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مقاله پژوهشی

ساخت غشای نانوکامپوزیتي پلي وینیل الكل/سیلیكا به منظور
بررسي خواص تراوایي گاز کربن دی اکسید و متان
ملیحه رهبر و بهاره کامیاب

مقدس*

گروه مهندسی شیمی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران

تاریخ ثبت اولیه ،1398/08/26 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1398/10/25 :تاریخ پذیرش قطعي1398/11/25 :

چكیده
در این پژوهش ،بهبود خواص تراوایی گازهای کربن دی اکسید و متان با استفاده از غشاهای نانوکامپوزیت پلی وینیل الکل اتصال عرضی شده
همراه با نانوذرات سیلیکا بررسی گردید و همچنین اثر درصد وزنی نانوذرات سیلیکا بر خواص تراواییی و گینینشپیییری گازهیای کیربن دی
اکسید و متان مورد ارزیابی واقع شد .نتایج تراوش گازها در غشاهای نانوکامپوزیت نشان داد که غشیای پلیی وینییل الکیل بیا  15درصید وزنیی
سیلیکا بهترین خواص جداسازی گاز را ارائه میی دهید و ازینایش تراواییی گازهیای متیان و کیربن دی اکسیید بیه ترتیی

1/456و  ۷/548بیارر

( )Barrerبرای غشای  15درصد وزنی سیلیکا میباشد .همچنین با ازنایش مینان نانوذره از  ۰تا  15درصد وزنی تراوشپییری گازها ازینایش و
انتخابپییری کاهش مییابد .طوریکه انتخابپییری غشاء نانوکامپوزیتی از  ۰تا  15درصد در حیدود  55درصید کیاهش یازتیه و تراواییی دی
اکسید کربن در غشاء بدون نانوذره در زشار  4بار با کمترین تراوایی  5/4بارر و با  15درصد نانوذره در زشار  2بار به بیشترین تراوایی در ۷/548
بارر رسید .در نهایت مورزولوژی و ساختار غشای تولید شده طبق شرایط بهینه با آزمایشهای متعدد طیفسنجی مادون قرمن ،پراش پرتو ایکس
و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرزت .در این آزمایشات مشخص شد که غشای پلی وینیل الکل اتصال عرضی شده دارای
ضخامت  22/22میکرومتر میباشد که این ضخامت عبورپییری خوبی را ایجاد خواهد کرد.
واژههای کلیدی :تراوایي ،گزینشپذیری ،پلي وینیل الكل ،نانوذرات سیلیكا ،غشاء ،نانوکامپوزیت.

 -1مقدمه

] .[1،2از اوایییل دهییه  6۰میییالدی نییین در گسییتره وسیییعی از
زرآیندها و کاربردهای صینعتی ،اسیتفاده از غشیاهای پلیمیری

در حال حاضر غشیاها جایگیاه وییژهای در صینایع جداسیازی

سیینتنی آغییاز شییده اسییت [ .]3یکییی از روشهییای بهبییود

پیدا کردهاند و کاربردهیای وسییعی در زمنییههیای گونیاگون

قابلیت های غشایی استفاده از مواد نانو در بازت پلیمری است.

جداسازی اعم از محلولهای مایع و گازهای مختلف یازتهانید

به دلیل اندازه کوچک نانوذرات و نیین سیحوت تمیاس بیا ی

* عهدهدار مكاتبات :بهاره کامیاب مقدس
نشاني :گروه مهندسی شیمی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
تلفن ،۰۷1-36291944 :دورنگار ،۰۷1-36291944 :پست الكترونیكيkamyab@iaushiraz.ac.ir :
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بین نانوذرات و زاز پلیمری ،غشاهای ساخته شده از این میواد

آمده از آزمایشات متعدد نشان داد که با ازنودن نانوذره کربن

با گاز جدا شونده و

لولهای به اندازه  %2وزنی پلیمر در شیرایط بهینیه نیرب تبیدیل

لیا انتخاب پییری بیا  ،دارای مقاومیت مکیانیکی و حرارتیی

اسید از  %52/3۰به  %99/25ازنایش مییابید [ .]11کییشییه و

محلوبی نین خواهند بیود [ .]4-8امیروزه تحقیقیات وسییعی در

همکییارانش در سییال  2۰1۷روی ازیینایش انتخییابپییییری و

آزمایشگاه های دانشگاهی و صنعتی بیه منویور بهبیود شیرایط

تراوایی غشاهای ماتریسی ترکیبیی کیار کردنید .آنهیا روش

اقتصادی زرآیندهای غشایی برای جداسازی گازها و همچنین

جدیییدی بییرای بهبییود گیینینشپییییری سیسییتمهییای مییاتریس

برای توسعه کاربردهای این تکنولوژی انجام میشیود .اسیاس

مختلط ارائه دادند .آنها با طراحی یک پوشش از نانوذرات با

هر زرآیند جداسازی غشایی ،خود غشا است .بنابراین بسیاری

چارچوب زلینی-آلیی بیه صیورت همنمیان هیر دو خاصییت

از محالعات به پیشرزت غشیاها اختصیاص یازتیه اسیت تیا هیم

انتخاب پییری و تراوایی غشای کیامپوزیتی را ازینایش دادنید

گنینشپییری با تر و هم عبوردهی با تری برای گازهیا ،در

[ .]12شیییاهواما و همکییارانش در سییال  2۰19جهییت ازیینایش

مقایسه با غشاهایی که امروزه وجود دارند ،بدست آید .لیا در

همنمیان تراواییی و گینینشپییییری و عملکیرد ضید رسییوب

این پژوهش با ازینودن ذرات معیدنی نیانومتری بیه غشیا پلیی

ویژگی های غشاء پلی آمید کیامپوزیتی ییه نیازم را میورد

وینیل الکل ،سعی در بهبود خیواص تراواییی گازهیای کیربن

بررسی قرار دادند .آنها با تعیین زبری ایین نیوی غشیا و تنوییم

دی اکسییید و متییان خواهیید شیید .در سییال 2۰13حیییدری و

زبری مناسی

روی بهتیرین میینان ازینایش همنمیان ایین سیه

همکییارانش تییاثیر زمییان اتصییال عرضییی را بییر روی خییواص

خاصییت کییار کردنید [ .]13باتاچاریییا و همکیارانش در سییال

حرارتی و مکانیکی غشای پلیمری  PVAبرای جداسازی آب

 2۰18کاه برنج را به هید

جداسیازی بهتیر  CO2بیه کمیک

از اینو پروپانول را مورد بررسی قرار دادنید .زومارییک اسیید

غشاء نانوکامپوزیتی پلیی اتیر پلیی آمییدی اسیتخران کردنید.

عامل اتصال عرضی در این روش می باشد .آنها عمیل اتصیال

ویژگی جیاب این اثر در استفاده از نانوذرات سیلیکا به عنوان

عرضی را در دمای  15۰ °Cو در سه زمان مختلیف  3۰ ،1۰و

پر کننده برای سینتن غشیای پلیمیری نانوکیامپوزیتی ییاد شیده

 6۰دقیقه انجام دادند .غشاها با استفاده از روشهای  FT-IRو

جهییت بهبییود عملکییرد آن در جداسییازی  CO2بییوده اسییت.

 TGAو  XRDشناسایی شدند و نهایتیا دریازتنید کیه ازینایش

ازیینایش تراوایییی  CO2از دسییتاوردهای اییین پییژوهش بییوده

تشیکیل گیروههیای اسیتری بیشیتر

اسییت[ .]14آلمنییینگن و همکییارانش در سییال  2۰19تراوایییی

میشود که نتایج  FT-IRتایید کننیده ایین موضیوی مییباشید

نسییبی  CH4و  CO2را در ماسییه سیین

هییای حییاوی هیییدرات

[ .]9در سییییال 2۰14صییییدیق و همکییییارانش بییییه بررسییییی

بررسی کردند .تراوایی این دو میاده در شیرایط مخینن بیرای

انتخییابگییری کییربن دی اکسییید و متییان توسییط غشییای

مقادیر مختلف هیدرات و با غلوت های مختلف از آب نمک

نانوکامپوزیییت پلییی اتییر بییالم آمییید همییراه نییانوذره سیییلیکا

میییورد بررسیییی و ارزییییابی قیییرار گرزیییت [ .]15مهیییرداد و

پرداختند .در شش مورد با ازنایش نانوذره ،مقدار عبورپییری

همکارانش در سال  2۰19با استفاده از غشاء پلی وینیل کراید

بررسی شد که در همه میوارد عبورپیییری دی اکسیید کیربن

سعی در بهبود خواص تراواییی در سیسیتم جداسیازی  CH4و

بیشتر از متان بوده است .همچنین بیشترین مقیدار عبورپیییری

 CO2نمودند .در این تحقیق جهت بهبود عملکیرد غشیاء پلیی

در  1۰درصد نانوذره گنارش شده است [ .]1۰در سیال 2۰1۷

وینییییل کلراییییدی از میییایع ییییونی  1وینییییل  1و  3بیییوتی

شاملی و عامری به سنتن غشای پلی وینیل الکل اتصال عرضی

ایلیمیدازولیوم هالید با سه آنیون مختلف برمیید ،تییو سییانات

شیییده همیییراه نیییانوذرات کیییربن لولیییهای جهیییت زرآینییید

وتترا زلوروبرات سیعی در ازینایش تراواییی غشیاء شید [.]16

استریفیکاسیون استیک اسید از اتانول پرداختند .نتایج بدسیت

اصلی و نوآوری این پژوهش بررسی و بهبیود تراواییی

عالوه بر توانایی ایجاد برهمکنش مناس

زمان اتصال عرضی باعی

هد

ساخت غشای نانوکامپوزیتي ...
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گاز های خالص متان و کربن دی اکسید بیا اسیتفاده از غشیاء

وزنی از سیلیکا (بر مبنای پلیمر) را تهیه و بیه آب بیدون ییون

ترکیبی پلی وینیل الکل اتصال عرضی شده با زوماریک اسیید

اضازه شد و به مدت  4ساعت در همنن صوتی قرار داده شید

میباشد .همچنین از نانوذرات سیلیکا برای ازنایش عملکرد از

تا محلول همگن بدست آمد و سپس زومارییک اسیید و پلیی

نور استحکام ،انتخاب پییری و عبوردهی پلیمر اسیتفاده شیده

وینیل الکل طبق مراحل زوق به محلول نانوسیلیکا اضازه شد تا

است .عملکرد این غشاء نانوکامپوزیتی نین با مقیادیر مختلفیی

غشای نانوکامپوزیت پلیمر سیلیکا بدست آمد.

از نانوذرات سیلیکا مورد بح

بررسی قرار خواهد گرزت.

در نهایت جهت انجام واکنش استری شدن زوماریک اسیید و
پلی وینیل الکل ،غشیاء بیه میدت  6۰دقیقیه در آون خیالء بیا

 -2فعالیتهای تجربي

دمییای  15۰ °Cقییرار داده شیید .غشییاهای تهیییه شییده دارای

 -1-2روش ساخت غشاء  PVAاتصال عرضي شده
برای ساخت غشاء ،ابتدا محلول پلی وینیل الکل با غلویت %3
وزنی از طریق مخلوط کیردن آب ییون زدوده بیا پلیی وینییل
الکل تهیه شد و سپس پلی وینییل الکیل ،در دمیای  9۰ °Cدر

ضیییخامت  24 µmبودنییید ،کیییه توسیییط ییییک میکرومتیییر
اندازهگیری انجام شد ].[9

 -3نتایج و بحث

مبرد

در نتایج بدست آمیده ،تراواییی گازهیای خیالص کیربن دی

مارپیچ از زرار حالل جلوگیری گردید .سپس مقدار مشخصی

اکسییید و متییان در زشییار  6 ،4 ،2و  8بییار و دمییای  3۰ °Cبییه

زوماریک اسید ( %8وزنی پلیمر) به محصول اضازه و به میدت

کمییک نمییودار انییدازهگیییری و ترسیییم گردییید .همچنییین

 14ساعت در دمای  6۰ °Cروی همزن قرار داده شید و مبیرد

خصوصیییات غشییاهای نانوکامپوزیییت بییر اسییاس مفییاهیم و

گردید که طی این زمان زوماریک اسید بحور کامل

دستگاههای شناسایی ساختار ،میکروسکوپ الکترونی روبشی

بدست آید .جهیت

( ،)SEMطیفسنجی انتقال زوریه مادون قرمن و آزمون پراش

جداسازی حباب ها ،محلیول بیه میدت نییم سیاعت در دمیای

پرتو ایکس مورد تحلیل قرار گرزتند .در این تحقیق اثر زشیار

آزمایش ،بدون همنن نگه داشته شد تا حبابزدایی شیود .در

بر تراوشپییری گازهای دی اکسید کیربن و متیان در غشیاء

پتری قال رینی شد و در

نانوکامپوزیت پلی وینیل الکل -سیلیکا اتصال عرضی شده نین

آب بدون یون به مدت  6ساعت هم زده شده و با نص

نین نص

در محلول قبلی حل شده و محلول شفا

نهایت محلول آماده شده در ظر

دمای محیط آب آن تبخیر گردید .مدت زمان خشیک شیدن

مورد بررسی واقع شد.

در این آزمایش ،بسته به دمیای محییط بیین  48تیا  ۷2 hطیول
میکشد .به ایین ترتیی

غشیائی بیا ضیخامتی در حید 24 µm

بدست آمد .پس از جدا کیردن غشیاء از ظیر

پتیری جهیت

 -1-3بررسي نتایج طیفسنجي انتقال فوریه مادون
قرمز غشاء نانوکامپوزیت ساخته شده

انجام واکنش استری شدن زوماریک اسید و  ،PVAغشیاء بیه

شکل ( )1نمودار مقایسه طیفسنجی انتقال زوریه مادون قرمن

مدت  6۰ minدر آون خالء با دمای  15۰ °Cقرار گرزت ].[9

غشیای پلییی وینیییل الکییل را بییه صییورت خییالص بییا غشییاهای
نانوکامپوزیت ساخته شده با درصدهای مختلیف نیانوذره از 5

 -2-2روش ساخت غشاء  PVAهمراه نانوذره سیلیكا

تییا  15درصیید ،همییراه بییا طیییف انتقییال زوریییه م یادون قرمیین

جهت تهیه مخلوط نانوسیلیکا ،ابتدا مقدار  1۰ ،5و  15درصد

نانوذرات سیلیکا به صورت خالص نشان میدهد.

56

مجله علمي-پژوهشي نانومواد

سال دوازدهم ،شماره  ،41بهار 1399

-1
شكل  :1نمودار مقایسه کلي طیف غشای پلي وینیل الكل با غشاهای نانوکامپوزیت و ذرات سیلیكا.

همانحور که در شکل ( )1مشاهده مییشیود ،وجیود قلیههیای

زوماریک اسید و همچنین پیوند دوگانه  C=Cپلی وینیل الکل

جیب قوی در محدوده  1۰۷۰ cm-1نشانگر پیوندهای کششی

مورد بررسی قرار گرزته است که طی یک واکینش رادیکیال

نامتقییارن مربییوط بییه  Si-O-Siتشییکیل ذرات سیییلیکا اسییت.

آزاد ،سب

اتصال دو زنجیره به یکدیگر میشود.

همچنییین وجییود قلییه پهیین در محییدوده  33۰۰ cm-1حضییور

در این منحنی پیک های مربوط به  C=Cپلیی وینیلیی کیه در

گروههیای قحبیی  O-Hرا در ذرات سینتن شیده سییلیکا نشیان

ناحیه  165۰-16۰۰cm-1مشاهده می گردد ،نشانگر ایین اسیت

میدهد و تاثیر پیوندهای نوسانی  Si-O-Siدر ناحیه 43۰ cm-1

که با رعایت نسبت های اسیتوکیومتری پیونیدهای دو گانیه از

و کششییی متقییارن مربییوط بییه  Si-O-Siسیییلیکا در ناحیییه

یکدیگر جدا شدند و این نشیان مییدهید کیه زرآینید اتصیال

 ۷94 cm-1قییرار دارنیید .اییین طیییفهییا مربییوط بییه نییانوذرات

عرضی به خوبی انجام شده اسیت .همچنیین دو نمونیه از ایین

سیلیکای ازنوده شده به پلی وینیل الکل می باشند .بیا ازینایش

پیک ها در اعیداد میوجی  1۷35 cm-1و  114۰ cm-1مشیاهده
مربوط بیه پییکهیای کششیی  C=Oو

درصد نانوذرات سیلیکا در غشاهای نانوکامپوزیت بیه ترتیی

می شوند که به ترتی

از  1۰ ،5و  15محابق با نمودارهای با  ،قلهها حیدودا  11۰۰و

 C-Oیا همان گروه های استری میباشند .پیک مشیاهده شیده

 4۷۰مربوط به سیلیکا نمایانتر میشوند.

در عدد موجی  35۰۰-34۰۰ cm-1نیین مربیوط بیه گیروههیای
هیدروکسیل ) (O-Hدر پلی وینییل الکیل و  1۰85مربیوط بیه

 -2-3بررسي  FTIRپلي وینیل الكل خالص

گروههای ) (C-O-Cمیباشند .وجود پیکهای مربوط به استر

شکل ( )2نمودار طیفسنجی انتقال زورییه میادون قرمین پلیی

تایید کننیده انجیام واکینش بیین پلیی وینییل و عامیل اتصیال

وینیل الکل خالص را نشان میدهد .در این شکل ساختار

عرضی دهنده زوماریک اسید است.
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) (cm-1عدد موجي
شكل  :2طیفسنجي انتقال فوریه مادون قرمز پلي وینیل الكل خالص.

 -3-3تصاویر آزمون میكروسكوپ الكتروني پویشي

میباشد همانحور که در شکل مشاهده میشود ،سیح کیامال

غشاهای نانوکامپوزیت پلي وینیل الكل -سیلیكا

یکنواخت میباشد .انتوار میرود با توجه به ضیخامت غشیای

شکل ( )3تصویر مقحع عرضی غشاء پلی وینیل الکل ()PVA

مورد نور عبورپییری خوبی را شاهد باشیم.

اتصال عرضی شده و شکل ( )4تصویر مقحیع عرضیی غشیای
نانوکامپوزیت پلی وینیل الکل -سییلیکا  %15درصید وزنیی را
نشان میدهد.

شكل  :4تصویر مقطع عرضي غشای نانوکامپوزیت پلي
وینیل الكل– سیلیكا  %15درصد وزني بزرگنمایي .5000

شكل  :3تصویر مقطع عرضي غشای  PVCبا بزرگنمایي .5000

آزمون  SEMبرای بررسی ویژگیهای ریختشناسیی غشیاها
بکار میروند .همانحور کیه از شیکلهیای ( )3و ( )4مشیاهده

با توجه به شکل ( )3مشاهده میشیود کیه غشیای پلیی وینییل

میشود ،در اثر تماس بیین دو زیاز پلیمیری و معیدنی سیاختار

الکل اتصال عرضیی شیده دارای ضیخامت  22/22میکرومتیر

شبکه پلیمری ،هیچ گونه تجمع و کلوخه شیدن نیانوذرات در
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ساختار پلیمر مشیاهده نمییگیردد و ذرات معیدنی سییلیکا در
ساختار غشاء بحور کامال یکنواخت پراکنده شدهاند.
 -4-3نتایج آزموون پوراش پرتوو ایكوا غشواهای
نانوکامپوزیت پلي وینیل الكل– سیلیكا
شیییکل ( )5نمیییودار اشیییعه ایکیییس مربیییوط بیییه غشیییاهای
نانوکامپوزیت پلی وینیل الکل و پلی وینییل الکل/سییلیکا 15
درصد وزنی را نشان میدهد .همانحور کیه مشیاهده مییشیود

جلوگیری نمایند .بنیابراین بیا ازینایش میینان سییلیکا ،منیاطق
در غشاهای شبکه مرک

آمور

ازنایش میییابید کیه بیرای

تیراوش از غشییاء محلیوب میییباشید .از طییر

دیگیر حضییور

سیلیکا در شبکه پلیمر ،ساختاری سخت ایجیاد میینمایید ،بیه
صورتی که زنجییره هیا توانیایی کیازی بیرای تحیرم آزادانیه
ندارند.
 -5-3بررسووي و تحلیوول نتووایج تراوایووي گازهووا در

پیک تین موجود در  2θ=19/۷6°برای کلیه غشاها نشان دهنده

غشاهای نانوکامپوزیت پلي وینیل الكل– سیلیكا

یک ساختار نیمه بلوری برای تمامی آنها میباشد.

تراوشپییری گازهای دی اکسید کربن و متان بیا اسیتفاده از
روش حجم ثابت -زشار متغیر در دمای  3۰ °Cو زشار 6 ،4 ،2
و  8بار برای تمامی غشاهای سیاخته شیده انیدازهگییری شید.
بحور کلی با توجه بیه مقیادیر موجیود در نمودارهیا مییتیوان
دریازیت کییه ترتیی

تیراوشپییییری گازهییا بیه صییورت زیییر

میباشید و بیا ازینایش نیانوذرات در تمیام سیاختارها نیین ایین
ترتی

همچنان ثابت مانده است که این روند با منحقی که در

مورد غشاء وجود دارد کامال همخوانی دارد:
شكل  :5طیف اشعه ایكا مربوط به غشاهای نانوکامپوزیت
پلي وینیل الكل و پلي وینیل الكل/سیلیكا  15درصد وزني.

پلی وینیل الکل به دلیل حضور نامنوم گروههای هیدروکسیل
در زنجیره های خود زاقد یک نوم ساختاری خاص بوده و لیا
از لحاظ نوم ساختاری پلیمری با ساختار بینوم میباشید .امیا
به دلیل کوچیک بیودن گیروه هیای هیدروکسییل و همچنیین
پیوندهای هیدروژنی بین این گروهها از خیود سیاختاری نیمیه
بلوری نشان میدهد .از آنجیا کیه عمیل انتقیال جیرم از درون
مناطق آمور

()1

)P (CH4) < P (CO2

حضور نانوذرات سیلیکا در شبکه پلیمیری باعی

بیرهمکنش

بین زنجیره پلیمری و نانوذرات میشود که سب

مییشیود ،از

هم گسیختگی تراکم زنجیره پلیمری و در نتیجیه میینان نفیوذ
گاز ازنایش یابد .این در حالی است که ازنایش انحاللپییری
گاز قحبی دی اکسید کیربن در شیبکه غشیاء ،باعی

ازینایش

تراوشپییری آن میشود.

غشاء رب میدهد ،لیا کاهش در مناطق بلوری

و در نتیجه ازنایش مناطق آمیور

در پلیمیر اتفیاقی محلیوب

برای تشدید انتقال جرم میباشد .همچنین مشاهده میشود که
با ازنودن سیلیکا به پلیمر سح زیر پیک کاهش مییابد .ایین
محل

بیان مینماید که نانوذرات سیلیکا به صورت یکدسیت

در شبکه پلیمر توزیع شده و ممکین اسیت از طرییق پیونید بیا

شكل  :6تراوشپذیری گاز متان در غشاء نانوکامپوزیتي پلي

گییروههییای هیدروکسیییل پلیمییر از تشییکیل منییاطق بلییوری

وینیل الكل– سیلیكا در دمای  30 °Cو فشارهای مختلف.
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 -6-3گزینشپذیری در غشاهای نانوکامپوزیت
بییا توجییه بییه نمییودار شییکل  8و مقییادیر بدسییت آمییده بییرای
گنینش پییری ،می توان گفت که در نتیجه سازگاری ضعیف
سح سیلیکا و پلیمر زنجیرهای پلیمر نمیتوانند اتصال محکم
با نانوذرات سیلیکا داشته باشند .بنابراین شکا ها یا درزهیای
باریک پیرامون نانوذرات سیلیکا تشکیل میشود .مسییر نفیوذ
کوتاه شده و در نتیجه ضری

نفوذ و تراوایی ازنایش مییابد.

اما همان گونه که انتوار میرود بیا ازینودن نیانوذره بیه پلیمیر
شكل  :7تراوشپذیری گاز کربن دی اکسید در غشاء نانوکامپوزیتي
پلي وینیل الكل– سیلیكا در دمای  30 °Cو فشارهای مختلف.

خالص گنینشپییری سیر ننولی دارد.

در نمودارهای شکل  6و  ۷تاثیر زشار گیاز دی اکسیید کیربن
( 2تا  8بار) بر تراوشپییری و اثر نرم کننیدگی ،در غشیاهای
نانوکامپوزیت پلی وینیل الکل– سیلیکا ساخته شیده در دمیای
 3۰ °Cمورد بررسی قرار گرزته است.
از نمودار شکل  ۷میتوان دریازت که تراوشپییری گیاز دی

ش
شكل  :8گزینشپذیری گاز کربن دی اکسید نسبت به متان در

اکسید کربن با ازنایش زشار از  2بار تا  8بار در غشاء ترکیبیی

غشاهای نانوکامپوزیت  –PVAسیلیكا در  30 °Cو فشارهای مختلف.

بار را طی کرده سپس حالیت صیعودی در  6و  8بیار را نشیان

غشاء نانوکامپوزیت ساخته شده در این تحقییق در مقایسیه بیا

داده است .ازنایش تراوایی در زشارهای با تر به دلیل ازنایش

غشاء نانوکامپوزیت پلی اتر پلی آمییدی سیاخته شیده توسیط

پلی وینیل الکل– سیلیکا در دمای  3۰ °Cابتدا روند ننولی تا 4

برهمکنش بین مولکول های دی اکسید کربن بوده کیه باعی

باتاچاریا در سال  ]14[ 2۰18کیه بیه هید

می شود غلوت آنها بیشتر شده و تراوایی ازنایش یابد .به بییان

 CO2با نانوذرات سیلیکا سیاخته شیده بیود در زشیار  2بیار بیا

دیگر با ازنایش زشار انتوار میرود حاللیت دی اکسید کیربن

حییدود  28درصیید ازیینایش از  5/923بییارر بییه  ۷/548بییارر

ازنایش یازته و با ازنایش حاللیت به دلیل تیاثیر نیرم کننیدگی

ازنایش یازت .همچنین از غشاء پلی وینییل کلراییدی مهیرداد

نفییوذ نییین ازیینایش یابیید .همچنییین بییه دلیییل ازیینایش

بهبود خواص تراواییی در

ضییری

در سال  ]16[ 2۰19نین که به هد

ازینایش تراواییی

انحییاللپییییری دی اکسییید کییربن کییه بییا ازیینایش زشییار،

سیسییتم جداسییازی  CH4و  CO2انجییام شیید و جهییت بهبییود

میعانپییری بیشتر میشود و تراوایی ازنایش مییابد.

عملکرد غشاء پلی وینیل کلرایدی از مایع یونی  1وینیل  1و 3

بنابراین در غشاهای نانوکامپوزیت پلی وینیل الکل با ازینایش

بوتی ایلیمیدازولیوم هالید استفاده شده بود نین در زشار  2بیار

درصد وزنی سیلیکا ،سهم گروه های قلییایی در غشیاء کاسیته

با استفاده از یون بیرم بیه  6/225بیرای ازینایش تراواییی CO2

شده و در نتیجه نیروی برهمکنش بین مولکولهای دی اکسید

رسید .این در حالی است که با نانوکامپوزییت سیاخته شیده و

کربن و غشاء کم می شود .اثر نیرم شیوندگی در زشیار بیا تر

تقویت شده با نانوذرات سیلیکا در این تحقیق تراوایی  CO2با

( 4بار) اتفاق میازتد.

حدود  21درصد ازنایش تراوایی به  ۷/548بارر رسید.
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کرد .در بررسی نتایج آزمون پراش اشعه ایکیس ،شیکلهیای

 -4نتیجهگیری
در این تحقییق ،سیاخت غشیاهای نانوکیامپوزیتی پلیی وینییل
الکل به همراه نانوذره سیلیکا با مقادیر مختلف نانوذرات انجام
شد و تاثیر مینان نانوذره و همچنین غلوت پلیمیر بیر خیواص
غشاها با استفاده از آزمایشهای مختلیف میورد بررسیی قیرار
گرزت .اندازهگیری مینان تراوشپیییری غشیاء بیا اسیتفاده از
روش زشییار ثابییت -حجییم متغیییر نشییان داد کییه رونیید کلییی
تراوشپییری در همه غشاها به صورت زیر میباشد که نشیان
از جداسییازی بییر اسییاس انییدازه مولکییولهییای گییاز از میییان
غشاهای تهیه شده میباشدP (CO2) > P (CH4) :

بدست آمده ،مشخصا در کلیه غشاهای ساخته شده ییک قلیه
در حدود  2۰درجه را نشان میدهنید کیه بیا ازینودن نیانوذره
سح زیر پیک کاهش مییابد .ایین امیر ،نشیاندهنیده پخیش
یکنواخت است که از بلورینگی جلوگیری میکنید .در واقیع
غشای پلیمری  PVAرا میتوان آمور

در نویر گرزیت چیرا

کییه در هیییچ زاویییهای پیییک خیلییی تنییدی مشییاهده نگردییید.
همچنین با ازنودن نانوذره سیلیکا ،پیکهایی مشاهده میشیود
که نشاندهنده وجود خاصیت کریستالی در غشاء است.

در حالت کلی با ازنایش نانوذره مینان تراوشپییری گازهای
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