولفونه باشد كه
عملکرد يوني ذرههای رزين را محدود و شار يوني غشا را
كاهش ميدهد.

پتانسيل ،عدد انتقالي و انتخاب پذيری غشاهای تهيه شده
به ترتيب در بازهی  11-11ميلي ولت %13 -%11 ،و %11 -%11
اندازهگيری شد كه رفتار دلخواهي را نشان ميدهد .اين عملکرد
به علت ميزان مناسب محتوای آب و ظرفيت تبادل يوني غشاهای
تهيه شده ميباشد كه سبب بهبود پديده دفع دونان در سراسر
غشاء شده و در نتيجه عدد انتقالي و انتخاب پذيری مناسبي
ايجاد ميكند ].[1 ،1 ،21 ،12

مقاومت الکتريکي غشاها
تراوش پذيري /شار يوني غشاها

در طول فرايند الکترودياليز يونها با عبور از غشا ،از بخش
رقيق به بخش غليظ ميروند .با توجه به واكنشهای آندی و
كاتدی ،ميزان عبور كاتيونها از غشا با ميزان توليد يونهای
هيدروكسيد در بخش كاتدی مساوی است .بنابراين ميزان تراوش
و عبور يونها از غشا به كمک اندازهگيری ميزان تغيير هدايت
در بخش غليظ و يا تغيير  pHدر بخش كاتدی قابل محاسبه ميباشد.
نتيجههای ارايه شده در شکل  1نشان ميدهند كه ميزان شار
يوني /تراوشپذيری غشاها در ابتدا با افزايش ميزان پليمر سولفونه شده
تا  12درصد وزني در بدنه غشاها ،افزايش مييابد و همانگونه كه
پيشتر در شکل  1بحث شد ،اين مسئله به علت افزايش ميزان
غلظت گروههای ثابت درون غشاها و در پي آن ايجاد كانالهای
عبور مناسب يوني در ساختمان غشاها ميباشد كه شار يوني را
افزايش ميدهد.

110

مقاومت الکتريکي غشا اثر مهمي بر ميزان مصرف انرژی
در سامانههای الکترودياليز دارد .نتيجههای بهدست آمده در شکل 1
نشان ميدهد كه مقاومت الکتريکي غشاها با افزايش ميزان
غلظت پليمر سولفونه شده در ساختمان غشا كاهش مييابد.
اين مسئله به علت افزايش ميزان محتوای آب غشاها و ايجاد كانالهای
عريض انتقال يون در بدنه غشا ميباشد كه كانالهای انتقال
يوني وسيعي را در بدنه غشا ايجاد نموده و انتقال يونها را
آسان ميكند و در نتيجه مقاومت الکتريکي غشا را كاهش ميدهد.
ساخت و ارزيابي غشاهاي نانوکامپوزيتي

در اين مرحله ،نمونه غشای شماره چهار "دارای  12درصد وزني
پليمر سولفونه شده" ،بر اساس ويزگيهای بهدست آمده ،به عنوان
غشای بهينه انتخاب شد و توسط نانو ذرههای آهن اكسيد ـ نيکل
(پودر سفيد رنگ  Fe2NiO4با اندازه ذرههای كمتر از  12نانومتر
علمي ـ پژوهشي
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جدول 0ـ مقايسه عملکرد الکتروشيميايي غشاهای نانوکامپوزيتي تهيه شده حاوی نانو ذرات آهن اکسيد ـ نيکل با نمونه اصالح شده
بدون نانو ذره (نمونه غشای شماره  )0و نمونه اصالح نشده (نمونه شماره .)1

غشاء

عدد انتقال
()%

انتخاب پذيری ()%

شار يوني
)(mol/m2s121

مقاومت الکتريکي
(اهم.سانتي متر مربع)

غشای شماره 1

> 11

> 11

3/1

< 22

غشای شماره 1

< 12

< 13

1/3

> 13/1

غشای نانو كامپوزيتي
(دارای  % 2/1وزني نانو ذره)

< 13

< 11

1/1

> 11

غشای نانو كامپوزيتي
(دارای  % 1/2وزني نانو ذره)

< 11

< 11

1/1

> 12

9

7/3
7
0/3
0

فالکس (مول  /متر مربع ثانيه) 113 

0

()1:111( )11:91( )01:01( )01:01( )01:01( )111:1

نمونه غشا

01
10
10
10
10

(0-)111:1

(0-)01:01

(1-)1:111

11

مقاومت الکتريکي (اهم سانتي متر مربع)

0/3

00

نمونه غشا

شکل  3ـ شار يوني غشاهای تبادل کاتيوني تهيه شده با ترکيبهای
گوناگوني از اختالط پليمر پايه (پلي وينيل کلريد :پلي وينيل کلريد سولفونه).

شکل  0ـ تأثير نسبت اختالط پليمر پايه (پلي وينيل کلريد :پلي وينيل کلريد
سولفونه) بر مقاومت الکتريکي غشاهای تبادل يون.

و خلوص باالی  11درصد ،محصول شركت  )Aldrichبـه ميـزان
 2/1و  1درصد وزني ،مورد اصالح دوباره قرار گرفت .همـانگونـه
كــه در جــدول  2گــزارش شــده اســت اســتفاده از نــانو ذرههــای
آهن اكسـيد ـ نيکـل ،سـبب بهبـود چشـمگير عملکـرد غشـاها
شده است .نتيجهها نشان مـيدهـد كـه غشـاهای اصـالح شـده
نانو كامپوزيتي عدد انتقال و انتخابپذيری باالتری در مقايسـه بـا
نمونه اصالح نشده دارند .اين رفتار را ميتوان با توجـه بـه تغييرهـای
ابعادی كانالهای عبـور يـوندر غشـا توصـيف نمـود كـه سـبب
تقويت تسلط گروههای عامل يوني بر عبور و مرور يونها شـده و
در نتيجه افزايش انتخابپذيری و عدد انتقالي را به دنبال خواهد داشـت.
در حقيقت وجود نانو ذرهها در بدنـه غشـاها سـبب باريـک شـدن
كانالهای يوني شده و در نتيجه ،احاطهی گروههای عاملي غشا را

بر عبور و مـرور يـونهـا تقويـت مـي نمايـد .همچنـين غشـاهای
نانوكـــامپوزيتي ،شـــار يـــوني و هـــدايت الکتريکـــي بـــاالتری را
در مقايسه با نمونه بدون نانو ذره از خود نشان دادند كـه بـه علـت
خاصيت جذب باالی نانو ذرههای اكسيد آهن ـ نيکل ميباشد .اين امـر
سبب افزايش چگالي بار سطحي و تقويت نواحي فعـال در غشـاها
ميشـود كـه موجـب بهبـود شـدت ميـدان الکتريکـي يکنواخـت
در اطراف غشا شده و انتقال يون بين محلول و غشا را آسان مـينمايـد
و در نتيجه شار يوني را افزايش ميدهد .وجـود ناحيـههـای فعـال
در سطح غشا با تقويت ميـدان الکتريکـي ،سـبب كـاهش پديـده
پالريزاسيون نيز خواهد شد.
همچنين مقايسهای ميان برخي ويژگيهای انتقالي غشای
ساخته شده در اين پژوهش با ساير پژوهشهای گزارش شده
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جدول 5ـ مقايسه بين ويژگيهای انتقالي غشای بهينه در اين پژوهش با برخي پژوهشهای ديگر.

نمونه غشاء بهينه

ظرفيت تبادل يوني
(ميلي اكي واالن/گرم)

شار
(مول )12 .s.m2 /

مقاومت الکتريکي
(اهم.سانتي متر مربع)

][ 1

2.1

3.3

11.2

][13

1.1

3.1

11.1

][11

2.1

1.2

12.3

(تحقيق حاضر)

3.2

1.3

11.1

جدول 0ـ مقايسه بين ظرفيت تبادل يوني غشای بهينه ساخته شده
در اين پژوهش با برخي غشاهای تجاری.

نمونه غشا

ظرفيت تبادل يوني (ميلي اكي واالن/گرم)

نمونه بهينه اين پژوهش

3.2

Fumasep1 FKE

>1

Ralex1 CMH-PES

2.2

Neosepta1 CMX

1.1 -1.1

و نيز تعدادی غشاهای تجاری صورت پذيرفت .نتيجههای داده شده
در جدولهای  3و  ،1نشان از عملکرد قابل رقابت نمونه ساخته شده
با ساير نمونه های گزارش شده مي باشد.
نتيجهگيري

نتيجههای بهدست آمده نشان دهنده ی تغييرهای دلخواهي
در ويژگيهای الکتروشيميايي غشاها با افزودن پليمر سولفونه شده
به ساختار غشا ميباشد .بدين صورت كه افزايش ميزان غلظت
پليمر سولفونه شده در ساختمان غشاها سبب افزايش ميزان آب و
ظرفيت تبادل يوني غشاها شد .همچنين غشاهای تهيه شده
عدد انتقالي و انتخاب پذيری در بازهی  %13 -%11و %11 -%11

1

نشان دادند .نتيجهها نشان ميدهند كه ميزان شار يوني/
تراوش پذيری غشاها در ابتدا با افزايش ميزان غلظت پليمر
سولفونه شده تا  12درصد وزني در ساختمان غشاها ،افزايش مييابد.
سپس تراوش /شار يوني غشاها با افزايش بيشتر ميزان غلظت
پليمر سولفونه شده به آرامي كاهش مييابد .مقاومت الکتريکي
غشاها با افزايش ميزان غلظت پليمر عامل دار شده در بدنه غشا نيز
كاهش مييابد .همچنين استفاده از نانو ذرههای آهن اكسيد ـ نيکل
در ساختار غشاها ،سبب بهبود عملکرد آنها در حد قابل شد.
نتيجههای بهدست آمده نشان ميدهد كه غشاهای اصالح شده
نانو كامپوزيتي ويژگيهای جداسازی باالتری در مقايسه با نمونه
بدون نانو ذره (اصالح نشده) دارند .نتيجههای بهدست آمده برای
صنايع الکترو ـ غشايي بهويژه الکترودياليز كاربرد داشته و ميتواند
جهت بهبود و افزايش عملکرد سامانهها مورد استفاده قرار گيرد.
قدرداني

نويسندگان مقاله از دانشگاه اراک به جهت حمايت مالي از اين
كار پژوهشي ،كمال تشکر و قدر داني را دارند.
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