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ارتباط عبورپذیری و نفوذ گازهای
دیاکسیدکربن و متان با حجم آزاد کسری
در غشاهای آمیزهای پلی (اتر -قطعه -آمید) و
کوپلیمر پایه وینیل استات
حسین بیآزار ،1مرتضی خوش بین ،1مهدی عبداللهی* 1و قادر خان بابایی

2

 -1گروه مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -2گروه پلیمری و پتروشیمی ،پژوهشکده توسعه فناوریهای شیمیایی ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت95/2/13 :

تاريخ پذيرش95/7/25 :

چكيده
غشــاهای آمیــزهای از پلــی (اتــر -قطعــه -آمیــد) و کوپلیمــر وینیــل اســتات /دیبوتیــل مالئــات ب ـهروش ریختهگیــری محلولــی تهیــه
شــدند .نتایــج آزمــون عبورپذیــری گاز نشــان داد کــه افزایــش مقــدار کوپلیمــر وینیــل اســتات /دیبوتیــل مالئــات در آمیــزه پلی(اتــر-
قطعه-آمیــد) باعــث افزایــش انتخابپذیــری گاز دیاکســیدکربن ( )CO2نســبت بــه گاز متــان ( )CH4در غشــاهای تولیــد شــده تــا دو
برابــر مقــدار اولیــه شــد ،در حالیکــه عبورپذیــری هــر دو ایــن گازهــا نســبت بــه ماتریــس اولیــه کاهــش یافــت .بــا محاســبه مقادیــر
نفوذپذیــری و حاللیــت گاز  CO2در غشــاها ،ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه کاهــش عبورپذیــری غشــاء بــه دلیــل کاهــش نفوذپذیــری گاز
از غشــای آمیــزهای اســت .بــرای فهــم بیشــتر ایــن موضــوع ،مقــدار حجــم آزاد کســری ( )FFVدر ماتریــس هــر نمونــه بــا اســتفاده از دو
روش متفــاوت ،یــک بــار بــدون توجــه بــه گاز عبــوری و بــار دوم بــا در نظــر گرفتــن نــوع گاز عبــوری محاســبه و مشــاهده شــد کــه بــا
افزایــش مقــدار کوپلیمــر وینیــل اســتات /دیبوتیــل مالئــات در ماتریــس ،حجــم آزاد ماتریــس کاهــش مییابــد .ارتبــاط میــان مقادیــر
محاسبهشــده حجــم آزاد ماتریــس بــا مقادیــر نفوذپذیــری و عبورپذیــری گازهــا بــه کمــک روابــط موجــود بــرای پلیمرهــا برقــرار گردیــد
و مشــاهده شــد ،دادههــای نفوذپذیــری و عبورپذیــری اندازهگیریشــده از غشــاها و مقادیــر محاسبهشــده از  FFVبــه خوبــی در روابــط
مربوطــه صــدق میکننــد.
كلمــات كليــدي :پلــی (اتــر -قطعــه -آمیــد) ،کوپلیمــر پایــه وینیــل اســتات ،غشــای آمیــزهای ،حجــم آزاد کســری،

دیاکســیدکربن.

تحقیقــات جداســازی گازهــا را بهســمت اســتفاده از

مقدمه

مشــکالت فرآینــدی گســتردهای کــه در حیــن روشهــای

صنعتــی جــدا کــردن
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

CO2

وجــود دارنــد رویکــرد

abdollahim@modares.ac.ir

غشــاها تغییــر داده اســت [ .]3-1در ســالهای اخیــر،

غشــاهای پلیمــری مختلفــی از طریــق اختــاط ماتریــس

بــا نانــوذرات یــا ســایر انــواع پلیمرهــا بــا هــدف بهبــود
خــواص گوناگــون تهیــه و بررســی شــدهاند [.]9-4
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دو پارامتــر عبورپذیــری و انتخابپذیــری ،از مهمتریــن
مشــخصات کاربــردی غشــاها هســتند .مقــدار عبورپذیــری

گاز از غشــاء بهصــورت معمــول از حاصــل ضــرب دو

پارامتــر نفوذپذیــری و حاللیــت گاز در غشــاء بهدســت
میآیــد .نفوذپذیــری گاز ،متاثــر از حجــم آزاد ،یعنــی

ایــن کار هــر چنــد کــه انتخابپذیــری  CO2نســبت بــه
CH4

بهدلیــل ایجــاد برهمکنــش چهارقطبــی میــان

 CO2و گروههــای اســتات ،بــا افزایــش مقــدار کوپلیمــر

پایــه پلیوینیلاســتات ،افزایــش پیــدا کــرد امــا مقــدار

عبورپذیــری  CO2تــا حــدی کاهــش یافــت.

مقــدار فضــای خالــی اســت کــه در ماتریــس پلیمــر

مطالعــات زیــادی بــرای تخمیــن عبورپذیــری گازهــای

فیزیکــی و شــیمیایی کــه میــان گاز و پلیمــر وجــود دارد،

مهمتریــن نظریههــا در ایــن زمینــه کــه بــر پایــه روش

عبورپذیــری دو گاز مربوطــه بهدســت میآیــد [.]10

از مفهــوم حجــم آزاد ارائــه شــد [ .]23در ایــن روش

وجــود دارد .حاللیــت گاز نیــز از میــزان برهمکنشهــای

مختلــف از غشــاها انجــام شــده اســت [ .]22یکــی از

تعییــن میشــود .انتخابپذیــری غشــاء نیــز از نســبت

مشــارکت گــروه 3تنظیــم شــد ،توســط لــی و بــا اســتفاده

اســتفاده از کوپلیمــر قطعـهای پلــی (اتــر -قطعــه -آمیــد)

( )V– V0بهعنــوان حجــم آزاد مخصــوص تعریــف شــد

عبورپذیــری خــوب آن نســبت بــه  CO2بســیار مــورد

حجــم مخصــوص

تحــت نــام تجــاری پیبکــس( 1شــکل  )1بهدلیــل

توجــه بــوده و تالشهــای زیــادی در جهــت بهبــود

خــواص آن انجــام گرفتــه اســت [ .]17-10در بســیاری
از پژوهشهــای انجــام شــده اگرچــه موفقیتهــای
خوبــی در زمینــه افزایــش عبورپذیــری  CO2حاصــل

شــده امــا بهبــود انتخابپذیــری

CO2

نســبت بــه

گازهایــی چــون  CH4بهنــدرت امکانپذیــر بــوده اســت

[ .]20-18بهدلیــل اهمیــت جداســازی  CO2از  CH4در
فرآیندهــای صنعتــی ،افزایــش  –CO2دوســتی 2غشــاهای
پایــه پیبکــس بــه کمــک اختــاط آنهــا بــا پلیمرهــای

پایــه وینیــل اســتات (شــکل  )1بررســی شــد [ .]21در

کــه در آن  Vحجــم مخصــوص پلیمــر اســت کــه از
چگالــی بهدســت میآیــد و

V0

زنجیرهــای پلیمــر اســت کــه بــه کمــک روش مشــارکت
گــروه بانــدی محاســبه میشــود [ .]27-24در روش
4

بانــدی از حجــم واندروالــس گروههــای تشــکیلدهنده
واحــد تکــراری پلیمــر اســتفاده مــی شــود .پــارک و پــاول
دریافتنــد کــه مقــدار حجــم آزاد ماتریــس بــه نــوع گاز

عبــوری وابســته اســت [ .]25آنهــا بــا تعریــف ضرایــب
تصحیــح بــرای هــر گــروه تشــکیلدهنده ســاختارهای
شــیمیایی و بســته بــه نــوع گاز ،مقادیــر تصحیــح شــده

حجــم آزاد را بهدســت آوردنــد و درســتی آن را بــرای

بیــش از  100نــوع پلیمــر ســنجیدند.

شکل  1ساختار شیمیایی (الف) پیبکس گرید  ]17[ 1657و (ب) کوپلیمر وینیلاستات /دیبوتیل مالئات [.]29
1. Pebax
2. CO2-Philicity
3. Group Contribution Method
4. Bondi
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آنهــا دریافتنــد کــه مقادیــر جدیــد نســبت بــه روش باندی

زیــادی وابســته اســت امــا همانطــور کــه قبــا گفتــه

مــی کنــد .هــدف کار حاضــر برقــراری ارتبــاط منطقــی

کننــده آن میباشــد [ .]26پژوهــش هــای زیــادی کــه

بــا خطــای کمتــری بــا نفوذپذیــری غشــاها ارتبــاط برقــرار
میــان عبورپذیــری و نفوذپذیــری گازهــای  CO2و  CH4بــا
مقــدار حجــم آزاد کســری غشــاهای پیبکــس اختــاط

یافتــه بــا کوپلیمــر وینیــل اســتات /دیبوتیــل مالئــات
اســت .مقــدار حجــم آزاد کســری بــا اســتفاده از دو روش

مختلــف بــر مبنــای روشهــای مشــارکت گــروه هســتند،

یــک بــار بــدون توجــه بــه نــوع گاز و یــک بــار بــا در نظــر

گرفتــن نــوع گاز بهدســت میآیــد.

رابطــه نفوذپذیــری و عبورپذیــری گاز از غشــاء بهترتیــب
توســط روابــط  4و  5قابــل ارائــه اســت [ 27و :]28

()4

()5

)

)

=
D Z exp ( − B / FFV

P = D × S = Z ' exp ( −B / FFV

در روابــط بــاال  Zʹ ،Zو  Bثوابــت معادلــه هســتند کــه بــه

نــوع و فشــار گاز عبــوری از غشــاء وابســتهاند 1 FFV .نیــز
حجــم آزاد مخصــوص بــه کل حجــم مخصــوص ماتریــس

روش ســاخت غشــاهای متراکــم در ایــن کار بهصــورت

کامــل در مقالــه قبلــی توضیــح داده شــده اســت [.]21

مقــدار عبورپذیــری ( )Pبــا واحــد  barrerبــا توجــه بــه
مــدل حاللیــت– نفــوذ و بــا اســتفاده از رابطــه  1محاســبه
()1

در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت نشــان میدهــد کــه

حجــم آزاد کســری ماتریــس اســت کــه از نســبت مقــدار

بخش تجربی

شــد.

شــد مقــدار حجــم آزاد ماتریــس مهمتریــن عامــل تعییــن

1 V b 273.15 l dp
= P = D ×S
T
p dt
76 A

بهدســت میآیــد:

V −V 0
= FFV
V

()6

در اینجــا  Vحجــم مخصــوص پلیمــر کــه از محاســبه

تئــوری چگالــی پلیمــر در دمــای محیــط بهدســت
میآیــد (رابطــه  )7و  V0حجــم اشــغال شــده توســط

زنجیرهــای پلیمــر میباشــد .روشهــای متفاوتــی بــرای

در رابطــه بــاال  Dضریــب نفــوذ گاز ( )cm2/sو  Sضریــب

بهدســت آوردن مقــدار  V0وجــود دارنــد امــا یکــی از

()cmا Vb،حجــم محفظــه (،)cm3ا Tدمــا بــر حســب کلوین

[ .]24در ایــن روش حجــم زنجیرهــای پلیمــر از حجــم

فشــار گاز خوراک ( )cmHgکه در این تحقیق 225 cm Hg

(kا( ))VWبهدست میآید:

حاللیــت گاز ( )cm3/cm3.barدر غشــاء l ،ضخامــت غشــاء

متداولتریــن آنهــا روش مشــارکت گــروه بانــدی اســت

()cm2اp،

واندروالــس گروههــای تشــکیلدهنده ســاختار پلیمــر

( A ،(Kمســاحت ســطحی عبورپذیــری غشــاء

(معــادل بــا  )3 barانتخــاب شــد و  dp/dtگرادیــان گاز

()7

میگــردد ( .)cmHg.s-1ضریــب نفــوذ نیــز بــا روش تاخیــر

در روابــط بــاال  Mو  ρbبهترتیــب وزن مولکولــی زنجیرهــای

M

ρb

= V

عبــوری از غشــاء اســت کــه نســبت بــه زمــان محاســبه

()8

زمانــی و طبــق رابطــه  2محاســبه میگــردد [.]21

پلیمــر و چگالــی مخلــوط ماتریــس و  kمجمــوع تعــداد

()2

l2
6θ

= D

)k

n

V 0 = 1.3∑ (VW
k =1

گروههــای تشــکیلدهنده ســاختار واحــد تکــراری زنجیــر

کــه در ایــن رابطــه  θتاخیــر زمانــی عبورکننــده ( )sاســت.

پلیمــر اســت .بــه ایــن ترتیــب نمــودار ( Log (Pبرحســب

CH4ا( ،)αاز نســبت عبورپذیــری گونـه خالــص ایــن دو گاز

شــد ه و همخوانــی خوبــی نیــز نشــان داده اســت [.]23

انتخابپذیــری ایــدهال غشــاها بــرای  CO2نســبت بــه

بهدســت میآیــد (رابطــه .)3
()3

PCO 2
PCH 4

=α

بخش نظری

اگرچــه پارامتــر نفوذپذیــری گاز از غشــاء بــه عوامــل

FFVا 1/بــرای بســیاری از جفتهــای گاز و پلیمــر رســم

بــه منظــور در نظــر گرفتــن تاثیــر گاز  nروی  ،V0رابطــه 8
بــه شــکل زیــر بازنویســی شــد [:]25
()9

)k

m

V 0 = 1.3∑γ nk (VW
k =1

1. Fractional Free Volume

ارتباط عبورپذیری و نفوذ گازهای ...
()10

V − (V 0 )  /V
n
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=) ( FFV
n

افزایــش یافتــه اســت و در  %30وزنــی از کوپلیمــر بــه

در اینجــا  γnkعامــل تصحیــح کننــدهای اســت کــه بــرای

حداکثــر مقــدار خــود رســیده اســت (شــکل  .)2برخــاف

[.]25

 CH4بــا افزایــش مقــدار کوپلیمــر کاهــش یافتهانــد (شــکل

هــر گــروه  ،kبــا توجــه بــه نــوع گاز  nتعییــن شــده اســت

افزایــش انتخابپذیــری ،عبورپذیــری هــر دو گاز  CO2و

 .)3مقــدار پارامتــر نفوذپذیــری  CO2بــرای آمیزههــا بــه

کمــک روش تاخیــر زمانــی (رابطــه  )2بهدســت آمــد

نتایج و بحث

در ایــن مطالعــه از نتایــج تراوایــی غشــاهای آمیــزهای
مرکــب از کوپلیمــر قطع ـهای پیبکــس و تــا  % 50وزنــی
کوپلیمــر وینیــل اســتات /دیبوتیــل مالئــات حــاوی

 % 84/4مولــی وینیــل اســتفاده میشــود (جــدول )1

[ .]21از نتایــج ایــن کار میتــوان دریافــت کــه مقــدار
انتخابپذیــری گاز  CO2بــه گاز  CH4بــا افزایــش مقــدار

کوپلیمــر وینیــل اســتات /دیبوتیــل مالئــات در غشــاها

و ســپس از رویدادههــای نفوذپذیــری و عبورپذیــری،
حاللیــت  CO2در ماتریــس محاســبه شــد (جــدول .)1

طبــق انتظــار بــا افزایــش مقــدار کوپلیمــر در غشــاء،
حاللیــت گاز  CO2در آن افزایــش پیــدا کرده اســت (شــکل
 .)4بــا افزایــش مقــدار کوپلیمــر ،برهمکنشهــای چهــار
قطبــی میــان گاز قطبــی و ماتریــس افزایــش پیداکــرده

کــه باعــث افزایــش حاللیــت گاز  CO2شــده اســت.

جدول  1مقادیر عبورپذیری  CO2و  CH4و انتخابپذیری  CH4/CO2در غشاهای پیبکس خالص و مخلوطشده [.]21
آمیزه

حاللیت CO2
()cm3/cm3.bar

نفوذپذیری  )m2/s 10-6( CO2تراوایی  )barrer( CO2تراوایی  )barrer( CH4انتخابپذیری

پیبکس

0/127

9/87

167/13

9/51

17/57

 % 10کوپلیمر

0/179

6/48

154/69

7/93

22/59

 % 20کوپلیمر

0/187

5/42

135/52

5/36

25/11

 % 30کوپلیمر

0/193

4/01

103/35

2/76

37/47

 % 40کوپلیمر

0/214

3/03

86/59

2/57

31/39

 % 50کوپلیمر

0/392

1/55

81/02

5/63

14/4

40

10
0

انتخابپذیری

20

0
10
20
30
50
40
پلی (وینیلاستات/دیبوتیلمالئات) (درصد وزنی)
شکل  2تاثیر مقدار کوپلیمر وینیلاستات /دیبوتیلمالئات در
غشاهای آمیزهای روی انتخابپذیری گاز  CO2نسبت به .CH4

120

CO2

80
CH4

40

)P (barrer

30

160

0

0
10
20
30
40
50
پلی (وینیلاستات/دیبوتیلمالئات) (درصد وزنی)

شکل  3تاثیر مقدار کوپلیمر وینیلاستات /دیبوتیلمالئات در
آمیزه روی عبورپذیری گازهای  CO2و  CH4غشاهای آمیزهای.
1. Kohonen

شماره  ،93خرداد و تیر 1396
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10

0/3

(DCO 10-6 (cm2/s

6

0/2

4

0/1

2

(SCO2 (cm3/cm3.bar

0/4

8

2
0

0
0
10
20
30
40
50
پلی(وینیلاستات/دیبوتیلمالئات) (درصد وزنی)
شکل  4نفوذپذیری و حاللیت  CO2در غشاهای آمیزهای پیبکس
و کوپلیمر وینیلاستات /دیبوتیل مالئات.

امــا پارامتــری کــه افزایــش عبورپذیــری را بــا افزایــش

ترکیــب درصــد کوپلیمــر محــدود نمــوده ،پارامتــر

نفوذپذیــری گاز در غشــاء اســت (شــکل  .)4در جــدول
 2چگالــی اجــزای تشــکیلدهنده مخلوطهــا آورده
شــدهاســت .چگالــی تئــوری مخلوطهــای تشکیلشــده

بــا روش قانــون مخلوطهــا (رابطــه  )11قابــل محاســبه
اســت [ .]30بنــا بــه ایــن قانــون و بــا فــرض اینکــه

اختــاط ب ـ ه خوبــی در ماتریــس انجــامشــده اســت ،بــا
افزایــش ترکیــب درصــد کوپلیمــر وینیــل اســتات در
ماتریــس پیبکــس ،چگالــی فیلــم حاصــل نســبت بــه

پیبکــس خالــص افزایــش مییابــد (شــکل .)5

چگالی ( )g.cm-3مرجع

پیبکس خالص

1/14

[]17

کوپلیمر وینیلاستات /دیبوتیلمالئات

1/16

[]29

0
10
20
30
40
50
پلی(وینیلاستات/دیبوتیلمالئات) (درصد وزنی)

+

ρ1
ρ2
در رابطــه فــوق  ρbچگالی آمیــزه w1 ،و  w2به ترتیب درصد
وزنــی اجــزا  1و ( 2پیبکــس و کوپلیمــر) در ماتریــس و
 ρ1و  ρ2بهترتیــب چگالــی ایــن اجــزا میباشــند .افزایــش
چگالــی در فیلــم نشــاندهنده کاهــش مقــدار کل حجــم
آزاد بیــن زنجیــری و بنــا بــه ارتبــاط مســتقیم مقــدار
حجــم آزاد بــا پارامتــر نفوذپذیــری ،نشــان دهنــده کاهــش
نفوذپذیــری گاز در غشــاء نیــز خواهــد بــود [ .]20بــرای
اثبــات ایــن موضــوع و نشــان دادن ارتبــاط نفوذپذیــری
گاز بــا مقــدار حجــم آزاد از روش لــی اســتفاده خواهــد
شــد .بــا جاگــذاری روابــط  7و  8در رابطــه  ،6رابطــه 12
بهدســت میآیــد:
n
1.3ρb ∑ k =1 (VW )k
()12
FFV = 1 −
M

ایــن رابطــه بــرای ماتریسهایــی کــه تنهــا از یــک

جــزء ســاخته شــدهاند قابــل اســتفاده اســت امــا بــرای
ماتریسهــای چنــد جزئــی کاربــردی نــدارد .بــرای رفــع

ایــن مشــکل ،رابطــه ( )12بــرای ماتریسهــای چنــد

جزئــی بــه شــکل زیــر اصــاح شــد [:]31
n
∑( p w i
) (V
k =1 W k )i
∑ 1 − 1.3ρb
()13

= FFV

i =1

کــه در رابطــه بــاال  wiدرصــد وزنــی هــر کــدام از اجــزاء
تشــکیلدهنده ماتریــس میباشــد .ماتریــس غشــاهای

مــورد نظــر از دو جــزء پیبکــس و کوپلیمر وینیل اســتات/
ل مالئــات تشــکیل شدهاســت کــه هــر کــدام از
دیبوتی ـ 

ایــن اجــزاء نیــز دو جزئیانــد .پیبکــس از دو جــزء پلــی
اتیلــن اکســاید ( )PEOو پلیآمیــد )PA6( 6و کوپلیمــر

چگالی ()g/cm3

1/15
1/148
1/146
1/144
1/142
1/14
1/138

()11

Mi

جدول  2چگالی مواد استفادهشده در نمونهها.
ماده

w2

w1

=1
/ ρb

شکل  5تغییر چگالی آمیزه برحسب مقدار کوپلیمر پایه
وینیل استات در آمیزههای پیبکس و کوپلیمر وینیلاستات/
دیبوتیلمالئات

نیــز از دو جــزء وینیــل اســتات ( )VAcو دیبوتیـل مالئات
( )DBMســاخته شدهاســت .حجــم واندروالــس واحــد
تکــراری هــر یــک از اجــزاء تشــکیلدهنده ماتریــس
بــه کمــک روش بانــدی محاســبه شــده و بههمــراه وزن
مولکولــی واحــد تکــراری هــر جــزء در جــدول  3آورده
شــده اســت .بــا اســتفاده از مقادیــر جــدول  3و جاگــذاری
آنهــا در رابطــه ( ،)13مقــدار  FFVبــرای هــر کــدام از
غشــاهای تولیــد شــده بهدســت میآیــد کــه ایــن
مقادیــر در جــدول  4آورده شــدهاند.
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جدول  3حجم واندروالس و وزن مولکولی واحدهای تشکیلدهنده ماتریس.
اجزاء تشکیلدهنده ماتریس
پیبکس
کوپلیمر

وزن مولکولی ()g/mol

حجم واندروالس ((cm3/mol

a

PEO

24/16

44/06

PA6

64/15

113/18

VAc

45/88

86/09

132/68
DBM
 :aتمامی حجمهای واندروالس بهدست آمده در این جدول با استفاده از روش باندی محاسبه شدهاند [.]27

228/28

جدول  4حجم آزاد کسری محاسبهشده برای آمیزههای پیبکس و کوپلیمر وینیلاستات /دیبوتیلمالئات بدون در نظر گرفتن نوع گاز
آمیزه

()%wtاDBM

()%wtاVAc

()%wtاPA6

(PEO (%wt

(ρb (g/cm3

FFV

FFV/1

پیبکس خالص

0

0

0/4

0/6

1/14

0/1764

5/6684

 % 10کوپلیمر

0/0329

0/0671

0/36

0/54

1/1419

0/1760

5/6804

 % 20کوپلیمر

0/0658

0/1342

0/32

0/48

1/1439

0/1756

5/6925

 % 30کوپلیمر

0/0987

0/2013

0/28

0/42

1/1459

0/1752

5/7047

 % 40کوپلیمر

0/1316

0/2684

0/24

0/36

1/1479

0/1749

5/7170

 % 50کوپلیمر

0/1645

0/3355

0/2

0/3

1/1499

0/1745

5/7294

همانطــور کــه از مقادیــر  FFVموجــود در ایــن جــدول

دادههــا بــرمیآیــد ،دادههــای بهدســت آمــده از مقادیــر

افزایــش مقــدار کوپلیمــر کاهــش یافتــه اســت .بــا رســم

در رابطــه ( )5صــدق میکننــد ( )R2=0/9741نمــودار

بــر میآیــد مقــدار حجــم آزاد موجــود در ماتریــس بــا
مقــدار ( Log (Dبرحســب عکــس حجــم آزاد کســری ،و
عبــور بهتریــن خــط صــاف ممکــن ،درســتی یــا نادرســتی

رابطــه  4بــرای دادههــای موجــود مشــخص میگــردد
(شــکل  .]23[ )6همانطــور کــه از شــکل  6بــر میآیــد

مربــع ضریــب همبســتگی دادههــای بهدســت آمــده از
نفوذپذیــری و دادههــای حجــم آزاد کســری محاســبه

شــده عــددی بزرگتــر از  0/9بهدســت آمــده اســت
( )R2=0/9636کــه نشــان میدهــد نتایــج ایــن کار بــه

خوبــی در رابطــه  4صــادق اســت [ .]23از آنجــا کــه
طبــق رابطــه  1عبورپذیــری ضریبــی از نفوذپذیــری گاز

اســت ،پــس مقادیــر  FFVبهدســت آمــده در جــدول 4

عبورپذیــری و عکــس حجــم آزاد کســری بــه خوبــی
( Log (Pبرحســب عکــس حجــم آزاد کســری بــرای

گاز  CH4نیــز در شــکل  8رســم شــد .هــر چنــد کــه

دادههــای عبورپذیــری ایــن گاز تــا اضافــه شــدن %40

کوپلیمــر وینیلاســتات /دیبوتیلمالئــات بهخوبــی در

رابطــه  5صــادق اســت ( )R2=0/9453امــا داده مربــوط
بــه اضافــهشــدن  %50کوپلیمــر بــه ماتریــس انحــراف

زیــادی را نســبت بــه خــط عبــور کــرده از ســایر نقــاط

نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه اطمینانــی کــه نســبت

بــه درســتی داده مربــوط بــه اضافهشــدن  %50کوپلیمــر

وجــود دارد ،بــه نظــر میرســد ایــن تفــاوت در مقــدار
عبورپذیــری ناشــی از تغییــر در انــدازه حفــرات بهوجــود

میتواننــد در رابطــه  5نیــز صــادق باشــند [ .]28بــرای

آمــده در فازهــای پلــی اتیلــن اکســاید و پلــی آمیــد 6

حجــم آزاد کســری در شــکل  7رســم شــده و بهتریــن

شــدهاســت [ .]21بــه منظــور بررســی اثــر نــوع گاز در

صحــت ایــن موضــوع دادههــای ( Log (Pبرحســب عکــس

نمــودار ممکــن از آن عبــور داده شدهاســت .همانطــور
کــه از ایــن شــکل و بهتریــن خــط عبــور داده شــده از

باشــد کــه قبــا بــا توجــه بــه دادههــای  DSCاثبــات

حجــم زنجیرهــای پلیمــر ( )V0و مقــدار  ،FFVاز رابطــه

 10اســتفاده شــد.
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بــه منظــور اســتفاده راحتتــر از ایــن رابطــه ،روابــط  7و
 9در آن جاگــذاری شــد و شــکل آن بــرای ماتریسهــای

چنــد جزئــی اصــاح شــد [:]31
()14

i

)

(VW )k

γ

m

k =1 nk

Mi

∑(

wi

p

∑ FFV = 1 − ρb
i =1

مقادیــر حجــم مخصــوص زنجیرهــای هــر کــدام از اجــزا

ماتریــس بــا توجــه بــه نــوع گاز محاســبه شــده و در

جــدول  5آمــده اســت .مقادیــر  FFVجدیــد ماتریــس

نیــز بــرای هــر گاز بــا توجــه بــه جــدول  5بهدســت
آمــد (جــدول  .)6نمودارهــای ( Log (Dو ( Log (Pبــر

حســب عکــس حجــم آزاد کســری بــرای گاز  CO2و

نمــودار ( Log (Pبــر حســب عکــس حجــم آزاد کســری
بــرای گاز

CH4

رســم شــدهاند.

بهترتیــب در شــکلهای  10 ،9و 11
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جدول  5حجم زنجیرهای واحدهای تشکیلدهنده ماتریس با توجه به نوع گاز عبوری.
اجزا تشکیلدهنده ماتریس CO2

پیبکس
کوپلیمر

حجم زنجیرهای واحدهای تشکیلدهنده با توجه به نوع گاز ()cm3/mol
CO2

CH4

PEO

49/20

50/21

PA6

123/43

129/34

VAc

57/59

57/02

DBM

193/74

195/89

جدول  6حجم آزاد کسری ( )FFVمحاسبهشده برای آمیزههای پیبکس و کوپلیمر وینیلاستات /دیبوتیلمالئات با توجه به نوع گاز
CO2

آمیزه

CH4

FFV
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FFV/1

پیبکس
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 % 30کوپلیمر

0/4789
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0/5144

1/9438

 % 40کوپلیمر
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2/3526
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در هــر نمــودار معادلــه بهتریــن خــط گذرنــده از ایــن

بــا توجــه بــه جدولهــای  4و  6در مییابیــم کــه مقــدار

نیــز آورده شدهاســت .مقــدار مربــع ضریــب همبســتگی

شــده ،بیــش از مقادیــر مشــابه ،بــدون در نظــر نگرفتــن

نقــاط و مربــع ضریــب همبســتگی خــط نســبت بــه نقــاط
بیــش از  0/9کــه بــرای هــر کــدام از ایــن خطــوط
بهدســت آمــده نشــان از ایــن دارنــد کــه دادههــای

اندازهگیریشــده ازعبورپذیــری ونفوذپذیــری گازهــا و
دادههــای محاسبهشــده  FFVبــهروش پــارک و پــاول،

بهخوبــی در معــادالت ارائــه شــده صــدق میکننــد.
هــر چنــد کــه ضریــب همبســتگی نمــودار در شــکل 9

 FFVماتریــس زمانــی کــه نــوع گاز عبــوری در نظــر گرفته

نــوع گاز اســت .در توجیــه ایــن مقایســه میتــوان ایــن
نکتــه را در نظــر گرفــت ،روش لــی کــه بــر اســاس
محاســبه حجمهــای واندروالــس بــهروش بانــدی اســت،

از ابتــدا حضــور گاز و فضایــی کــه بــه دلیــل جابهجایــی

مولکولهــای و برهمکنــش آنهــا بــا ماتریــس بهوجــود
میآیــد را در نظــر نگرفتــه اســت و فقــط بــر مبنــای

نســبت بــه شــکل  6افزایــش پیــدا کــرده و نشــان از ایــن

حجــم تئــوری گروههــای تشــکیل دهنــده ســاختار

از مقادیــر  FFVبهدســت آمــده از روش لــی در رابطــه

گفتهشــد پــارک و پــاول اثبــات کردهانــد کــه هــر

دارد کــه مقادیــر  FFVبهدســت آمــده از ایــن روش بهتــر

 4جــواب دادهانــد امــا مقادیــر ضریــب همبســتگی در

نمودارهــای شــکلهای  10و  11کاهــش اندکــی نســبت
بــه نمودارهــای مشــابه ارائــه شــده در شــکلهای  7و 8

شــکل گرفتهاســت .همانطــور کــه در قســمت مقدمــه

کــدام از ایــن گروههــای تشــکیل دهنــده ســاختارهای
مــواد در برابــر گازهــای متفــاوت ،حجمهــای واندروالــس
متفاوتــی دارنــد .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع میتــوان

نشــان میدهنــد .ایــن کاهــش در ضریــب همبســتگی

بــه ایــن نتیجــه رســید کــه

باشــد کــه روش پــارک و پــاول عمدتــا بــه منظــور

ماتریــس نزدیکتــر باشــد .همچنیــن مقــدار  FFVبــرای

ایــن نمودارهــا مــی توانــد در مرحلــه اول بــه ایــن دلیــل
برقــراری ارتبــاط میــان ضریــب نفــوذ بــا  FFVاســتفاده
میشــود و در مرحلــه دوم اینکــه ایــن روش مخصــوص

پلیمرهــای اســت کــه دمــای شیشـهای شدنشــان باالتــر از
دمــای محیــط اســت [ ،]25در حالــی کــه جــزء عمــدهای
از ماتریــس غشــاهایی کــه در ایــن کار مــورد مطالعــه

قــرار گرفتهانــد حــاوی فازهــای پلیاتیلناکســاید اســت

و ایــن فازهــا در دمایــی بســیار کمتــر از دمــای محیــط بــه

ناحیــه نــرم شــدن میرســند.

FFV

محاسبهشــده در

روش پــارک و پــاول بــه مقــدار واقعــی  FFVموجــود در
گاز  CH4بیــش از مقــدار مشــابه بــرای گاز  CO2محاســبه

شدهاســت .ایــن موضــوع نیــز بــه دو دلیــل توجیهپذیــر
اســت .اول اینکــه قطــر دینامیکــی گاز  CH4بیــش از گاز
 CO2اســت [ ،]2بنابرایــن مولکولهــای گاز  CH4حفــرات

برزگتــری را در ماتریــس پلیمــری ایجــاد مینماینــد.

ثانیــا برهمکنــش بیشــتر گاز  CO2بــا ماتریــس باعــث
میشــود تراکــم زنجیرهــای ماتریــس در برابــر فشــار گاز
حفــظ شــده و در نتیجــه تمایــل گاز بــرای ایجــاد فضــا در
ماتریــس کاهــش یابــد [.]20
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 یــک بــار بــدون توجــه بــه نــوع گاز و بــار،روش مختلــف
دوم بــا در نظــر گرفتــن نــوع گاز محاســبه شــد و مشــاهده

شــد بــا افزایــش مقــدار کوپلیمــر پایــه وینیــل اســتات

. مقــدار حجــم آزاد غشــاء کاهــش مییابــد،در ماتریــس

همچنیــن بــا مقایســه حجمهــای آزاد دو روش مختلــف

ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه نتایــج بهدســت آمــده از

روش دوم بــه دلیــل در نظــر گرفتــن برهمکنشهــای

 بــه،هــر گــروه شــیمیایی تشــکیلدهنده ســاختار
 ارتبــاط میــان مقادیــر.مقــدار واقعــی نزدیکتــر اســت
محاسبهشــده حجــم آزاد ماتریــس بــا مقادیــر تجربــی

نفوذپذیــری و عبورپذیــری گازهــا بهکمــک روابــط
.موجــود بــرای پلیمرهــا برقــرار شــد

نتیجهگیری

تغییــر مقادیــر عبورپذیــری و انتخابپذیــری غشــاهای

پایــه پیبکــس بــا افزایــش مقــدار کوپلیمــر وینیــل

 دیبوتیــل مالئــات در ماتریــس مــورد مطالعــه/اســتات
 مشــاهده شــد کــه افزایــش انتخابپذیــری.قــرار گرفــت
 بــا افزایــش مقــدار کوپلیمــرCH4  نســبت بــه گازCO2 گاز
 بهدلیــل افزایــش حاللیــت گاز در غشــاء،در ماتریــس

بهدلیــل افزایــش برهمکنشهــای چهارقطبــی میــان
 همچنیــن. و گروههــای اســتات کوپلیمــر اســتCO2 گاز

 بــه کاهــشCH4  وCO2 کاهــش عبورپذیــری هــر دو گاز

نفوذپذیــری گازهــا بــه دلیــل افزایــش چگالــی ماتریــس با
 بــرای مطالعــه.افزایــش مقــدار کوپلیمــر ارتبــاط داده شــد

 مقــدار حجــم آزاد ماتریــس بــا دو،بیشــتر ایــن موضــوع
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