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ساخت و بهکارگیری غشای سهجزئی CuBTC/graphene oxide/PSF

جهت جداسازی گاز هیدروژن
احمد توسلی ،1علیرضا عزیزی ،2رافعه اکبرشاهی ،3مهشید وقارموسوی

4

 1استاد تمام شیمی کاربردی ،دانشکده شیمی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 2دانشآموخته کارشناسی ارشد شیمی کاربردی ،دانشکده شیمی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 3دانشآموخته کارشناسی ارشد نانو شیمی ،دانشکده شیمی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 4دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشکده فنی ،پردیس کاسپین ،دانشگاه تهران ،رضوانشهر ،ایران
نوع مقاله :ترویجی
دریافت1399/08/28 :

پذیرش1400/01/30 :

چکیده
چارچوبهای آلی فلزی ( )MOFبا خواصی شگفتانگیز توجه زیادی را جهت کاربردهای مختلف بهویژه جذب و
جداسازی گاز برانگیخته است .در این راستا ،ساخت هیبریدهای  MOFبا مواد مبتنی بر کربن ،استراتژی جدیدی
برای ارتقای عملکرد  MOFاست .در این مطالعه کامپوزیت ( CuBTCمس بنزن 1،3،5-تری کربوکسیلیک اسید)/
اکسید گرافن ( )GOسنتز شد و با تکنیکهای  XRD ،FESEM ،BETو  FT-IRآنالیز شد .سپس کامپوزیت
 CuBTC/GOدر پلیمر پلی سولفون ( )PSFجهت ساخت غشاهای ماتریس مخلوط ( )MMMsادغام شد .غشاهای
بهدستآمده با آزمونهای  FT-IR ،FESEMو  XRDبررسی شدند و نفوذپذیری گازی آنها اندازهگیری شد .مشخص
گردید که کامپوزیت  CuBTC/GOبهعنوان پرکننده عملکرد مطلوبی را از خود نشان میدهد .بهعنوانمثال ،بارگیری
 15درصد وزنی  CuBTC/GOدر  PSFنشاندهنده انتخابپذیری باالی  80/03و  70/46به ترتیب برای H2/CH4
و  H2/N2هستند.
کلمات کلیدی :غشای ماتریس مختلط ( ،)MMMsپلیسولفون ،جداسازی گاز ،هیدروژن ،کامپوزیت CuBTC@GO

 tavasoli.a@ut.ac.ir
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مقدمه
در سالهای اخیر ،به هیدروژن بهعنوان جایگزینی برای منابع ف سیلی توجه زیادی شده ا ست ،زیرا هنگامیکه از
آن در یک پیل سوووختی یا موتور ارتراد داخلی اسووتفاده شووود ،درنتیجه یک انرژی عاری از آلودگی همراه با آب
(بهعنوان محصول جانبی) تولید می شود .در آینده نزدیک ،با توسعه فناوری پیل سوختی و استفاده از هیدروژن در
پیلهای سوختی ،تقاضای هیدروژن افزایش زیادی خواهد یافت ] .[1در رال راضر ،هیدروژن بهطور عمده از منابع
فسیلی و توسط ریفورمینگ گاز طبیعی با بخارآب تولید میشود.
بنابراین جداسازی هیدروژن از گاز سنتز از اهمیت به سزایی برخوردار است .روشهای مختلفی برای جداسازی
هیدروژن از گاز سنتز توسعه داده شده ،وجود دارد که میتوان از جذب آمین (جهت رذف دیاکسید کربن) ،جذب
نوسانی تحت فشار و جداسازی غشائی نام برد ] .[2ولی انتظار میرود که در آینده روشهای غشائی نقش مهمتری
در صنایع ایفا کنند ،زیرا هزینه سرمایهگذاری و مصرف انرژی آنها پایینتر است .از دیگر مزایای فرایندهای غشائی
نسبت به فرایندهای معمول ،رذف تجهیزات تبادل ررارتی و شکل ایمنتر و تمیزتر عملیات غشائی است ] 3و .[4
از دهه  1960فرایندهای جداسازی غشائی ،کاربردهای صنعتی یافتند و برخی از آنها مانند جداسازی گازها توسط
غشا ،عمر کمتری ردود  25سال دارند .در خالل این دوره زمانی ،این فرایندها کاربردهای متنوعی در صنایع یافتهاند
و رشد چشمگیری در بازار فروش بهدست آوردهاند .بهعنوانمثال ،متوسط رشد سالیانه بازار فروش فرایندهای غشائی
در فاصله زمانی سالهای  1997تا  2001در آمریکا 8% ،بوده است .این روند آینده روشنی را برای فرایندهای این
فناوری نوید میدهد که دلیل آن وجود مزایای ویژه فرایندهای این فناوری در مقایسه با سایر روشهای کالسیک
نظیر جذب با رالل ،جذب سطحی ،فرایندهای تقطیر برودتی و… است.
عمدهترین مزایای فرایندهای غشائی را میتوان در موارد زیر خالصه نمود:
 مصرف انرژی کمتر برای انجام جداسازی
 امکان انجام عملیات جداسازی در دمای محیط
 سهولت دستیابی به کلیه فازهای جداسازی شده
 انجام عملیات جداسازی توسط تجهیزاتی با وزن و رجم کم
 نصب و عملیات ساده
 رداقل نیاز به کنترل ،بازرسی ،تعمیر و نگهداری
فرایندهای غشائی پس از فرایندهای جذب نوسانی تحت فشار و تقطیر برودتی ،بهعنوان پرکاربردترین روشهای
جداسازی و خالصسازی هیدروژن ،در رتبه سوم قرار میگیرند.
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غشاء جداساز هیدروژن

آلی

پلیمر

معدنی

کربن
مولکوالرسیو

زئولیت

فلز

سرامیک

شکل  -1انواع غشاهای جداساز هیدروژن ][5

امروزه از غشاهای پلیمری برای جداسازی گاز در فرایندهای صنعتی استفاده میشود .در صنعت از این غشاها برای
جداسازی گاز هیدروژن از مخلوط گازی شامل کربن مونوکسید ،نیتروژن و هیدروکربنها استفاده میشود ].[6
غشاهای پلیمری از نوع غشاهای بیتخلخل هستند و به دو دسته شیشهای و الستیکی تقسیم میشوند .غشای
پلیمری شیشهای دارای گزینشپذیری باال و شار پایین است؛ دررالیکه گونه الستیکی آن دارای شار باال و
گزینشپذیری پایین است.
غشاهای پلیمری از مکانیسم انحالل-نفوذ جهت جداسازی بهره میبرند.
مزایا:
 قیمت کم
 توانایی باال در مواجهه با قطرات با فشار باال
معایب:
 قدرت مکانیکی کم
 رساسیت باال به تورم و تراکم
 مسمومیت توسط هیدروژن کلرید ،دیاکسید کربن و ترکیبات گوگرددار
در برخی از منابع دمای مناسب برای غشاهای پلیمری بهطور تقریبی  373کلوین گزارش شده است ].[7
ازجمله فواید استفاده از غشاهای پلیمری در ساخت غشاهای جداسازی گازی ،هزینه سرمایهگذاری پایین ،فرآیند
ساخت آسان ،پایداری مناسب در فشارهای باال (بهخصوص در مورد غشاهای پلیمری شبکهای شده) ،مصرف انرژی
کمتر در مقایسه با سایر روشهای جداسازی ،مقاومت مکانیکی مناسب و امکان ساخت غشا در مقیاسهای بزرگ را
میتوان نام برد؛ اما عامل مهمی که مانع از توسعه غشاهای پلیمری در کاربردهای جداسازی گازی شده است ،وجود
عدم تناسب بین عبور و گزینشپذیری در این غشاها است .این مسئله نخستین بار در سال  1991توسط روبسن
نشان داده شده است ،بدینصورت که با افزایش در انتخابپذیری غشا در غشاهای پلیمری ،میزان عبور کاهش
میگردد و بالعکس.
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جدول  -1نفوذپذیری و انتخابگری هیدروژن در غشاهای پلیمری
انتخابپذیری

نفوذپذیری H2

پلیمر

H2/CO2

H2/CH4

H2/N2

)(Barrer1

2/0

30/3

15/1

12/1

پلیسولفون

2/3

29/8

39/7

23/8

پلیاستایرن

4/0

4/0

2/0

2/4

پلیمتیلمتاکریالت

2/0

1/8

3/4

2/4

پلیوینیلدنفلوراید

Barrer= 10-10cm3 (STP) cm/ (cm2 s cmHg) where STP= standard temperature and pressure.

1

غشاهای معدنی ازجمله سرامیکی ،کربنی و فلزی ،در مقایسه با غشاهای پلیمری خالص ،عبور و انتخابپذیری باالیی
دارند و مشکل عدم تناسب بین این دو عامل در این غشاها وجود ندارد و عملکرد آنها در باالی رد روبسن قرار
دارد؛ ضمن اینکه این غشاها پایداری شیمیایی و ررارتی بسیار خوبی دارند؛ اما با وجود این مزایا ،غشاهای معدنی
ضعفهایی ازجمله پیچیده بودن در ساخت آنها ،پایین بودن تکرارپذیری خواص غشا در هر مرتبه از تولید آن،
مقاومت مکانیکی پایین بهطوریکه با ایجاد کوچکترین ترکی امکان شکسته شدن غشا بهشدت افزایش مییابد و
غشا کارایی خود را از دست میدهد و باال بودن قیمت آن ،دارند.
رال با در نظر گرفتن معایب و مزایای هر دو نوع غشاهای پلیمری و معدنی ،اگر از هر دوی این مواد برای ساخت غشا
استفاده گردد ،غشای ماتریس مخلوط تولید میشود .غشای ماتریس مخلوط ،غشای پلیمری است که ذرات پرکننده
معدنی در آن بهطور یکنواخت پراکنده شدهاند.
در این پژوهش جداسازی گاز هیدروژن در مقایسه با گازهای دیگر مانند دیاکسید کربن ،نیتروژن و متان با استفاده
از سیستم غشائی ماتریوس مختلط بر پایه پلیسولفوون بررسوی مویشود .پرکنندهای که در پلیسولفون استفاده
میشود ،کامپوزیت  CuBTC@GOاست .بدیهی است که غشاها زمانی که با پرکنندههای  CuBTCیا CuBTC/GO
جاسازی میشوند ،سفت میشوند ] .[8مواد و غشاهای ساخته شده با استفاده از روشهای شناسایی (XRD, FT-
) IR, FESEM, BETنیز مورد تجزیهوتحلیل ساختاری قرار میگیرند .هر گاز به صورت جداگانه گزینشپذیری و
نفوذپذیری گاز هیدروژن را با استفاده از غشا نام برده در فرآیند مربوطه بررسی کرده و سپس کارایی غشا را در
جداسازی گاز هیدروژن از مخلوط گازها مورد بررسی قرار میدهیم.
 -2روش تحقیق
 -1-2تهیه پرکننده و غشاها
 -1-1-2تهیه کامپوزیت CuBTC@GO

درون یک بالن  50میلیلیتری  2گرم مساستاتآبدار و  1گرم بنزنتریکربوکسیلیکاسید ریخته میشود ،سپس
 24میلیلیتر مخلوط آب و اتانول (با نسبت برابر) به بالن اضافه میشود .محصول راصل به مدت  30دقیقه بهوسیله
همزن مغناطیسی همزده میشود .سپس محلول درون اتوکالو قرار داده شده و سپس اتوکالو درون کوره دارای دمای
 110درجه سانتیگراد قرار داده میشود و به مدت  15ساعت در همان شرایط نگه داشته میشود .بعد از پایان زمان
انجام واکنش اتوکالو تا دمای محیط سرد شده ،سپس رسوب آبیرنگ تشکیل شده بهوسیله سانتریفیوژ جمع میشود.
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بهمنظور خارج کردن مواد اولیه واکنش نداده از محصول ،رسوب چندین بار با مخلوط اتانول و آب شسته شده ،در
رین شستن نمونه به مدت  20دقیقه درون رمام اولتراسونیک قرار داده میشود .سپس رسوب را به مدت دو روز در
متانول قرار داده و طی این دو روز سه یا چهار بار متانول آن تعویض میشود .در پایان رسوب راصل در دمای 110
درجه سانتیگراد تحت خأل به مدت  48ساعت خشک میشود و سپس درون دسیکاتور نگهداری میشود ].[9
 -2-1-2تهیه غشای خالص

در ابتدا پلیمر موردنظر درون آون خأل که دارای دمای  100درجه سانتیگراد است طی  12ساعت خشک میشود
تا هرگونه رطوبت از آن زدوده گردد .برای تهیه غشای خالص ردود  0/5گرم از پلیمر پلیسولفون درون  5میلیلیتر
دیمتیلاستامید رل کرده تا غلظت مشخصی از پلیمر به دست آید .برای رل شدن کامل معموالً  12ساعت زمان
نیاز است .پس از رل شدن کامل ،محلول شفافی به دست میآید که برای خارج کردن ربابهای موجود در آن به
مدت  12ساعت تحت خأل در دمای محیط بدون اینکه همزده شود نگه داشته میشود .محلول پلیمری شفاف درون
پتریدیش با اندازه مشخص ریخته شده ،سپس پتریدیشها درون آون با دمای  60درجه قرار داده میشوند و به مدت
 12ساعت در این رالت نگه داشته میشوند .هنگامیکه غشاها خشک شدند دمای آون تا  100درجه سانتیگراد
باال برده میشود و به مدت  12ساعت در این رالت نگه داشته میشوند .در انتها بهمنظور خارج کردن کامل رالل
درون غشاها ،غشاها درون آون خأل که دارای دمای  130درجه است قرار داده شده و به مدت  12ساعت در این
رالت نگه داشته میشوند.
 -3-1-2تهیه غشای ماتریس مختلط
برای تهیه غشاهای ماتریس مختلط مقدار مشخصی از ذرات ( 10 ،5و  15درصد وزنی) درون  5میلیلیتر دیمتیل-
استامید ریخته شده سپس محلول به دست آمده به مدت یک شب بهوسیله همزن مغناطیسی همزده میشود.
بهمنظور پخش کردن کامل ذرات درون رالل ،نمونهها به مدت یک ساعت درون رمام اولتراسونیک قرار داده
میشوند .پس از پخش شدن کامل ذرات درون رالل ،ردود  10%از پلیمر به محلول سوسپانسیون ذرات اضافه
میشود .به این روش آسترکاری گفته میشود ،این تکنیک عالوه بر اینکه مانع از تجمع ذرات درون ماتریس پلیمری
میشود ،منجر به ایجاد برهمکنش بهتری میان دو فاز نیز میگردد .محلول به مدت چند ساعت همزده شده سپس
به مدت  15دقیقه درون رمام اولتراسونیک قرار داده میشود .سپس باقیمانده پلیمر به سوسپانسیون اضافه میشود.
پس از اضافه کردن پلیمر ،محلول به مدت یک شب بهوسیله همزن مغناطیسی همزده شده ،سپس به مدت 15
دقیقه دیگر نیز درون رمام اولتراسونیک قرار داده میشود ،بهمنظور خارج کردن ربابهای موجود درون محلول
نمونهها به مدت  12ساعت بدون همزدن تحت خأل قرار داده میشوند .محلول پلیمری درون پتریدیش ریخته شده
و در آون با دمای  60درجه به مدت یک شب نگه داشته میشود ،سپس دمای آون تا  100درجه باال برده شده و به
مدت  12ساعت دیگر در این رالت نگه داشته میشود .بهمنظور خروج کامل رالل غشاهای تهیه شده به مدت یک
شب درون آون خأل در دمای  130درجه سانتیگراد قرار داده میشوند .میزان درصد ذرات با استفاده از رابطه 1
برای تهیه غشاها محاسبه میگردد.
()1

] × 100

𝑟𝑒𝑙𝑙𝑖𝐹𝑤𝑡 .

[ = 𝑔𝑛𝑖𝑑𝑎𝑜𝑙𝑟𝑒𝑙𝑙𝑖𝐹

𝑟𝑒𝑚𝑦𝑙𝑜𝑝𝑤𝑡 .𝐹𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟+𝑤𝑡 .
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 -3نتایج و بحث
 -1-3شناسایی کامپوزیت CuBTC@GO

در شکل  2طیفهای  FT-IRو  ،XRDنمودار  ،TGAایزوترم جذب-واجذب نیتروژن و تصاویر  FESEMمربوط به
ترکیب  CuBTC@GOنشان داده شده است .در طیف  FT-IRاین ترکیب ،پیکهای مربوط به اکسیدگرافن به این
صورت است که پیک ظاهر شده در  1739 cm-1مربوط به ارتعاش کششی  1615 cm-1 ،C= Oمربوط به ارتعاش
کششی  C= Cو  1370 cm-1مربوط به ارتعاش کششی  C-Oاست ] .[10اکسید گرافن از اکسیداسیون دانههای
گرافیت تولید شده و بر اساس آخرین مقاله منتشر شده از طریق روش هامر اصالح شده است ] CuBTC .[11نیز
سیگنالهایی در  3392 cm-1نشان میدهد که مربوط به ارتعاش کششی  O-Hگروه کربوکسیلیک یا  –OHکه از
مولکولهای آب جذب شده ،است .پیک ظاهر شده در  2980 cm-1مربوط به ارتعاش کششی  C-Hاز رلقه آروماتیک
است .همچنین پیکهای ظاهر شده در  1730 cm-1و  1455 cm-1به ترتیب مربوط به ارتعاش کششی نامتقارن و
متقارن گروه کربوکسیالت است .پیک ظاهر شده در  1110 cm-1نیز مربوط به ارتعاش لرزشی  C-O-Cuدر CuBTC
است [ .]12الگوی بهدست آمده از پراش اشعه ایکس مربوط به ترکیب  CuBTC@GOنشان میدهد که پیکهای
مربوط به اکسیدگرافن برای کامپوزیت مشاهده نشده است [ 13و  ]10که این هم به علت پراکندگی باال در تهیه
کامپوزیت است []14؛ ولی پیکهای مربوط به  CuBTCدر  2θ = 6/5 ،9/4 ،11/7 ،13/8 ،18/5مشاهده میشود.
ایزوترم جذب-واجذب نیتروژن مربوط به ترکیب  CuBTC@GOنشان از یک سطح ویژه نسبتاً باال
برای  )651 m2/g( CuBTC@GOدارد .همچنین به طرز شگفتانگیزی کامپوزیتها دارای رجم منافذ بیشتری از
 CuBTCهستند .فرض بر این است که شکلگیری و رشد  CuBTCاز طریق پیوند شیمیایی ،بیشتر از سطح
اکسیدگرافن موجب تشکیل رفرههای کوچک میشود که برای جذب مولکولهای کوچک مفید است [ .]15تصاویر
راصل از میکروسکوپ الکترونی ،ساختار بلوری هشتوجهی این ترکیب را نشان میدهد .بر اساس این تصاویر ،اندازه
ذرات  CuBTC@GOکمتر از  15 µmتخمین زده میشود.
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شکل  -2تصاویر  ،FESEMب) الگوی  ،XRDج) طیف  FT-IRو د) ایزوترم جذبی نیتروژن مربوط به کامپوزیت
CuBTC@GO
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 -2-3شناسایی خواص غشاهای ماتریس مختلط تهیه شده از پلیسولفون و CuBTC@GO

طیفهای  XRDمربوط به غشاهای تهیه شده در شکل  3نشان داده شده است .آنچه از طیفهای به دست آمده
نتیجه میشود این است که وجود کامپوزیت  CuBTC@GOتغییری در ساختار بلوری پلیمر ایجاد نمیکند و تنها
شدت برخی پیکها را افزایش میدهد .پیکهای مربوط به ساختار بلوری  CuBTCدر طیف غشاهای ماتریس
مختلط ( )2θ= 11/7، 13/8رضور دارند .همچنین پیک مربوط به اکسیدگرافن در  2θ = 11/8در طیف غشاهای
راوی کامپوزیت  CuBTC@GOنیز دیده نمیشود [ 13و  ]10که این هم به علت پراکندگی باال در تهیه کامپوزیت
است [.]14

شکل  -3طیف  XRDمربوط به الف) پلیسولفون خالص ،ب)  ،PSU/CuBTC@GO 5 %ج) PSU/CuBTC@GO 10 %
و د) PSU/CuBTC@GO 15 %

همچنین طیفهای  FT-IRمربوط به غشاهای تهیه شده با پلیسولفون و کامپوزیت  CuBTC@GOدر شکل 4
نمایش داده شده است [ .]16پیکهای مربوط به رلقه بنزن و هیدروکسیل موجود در پلیسولفون و ساختار
کامپوزیت در طیف مربوط به غشاهای ماتریس مختلط با تغییراتی در مقایسه با پلیسولفون و  CuBTC@GOخالص
دیده میشوند .پیک مربوط به رلقه بنزن موجود در پلیسولفون از  1585به  1570در غشای ماتریس مختلط
رسیده است و همچنین پیک مربوط به گروه هیدروکسیل مربوط به  CuBTC@GOکه در ناریه -2800 cm-1
 3700قرار دارد در غشاهای ماتریس مختلط رذف شده است.

شکل  -4طیف  FT-IRمربوط به الف) پلیسولفون خالص ،ب)  ،PSU/CuBTC@GO 5 %ج) PSU/CuBTC@GO 10 %
و د) PSU/CuBTC@GO 15 %
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غشاهای ماتریس مختلط راوی پلیسولفون و  CuBTC@GOبا درصدهای  10 ،5و  15%وزنی ساخته شدهاند.
غشاهای راوی  20%وزنی و بیشتر برای  ،CuBTC@GOمقاومت مکانیکی کافی برای قرارگیری در ماژول دستگاه
اندازهگیری نداشتهاند .تصاویر  FESEMتهیه شده از سطح مقطع غشای  10%وزنی از  ،CuBTC@GOمورفولوژی
آن را بهخوبی نشان میدهد (شکل  .)5برهمکنش قوی میان پلیمر و کامپوزیت منجر به ایجاد بخشهای گودالی
شکل که مرز آنها بهوسیله رگههای پلیمری از یکدیگر جدا شده است ،میشود .این مورفولوژی به علت تنشهای
بین سطحی ایجاد شده در رین شکستن غشا در نیتروژن مایع به وجود میآید [ .]17در این تصاویر هیچ رفرهای
در فاز بین سطحی پلیمر/کامپوزیت قابلشناسایی نیست .این چسبندگی عالی بین دو فاز را میتوان به وجود
لیگندهای آلی به کار رفته در ساخت کامپوزیت نسبت داد .از طرفی دیگر برقراری برهمکنش میان گروه عاملیهای
موجود در این لیگندهای آلی و گروه سولفور پلیسولفون عامل مهمی در ایجاد چسبندگی بین دو فاز است .عالوه
بر نحوه برهمکنش ،توزیع نسبتاً یکنواخت ذرات در ماتریس پلیمری از تصاویر  FESEMقابلبرداشت است.

شکل  -5تصاویر  FESEMمربوط به غشاهای الف) پلیسولفون خالص ،ب)  ،PSU/CuBTC@GO 5%ج)
 ،PSU/CuBTC@GO 10%د)  ،PSU/CuBTC@GO 15%با بزرگنمایی  )1پایین و )3 ،2باال
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 -3-3نتایج عملکرد جداسازی گازی غشاهای تهیه شده از پلیسولفون و پرکنندههای ساخته شده

با نگاهی بر اطالعات جدول  2معلوم میشود که رضور کامپوزیت  CuBTC@GOدر ماتریس پلیسولفون ،عبور و
انتخابپذیری غشا را بهطور هنگفتی افزایش میدهد .طبق مطالعات قبلی [ 19و  ]18استفاده از هرکدام از پرکنندهها
بهطور مجزا در ماتریس پلیسولفون ،عملکرد جداسازی متفاوتی با زمانی که هر دو نوع پرکننده با هم استفاده شوند،
ارائه میدهند .وقتی  CuBTCبهتنهایی برای ساخت غشای ماتریس مختلط به کار میرود ،عبور و انتخابپذیری
غشا ،هر دو افزایش مییابد؛ اما درصد افزایش عبور نسبت به انتخابپذیری بیشتر است .زمانی که اکسیدگرافن
بهتنهایی به کار میرود ،عبور غشا کاهش مییابد و انتخابپذیری زیاد میشود .افزایش در انتخابپذیری رتی نسبت
به زمانی که  CuBTCبهتنهایی استفاده میشود نیز بیشتر است؛ بنابراین  CuBTCو اکسیدگرافن پرکنندههایی
هستند که به ترتیب بسیار بر عبور و انتخابپذیری غشا تأثیر میگذارند .بدین سبب انتظار میرود وقتی از کامپوزیت
 CuBTC@GOدر غشا استفاده میشود ،نهتنها عملکرد جداسازی نسبت به غشای خالص بلکه نسبت به غشاهای
راوی هرکدام از پرکنندهها نیز ارتقا یابد .در جدول  2نتایج نشان داده شده است .بهترین عبور و گزینشپذیری که
با اختالط کامپوزیت  CuBTC@GOبا  15%وزنی در پلیسولفون به دست میآید؛ بدینصورت است که مقدار عبور
پذیری  0/418 ،10/167 ،29/454و  0/368درصد به ترتیب برای گازهای هیدروژن ،دیاکسید کربن ،نیتروژن و
متان و نیز مقادیر  70/46 ،27/62 ،24/32و  80/03درصد در انتخابپذیری  H2/N2 ،CO2/CH4 ،CO2/N2و H2/CH4
را نشان میدهد .در دو ترکیب درصد دیگر نیز عبور و انتخابپذیری افزایش بسیار خوبی نسبت به پلیسولفون
خالص نشان میدهند .با توجه به عملکرد خوب جداسازی میتوان گفت که استفاده از این نوع پرکننده روش بسیار
مناسبی برای تبدیل پلیسولفون به یک غشای جداسازی گازی است .این روش بهخصوص برای جداسازی گازهای
هیدروژن و دیاکسید کربن بسیار اثرگذار است.
جدول  -2نتایج عبور گازی غشاها
عبور ()Barrer

انتخابپذیری

غشا

H2/CH4

H2/N2

CO2/CH4

CO2/N2

CH4

N2

CO2

H2

30/44

27/53

19/89

17/99

0/322

0/356

6/403

9/802

PSU

65/05

59/30

24/55

22/38

0/330

0/362

8/103

21/466

PSU/CuBTC@GO 5%

78/08

69/29

26/94

23/91

0/323

0/364

8/703

25/220

PSU/CuBTC@GO10%

80/03

70/46

27/62

24/32

0/368

0/418

10/167

PSU/CuBTC@GO 15% 29/454

در شکل  6خالصهای از آنچه در این پژوهش برای ارتقای عملکرد جداسازی گازی پلیسولفون انجام شده ،نشان
میدهد .اعداد نوشته شده در این شکل ،مقادیر انتخابپذیری گازها را به ترتیب افزایش پرکننده نشان میدهد.
همچنین با توجه به شکنندگی بسیار باالی غشاها (راوی پرکننده بیش از  15%وزنی) ،آنها در  3درصد وزنی ،5
 10و  15 %وزنی ساخته و مقایسه شدند؛ بنابراین ساخت غشای ماتریس مختلط راهی بسیار مؤثر جهت غلبه بر
ضعفهای غشاهای پلیمری و معدنی است .همانطور که در این پژوهش بیان شد ،با استفاده از کامپوزیت
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 CuBTC@GOدر ماتریس پلیسولفون ،غشایی مؤثر جهت جداسازی هیدروژن به دست میآید؛ ولی باید توجه
داشت ،چنانچه بتوان در ساخت این نوع از غشاهای ماتریس مختلط به تکرارپذیری مناسب رسید ،میتوان از آن
بهعنوان مررلهای برای خالصسازی هیدروژن استفاده نمود.

 H2/ N2انتخابپذیری

افزودن کامپوزیت CuBTC@GO

PSF

27/53

CuBTC@GO 5%

59/03

CuBTC@GO 10%

69/29

CuBTC@GO 15%

70/46

PSF

به پلیسولفون
 H2/CH4انتخابپذیری

44/30

CuBTC@GO 5%

65/05

CuBTC@GO 10%

78/08

CuBTC@GO 15%

83/03

شکل  -6خالصهای از فرایندهای انجام شده برای بهبود عملکرد جداسازی گازی پلیسولفون در این پروژه

 -4نتیجهگیری
کامپوزیت  CuBTC/GOتهیه و برای ساخت  MMMsبا  PSFمورد استفاده قرار گرفت .غشاهای ساخته شده برای
کاربرد جداسازی گاز هیدروژن آنالیز و ارزیابی شدند .افزایش چشمگیر نفوذپذیری و گزینشپذیری گاز هیدروژن با
استفاده از کامپوزیت  CuBTC/GOبهعنوان پرکننده در  PSFثبت شد .بر اساس نتایج راصل ،نفوذپذیری MMMs
برای همه گازها در مقایسه با  PSFخالص ،افزایش یافته و بیشترین نفوذپذیری مربوط به بارگذاری  15درصد وزنی
 CuBTC/GOدر  MMMsبوده است .وجود  CuBTCبا ساختار بسیار متخلخل در  MMMsمنجر به افزایش
نفوذپذیری زیادی شده است .اعداد گزارش شده مقادیر قابلتوجهی باالتر در هر دو مشخصه نفوذپذیری و
گزینشپذیری برای  MMMsراوی  CuBTC/GOنسبت به  PSFخالص نشان میُدهد؛ بنابراین کامپوزیتهای
 MOFبا مواد مبتنی بر کربن میتوانند یک استراتژی مؤثر امیدوارکننده جهت غلبه بر کمبودی باشند که
MMMsهای راوی  MOFبا آن مواجه بودند .مطمئناً تحقیقات بیشتری در این زمینه موردنیاز خواهد بود.
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 تشکر و قدردانی-5
 پراکندهCuBTC این پژوهش راصل از پایاننامه «ساخت و بهکارگیری غشای پلی سولفون ارتقا یافته با نانوبلورهای
شده در اکسید گرافن در جداسازی گاز هیدروژن» است و با رمایت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اجرا
.شده است
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