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چكيده :غشاهاي زمينه آميخته تشکيل شده از زمينه پليمري و ذرات معدني پراکنده در اندازههاي نانو ،نوع تازهاي
از غشاها هستند که براي از بين بردن محدوديت غشاهاي پليمري توسعه داده شدهاند .در اين پژوهش غشاهاي زمينه آميخته
پلييورتان استري بر پايه پليکاپروالکتون ) (PCLداراي  7درصد وزني نانوذرههاي سيليکاي اصالح نشده و
سيليکاي فلوئوره با روش قالبگيري حالل تهيه شدند .غشاهاي نانوکامپوزيتي ساخته شده توسط روشهاي
گوناگون مانند  DSC ،FT-IRو  TGAمورد شناسايي قرار گرفتند .ويژگيهاي جداسازي غشاهاي تهيه شده برروي
پساب مجتمع پتروشيمي شيراز به وسيله سامانه اسمز وارون آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت .نتيجههاي
بهدست آمده از غشاهاي پلييورتان /سيليکا نشان داد که غشاي داراي نانوذرههاي سيليکاي فلوئوره نسبت به سيليکا
اصالح نشده بازدهي مناسبتري براي پسدهي آمونياک از پساب موردنظر به ميزان  26درصد در فشار  11بار داشت.
افزايش فشار عملياتي تا  61بار باعث افزايش ميزان شار عبوري از غشاها شد اما بازدهي را تا حد چشمگيري کاهش داد.
واژههاي كليدي :جداسازي؛ غشا؛ زمينه آميخته؛ پلي يورتان؛ سيليکا.
KEYWORDS: Separation; Mixed matrix membrane; Polyurethane; Silica.

مقدمه

در مجتمع پتروشيمي شيراز در هر ساعت حدود  01تن آب مقطر
به علت آلوده شدن به آمونياک از سامانه تخليه شده و آب جديد
جايگزين ميشود افزون بر اينکه اين مساله بسيار هزينه بر است
باعث آلودگي مح يط زي ست و آبهاي سطحي م يشو د.

با توجه به بحران جهاني آب و کمبود آب در کشور ،تصفيه
اين پسابها براي استفادهي دوباره از آب و جلوگيري از آلودگي
ساير آب ها بسيار مهم است که در اين راستا ميتوان از فناوري
غشايي استفاده کرد.
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استفاده از جداسازي غشايي امروزه در صنايع شيميايي جايگاه
خاصي در فرآيندهايي چون اسمزمعکوس  ،جداسازي گازي  ،صنايع
دارورساني ،دياليز وغيره دارد ] .[0-3ويژگي اساسي غشا کنترل نرخ
تراوايي مواد شيميايي است .غشاها با توجه کاربردهايي که دارند هدف
خاصي را دنبال ميکنند .در کاربردهاي جداسازي هدف اين است که
يک جزء از مخلوط  ،آزادانه از غشا عبور کند در حالي که از عبور ساير
اجزاء جلوگيري مي کند .در اين پژوهش به يکي از مهمترين کاربردهاي
فرايندهاي غشايي که جداسازي توسط سامانه اسمز معکوس است
پرداخته شده و ويژگي آنها مورد بررسي قرار گرفته است .بهبود
عملکرد و افزايش راندمان غشا در موارد کاربردي آنها ،تأثير مستقيم
بر اقتصاد فرايند دارد .بنابراين شناسايي عاملهاي تأثيرگذار بر بهبود
توانمندي غشاء در جداسازي توسط اسمزمعکوس از نيازهاي
دستيابي به اين هدفها است ].[4
آميزه کردن پليمرهاي گوناگون براي ساخت غشاهايي
با ويژگيهاي برتر نسبت به اجزاي خالص اوليه آميزه به منظور
افزايش راندمان جداسازي همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است.
بازده جداسازي غشاهاي آميزهاي به طور عمده به ترکيبدرصد،
خواص انتقال و ريزساختار فازها مرتبط ميباشد.
در غشاهاي آميزهاي همگن ،تراوايي تحت تأثير برهمکنش
بين اجزاي سازنده آميزه ميباشد ،در حالي که در غشاهاي آميزهاي
ناهمگن ،پديدههاي بين سطحي و الستيکي و يا شيشهاي بودن
اجزاي آميزه تأثير بهسزايي بر تراوايي غشاهاي آميزهاي دارد.
در سامانه آميزهاي ناهمگن ،جدايش فازها در مقياس ريز يا درشت
ممکن است رخ دهد .ميزان ناهمگني و روش ساخت غشا ميتواند
بر خواص انتقالپذيري غشاي نهايي تأثيرگذار باشد ]. [5 ، 6
جداسازي توسط فناوري غشايي راندمان بااليي دارد و نسبت
به روشهاي سنتي پيشين از مواد شيميايي بسيار کمتر استفاده ميشود
و حتي در بسياري موارد از هيچگونه ماده شيميايي استفاده نميشود.
مطالعات نشان ميدهد افزون بر اختالط پليمرهاي آلي ،اختالط
پليمرهاي آلي و غيرآلي و همچنين افزودن پرکنندههاي غيرآلي،
عملکرد غشا را مي تواند بهبود بخشد ].[7
فالحزاده و همکاران توانستند توسط غشاي نانوساختار الياف
توخالي پلياترسولفون در حالت بهينه عملياتي يعني فشار ، 1bar
سرعت جريان پايين و غلظت پايين خوراک ،گازوئيل موجود
در پسابهاي صنعتي را به طور کامل جدا کنند ولي افزايش فشار،
سرعت جريان و غلظت خوراک راندمان پايين تري داشت ].[8

)(UF

سوککسي و همکاران به وسيله غشاهاي الترافيلتراسيون
و انتخاب حالل مناسب الکل – آب با غلظت  61درصد توانستند
پليفنل توليد شده در پسماند ميوههاي گرمسيري را جداسازي کنند.
ساير غلظتهاي حالل عملکرد ضعيفتري داشتند .پليفنل
از آنتياکسيدانهاي بسيار کاربردي ميباشد ].[9
التربوک و همکاران توانستند با استفاده از غشا الياف توخالي
از جنس پليپروپيلن ،آمونياک موجود در آب را در  pHخنثي
از غلظت حدود  7گرم بر ليتر به نزديک  0گرم بر ليتر برسانند و
راندمان  71درصدي را داشته باشند ].[01
فيليپ و همکاران توانستند با استفاده از غشاهاي نانوفيلتراسيون
پليآميدي و سامانه اسمزمعکوس در فشار  16barو دماي محيط،
آمونياک موجود در سامانههاي آبزيپروري با غلظت حدود
 01ميليگرم بر ليتر را با راندمان  75درصد جداسازي نمايند.
افزايش آمونياک در آب سميت بااليي بر روي آبزيان دارد و
بايد به طور دايم ميزان آمونياک موجود در آب کنترل شود ].[00
پلييورتانها با مشخصات شيميايي دلخواه و ميکروساختارهاي
متفاوت مي توانند گزينه مناسبي در ساخت غشاهاي پليمري
باشند .پلييورتان ها موادي هستند که از قطعههاي( )0سخت
يورتان /اوره و بخشهاي نرم پلياتر /پلي استر تشکيل شدهاند.
قطعه هاي سخت آن از واکنش دي ايزوسياناتها با ديال/
ديآمين و بخشهاي نرم آن شامل يک ماکرومولکول اتري يا
استري با وزن مولکولي باال مي باشد .تنوع در مواد اوليه
پلي يورتان ساختارهاي متنوع با خواص متفاوتي را فراهم ميکند.
وجود گروههاي به شدت قطبي و بازي يورتاني در کنار
بخشهاي نرم با قطبيتهاي گوناگون از نوع استري (قطبي)
يا اتري (کمتر قطبي) در ساختار باعث شده است که گزينهاي
مناسب براي کاربردهاي غشايي باشد ] .[01 ،03يکي از مهمترين
روش هاي عملي براي بهبود عملکرد غشاهاي پليمري ترکيب
مواد غيرآلي با غشا پليمري است .نتيجه آن ظهور غشاهاي
بستر آميخته( )1و نانوکامپوزيتي است که دستيابي به مشخصههاي
عملياتي بهتر از جمله گزينش پذيري باالتر و مقاومت به فشار را
فراهم مينمايند.
نانوذره سيليکا فلوئوره که در اين پژوهش استفاده شده است
به دليل داشتن پيوندهاي  C-Fبر روي سطحش ،آبگريز بوده و
انتظار ميرود با افزودن به غشا پلي يورتان باعث افزايش خاصيت
آبگريزي آن شود ].[04

)6( Mixed Matrix

)1( Segments
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در اين پژوهش از نانوکامپوزيتهاي يلييورتان بر پايه
پليکاپروالکتون و نانوذرات معدني سيليکا و سيليکاي فلوئوره براي
تصفيه پساب آلوده به آمونياک در مجتمع پتروشيمي شيراز به روش
اسمزمعکوس استفاده شده است .همچنين غشاهاي آماده شده
با آزمونهاي گوناگون مانند  DSC ،FT-IRو  TGAمطالعه شد و اثر
نوع نانوذره و فشار عملياتي بر بازدهي جداسازي بررسي شد.
بخش تجربي
مواد و روشها

پليکاپروالکتون ) (Mw= 2000 g/molبه عنوان پليال 0 ،و4
بوتانديال به عنوان زنجيرافزا ،ايزوفرنديايزوسيانات((IPDI) )0
به عنوان بخش سخت زنجير پلييورتان ،دي -متيلفرماميد
به عنوان حالل و ديبوتيل تين دي لورات به عنوان کاتاليست
از شرکت مرک آلمان تهيه شدند .سيليکاي اصالح نشده به عنوان
نانوذره معدني در غشا نانوکامپوزيتي مورد استفاده قرار گرفت و
از شرکت سيگما-آلدريچ تهيه شد .نانوذره سيليکاي اصالح شده
بر پايه سيليکاي فلوئوره مطابق با روش ارايه شده در پژوهشهاي
پيشين تهيه شد ].[04
واکنش پليمرشدن پلييورتان در يک راکتورشيشهاي
 151ميليليتري با درپوش تفلوني (با  3ورودي) انجام شد.
به منظور اطمينان از خشک بودن راکتور ،پيش از استفاده بهمدت
 14ساعت در دماي  95درجه سلسيوس قرار گرفت .يکي از
وروديهاي راکتور براي ورود ميله همزن ،يکي ديگر براي ورود
نيتروژن خشک و ديگري براي ورود مواد اوليه استفاده شد.
از همزن مکانيکي ساخت شرکت هايدولف (آلمان) استفاده شد.
پره همزن از نوع لنگري بوده که امکان اختالط مناسب مواد اوليه
و پليمر توليدي را در هنگام واکنش را فراهم ميکرد.
گاز نيتروژن با خلوص  99/99درصد (شرکت اردستان گاز-
ايران -اصفهان) ابتدا از يک بستر سولفوريک اسيد غليظ عبور داده شده
و پس از گذشتن از يک بستر سيليکاژل بهمنظور اطمينان
از نبود رطوبت در جريان گاز به راکتور وارد ميشد .مواد اوليه توسط
يک پيپت و از ورودي تعبيه شده در درب راکتور ،به محيط واکنش
افزوده ميشد .براي اطمينان از رسيدن به دماي مورد نياز براي انجام
واکنش از يک حمام روغن سيليکون استفاده شد .شکل  0سامانه و
تجهيزات مورد استفاده در سنتز پلي يورتان را نشان مي دهد.
)7( Bulk
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شکل 1ـ تصويری از راکتور آزمايشگاهي مورد استفاده در تهيه پلييورتان.
روش تهيه پلييورتان استري بر پايه پليکاپروالکتون

پلييورتانها از روش دو مرحلهاي تهيه شدند .در روش تهيه
دو مرحلهاي ابتدا ديايزوسيانات به همراه پليال وارد ظرف
واکنش شده و واکنش تا اتمام دي ايزوسيانات پيش ميرود.
در اين مرحله يک پيش پليمر با وزن مولکولي باال تهيه ميشود.
اين پيشپليمر خواص مکانيکي مناسبي ندارد ،از اين جهت
در مرحله دوم واکنش ،پيشپليمر تهيه شده با زنجيرافزا وارد ظرف
واکنش شده و با گسترده شدن زنجيره ،پلييورتان با ويژگيهاي و
وزن مولکولي مناسب توليد خواهد شد ].[05
واکنش تهيه پلييورتان به رطوبت بسيار حساس است بنابراين
مواد اوليه مورد استفاده در تهيه بايد پيش از استفاده بهطور کامل
خشک شوند .بدين منظور تمام پليالها پيش از استفاده به مدت
 14ساعت در آون خالء و در دماي  85درجه سلسيوس خشک شدند.
0و -4بوتان ديال که به صورت مايع است توسط غربال
مولکولي( )1با اندازه  4انگسترم خشک شد و دي ايزوسياناتهاي
مورد استفاده بدون هيچ نوع آمادهسازي مورد استفاده قرار گرفتند.
در تهيه پلييورتانهاي بر پايه  ،PCLواکنش پليمرشدن
به صورت تودهاي( )3انجام پذيرفت .واکنش پليمرشدن دو مرحلهاي
)1( Isophorone Diisocyanate
)6( Molecular Sieve
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شکل 2ـ ساختار شيميايي پلييورتان استری بر پايه پليکاپروالکتون.

با ورود پليال خشک به مقدار معين به داخل ظرف واکنش شروع شد.
به منظور همدما شدن پليال با دماي انجام واکنش ،راکتور
به مدت  31دقيقه در دماي  85 -91درجه سلسيوس در حمام روغن
سيليکون قرار داده شده و همراه با عبور مداوم گاز نيتروژن
به همزده شد .سپس ديايزوسيانات بهصورت قطرهاي و
به آرامي به محيط واکنش افزوده شد.
از کاتاليست ديبوتيل تين دي لورات ( )DBTDLپس از
افزودن دي ايزوسيانات ،براي تکميل واکنش و سرعت بخشيدن
به انجام واکنش ،استفاده شد .واکنش مرحله اول به مدت  1/5ساعت
با واکنش ديايزوسيانات با پليال براي تهيه پيشپليمر ادامه يافت.
پس از پايان واکنش مرحله اول و تهيه يک فراوردهاي گرانرو
با افزودن زنجيرافزا به محيط ،واکنش مرحله دوم (واکنش زنجيرافزايي)
انجام پذيرفت.
در اين مرحله زنجيرافزا (0و -4بوتان ديال) به صورت
مستقيم وارد ظرف واکنش شد .پس از اختالط شديد به مدت
نيم ساعت در دماي  81درجه سلسيوس ،فراورده از ظرف واکنش
خارج شد و به مدت  14ساعت در آون با دماي  95درجه سلسيوس
بهمنظور اطمينان از تکميل واکنش قرار گرفت .تمام پليمرها
با نسبت مولي (پليال/ديايزوسيانات /زنجيرافزا) به ترتيب برابر
( )3/4/0تهيه شدند .ساختار شيميايي پلييورتان استري بر پايه
پليکاپروالکتون که براي اين منظور سنتز شده است در شکل 1
نشان داده شده است.
روش ساخت

غشاهاي نانوکامپوزيتي پلييورتان بر پايه

پليکاپروالکتون

ابتدا پلييورتانهاي تهيه شده در حالل  DMFبا غلظت
 01درصد وزني در دماي  51 °Cحل شدند .سپس محلول به دست آمده
63

پس از عبور از يک صافي آماده ريخته گري و ساخت غشا
به روش جدايي فازي گرمايي ميشدند ] .[06براي تهيه غشاهاي
نانوکامپوزيتي شامل نانوذرات سيليکا و سيليکاي فلوئوره (شکل )3
پيش از اينکه محلول از صافي عبور داده ميشد ،نانوذره
با درصد وزني مشخص به محلول افزوده شده ،تحت اختالط
قرار ميگرفتند تا محلولي همگن ايجاد شود.
براي تهيه غشاي پليمري با ضخامت دلخواه ( 41-61ميکرومتر)
از فيلمکش فوالد ضدزنگ با تيغه قابل تنظيم ساخت شرکت پيشتاز
پليمر سپاهان ـ اصفهان استفاده شد .پس از اينکه محلول پليمري
به دست آمد ،توسط فيلم کش روي سطح ورقهاي از پلياستر
با خلل و فرج بزرگ کشيده شد و در درون آون در دماي
 95درجه سلسيوس به مدت  14ساعت قرار گرفت تا خشک و
آماده شود .پلياستر به عنوان اليه محافظ استفاده ميشود تا
مقاومت مکانيکي الزم براي تحمل فشار فراهم شود .اندازه تخلخل
اليه محافظ پلياستر به اندازهاي است که مقاومتي در برابر
شار عبوري از غشا ايجاد نميکند.
ويژگيهاي غشاي ساخته شده توسط آزمونهاي گوناگوني
بررسي شد ،آناليز طيفسنجي فروسرخ )(ATR – FT-IR
روش مناسبي براي تعيين گروههاي عاملي موجود در غشا است.
نتايج  ATR- FT-IRمي تواند تغييرات در گروههاي عاملي و
عناصر در غشا را وقتي به آنها نانوذرات سيليکا و سيليکاي فلوئوره
افزوده ميشود را ديد و بررسي نمود .اين فناوري همچنين براي
اختالط پليمر و چسبندگي نانوذرهها به ساختار پليمر با اهميت است.
آناليز ميکروسکوپ الکتروني ) (SEMخاصيتهاي شکلي و
ريختشناسي غشاهاي زمينه آميخته با استفاده از ميکروسکوپ
الکتروني به دست ميآيند .تصويرهايي از سطح رويه و مقطع شکست
غشا داراي نانوذرهها سيليکا تهيه شدهاند .غشاها در نيتروژن مايع
علمي ـ پژوهشي
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شکل 6ـ ساختار شيميايي نانوذرههای سيليکای اصالح نشده (الف)و سيليکای فلوئوره (ب).

شکسته شده و با اليه نازکي از طال پوشش داده مي شود .آناليز
توزين گرمايي يا  TGAسادهترين روش آناليز گرمايي است که
اساس آن بر اندازهگيري وزن نمونه در هنگام گرمايش استوار است.
اين روش زماني که ماده در خالل گرمايش تجزيه شده و يا
با محيط گازي اطراف خود واکنش ميدهد ،اطالعات مفيدي
فراهم ميکند .به اين منظور از دستگاه گرما وزن سنجي ساخت
شرکت  Mettler Toledoبا سرعت افزايش دماي  01درجه سلسيوس
بر دقيقه استفاده شد.
آناليز زاويه تماس ) (CAتوسط دستگاهي ساخت شرکت
 Dataphysicsمدل  OCA 15 plusدر پژوهشگاه پليمر ايران
انجام شد ،با استفاده از سامانه اندازهگيري زاويه تماس ميتوان
ميزان آبدوستي ،آبگريزي ،اثرهاي فوتوکاتاليستي و ويژگيهاي
خود تميز شوندگي سطح را بررسي نمود .اندازهگيري زاويه تماس
تنها با قطره آب (با حجم  4ميکروليتر) توسط سامانهاي مجهز
به يک دوربين  CCDبا قابليت عکسبرداري و فيلمبرداري از قطره و
داراي نرمافزار سنجش زاويه تماس قطره با سطح مورد نظر انجام شد.
به منظور بررسي ميزان جداسازي آمونياک غشاهاي ساخته شده
از سامانه اسمزمعکوس آزمايشگاهي ساخته شده استفاده شد
که شماي کلي اين دستگاه در شکل  4نشان داده شده است ،غشاها
توسط اين سامانه در فشار  01و  11بار ) (barدر دماي  11درجه سلسيوس
به وسيله پساب تهيه شده از واحد آمونياک مجتمع پتروشيمي شيراز
علمي ـ پژوهشي

مورد بررسي قرار گرفت .ضخامت غشاهاي ساخته شده حدود
 51ميکرومتر و مساحت مؤثر غشاها حدود  41سانتيمترمربع بود.
ميزان آمونياک موجود در آب در تمام مرحلههاي آزمايش
در شرکت آب و فاضالب شيراز توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر
 HACHمدل  DR5000ساخت کشور آمريکا اندازهگيري شد.
نتيجهها و بحث
شناسايي غشاهاي نانوکامپوزيتي ساخته شده

نتيجههای آزمون پرتوسنج فروسرخ با تبديل فوريه )(FT-IR

آناليز  FT-IRنشان دهندهي ماهيت غشاهاي ساخته شده است.
طيف  FT-IRغشاهاي پلييورتان ساخته شده را در شکل 5
نشان داده شده است.ساختار پلي يورتان شامل حلقههاي بنزني و
باندهاي اتري و استري است .پيکهاي بين  0411cm-0تا
 0611 cm-0مرتبط به ساختار آروماتيکي است .شبکههاي
سيليکاتي در بازهي  411-0311 cm-0طيف جذب دارند و
اين بازه گسترده به علت همپوشاني با پيکهاي فاز زمينه
(پلي يورتان) به سختي تميز داده ميشود .بيشتر اين طيف
در محدوده  965-993 cm-0قرار دارند ].[04 ، 07
پيک ديده شده در محدوده  3366 cm-0مربوط به N-H
پيوندي گروه يورتان است و همچنين پيکهاي حدود 3451 cm-0
مربوط به  N-Hآزاد گروه يورتان است که در شکل  5قسمت (ب)
63
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شکل 3ـ شمايي کلي از سامانه ارزيابي غشا )1 .سل غشايي  )2پمپ  )6مانومتر  )3شير تنظيم فشار ).(valve

4

1444

2444

6444

3444

3444

طول موج ()cm-1

6134

6234

6634

6334

6334

طول موج ()cm-1

شکل 3ـ طيف  FT-IRغشاهای ساخته شده  .الف) طيف  FTIRغشاهای ساخته شده از طولموج صفر تا . 3344
ب) طيف  FT-IRغشاهای ساخته شده از طولموج  6244تا .6344

به طور کامل مشخص است .با افزودن نانوذرههاي سيليکا و
سيليکاي فلوئوره به ساختار غشا شدت پيکهاي آزاد  N-Hبه نوع
پيوندي آن بيشتر شده است که اين مسئله باعث سازگاري بيشتر
فاز نرم و سخت پلييورتان در حضور نانوذرهها و کوچکتر شدن
بخشهاي سخت در فاز زمينه ميشود.
نتيجههاي آناليز  DSCو TGA

آناليز  DSCو  TGAبراي نمونههاي ساخته شده از دماي
محيط تا  811°Cبا سرعت افزودن دماي  01درجه سلسيوس بر دقيقه و
در حضور گاز نيتروژن انجام شده است .شکل  6نتيجههاي
آناليز  DSCبراي غشاهاي ساخته شده را نشان ميدهد.
63

شکل  6پيک ايجاد شده در هر سه غشا ساخته شده
در بازهاي دمايي  51تا  71درجهي سلسيوس مربوط به تبخير
حالل و همچنين آب جذب شده توسط پليمر است.
پيک ايجاد شده در غشاي پلييورتان خالص در دماي 351 °C
مربوط به تخريب حرارتي زنجيرههاي پليمر است .با افزودن
نانوذرههاي سيليکاي اصالح نشده به پليمر پيک تخريب ساختار
پليمر به  364°Cرسيد که نسبت به غشاي پليمر خالص حدود
 04درجه سلسيوس افزايش داشته است .افزودن نانوذرههاي سيليکاي
فلوئوره به پليمر خالص ،پيک تخريب ساختار پليمر را به 370 °C
رساند که نسبت به پليمر خالص حدود  10درجه سلسيوس و
نسبت به سيليکاي اصالح نشده  7درجه سلسيوس افزايش يافته است.
علمي ـ پژوهشي
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جدول 1ـ دمای تخريب غشا های گوناگون با توجه به آناليز . DSC

دماي پيک تخريب

نوع غشاء

)(°C

)(°C

Capa-pure

351

170

380

Capa-SiO1

364

181

415

Capa-SiO1-F

370

315

386

34/44

124/44

24/44

144/44

4/44

34/44

-24/44
-34/44

درصد

انرژی (ميلي ژول)

دماي شروع پيک تخريب

دماي پايان پيک تخريب

-34/44

34/44
34/44

-34/44
-144/44

24/44

-124/44
-134/44
4/44

)(°C

244/44

344/44

344/44

344/44

دما (درجه سلسيوس)

4/44
4/44

244/44

344/44

344/44

344/44

1444/44

دما (درجه سلسيوس)

شکل  3ـ نتايج آناليز گرماسنجي روبشي تفاضلي.

شکل 3ـ نمودار آناليز تخريب حرارتي با دستگاه .TGA

باال رفتن مقاومت گرمايي را ميتوان به برهمکنشهاي ايجاد شده
بين پليمر و نانوذرهها و تشکيل شبکههاي پليمري نسبت داد.
با افزودن نانوذرههاي سيليکاي فلوئوره و سيليکاي اصالح نشده
به غشا ،فضاي خالي بين زنجيرههاي پليمري اشغال شده
و اين ممانعت فضايي غربالگرهاي مولکولي ،تحرک آنها را
محدود ميکند و باعث افزايش مقاومت گرمايي نانوکامپوزيتها ميشود.
با توجه به جدول  0و نتايج آناليز  ، DSCبا افزودن نانوذرههاي
سيليکاي اصالح نشده ،محدودهي پيک تخريب ساختار پليمر
پهنتر شده است اما نانوذرههاي سيليکاي فلوئوره باعث باريکتر
(جمعتر) شدن پيک تخريب در پليمر شده است .اين نتيجه ميتواند
نشان دهندهي سازگاري بيشتر نانوذرههاي سيليکاي فلوئوره با PU
در غشاي نانوکامپوزيت باشد.
نتيجههاي به دست آمده از آناليز  TGAنشان ميدهد که
با افزودن نانوذرههاي سيليکا به غشا دماي تخريب زنجيرههاي پليمر
افزايش مييابد (شکل .)7
زنجيرههاي پليمر در غشا خالص در دماي حدود 311 °C
شروع به تخريب شدن مي کنند ولي در غشاهاي شامل نانوذرههاي
سيليکاي اصالح نشده و سيليکاي فلوئوره تخريب زنجيرههاي

پليمر در دماي باالتري (حدود  )341 °Cاتفاق ميافتد که
اين پديده به علت پايداري گرمايي نانوذرههاي سيليکاي اصالح نشده و
سيليکاي فلوئوره و همچنين برهمکنش ميان نانوذرات و زمينه
پليمري است .در دماي باالتر از  511 °Cدرصد خاکستر به جا مانده
ثابت است که نشاندهنده تخريب کامل مواد آلي موجود
در ساختار نانوکامپوزيتها است.

علمي ـ پژوهشي

نتيجههاي به دست آمده ازآناليز CA

با استفاده از اندازهگيري زاويه تماس ميتوان ميزان آبدوستي،
آبگريزي ،اثرهاي فوتوکاتاليستي و ويژگيهاي خود تميز شوندگي
سطح را بررسي کرد .اندازهگيري زاويه تماس تنها با قطره آب
(با حجم  4ميکروليتر) توسط سامانهاي مجهز به يک دوربين CCD
با قابليت عکسبرداري و فيلمبرداري از قطره و داراي نرم افزار
سنجش زاويه تماس قطره با سطح مورد نظر است.
نتيجههاي به دست آمده از آناليز  CAکه متوسطي از سه آزمايش
براي هر نمونه است نشان ميدهد زاويه تماس قطرهي آب بر روي سطح
غشاي خالص (پلي يورتان)  88درجه ميباشد که با افزايش نانوذرههاي
سيليکاي فلوئوره زاويه تماس قطرهي آب با سطح غشا ( 91درجه)
69
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شکل  3ـ تصويرهای  SEMسطحي و مقطع شکست غشاءهای پلي يورتان (  ) PUالف) تصوير سطحي  PUخالص ب) تصوير مقطع عرضي PUخالص
پ) تصوير سطحي  PUآميخته با نانوسيليکای فلوئوره ت) تصوير مقطع شکست  PUآميخته با نانوسيليکای فلوئوره ث) تصوير سطحي PU
آميخته با نانوسيليکای اصالح نشده ج)تصوير مقطع شکست  PUآميخته با نانوسيليکای اصالح نشده

افزايش مييابد که اين مساله نشان دهندهي اين است که غشا
نانوکامپوزيت پلي يورتان/سيليکاي فلوئوره نسبت به غشاي خالص پلييورتان
آبگريزتر است .با افزايش نانوذرات سيليکاي اصالح نشده ()SiO2
به غشا ،زاويه تماس قطره آب با سطح غشا ( 80درجه) کمتر ميشود
که باعث آبدوستي غشا نسبت به پلييورتان خالص ميشود.
آبدوستي غشا شامل نانوذرات سيليکاي اصالح نشده به پيوند
هيدروژني ايجاد شده بين سيليکا و آب نسبت داده ميشود .اين مسئله
باعث ميشود که غشاهاي شامل نانوذرات سيليکاي اصالح نشده،
شار عبوري( )0بيشتري نسبت به غشاهاي داراي نانوذرههاي سيليکاي
فلوئوره داشته باشند که در ادامه بحث خواهد شد.

نتيجههاي آناليز SEM

ميکروسکوپ روبشي الکتروني ( )SEMبه منظور به دست آوردن
اطالعات ريخت شناسي غشا به کار گرفته مي شود .هدف ديدن اثر
افزودن نانوذرههاي سيليکاي اصالح نشده و سيليکاي فلوئوره
بر ريخت شناسي غشا و بررسي سطح پليمر و نانوذرهها است .آناليز SEM
روش مناسبي براي تحقيق پيرامون پديدههاي سطحي در غشاهاي
زمينه آميخته است .وجود حفرههاي بسيار ريز با اندازههاي
آنگسترومي را نمي توان با  SEMديد ولي حفرههاي بزرگتر با SEM
قابل تشخيص است .تصويرهاي  SEMغشاهاي پلييورتان ( )PUو
نانوکامپوزيتهاي گوناگون در شکل  8نشان داده شدهاست.
)1( Permeate

34
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34
4/2
24

13

( )L/min.m2شار عبوری از غشا

تصوير سطح غشاي پلييورتان خالص نشان ميدهد که
در اين بزرگنمايي رويه غشا به طور کامل متراکم است و تصوير
مقطع شکست از غشاي پلييورتان همانگونه که انتظار ميرفت
به صورت صاف ،بدون نقص و حفره ديده ميشود .تصويرهاي
شکل  8غشاهاي داراي نانوذرههاي سيليکاي فلوئوره و سيليکاي
اصالح نشده را نشان ميدهد که همانند غشاي خالص ،به طور کامل
متراکم بوده و هيچگونه حفرهاي در سطح رويه آنها ديده نميشود.
همچنين نانوذرههاي سيليکاي فلوئوره و سيليکاي اصالح نشده
به صورت کامل يکنواخت در غشاء پخش شدهاند.

4

14

فشار (بار)

شکل  9ـ نمودار بررسي اثر فشار بر شار عبوری از غشا.

آزمونهاي تراوايي غشا

به منظور بررسي ميزان تراوايي غشا و جداسازي آمونياک،
غشاهاي ساخته شدهي پلييورتان خالص ،پلييورتان آميخته
با نانوذرههاي سيليکاي اصالح نشده و پلييورتان آميخته با
نانوذرههاي سيليکاي فلوئوره توسط سامانه اسمز وارون آزمايشگاهي
ساخته شده آزمايش شد که شماي کلي اين سامانه طراحي شده
در شکل  3نشان داده شده است .غشاها توسط اين سامانه
در فشار  01و  11بار ) (barدر دماي  11درجه سلسيوس به وسيله
پساب تهيه شده از مجتمع پتروشيمي شيراز مورد بررسي قرار گرفت.
ضخامت غشاهاي ساخته شده حدود  51ميکرومتر و مساحت مؤثر
غشاها حدود  41سانتيمترمربع بود.
بررسي اثر فشار بر ميزان تراوايي غشا

با توجه به شکل  9با افزايش فشار ميزان شار عبوري از غشا
افزايش مييابد .در غشاي آميخته با نانوذرههاي سيليکاي فلوئوره،
شار عبوري افزايش کمتري داشته است که شايد اين پديده
به علت آبگريزي غشاي آميخته با نانوذرههاي سيليکاي فلوئوره ميباشد.
همانگونه که آزمون  CAنشان داد در غشاي آميخته با نانوذرههاي
سيليکا فلوئوره زاويه تماس قطره آب با سطح غشا ( 91درجه)
نسبت به غشا پلييورتان خالص (88درجه) و پلييورتان آميخته با
نانوذرههاي سيليکاي اصالح نشده ( 80درجه) افزايش مييابد،
اين افزايش زاويه تماس قطره آب با سطح غشا آميخته با نانوذرههاي
سيليکاي فلوئوره نشان دهنده آبگريزتر بودن آن نسبت به پلييورتان
خالص است .همچنين کاهش زاويه تماس قطره آب با سطح
غشاي آميخته با نانوذرات سيليکاي اصالح نشده نشان دهنده
آبدوست تر شدن اين غشا نسبت به پلييورتان خالص است.
بنابراين شار عبوري در اين غشا (غشاي آميخته با نانوذرههاي
علمي ـ پژوهشي

سيليکاي اصالح نشده) افزايش بيشتري نسبت به نمونه
پلي يورتان و همچنين نانوکامپوريت داراي ذرات سيليکاي فلوئوره
داشته است.
براي محاسبه ميزان پسدهي آمونياک ) (ARتوسط غشاي
ساخته شده از معادله زير استفاده شد ] 11ـ :[08
()0
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در اين معادله  Cfغلظت جزء حلشونده (آمونياک) در محلول
ورودي به غشا (پساب) است و  Cpغلظت جزء حلشونده در شار
عبور کرده از غشاء است .با استفاده از اين معادله ميزان پسدهي
آمونياک را در فشارهاي گوناگون محاسبه و بررسي ميشود.
بررسي تأثير گذشت زمان بر شار عبوری از غشا

با گذشت زمان شار عبوري از هر سه نوع غشا افزايش مييابد.
شار عبوري از غشاي نانوکامپوزيتي آميخته با ذرههاي سيليکاي
فلوئوره افزايش کمتري داشته است ولي در کل شار عبوري از
اين غشاي نانوکامپوزيتي کمتر از غشاي خالص و نمونه نانوکامپوزيتي
آميخته با نانوذرههاي سيليکا اصالح نشده است .ولي ميزان
جداسازي آن بيشتر ميباشد که اين به علت خصلت آبگريزي
غشاي آميخته با نانوذرههاي سيليکاي فلوئوره و همچنين پرکردن
فضاي بين زنجيرههاي پليمر در بخش نرم پلييورتان توسط
اين نانوذرات است .شکلهاي  01و  00بيانگر اين مسئله ميباشند.
با توجه به شکل  01افزايش فشار عملياتي باعث کاهش
ميزان جداسازي آمونياک براي هر سه نوع غشا شده است.
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زمان (دقيقه) ،فشار  24بار

زمان (دقيقه) ،فشار  14بار

شکل 14ـ نمودار ميزان جدا سازی با گذشت زمان .الف) در فشار ثابت 14بار ب) در فشار ثابت  24بار.
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زمان (دقيقه) ،فشار  24بار

شکل 11ـ نمودار ميزان شار عبوری با گذشت زمان.الف) در فشار ثابت  14بار ب) در فشار ثابت  24بار.

علت اين پديده اين است که اعمال فشار باعث کاهش شعاع
هيدروديناميکي ملکولها ميشود در نتيجه ملکولهاي آمونياک
نيز اين فرصت را دارند که از غشا عبور کنند و سرانجام ميزان
جداسازي آمونياک کاهش مييابد .نتيجهها بيانگر از اين است که
وابستگي شار عبوري از غشاي نانوکامپوزيت داراي سيليکاي
اصالح نشده نسبت به فشار از دو غشاي ديگر بيشتر است.
اين پديده را ميتوان به آبدوستي بيشتر اين غشا که در بخش
"نتيجههاي به دست آمده از آناليز  " C-Aآورده شده است نسبت داد.
شکل  00نيز نشان ميدهد که افزايش فشار عملياتي باعث
افزايش ميزان شار عبوري از غشا ميشود که اين پديده نيز
به علت کاهش شعاع هيدروديناميکي ملکولها است که
در يک زمان مشخص ميزان بيشتري از ملکول ها فرصت عبور از
غشا را دارند .با توجه به نتايج به دست آمده از شکل  01و
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شکل  00براي دستيابي به يک جداسازي باکيفيت و ميزان شار عبوري
قابل پذيرش از ديد اقتصادي بايد بهينهترين حالت را براي اعمال
فشار عملياتي انتخاب کرد.
نتيجهگيري

در اين مطالعه با استفاده از غشاهاي نانوکامپوزيتي تهيه شده
بر پايه پلييورتان استري جداسازي آمونياک در فشار  01و  11بار
در دماي  11درجه سلسيوس از پساب مجتمع پتروشيمي شيراز
توسط يک سامانه اسمزمعکوس انجام شد بهطوري که در حضور
غشاهاي نانوکامپوزيتي داراي سيليکاي فلوئوره ،جداسازي در فشار
عملياتي  01بار با بازدهي  61درصد انجام شد .با افزايش فشار
عملياتي ،شار عبوري از غشاها افزايش يافت ولي ميزان بازدهي
با فشار عملياتي رابطه عکس داشت .بررسي زاويه تماس )(CA
علمي ـ پژوهشي
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... تصفيه پسابهای صنعتي آلوده به آمونياک با استفاده از غشای نانوکامپوزيتي

نشان داد که افزودن نانوذرات معدني سيليکاي اصالح نشده و
سيليکاي فلوئوره به غشاي پليمري باعث افزايش مقاومت و
سختتر شدن زنجيرههاي پليمري شده و دماي تخريب
 درجه سلسيوس370  درجه افزايش به10 زنجيرههاي پليمري را با
.افزايش داد
1711/16/12 :  ؛ تاريخ پذيرش1717/1/7 : تاريخ دريافت
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قطره آب با سطح غشاهاي ساخته شده نشان داد که افزودن
نانوذرههاي سيليکايفلوئوره به غشا باعث آبگريزتر شدن آن
 اين در حالي است که افزودن.نسبت به پلييورتان خالص ميشود
 خاصيت آبدوستي آن را،نانوذرات سيليکاي اصالح نشده به غشا
نسبت به پلييورتان خالص باالتر مي برد و اين پديده باعث
افزايش بازدهي جداسازي آمونياک از آب در غشاي نانوکامپوزيت
 دستگاه گرماسنجروبشيتفاضلي.سيليکاي فلوئوره گرديد/پلي يورتان
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