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مطالعه و بررسی تأثير نانو ذرات روی اکسيد بر
بهبود عملکرد غشاهاي نانوفيلتراسيون بر پایه
PVDF/PES

فهيمه پرويزيان* ،سمانه سعدي ،سيدمحسن حسيني و سمانه بندهعلي
گروه مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه اراک ،ایران
تاريخ دريافت1398/01/26 :

تاريخ پذيرش1398/11/12 :

چكيده
در پژوهــش حاضــر ،غشــاهای نانوکامپوزیتــی از نانــوذرات آبدوســت روی اکســید ( )ZnOو پلــی وینیلیــدن فلورایــد ( )PVDFتوســط
روش تغییــر فــاز تهیــه شــدند .اثــر غلظتهــای مختلــف نانــوذرات در ســاخت غشــاها بــر عملکــرد جداســازی محلولهــای مختلــف
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .جهــت ارزیابــی ســاختار و شــیمی ســطح غشــاها از تصاویــر میکروســکوپی الکترونــی روبشــی و طیــف
ســنجی مــادون قرمــز تبدیــل فوریــه ( )ATR-FTIRاســتفاده شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه محتــوای آب غشــاهای ســاخته
شــده از  %77/96در غشــای  M1بــدون نانــوذره بــه  %79/60در غشــای  M3شــامل  %0/1وزنــی از نانــوذرات افزایــش مییابــد و ســپس
بــه  %66/59در غشــای  M5کاهــش پیــدا میکنــد .باالتریــن میــزان شــار آب خالــص عبــوری  19/97 L/m2hدر  %0/1وزنــی نانــوذرات
(غشــای  )M3بهدســت آمــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه فاکتــور پسدهــی ســدیم ســولفات در غشــاها دارای رونــد افزایشــی -کاهشــی
اســت و از  %59بــه  %82در غشــای  M3افزایــش و ســپس از  82بــه  %62کاهــش مییابــد .بنابرایــن ،نتایــج عملکــرد بهینــه را
بــرای غشــای  M3نشــان میدهنــد .ایــن مطالعــه پتانســیل غشــاهای تهیــه شــده از پلــی وینیلیدیــن فلورایــد /روی اکســید را بــرای
کاربردهــای تصفیــه فاضــاب نشــان میدهــد.
كلمــات كليــدي :غشــای نانوفيلتراســيون ،نانــوذرات اکســیدروی ،پلــی اتــر ســولفون ،گرفتگــی ،پلــی وینیلیــدن

فلورایــد

مقدمه

نانــو فیلتراســیون یکــی از روشهــای فیلتراســیون غشــایی
اســت کــه دارای انــدازه حفــرات بیــن اولترافیلتراســیون و
اســمز معکــوس اســت [ .]1غشــاهای نانــو فیلتراســیون

از پیشــرفتهای اخیــر فنــاوری غشــایی بهشــمار
*مسؤول مكاتبات
f-parvizian@araku.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2020.3732.2698( :

میرونــد .امــروزه از نانــو فیلتراســیون در مراحــل مختلــف

فرآینــد تصفیــه آب از قبیــل کاهــش ســختی ،کاهــش
مقــدار نمکهــای موجــود در آب و حــذف آالیندههــای
میکروبــی و شــیمیایی اســتفاده میشــود .در فرآیندهــای

صنعتــی نیــز از نانوفیلتراســیون بــه منظــور حــذف مــواد

خــاص از قبیــل مــواد رنگــی از آب اســتفاده میگــردد
[ .]2همچنیــن ،از ایــن روش بــرای جداســازی ذرات آلــی
شــامل آالیندههــای میکروبــی و یونهــای چنــد ظرفیتــی
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اســتفاده میشــود [ .]3بهطــور معمــول ،هنگامیکــه

کــرده اســت کــه در ایــن میــان میتــوان بــه خــواص

اولترافیلتراســیون دارای بــازده جداســازی یکســانی

روی اکســید نســبت بــه دیگــر نانــوذرات ماننــد  TiO2و

فرآیندهــای نانــو فیلتراســیون ،اســمز معکــوس و

باشــند ،اســتفاده از فرآینــد نانوفیلتراســیون ترجیــح
داده میشــود ،چــرا کــه در اولترافیلتراســیون مقــدار
آالیندههــای مصرفــی نســبت بــه حــد مجــاز باالتــر بــوده

و در اســمز معکــوس ،هــدف تولیــد آب بــا میــزان خلــوص

بــاال اســت کــه پیامــد آن افزایــش قیمــت ایــن روش
اســت .غشــاهای نانــو فیلتراســیون ظرفیــت متوســطی

بــرای حــذف نمکهــای تــک ظرفیتــی از خــود نشــان
میدهنــد .همچنیــن قابلیــت حــذف مؤثــر نمکهــا،

فلــزات ســنگین ،رنــگ ،ویــروس ،باکتریهــا و انگلهــا

را از آب و فاضــاب دارنــد [ 4 ،2و  .]5در ضمــن ،شــار

عبــوری غشــاهای نانوفیلتراســیون حــدود  10برابــر

غشــاهای اســمز معکــوس اســت [ .]6پلــی وینیلیــدن
فلورایــد ( 1 )PVDFیکــی از گســتردهترین و پرکاربردتریــن

مؤثــر ضدباکتریایــی و قارچــی آن اشــاره کــرد .بهعــاوه،

 Al2O3از لحــاظ اقتصــادی مقــرون بــه صرفهتــر اســت.

همچنیــن ،اســتفاده از نانــوذرات روی اکســید در تهیــه
غشــاها میتوانــد باعــث بهبــود خــواص آبدوســتی

و مکانیکــی و دیگــر خــواص و ویژگیهــای جداســازی
شــود [ 10و  .]14پژوهــش انجــام شــده توســط بالتــا و

همکارانــش نشــاندهنده کاهــش قابــل توجــه مقــدار
رســوب و انســداد غشــاهای نانوفیلتراســیون پــس از

اســتفاده از نانــوذرات روی اکســید بهعنــوان اصالحگــر

اســت .نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان میدهــد
افزایــش نانــوذرات اکســیدروی بــه غشــاهای پلیســولفون

بهوســیله اولئیــک اســید منجــر بــه کاهــش رســوب
میشــود .نتایــج پژوهــش لیانــگ و همکارانــش []15
نشــان میدهــد کــه غشــاهای  PVDFدر ترکیــب بــا

مــواد پلیمــری اســت کــه در صنعــت بهدلیــل قابلیــت

نانــوذرات روی اکســید میتوانــد خــواص ضدگرفتگــی

حرارتــی بــاال و همچنیــن ،پایــداری شــیمیایی بــاالی

وزنــی نانــو ذرات اکســیدروی باعــث بهبــود خــواص

منحصــر بــه فــرد آن در فرآیندهــای جداســازی ،مقاومــت

آن در محیطهــای اســیدی ,بــازی و ...کاربــرد دارد [،4

 6و  .]7پلــی وینیلیــدن فلورایــد یــک پلیمــر آبگریــز
اســت کــه ایــن ویژگــی بــه رســوب و انســداد شــدید
غشــا منجــر میشــود و مانعــی بــرای کاربــرد آن در

فرآیندهــای تصفیــه آب بــوده اســت [ .]8در ایــن راســتا،
مطالعــات زیــادی بــرای ارتقــای آبدوســتی غشــاهای
 PVDFبهوســیله تکنیکهــای مختلــف مثــل پیوندهــای

غیــر قابــل بازگشــتی را بهبــود دهنــد .افــزودن %0/1
مکانیکــی و دفــع محلول آبــی غشــاهای اولترافیلتراســیون
میشــود .بهکارگیــری نانــوذرات

ZnO

در ســاختار

غشــای نانوفیلتراســیون برپایــه پلــی اتــر ســولفون /پلــی

وینیلیــدن فلورایــد تاکنــون گــزارش نشــده اســت .هــدف
از ایــن پژوهــش ،ســاخت غشــای نانوفیلتراســیون بــا
مقاومتهــای شــیمیایی و حرارتــی باالتــر و همچنیــن،

بهبــود خواص جداســازی غشــاهای نانوفیلتراســیون اســت.

فیزیکــی و شــیمیایی و اصــاح ســطحی انجــام شــده

بــرای ایــن منظــور از مقادیــر مختلــف نانــوذرات  ZnOدر

در ایــن میــان ،افــزودن مــواد معدنــی آبدوســت یکــی

بهبــود مقاومــت مکانیکــی ،خــواص فیزیکــی -شــیمیایی

اســت [.]9

دیگــر از راه حلهــا جهــت افزایــش خاصیــت آبدوســتی
غشــا میباشــد [ .]10از جملــه نانــوذرات معدنــی کــه
بــرای آمادهســازی غشــاهای

PVDF

بــهکار رفتــه

اســت عبارتنــد از  11 ،7[ Al2O3و  ]13[ ZrO2 ،]12و
 .ZnOاخیــرا ً نانــوذرات روی اکســید بهعنــوان یکــی از

نانــوذرات غیرآلــی توجــه زیــادی را بهواســطه خــواص
فیزیکــی و شــیمیایی منحصــر بــه فــرد بــه خــود جلــب

ســاخت غشــاهای نانوفیلتراســیون اســتفاده شــد و جهــت

و جداســازی پلیمــر پایــه غشــایی ،ترکیبــی از پلــی اتــر
ســولفون بــا پلــی وینیلیــدن فلورایــد مــورد اســتفاده قــرار

گرفتنــد و عملکــرد غشــا بــرای شــار آب خالــص عبــوري
از غشــا ،مقــدار پسزنــي نمــک و همچنيــن ،ســايز

حفــرات ،ميــزان تخلخــل ،ميــزان محتــواي آب و مقاومــت

مکانيکــي غشــاء مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.

)1. Polyvinylidene Fluoride (PVDF
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غشــاها بهمــدت  24 hدر دمــای محیــط قــرار داده شــد و

مواد و روش تحقیق

پلــی اترســولفون بــا وزن مولکولــی

g/gmol

58000

بههمــراه پلــی ونیلیــدن فلورایــد ( )PVDFبــا وزن مولکولــی

 534000 g/gmolتهیــه شــده از شــرکت ســيگما آلدريــچ

بهعنــوان پلیمــر پایــه غشــا ,نانــو ذرات روی اکســید ()ZnO

بهعنــوان افزودنــی بــه پایــه پلیمــر غشــاء از شــرکت مــرک
آلمــان ،پلــی وينيــل پيروليــدون ( 1)PVPبــا وزن مولکولــی

 25000 g/gmolتولیــد شــده از شــرکت مــرک آلمــان
بهعنــوان عامــل حفــرهزا ،دی متیــل اســتامید ()DMAc

2

از شــرکت مــرک آلمــان بهعنــوان حــال بــهکار گرفتــه

شــدهاند و آبیونیــزه شــده بهعنــوان غیرحــال (حمــام
انعقــاد) در تمــام مراحــل آزمایــش اســتفاده شــد.

تهیه غشاء

ســپس محلــول پلیمــری بهدســت آمــده بــه کمــک یــک

فیلــم کــش بــا ضخامــت  150 µmروی شیشــه صـــــاف
پخــش شــده و فــورا ً درون حمــام غیــر حــال (آب بــدون

یــون) قــرار داده شــد تــا مبادله بین حــــال و غیرحــــال
ســبب شــکلگیری غشــاء شــود .غشــاهای بهدســت آمــده

توســط آب بــدون یــون شســته و بهمــدت  24 hدرون

ظــرف حــاوی آب بــدون یــون جهــت اســتخراج حــال

باقیمانــده قــرار گرفــت.
ارزیابی غشاها
تست FTIR

آنالیــز طیــف ســنجی مــادون قرمــز تبدیــل فوریــه
()ATR-FTIR

غلظتهــای مختلــف از محلولهــای پلــی اترســولفون/
پلــی ونیلیــدن فلورایــد بــا درصدهــای وزنــی مختلــف
از نانــوذرات روی اکســید بههمــراه غلظــت ثابــت پلــی

وینیــل پیرولیــدن توســط حــال دی متیــل اســتامید
تهیــه گردیــد .نســبت اجــزای ایــن محلــول پلیمــری

مرکــب در جــدول  1نشــان داده شــده اســت .بــرای تهیــه
غشــاها ابتــدا محلــول همگنــی از

بــا اســتفاده از طیــف ســنج بروکــر

(مــدل  ،TENSOR 27آلمــان) از غشــاهای تهیــه شــده

جهــت تأییــد حضــور نانــوذرات روی اکســید در گســتره

 500تــا  4000 cm-1انجــام شــد.
تصویر میکروسکوپ الکترونی

بــرای تهیــه تصویــر میکروســکوپ الکترونــی روبشــی
()SEMا( ،Seron Technology Inc.کــره) غشــاهای تهیــه

(%0/5

شــده ،غشــاها را بهمــدت  5 minدرون نیتــروژن مایــع قــرار

روی اکســید ( )ZnOبههمــراه پلــی وینیــل پیرولیــدون

طــا ،الیــه نشــانی شــدند .در نهایــت ،تصویر میکروســکوپ

PVDF/PES

وزنــی از  )PVDFبههمــراه مقادیــر مختلفــی از نانــوذرات

داده ،ســپس شکســته شــده و بهوســیله یــک الیــه نــازک از

بهعنــوان عامــل حفــرهزا و دی متیــل اســتامید بهعنــوان

الکترونــی از مقطــع عرضــی غشــاهای انتخــاب شــده ،مــورد

ســرعت  200 rpmبهمــدت  5 hدر دمــای  25 °Cتهیــه

تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی میتــوان بــه بزرگنمایــی

حــال بــا اســتفاده از دســتگاه همــزن مغناطیســی بــا
گردیــد .بــه منظــور حــذف حبابهــای حلشــده ،محلــول

بررســی قــرار گرفــت کــه از جملــه ویژگیهــای اســتفاده از
تصاویــر تــا حــدود  300000 nmاشــاره کــرد.

جدول  1نسبت اجزای محلول پلیمری
غشاء

پلی اترسولفون 0/5 +درصد وزنی پلی
وینیلیدن فلوراید

پلی وینیل پيروليدون
(درصد وزنی)

دی متیل استامید ()DMAC

(درصد وزنی)

نانو ذره روی اکسید
(درصد وزنی)

M1

18

1

81/00

0/00

M2

18

1

80/95

0/05

M3

18

1

80/90

0/10

M4

18

1

80/50

0/50

M5

18

1

80/00

1/00
)1. PolyvinylPyrrolidone (PVP
)2. Dimethyl Acetamide (DMAc
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گردیــده اســت [ 18و :]19

محتوای آب و زاویه تماس

بــرای اندازهگیــری درصــد محتــوای آب ،نمونههــای

غشــاهای تهیــه شــده بــا ســطح ( )2×2 cmبهمــدت 24 h

درون آب بــدون یــون قــرار داده شــدند و وزن خیــس آنهــا
اندازهگیــری شــد .در مرحلــه بعــد ،غشــاها بهمــدت 4 h

درون آون حرارتــی بــا درجــه حــرارت  70 °Cقــرار داده

شــد و ســپس ،وزن خشــک غشــاها ثبــت گردیــد .بــرای

کــم شــدن خطــای اندازهگیــری ،بــرای هــر غشــاء ایــن
مراحــل را ســه بــار تکــرار کــرده و ســپس مقــدار میانگیــن
آنهــا گــزارش گرديــد [.]16

محتوای آب
 )w w −w d ( ×100درصد
=
ww

()1

که  wdو  wwوزن خشک و خیس غشاها هستند.

همچنیــن آنالیــز زاويــه تمــاس آب توســط يــک ابــزار

اندازهگيــري زاويــه تمــاس ( )G10, Kruss, Germanyبــرای
بهدســت آوردن میزان آبدوســتي غشــاهاي نانوفيلتراســيون
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

تخلخــل کلــی غشــاء بــا اســتفاده از رابطــه زیــر محاســبه

()2

کــه

تخلخل
 )w w −w d ( ×100درصد
=
ρf V m

Vm

حجــم قطعــات کوچــک غشــاء

دانســیته آب اســت.

کــه  Fشــار آب خالــص برحســب L/m .hا Q ،حجــم
2

فالکــس نفــوذ کــرده برحســب  L، Aمســاحت ســطح
فعــال غشــاء برحســب  mو  tزمــان فرآینــد جداســازی
2

برحســب  hاســت .در مرحلــه بعــد ،میــزان فالکــس نمــک

ســدیم ســولفات در فشــار  4 barبــار و هر  10 minتوســط

رابطــه  3محاســبه شــد .بــرای محاســبه انتخابپذیــری
غشــاهای تهیــه شــده از رابطــه زیــر اســتفاده میکنیــم
[:]20
()4

( ×100

Cp
Cf

)1 −
=

درصد پسدهی

در ایــن رابطــه  Cpو  Cfبهترتیــب غلظــت محلــول نمــک

ســدیم ســولفات در محلــول عبــور کــرده از غشــاء و
محلــول خــوراک ورودی اســت .محلــول ســولفات ســدیم

بــا غلظــت اولیــه  1000 mg/Lمــورد اســتفاده قــرار گرفت.
غلطــت نمکهــا بــا اســتفاده از دســتگاه هدايــت ســنج

()Ohaus Corporation, S/N B143385306, and USA

درصد تخلخل غشاها

میشــود [:]17

()3

( F = Q / A )t

()cm3

و

ρf

فالکس و پسدهی غشاها

اندازهگيــري شــد.
نتایج و بحث
ارزیابــی غشــاها بــا اســتفاده از آنالیــز  FTIRو تصاویــر
SEM

آزمونهــای متفاوتــی جهــت بررســی غشــاهای
تهیــه شــده انجــام شــد .طیفهــای  FT-IRغشــاهای

میــزان فالکــس عبــوری و پسدهــی غشــاهای تهیــه

پلــی اتــر ســولفون /پلــی وینیلیــدن فلورایــد /نانــو

قــرار گرفــت کــه قطــر داخلــی مــاژول  4/5 cmو مســاحت

روی اکســید در ﺷﮑﻞ  1نشــان داده شــده اســت.

بهصــورت تکههــای دایــرهای شــکل برابــر قطــر خارجــی

پیــک در محــدوده عــدد مــوج 1485-1404 cm-1

بهمــدت  10 minبــا فشــار  5 barدر تمــاس بــا آب بــدون

 561ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ارﺗﻌﺎش ﮐﺸﺸﯽ

شــده بــا اســتفاده از مــاژول انتهــا بســته مــورد ارزیابــی

ذرات روی اکســید جهــت تأییــد حضــور نانــوذرات

ســطح فعــال غشــاء  11/94 cm2بــود .برای تســت ،غشــاها

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﮑﻞ  1نشــاندهنده

ســل درون مــاژول قــرار داده شــدند .ســپس ،غشــاها

اســت کــه بهدلیــل وجــود گــروه عاملــی  CH2اســت و
ﭘﯿﮏ در ﻣﺤﺪوده

cm-1

یــون قــرار داده شــدند تــا فشــرده شــوند .بعــد از گذشــت

 ZnOاســت کــه دلیلــی بــر حضــور نانــوذرات  ZnOدر

آب خالــص عبــوری از غشــاء بــا جمــعآوری آب عبــور

پیونــدی در اعــداد مــوج

 1275و 1178 cm-1

فشــار  4 barو بــا اســتفاده از فرمــول زیــر محاســبه

اســت.

 10 minفشــار بــه  4 barکاهــش داده شــد .میــزان شــار

کــرده از غشــاء در یــک اســتوانه مــدرج شیشــهای بــا

غشــاهای ســاخته شــده اســت [ .]21ارتعاشهــای
cm-1

بهترتیــب بــه کشــش متقــارن و نامتقــارن  CF2مربــوط
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میزان عبور ()%

500

1000

1500

2500
2000
-1
طول موج ( )cm

3000

3500

شــکل  1تبدیــل فوریــه طیــف مــادون قرمــز از نانــوذرات اکســیدروی ،پلــی اتــر ســولفون /پلــی ونیلیــدن فلورایــد ،پلــی اتــر ســولفون/
پلــی ونیلیــدن فلورایــد /نانــو ذرات اکســیدروی

همچنیــن ،اعــداد مــوج  1675 cm-1مربــوط بــه گــروه

عاملــی گــروه کربونیــل  C=Oاســت [ 21و  .]22تصاویــر

میکروســکوپ الکترونــی روبشــی از مقطــع عرضــی
غشــاهای  M1، M2، M3، M4و

M5

در شــکل  2نشــان

داده شــده اســت .همانطــور کــه از تصاویــر

SEM

بــه پیونــد میــان پلیمــر -نانــوذرات کاهــش مییابــد.
بنابرایــن ،ســرعت تبــادل فــازی افزایــش مییابــد کــه
منجــر بــه افزایــش انــدازه حفــرات و فضاهــای خالــی

بیشــتر و درنهایــت ،شــار میشــود [ 23و .]24
ارزیابی آبدوستی سطح غشاها

مشــخص اســت ،همــه غشــاهای ســاخته شــده دارای

جهــت بررســی آبدوســتی ســطح غشــاء از تســت زاویــه

الیــه گزینشــی و یــک الیــه متخلخــل بهعنــوان الیــه

تکههایــی از غشــاهای آمــاده شــده بریــده شــده و یــک

زیــر الیههــا هســتند کــه دلیلــی بــر تهیــه غشــاهای بــه

نتایــج مربــوط بــه زاویــه تمــاس اندازهگیــری شــده در

غلظــت نانــوذرات داخــل شــبکه پلیمــری ســاختار غشــاء

نمــودار ،کاهــش زاویــه تمــاس در اثــر افــزودن نانــو

دارنــده افزایــش یافتــه و ســاختار تخلخلهــا در غشــاء

مطالعــات نشــان میدهــد هرچــه خاصیــت آبدوســتی

کــرده اســت .همچنیــن ،افزایــش غلظــت نانــوذرات

تمــاس اســت .بــا توجــه بــه خاصیــت آبدوســتی پلــی

ســطح غشــاء میشــود زیــرا بــا افــزودن نانــوذرات روی

وینیلیــدن فلورایــد و بــا نــگاه بــه نتایــج یعنــی کاهــش

حــال و غیرحــال تغییــر پیــدا میکنــد و پیونــد میــان

آبگریــزی پلیمــر شــده و بنابرایــن ،غشــاها بــه ســمت

ســاختاری نامتقــارن شــامل یــک الیــه چــگال بهعنــوان

تمــاس اســتفاده شــدهاســت .بــه ایــن ترتیــب کــه

نگهدارنــده و همچنیــن ،یــک ســاختار موییــن شــکل در

قطــره آب بــدون یــون روی آن چکانــده شــدهاســت.

روش تغییــر فــاز اســت .بــا توجــه بــه شــکل ،بــا افزایــش

شــکل  3نشــان داده شــد ه اســت .بــا توجــه بــه ایــن

تغییــر کــرده اســت و میــزان تخلخــل در الیــه نگــه

ذرات روی اکســید بــه محلــول پلیمــری مشــخص اســت.

از حالــت اســفنجی بــه کانالهــای بهــم پیوســته تغییــر

بیشــتر باشــد ،تمایــل غشــاء بهســمت کاهــش زاویــه

منتهــی بــه تشــکیل الیــه متراکمتــر و ضخیمتــر در

اتــر ســولفون و نانــو ذرات روی اکســید و آبگریــزی پلــی

اکســید بــه محلــول پلیمــری ،ســرعت تبــادل میــان

زاویــه تمــاس متوجــه غلبــه خاصیــت آبدوســتی بــر

زنجیرههــای پلیمــری بهدلیــل حضــور نانــوذرات نســبت

کاهــش زاویــه تمــاس پیــش رفتهانــد [.]27
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افزایــش میــزان نانــوذرات تــا  %0/1وزنــی میــزان تخلخــل

بررسی عملکرد فیلتراسیون غشایی

جهــت بررســی عملکــرد فیلتراســیون غشــایی از تســت
شــار عبــوری از غشــاء و پسدهــی نمــک اســتفاده

شــد .در شــکل  4اثــر افــزودن نانــوذرات روی اکســید

در ســاختار غشــاها بــر فالکــس آب خالــص نشــان

داده شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود
فالکــس آب خالــص تــا  %0/1وزنــی از نانــو ذرات روی

اکســید افزایــش و ســپس ،کاهــش مییابــد .علــت ایــن
افزایــش را میتــوان از یــک ســو بــه افزایــش فضــای

خالــی (تخلخــل) و افزایــش انــدازه حفــرات ســطحی و از
ســوی دیگــر ،بــه افزایــش میــزان آبدوســتی نســبت داد.

همانطــور کــه در شــکل  5نشــان داده شــده اســت بــا

و محتــوای آب غشــاها افزایــش مییابــد .همچنیــن،

دلیــل کاهــش فالکــس در غلظتهــای بــاالی نانــوذرات
میتوانــد بهدلیــل کلوخگــی نانــوذرات و پرشــدن حفــرات
توســط آنهــا باشــد .بنابرایــن ،بــا کوچکتــر شــدن انــدازه

حفــرات در غشــاء ،مســیر عبــور آب تنگتــر میشــود
و شــار عبــوری کاهــش مییابــد کــه مطابــق بــا کاهــش
تخلخــل و محتــوای آب میباشــد .افزایــش تخلخــل و

حفــرات ســطحی باعــث افزایــش میــزان شــار عبــوری از

غشــاء میشــود .بهطــور کلــی ،شــار عبــوری از غشــاء

بهدلیــل افزایــش در تخلخــل و افزایــش انــدازه حفــرات
ســطحی ،نســبت بــه حالــت اول افزایــش یافتــهاســت.
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بــا توجــه بــه شــکل  4مشــخص اســت در ابتــدا

[ .]25همچنیــن ،حضــور گروههــای منفــی هیدروکســیل

19/97

دافعــه الکترواســتاتيکي میــان یونهــای  SO4-2و ســطح

افزایــش محتــوای آب و همچنیــن ،افزایــش تخلخــل

کاهــش خاصیــت آبگریــزی ،بهبــود خــواص ضدگرفتگــی

بــا افزایــش میــزان نانــو ذرات تــا  %0/1وزنــی،

شــار عبــوری از

L/m2.h

 12/17بــه

L/m2.h

بهبــود یافتــه اســت .ایــن رونــد صعــودی بهدلیــل
اســت .در ادامــه شــار عبــوری از

L/m2.h

19/97

در ســطح نانــوذرات اکســیدروی منتهــی بــه نیرویهــای

غشــاء ميشــود .بنابرایــن ،میتــوان نتیجــه گرفــت

و نیروهــای دافعــه الکترواســتاتیک منجــر بــه افزایــش

بــه  11/14 L/m2.hکاهــش مییابــد کــه دلیــل آن تجمــع

میــزان پسدهــی نمــک میگــردد .همچنیــن ،بایــد

غشــاء توســط نانــوذرات در غلظتهــای بــاال اســت .از

نتیجــه حضــور نانــوذرات اکســیدروی ،مهاجــرت نانــوذرات

نانــوذرات روی ســطح غشــاء و بســته شــده حفرههــای
ســوی دیگــر ،اثــر افزایــش نانــوذرات روی اکســید در

غشــاهای ســاخته شــده بــر پایــه پلــی اتــر ســولفون/
پلــی وینیلیــدن فلورایــد بــر پسدهــی نمــک در شــکل

 6نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش میــزان نانــوذرات روی
اکســید تــا  %0/1وزنــی پسدهــی غشــاء از مقــدار %60

بــرای غشــای بــدون نانــوذره بــه مقــدار  %82در غشــای
M3

افزایــش مییابــد .از آنجاییکــه نانــوذرات

ZnO

توجــه داشــت کــه بــا تســریع ســرعت تبــادل فــازی در

بــه ســطح غشــاء رخ میدهــد ،بهطوریکــه الیــهای
بــا تراکــم بیشــتر در ســطح غشــاء ایجــاد میشــود و
تشــکیل الیــه متراکمتــر بــا ضخامــت بیشــتر ،یــک عامــل

مؤثــر بــرای افزایــش پسدهــی یونهــای نمــک اســت.

بــا افزایــش میــزان نانــوذرات روی اکســید از پسدهــی
نمــک کاســته شــده اســت .ایــن کاهــش در پسدهــی

نمــک بــه افزایــش ویســکوزیته غشــاها در اثــر افزایــش

دارای خاصیــت آب دوســتی هســتند بــا اضافــه شــدن

میــزان نانــوذرات و گرفتگــی حفــرات توســط نانــوذرات و

بیشــتر میشــود و جــذب آب تســهیل میشــود .از

بهعــاوه ،در غلظتهــای بــاالی نانــوذرات ،بــا تجمــع

آنهــا بــه ســاختار غشــاء تمایــل غشــاء بــه جــذب آب
ســوی دیگــر ،بــا کاربــرد نانــوذرات زبــری ســطح کاهــش

پیــدا میکنــد کــه منجــر بــه کاهــش تجمــع یونهــا و

دیگــر مــواد محلــول در ســطح غشــاء و در نتیجــه بهبــود

فاکتــور پسدهــی نمــک ســدیم ســولفات میشــود
پسدهی

نانــوذرات در ســطح غشــاء و افزایــش زبــری ســطح مواجــه

هســتیم کــه در کاهــش میــزان پسدهــی غشــاء نقــش
بهســزایی دارنــد.
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بنابرایــن ،میــزان پسدهــی نمــک در غشــاء وابســته

 %0/1وزنــی نانــوذرات روی اکســید بــا پسدهــی بــاال و

الکترواســتاتيک ،زبــری ســطح و میــزان ضخامــت الیــه

ســایر غشــاها دارد .نتایــج حاصــل از مقایســه پژوهــش

بــه پارامترهــای مختلفــی ماننــد نيرويهــای دافعــه

شــار عبــوری مناســب ،عملکــرد مناس ـبتری نســبت بــه

متراکــم در روی ســطح غشــاء و همچنیــن شــرایط عملیاتی

حاضــر بــا دیگــر پژوهشهــای انجــام شــده جــدول 2

مختلــف نشــان میدهــد کــه غشــای شــماره ســه ،محتــوی

ســدیم نشــان میدهــد.

اســت .در پایــان ،مقایســه نتایــج مربــوط بــه غشــاهای

توانایــی نانــوذرات روی اکســید را در جداســازی ســولفات

جدول  2مقایسه نتایج حاصل از پژوهش حاضر با دیگر پژوهشهای انجام شده
غشاء

نانوذره

غلظت
(درصد وزنی)

غلظت خوراک
()mg/L

فشار

PWF

پسدهی

()Bar

ا()L/m2h

()%

پلی اتر سولفون

گرافن اکساید

0/5

1000

5

13/9

-

[]27

پلی اتر سولفون

TiO2

0/78

-

2

65

17

[]28

پلی اتر سولفون

UiO-66

0/15

-

10

11/02

91/18

[]29

پلی اتر سولفون /پلی وینیلیدن
فلوراید ( %0/5وزنی)

-

-

1000

4

25

75

[]30

پلی اتر سولفون

ZnO

0/1

1000

4

19/97
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نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه ،غشــای نانــو فیلتراســیون بهوســیله

نانــوذرات روی اکســید اصــاح شــده اســت .بررســیها
نشــان میدهــد کــه در حالــت کلــی اســتفاده از نانــوذرات

روی اکســید در ســاختار غشــاء ســبب تقلیــل محتــوای
آب از  77/96بــه  %65/59گردیــده اســت .تصاویــر
میکروســکوپ الکترونــی تهیــه شــده از مقطــع عرضــی

غشــاهای اصــاح شــده بــا نانــوذرات روی اکســید نشــان
میدهــد تمــام غشــاها دارای ســاختاری نامتقــارن،
الیــه فعــال متراکــم و کانالهــای موییــن ،در الیــه نگــه

دارنــده هســتند .بررســی نمودارهــای تغییــرات مقــدار

نانــوذرات روی اکســید در ســاختار غشــاها بــر شــار آب
نشــان میدهــد کــه شــار آب خالــص تــا مقــدار % 0/1

وزنــی از نانــوذرات روی اکســید افزایــش و ســپس کاهــش
مییابــد .علــت ایــن افزایــش را میتــوان از یــک ســو

مرجع

بــه افزایــش فضــای خالــی (تخلخــل) و افزایــش انــدازه

حفــرات ســطحی و از ســوی دیگــر ،بــه افزایــش میــزان
آبدوســتی نســبت داد .بررســی اثــر افــزودن نانــوذرات

روی اکســید بــر شــار عبــوری نشــان میدهــد افزایــش
تخلخــل و حفــرات ســطحی باعــث افزایــش میــزان شــار

عبــوری از غشــاء میشــود .بهطــور کلــی ،شــار عبــوری
از غشــاء بهدلیــل افزایــش در تخلخــل و افزایــش انــدازه

حفــرات ســطحی ،نســبت بــه حالــت اول افزایــش یافتــه

اســت .در کل میتــوان گفــت کــه بهینهتریــن غشــاء در
میــان غشــاهای ســاخته شــده در اثــر افــزودن نانــو ذرات
روی اکســـــید ،غشــای شــماره  3اســت زیــرا نســبت بــه

حالــت بــدون نانــو ذره میــزان پسدهــی بیشــتری دارد
و البتــه میــزان شــــــار عبــوری آن نســــــبت بــه ســایر

غشــاهای ســاخته شــده بیشــتر اســت.
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