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های مستقیم از محلول های عملکرد جداسازی رنگبر  A15کلویسیت بررسی میزان بارگذاری نانورس 

  PES/Cloisite15Aآبی توسط غشاهای زمینه مختلط 
 

 

  2*مجید پاکیزه، 1 عاطفه حکیمی راد

 

       hakimirad78@yahoo.com دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی -1

 pakizeh@ferdowsi.um.ac.ir  استاد تمام، عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی -2

 

  

 هایورقهنانوی پلیمری و اترسولفون به عنوان زمینهدر این پژوهش غشاهای زمینه مختلط با استفاده از پلیمر پلی

های از محلول orange102و  black22های مستقیم به عنوان پرکن، با هدف بهبود عملکرد جداسازی رنگ A15کلویسیت

که به روش وارونگی فازی ساخته  PES/Cloisite15A دست آمده برای غشاهای زمینه مختلطنتایج به .آبی ساخته شدند

اترسولفون  یپل یغشا یبرا 3( barدر فشار ) تراوه، شار رسنانو یقدار بارگذارمبا افزایش  کهشدند، حاکی از آن بود 

. نتایج آزمون زاویه تماس یافت یشافزا PES-5 یتنانوکامپوز یغشا یبرا L/m².h) )8±89به  L/m².h)) 3±40خالص از 

ی پلیمری وزنی( به زمینه %7ر از با افزایش مقدار بیشتری از نانوذره )بیشت اما و درصد تخلخل نیز موید این نتیجه بود.

PESپذیر، شار تراوه عبوری به ی گزینشدوستی، با افزایش ضخامت الیهرغم افزایش پارامتر آب، علیL/m².h)) 5±80 

 و black22های وزنی، درصد دفع برای رنگ %5تا  0رسید. همچنین، با افزایش مقدار نانوذره از   PES-9برای غشای

orange102 برای غشای  %8/88و  %2/93برای غشای خالص به  %8/90و  %2/95تیب از تر بهPES-5  کاهش یافت. در

سطح، تجمع  SEMاز آنجا که تصاویر  به دست آمد. %95و  %9/98به ترتیب ، PES-9که درصد دفع برای غشای حالی

 .برای تغییرات درصد دفع این دو رنگ باشد تواند دلیلیی پلیمری غشاها نشان دادند، این امر میرا در زمینه نانوورقه های

 

 black22، orange102های مستقیم، ، جداسازی رنگA15غشاهای زمینه مختلط، کلویسیت کلمات کلیدی:
  

 مقدمه  . 1

 صنایع این در رنگی هایپساب ایجاد بنابراین. کنندها برای رنگ کردن محصوالتشان استفاده میبسیاری از صنایع از رنگ

 جزو متغیر، و پیچیده طبیعت با رنگی هایپساب زیاد حجم دلیل به نساجی صنعت میان این در که است اجتناب قابل غیر

 .] 1[اندشده بندیطبقه کنندهآلوده صنایع
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 ینا یاز آلودگ یریجلوگ یی برایهاروش زیست،یطبه منظور حفظ مح ینامروزه با وجود کمبود منابع آب و همچن    

بر روی آنها اشاره نمود.  یهتصف یاتو انجام عمل یدیبه کاهش حجم پساب تول توانیابع ارزشمند وجود دارد که ممن

رسانده و بتوان آن را دوباره در  زیستییطالزم مح هایستانداردشده را به ا یهپساب تصف یند،فرآ ینبا انجام ا کهیطوربه

کاسته  زیستیطرساندن به مح یانز ینفاده قرار داد تا از اتالف آن همچنکشاورزی مورد است یرمصارف نظ یرسا یاصنعت 

 روش یکادعا کرد که تنها با استفاده از  تواننمی اما دارد وجود هاپساب ینا یهتصف یبرا یادیز هایاگرچه روش .]2[شود

بودن از لحاظ اقتصادی قابل استفاده  ربینههز یلها به دلروش ایناز  یکرد. بعض یداالزم دست پ یبه استانداردها توانمی

آنها را به کار برد. از  توانیآور پس از استفاده، نم یانو عواقب ز یتمحدود یلها را به دلروش یناز ا یگرد برخی .یستندن

های بیولوژیک)روش لجن فعال(، های فیزیکی)روش ته نشینی(، روشتوان روشمی ها،روش ینو پرکاربردتر ینترعمده

های شیمیایی)انعقاد سازی، جذب، اکسیداسیون پیشرفته و ...( و روش فیلتراسیون غشایی را نام برد که از این میان شرو

های از روش یکی یلتراسیونها وجود دارد. اولترافامکان استفاده مجدد از پساب یمی،های قدبر خالف روشروش غشایی 

 ینپساب مطابق با قوان یدو تول های کلوییدیحاوی رنگ یپساب نساج ییهکه قادر به تصف باشدیم تفادهمورد اس ییغشا

 .]3[به کار رود یآب برای استفاده مجدد در صنعت نساج یدبرای تول یستز یطمح

پلیمر پلی  انتخاب پرکن و پلیمر مناسب عاملی تاثیرگذار و کلیدی در ساخت غشای زمینه مختلط است.  از آنجا که    

هایی چون مقاومت سازی غشا به سبب دارا بودن ویژگیپلیمری است که به طور وسیعی در آماده (،PESاترسولفون)

که قابلیت استفاده غشای پلیمری در حالی]. 4[های متنوعی داردمکانیکی و حرارتی باال، در دسترس بودن کاربرد

ه است که این امر ناشی از ماهیت د شدهای آبی به دلیل ایجاد پدیده گرفتگی محدوبرای فیلتراسیون محلول PESخالص

ها بهبود داده شود. بنابراین در با افزودنی PES تواند توسط اصالحدوستی میمهم آب یمشخصه]. 5[باشداین پلیمر می

در ارزیابی عملکرد جداسازی ] 6[این پلیمر که با توجه به نتایج مطالعه دارائی و همکاران 6020از درجه  پژوهش حاضر،

ای مونت موریلونیت صفحه نانوورقه هایها را داراست. اخیرا استفاده از نانورس، به ویژه ، بازده باالی دفع رنگPESای غش

تر بودن در ساخت غشاهای زمینه مختلط بسیار رواج یافته است. سازگاری با محیط زیست، مقاومت گرمایی باال، آب دوست

در ] 7[صیت جذب سطحی رنگ با توجه به نتایج مطالعه دارائی و همکاران، خاPESگریزی مثل نسبت به پلیمرهای آب

-و همچنین فراوانی در طبیعت و قیمت مناسب می PVDF/Cs-Cloisite 15Aارزیابی عملکرد جداسازی غشای ترکیبی

 تواند از دالیل انتخاب این مواد به عنوان پرکن باشد. 

 وزنی( و نیز غشای 1،3،5،7و %9تلط با مقدار مشخصی از نانوذره )از این رو، در این پژوهش غشاهای زمینه مخ    

PEخالص به روش وارونگی فازی ساخته شدند. آزمون(های پراش پرتو ایکسXRD میکروسکوپ الکترونی ،)

ساخته شده،  PES/Cloisite 15A(، زاویه تماس، تخلخل به منظور تعیین مشخصات غشاهای زمینه مختلط SEMروبشی)

فاده قرار گرفتند. همچنین عملکرد جداسازی این غشاها با استفاده از آزمون شار آب خالص و درصد دفع رنگ مورد است

 مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
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 مواد و روش ها .2

 . مواد1.2

رفته  ، به عنوان زمینه پلیمری به کار*خریداری شده از شرکت باسف Da62000پلیمر پلی اترسولفون با وزن مولکولی     

با وزن  §(PVPو پلی وینیل پیرولیدن )‡ساخت شرکت مرک †(DMFدی متیل فرمامید )-Nحالل مورد استفاده  . است

به محلول پلیمری افزوده شد.  **تهیه شده از شرکت سیگما آلدریچ به عنوان ایجاد کننده حفرات Da10000مولکولی 

به کار  PESکه به عنوان پرکن در زمینه پلیمری  A15ت خاک رس اصالح شده مونت موریلونیت با نام تجاری کلویسی

، ††ساخت شرکت مرک %98با درصد خلوص  یلمت ید حالل گردید. تهیه Products   Southern Clayشرکترفته، از 

 Daهاییبا وزن مولکول یببه ترتorange102 و  black22رنگ های مستقیم  .یداستفاده گرد یمریمحلول پل ییهته یبرا

 ، خوراک مورد استفاده در جداسازی غشایی بود.ینچ یشانگها Chembaseشرکت  ساخت Da 17/1614و 67/282

 

 مورد استفاده در ساخت غشا یزاتتجه. 2.2

ساخت غشا از  یندفرآ ی. در طشودیپژوهش پرداخته م یناستفاده شده در ا یزاتمختصر تجه یبخش به معرف ینا در    

 یجیتالیمواد و همزن د ینتوز یبرا g  001/0گیریبا دقت اندازه ANDساخت شرکت  لییجیتاد یچون ترازو یزاتیتجه

 یپراکندگ یکردن محلول استفاده شد. برا یکنواختو  زدنهم یدما، برا یمتنظ یتبا قابل یرانساخت ا D-500آلفا مدل 

با توان  یناخت کشور چس PS-30A( مدل Ultrasonic Cleanerاز حمام فراصوت) یمریکامل ذرات درون محلول پل

با  INSIZEساخت شرکت  یجیتالد یزسنجاستفاده شد. ضخامت غشاها با دستگاه ر kHz  40و بسامد W 180 یصوت ده

 Universalschrank مدل آون از شدهاصالح نانورس ییخشک کردن نها یبرا ینهمچن گیری شد.اندازه mµ 1 دقت 

UNB200  ساخت شرکتmmert و دستگاه  آلمان استفاده شدspectrophotometer-UV مدل ،optizen pop  ساخت

 تراوه مورد استفاده قرار گرفت . هاینمونه یزآنال یکشور کره، برا mecasysشرکت 
 

  PES/Cloisite 15A غشاهای زمینه مختلطغشای خالص و . آماده سازی 3.2

 یزخالص ن یدر ساخت غشا یطدنبال آن شرا شده و به یمختلط مطلوب بررس ینهزم یغشا یکساخت  یطشرا ابتدا    

و  DMFدر حالل  (وزنی 20%) PESیمررا که شامل پل یگر یختهخالص، محلول ر ی. به منظور ساخت غشاگردیداعمال 

از حل شدن کامل  ینانالبته الزم به ذکر است که جهت اطم آن افزوده شد.( به وزنی %2 )در غلظت ثابت PVP یمرپل

( افزوده PVPیبه سوسپانسون حاصل )حالل و افزودن وزنی( %20یمر)از وزن کل پل یبتدا مقدار کمدر محلول، ا یمرپل

به مدت  یتو در نها شدبه محلول افزوده  یمرپل یماندهتا حل شدن کامل آن همزده شده سپس باق min30ه و مدت نمود

h10 یهمزن با دما یدر محلول رو یمرتا حل شدن کامل پلC ◦50 و دور rpm015 حاصل  یکنواختو محلول  شد، همزده

 غشاها به روش. شدهمزن قرار داده  ی، روrpm50در دور  h10به مدت نیز  یطمح یدر دما زداییرا به منظور حباب

 کشیلمشده، سپس توسط ف یختهو صاف ر یقلیص یسطح یبر رو یمریابتدا محلول پلشدند. ساخته  ‡‡یفاز یشجدا

 .یدورگردغوطه h24 آب مقطر به مدت در حمام انعقاد حاوی و فورا  یدگرد یجادا µm 200با ضخامت  یمریپل یلمف

                                                
  * BASF 

  † N-Dimethyl Form amide (DMF) 

  ‡ Merck 

  § Polyvinyl pyrolidone (PVP) 
** Pore former 
†† Phase inversion 
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( بعد یمراز پلوزنی  1،3،5،7و %9س )از نانور یهمراه مقدار مشخص همختلط، ابتدا حالل ب ینهزم یساخت غشا ینددر فرآ   

 یدر حمام فراصوت به منظور پراکندگ C◦25 یدر دما h 2همزده شد، به مدت  یطمح یدر دما min10به مدت  ینکهاز ا

 یبه نحو یمرانتها پل رو د گردیدحاصل اضافه  یونرا به سوسپانس PVP ی. پس از آن، افزودنگرفتکامل نانورس ها، قرار 

مختلط همانند  ینهزم یساخت غشا یندفرآ یو مابق گردیدشد، به محلول افزوده  یانخالص ب یکه در بخش ساخت غشا

، برای مثال یک نمونه  PES-5زمینه مختلط یغشا یبرا گرییختهدرصد محلول ر یب. ترکباشدیم خالص یساخت غشا

-می A15پرکن کلویسیت g 05/0و همچنین  PVPافزودنی  g1/0 و  PESپلیمر  g1 حاوی  g 5محلول پلیمری با وزن 

گری برای ساخت د محلول ریختهترکیب درص .دهدتشکیل می g 85/3به مقدار  DMFباشد و مابقی این محلول را حالل

 شده است. ارائه 1جدولپژوهش، در  ینساخته شده در اغشاهای زمینه مختلط 
 

 پژوهش ینساخته شده در ا PES/Cloisite 15A یدر غشاها گرییختهدرصد محلول ر یبترک: 1جدول

)PESاز درصد وزنی ( Cloisite 15A(wt. %) DMF (wt. %) PVP (wt. %)   PES (wt. %) کد غشا 

0 78 2 20        Neat PES 

1 8/77  2 20 PES-1 

3 4/77  2 20 PES-3 

5 77 2 20 PES-5 

7 6/76  2 20 PES-7 

9 2/76  2 20 PES-9 

 

 . آزمون های تعیین مشخصات4.2

، غشا و سطح یساختار مقطع عرض یینو تع یمری، در محلول پلهانانورس یپراکندگ یفیتک یچگونگ یینمنظور تع به    

 یکس،پرتو ا راشساخته شده از پ زمینه مختلط یعملکرد غشاها ی،و حرارت یکیو تخلخل، مقاومت مکان دوستیآب یزانم

 استفاده شد. یلتراسیونف یشو آزما تماس، آزمون تخلخل یهمیکروسکوپ الکترونی روبشی، زاو

 

 (XRD. آزمون پراش پرتو ایکس )1.4.2

پراش اشعه  یاستفاده از الگو یمریپل ینهنانورس در زم هاییهال یپراکندگ یو نحوه نیزام یبررس هایاز روش یکی    

مدل  ایکس اشعه سنجتوسط پراش  PES/Cloisite15Aیتنانوکامپوز یغشاها یالگوها برا ینباشد. ایم یکسا

Transmission Spinner PW3064/60 30 هیتهران، در محدوده زاو یفشر یدر شرکت کفا دانشگاه صنعت>θ2>5/1  و با

ی )رابطه نانورس توسط قانون براگ هاییهال ای،یهال ینانجام شد. اندازه فاصله ب mA40و  kV 40تحت ولتاژ 026/0گام 

 : ]8[شود یم یینتع(( 1)

(1)  
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و صفحات پراکنده  شده یدهپرتو تاب ینب یهزاو θ یکس،ا یطول موج اشعه λ ،صفحات نانورس ینب یفاصله dرابطه  ینا در 

 .شودی( است و معموال برابر با واحد در نظر گرفته میحثابت )صح یعدد nشده و 

 

 (SEM. آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی )2.4.2

مورد  هایپرکن یش، نمایمورفولوژ یابیمشاهده ساختار و ارز یبرا یروش ی،روبش یالکترون یکروسکوپاز م استفاده    

 ییرتغ ینو همچن یمریپل یزمینه به هاشده در اثر افزودن پرکن یجادا یوبو حضور ع یتینانوکامپوز یااستفاده در غشاه

مختلف از  هاییینمابا بزرگ SEM یر. تصاودهدیغشاها را ارائه م امتضخ یقدق یزانو م یدر تعداد و اندازه حفرات سطح

آلمان متعلق به آزمایشگاه  Zeiساخت شرکت  LEO1450VPدستگاه مدل  کارگیریغشاها با به یسطح و مقطع عرض

 مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شدند.

 SC7620 دهنده مدلاز دستگاه پوشش ادهپاالدیم با استف -با طال یمریپل یدهی غشاهاسازی و پوششآماده    

(Quorum Technologies England) نیتروژن در هاغشا نمونهاز سطح مقطع  مطلوب یربرداریتصو یصورت گرفت و برا 

 .شکسته شدند یعما

 

 . آزمون زاویه تماس3.4.2

تماس صفر  یزاویه. گرددمایع با سطح جامد مشخص میقطره  زاویه تماس بین  یوسیلههر سطح به پذیریرطوبت    

بودن  یزگربنشدن و آ یسخ یدرجه به معنا 180 زاویه و آن بودن دوستشدن کامل سطح و آب یسخ یدرجه به معنا

 آن است. 

ه شد. ب یریگاندازه یعلوم دانشگاه فردوس جرم دانشکده یشگاهدر آزمازاویه تماس غشاهای ساخته شده در این پژوهش     

آب مقطر در نقاط مختلف سطح غشا گذاشته  سطح هر غشا پنج قطره یبر رو یشگاهیآزما یخطا یزانکاهش ممنظور 

 به یرگزارش شده متوسط مقاد یهشد. زاو برداریعکساز آنها  یابه حالت پا یدنرس و min1شد. بعد از گذشت زمان 

 این آزمون برای هر نمونه سه بار تکرار شد .است آمدهدست

 

 . آزمون تخلخل )محتوای آب(4.4.2

تکنیک  که یک*وریتخلخل غشا عبارت است از کسر حجمی فضاهای خالی موجود در ساختار آن. روشی به نام غوطه    

 . ]9[باشدگیری میزان تخلخل غشا محسوب شده و البته از دقت زیادی برخوردار نمینسبتا ساده اولیه جهت اندازه

آن  یینشد، سطح باال و پا یدر آب مقطر نگهدار h48 به مدت  کهینآزمون ابتدا غشاها پس از ا ینبه منظور انجام ا    

این غشا بین دو کاغذ صافی قرار داده شد و  به منظور خشک کردن سپس. توزین شدندخشک شده و  یتوسط کاغذ صاف

-پس از حصول اطمینان از خشک شدن کامل غشاها، وزن غشای خشک نیز اندازه. قرار گرفت یطدر مح h48  تبه مد

وای )درصد محتتخلخلگیری شد. درصد بار اندازه 3گیری شد. به منظور کم کردن خطای آزمایشگاهی تخلخل هر غشا، 

 :]10 [شودیمحاسبه م( 2ی )رابطه با استفاده از غشاها آب(
 

(2) 

 
 

 

                                                
* Soaking 
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 2A(cm( یس،ضخامت غشا در حالت خ δ(cm)وزن غشا خشک،  dW (g) ،یسوزن غشا خ wW (g)فوق یرابطه در 

 .باشدیم دانسیته آب مقطر   g/cm)3( و مساحت سطح غشا

 

 جداسازی غشاهای زمینه مختلطهای تراوایی و . آزمون5.2

 یشگاهموجود در آزما یعبورده واحد آزمایشگاهیساخته شده از  یغشاها تراوایی و توانایی جداسازیعملکرد  یابیارز برای

 نشان داده شده است.  1شکلدر  یکصورت شمات به واحد آزمایشگاهی ینا یاستفاده شد. اجزا

 
 پژوهش ینمورد استفاده در ا یعبورده واحد آزمایشگاهیاز  ییشما :1شکل

 

 یدارمدت به منظور پا ینا .ها انجام گرفتآن یآزمون آب مقطر بر رو h2 عملکرد غشاها ابتدا به مدت ارزیابیمنظور  به   

( 3)مطابق رابطه  یشار آب خالص عبور گرفت.( تحت فشار قرار bar5 باالتر) یغشا در فشارها آب خالص،شدن شار 

 .]11 [یدمحاسبه گرد
 

(3) 
 

و  (2m) سطح مقطع غشا (،L) ی از غشاحجم آب عبور (،h2L/m.)شار آب خالص یببه ترت tΔو  J ،V ،A رابطه ینا در    

tΔ  بر حسب(h،) به مدت  این آزمون .. باشدمدت زمان عبور آب از غشا میh2  .در تا رسیدن به شار پایا به طول انجامید

 ،بود یوزن گیرینمونه یطور مرتب انجام گرفت. نحوهبه min 15در فواصل زمانیراوه ت یاناز جر گیریمدت نمونه ینا

 .شد محاسبه یشآزما یدر دما یتهدانسمحاسبه  بای با استفاده از آن، شار حجم کهیطوربه

 وی غلظتهای رنگ حا، مخزن خوراک با محلولاندازه گیری شار تراوه پس از فیلتراسیون شار آب خالص ه منظورب    

ppm30  از هر رنگD-orange102  وD-black22 ،یکیتوسط همزن الکتر یقهشد و به مدت چند دق تهیه جداگانه طوربه 

در مراحل  bar 3 اختالف فشار و شد یمتنظ C◦ 2±20 در دمای مونخوراک درطول آز یمخلوط شد. دما rpm 300در 

 ( صورت گرفت.3همانند شار آب خالص از رابطه ) . محاسبه شار تراوه نیزیدغشا اعمال گرد یمختلف رو

شد. درصد دفع  نمونه تراوه انجامدرصد دفع  گیریاندازه ،یشاز غشا، مرحله دوم آزما یعبور تراوهشدن شار  یااز پا پس    

 محاسبه شد.( 4) غشاها مطابق رابطه

 

(4) 

 
 



  

 

 
www.checonf3.ir         7 

 

 

برای تعیین غلظت  باشد.می ppmبه ترتیب غلظت تراوه و غلظت خوراک بر حسب  و   درصد دفع، Rدر این رابطه 

و  nm495 هایگیری جذب آنها به ترتیب در طول موجدر نمونه تراوه با اندازه ،D-black22و  D-orange102رنگ های  

nm 482  از قانون المبرت بیراستفاده از اسپکتروفوتومتر انجام شد و با رسم منحنی جذب، غلظت هر حل شونده با* 

 .]12 [محاسبه شد

 

 PES/Cloisite 15Aمختلط  ینهزم یغشاها یابیمشخصه هایآزمون. 3
 

 (XRD) یکسا یآزمون پراش اشعه . 1.3 

و  ، در یستالیخالص، سه قله کر یسیتکلو ینمونه یپراش برا یالگو، 2شکل    

 یققله تلف ین. ادهندیرا نشان م انورس( نgallery) یهادسته ینب یدوم فاصله . قلهدهدیرا نشان م 

 پراش مربوط به فاصله یاول در الگو قله. ]13[دهدی، را نشان مشد یداریخر یتالو در ساختار رس تجار یهامولکول

 .باشدیم  099/20 برابر با ( 1)که مطابق با رابطه  هاستیهال ینب ییهاول

. در دهدینشان م PES-9و  PES-1مختلط  ینهزم یخالص و غشاها اترسولفونیپل یغشا یپراش را برا یالگو ،2شکل     

  .شودیشاهده مم از ساختار آن است در  یکه ناش ییاخالص، قله یشده از غشا یهپراش ته یالگو

 PES-9و  PES-1 در هر دو غشاهای PESقله کریستالی مربوط به ساختار پلیمر  شودمشاهده می 2طور که در شکل همان

 تقریبا ، رس درنانوساختار مربوط به  یستالیکر قله دو  PES-1 در نمونهشود. مشاهده می

 قله کریستالی ال یافتهشود که انتقمشاهده می یستالی درقله کریک و تنها  شده است یدناپد

ورقه ساختار  ناشی از تواندیمجایی تنها یک قله از آن و جابه یسیتکلو قلهدو شدن  ناپدیدمی باشد.  

 نانورس شدن ورقهاز ورقه یناش تواندیم یزها ن یکپ شدگیپهن یمری باشد.در فاز پل یسیتپرکن کلو و درج شدهورقه 

 شده در زمینه پلیمری غشاهای زمینه مختلط استفاده رساز نانو یشتریب دارمق کهیاما زمان ].11،13[باشد نظر مورد

، و کمتر  هاییهاما با زاو یسیتمربوط به کلو کریستالی قله سه هر است،

به  یمریپل هاییرهزنج یشدگاز نفوذ و درج ناشی احتماال چپ سمت به هاقله ییجابجا .مشاهده شد

 و 765/12 و 569/27یزانبه م یبرس به ترت یهاو توده هایهال ینب یفاصله افزایشنانورس و  یهادرون دسته

ورقه و درج شده دارای ساختارهای ورقه به طور همزمان PES-1توان گفت که  نمونه با توجه به نتایج میاست.  892/4

تواند نشان اند که این انتقال قله میقل شدهتشود که هر سه قله به سمت چپ منمشاهده می PES-9باشد. در نمونه می

 .دهنده ساختار درج شده برای نانوکامپوزیت مورد نظر باشد

 یتو نانوکامپوز PVDFنازک  یلمف یبیترک یبر غشا A15کلویسیتاثر افزودن  یکه به بررس ]7[و همکاران دارائی

 یمریشده در فاز پلبه صورت درج نانوورقه های یسیت،مقدار کلو یشکه با افزا یافتنددر . این محققانپرداختند یتوسانک

 .گردندیظاهر م
 

 

 

 

 

 

                                                
* Lambert Beer’s law 
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 PES-1,PES-9وNeat  PES  یغشاها یبرا یکسا یپراش پرتو یلگوا: 2شکل

 

 PES/Cloisite 15Aمختلط  ینهزم یغشاها یبر مورفولوژCloisite 15A  یرتاث. 2.3

. ندانشان داده شده (fتا  a) 3شکلمختلط در  ینهزم یخالص و غشاها یسطح غشا یمربوط به مورفولوژ SEM یرتصاو    

دارای پستی و بلندی بوده و همچنین حفرات سطحی که خالص  یطح غشاس شود،می مشاهده a3شکلکه در  طورهمان

   یمریپل ینهدر زم (fتا  b) 3طور که در شکلهمانتر از رنگ زمینه قابل مشاهده هستند. همچنین به صورت نقاطی تیره

باشد. یمغشاها  در ساختار ایننانورس  وجوداز  یکه حاک شودیرنگ مشاهده م یدسف هایمختلط، توده ینهزم یغشاها

 یشافزا یمقدار نانورس، تعداد حفرات سطح یشمختلط مشهود است، با افزا ینهزم یسطح غشاها یرکه از تصاو گونههمان

مقدار نانورس  یشبا افزا کهطوریبه .]14[شودیپرکن مربوط م ین( ادوستی)آبی ضد حالل یتآن به خاص یلکه دل یافته

 یندر فصل مشترک ب یشترینفوذ ب هایمحل یمریمحلول پل وضدحالل  یهدوسو لیدر اثر تما یمری،در محلول پل

 یدر سطح غشاها بیشتری حفرات تعداد آمدن وجودکه سبب به شودیم یجادانعقاد ا یندفرآ ینح یمریپل یلمضدحالل و ف

 لخلساخته شده، تخ یتنانوکامپوز ینانورس در غشاها یمقدار بارگذار یشبا افزا ینهمچن .]15[شودیمختلط م ینهزم

  .]10[یابدیم یشآنها افزا یسطح

واضح است  شود،یمشاهده م (fتا  a) 4شکل مختلط که در ینهزم یخالص و غشاها یغشا یمقطع عرض یرتوجه به تصاو با

 ( وپذیرینشگزیه)المتصل به آن  *با میکروحفرات ییباال ییهنامتقارن شامل ال یساختار یغشاها دارا یکه همه

 یانگشت ماکروحفرات تعداد ی،وزن %5تا  %1نانورس از  یبارگذار یش. با افزاباشدیم یرالیهانگشت مانند در ز †ماکروحفرات

 PESبرای غشای  mµ 5/0±3/3 پذیر ازینشگز ییهضخامت ال ین،است. عالوه بر ا ها کاهش یافتهو طول آن یشافزا

های بیشتر که ضخامت این الیه به ازای بارگذاریدر حالی رسدمی PES-5برای غشای  mµ 4/0± 7/0خالص به 

  mµ 8/0±51/2به  PES-7برای غشای  m µ 2/0±7/1که ازکند به طوریروند متفاوتی را دنبال میA15کلویسیت

 

                                                
* Micro pore 
† Macro pore 
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و  یفاز یبترس یندبر فرآ پلیمری محلول در نانورس وجودتوان گفت که می واقع در. افزایش یافته استPES-9 برای غشای

 . باشدیغشا اثرگذار م ییساختار نها

 را شده ورقهورقه یتیساختار نانوکامپوز یمریکم نانورس در محلول پل یرشد، مقاد یانب 1.3بخش در که  طورهمان    

آب A15کلویسیتنانورس  یگر،از طرف د .]16[دهدیرا کاهش م یمریپل هاییرهزنج یانکه برهمکنش م کندیم ایجاد

. هر باشدینانورس و ضدحالل م ینبرهمکنش مناسب ب زا یناش ینکه ا بخشدیم تسریع را ضدحالل و حالل لتباد دوست

 یغشاها یبرا یجه. در نت]10[شودیانعقاد منجر م یندفرآ ینح یمریمحلول پل یذکر شده، به اختالط آن یدهدو پد

 یرالیهدر ز یماکروحفرات انگشت یلو تشکیافته  کاهش پذیرینشگز ییهال ضخامت ی،وزن %5تا  %1 یحاو یتنانوکامپوز

سلولز استات و  یدر ساخت غشا ]10[و همکاران دهکردی مطالعه در آمده دستبه یجنتا این مشاهده با. یابدافزایش می

ل در محلو یوزن %5از  یشترمقدار پرکن ب یشبا افزا که،یدرحال .باشدیم در تطابق به عنوان پرکن A15کلویسیتنانورس 

، نرخ تبادل DMFنانورس و حالل ینب یدروژنید هیونپ یگر. از طرف دیابدیم یشمحلول حاصل افزا یسکوزیتهو یمری،پل

منجر به  یدهپد ینا .]17[یابدیم یشافزا یمریپل یلمو ورود ضدحالل)آب( به ف دهدی( را کاهش مDMFحالل)خروج 

غشا  یرالیهرشد ماکروحفرات در ز کهطوریبه شود،یم A15لویسیتکدر حضور نانورس  یمراز پل یدر انعقاد فاز غن یرتاخ

با توجه به و  یش یافتهافزا( PES-9و  PES-7) حاصله هایغشا پذیرینشگز یهضخامت ال ین. عالوه بر اشودیم قفمتو

 .]18،19[یابدیکاهش م هاغشااین تخلخل نتایج آزمون تخلخل که در ادامه بیان خواهد شد، 
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 (x5000یینمامختلط )بزرگ ینهزم یاز سطح غشاها یرتصاو: 3شکل

 

 

 

a b 

c d 

e f 
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 (x 2500یینما)بزرگمختلط  ینهزم یغشاها یاز مقطع عرض SEM یرتصاو :4شکل

 

 

a b 

c d 

e f 
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 PES/Cloisite 15Aمختلط  ینهزم یو تخلخل غشاها دوستینانورس بر آب میزان بارگذاری یرتاث. 3.3

 .ارائه شده است 5 شکلدر  PES/Cloisite 15Aمختلط ینهزم یتماس و آزمون تخلخل غشاها یهحاصل از زاو یجنتا     

. باشدمی آن دوستی کمتربا آب یتماه یلخالص به دل یمتعلق به غشا استمیهزاو ینبزرگتر شود،یطورکه مشاهده مهمان

 57مختلط ساخته شده، از  ینهزم یغشاها تماس قطره آب با سطح یهزاو یزانم یوزن %9تا  0از سغلظت نانور یشبا افزا

نانورس  دوستیباست. از عوامل آ یشترب PESخالص یمرپل نسبت بهذرات پرکن  دوستیآب .رسدیدرجه م 51درجه به 

سبب  یمریافزودن نانورس به محلول پل ی،. از طرف]7[اشاره کرد  یومآمون قطبینیمه دوستآب هاییونبه حضور  توانیم

فصل مشترک به سطح غشا مهاجرت کرده و خواص  انرژی کاهش منظور به هاورقهآن شده و نانو ینامیکیترمود یداریناپا

یاز آن م یشار تراوه عبور پذیریآب و بهبود تراوش یشترب یو باعث جذب سطح کنندیمرا به غشا القا  خود دوستیآب

 یشو با افزا شودیم نانوورقه های ینا یمختلط حاو ینهزم یغشاها دوستیآب یتخاص یشامر باعث افزا ین. هم]20[شوند

که حاوی  PES-9مختلط  ینهزم یغشا مربوط به زاویه تماسمقدار  کمترینشده و  یتتقو یتخاص ینا نانوذره یزانم

به  A15یسیتدر اثر نانورس کلو دوستیآب یزانم یدر بررس ]21[و همکاران قائمی. باشدمی بیشترین میزان نانورس است،

 . یافتند پژوهش دست ینمشابه با ا اییجهاترسولفون به نت یپل

 یشی، ابتدا روند افزاPES/Cloisite 15Aمختلط هینزم یغشاها یتخلخل برا ییرآن است که تغ یانگرب 5 شکلین همچن    

ی. درحالرسدیم PES-7مختلط  ینهزم یغشا یبرا %72 بهخالص  یغشا یبرا %3/57 ازدرصد تخلخل  کهطوریدارد. به

 .یابدیکاهش م %5/3 ، به مقدارPES-7غشای نسبت به  PES-9 یغشا یتخلخل برا ییراتتغ که

غلظت نانورس  یششد، افزا بیان 2.3در بخش  که طور. همانشودیمربوط م SEMآزمون حاصل از  یجبه نتا ییراتتغ ینا

منجر  یمراز پل یفاز غن یشده که به اختالط آن یفاز یبترس ینددر فرآ دوستیسبب غلبه پارامتر آب یمری،در محلول پل

به  وزنی( %7)بیشتر از از نانورس شتریی. اما با افزودن مقدار بیابدیم یشحاصل افزا یتخلخل غشاها یتو در نها شودیم

دوستی غلبه کرده و این پدیده منجر به تاخیر در پارامتر ویسکوزیته بر پارامتر آب یمری، در فرآیند ترسیب فازیمحلول پل

غشاهای زمینه  تخلخل کاهش دهندهنشان این امر وند.رشد ماکروحفرات متوقف ششود انقعاد فازی شده که سبب می

 باشد.یم A15وی مقادیر باالی کلویسیتمختلط حا

 

 
 PES/Cloisite 15A مختلط ینهزم یتماس غشاها یهتخلخل و زاو : 5شکل 
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 بر عملکرد غشا Coisite 15Aاثر . 4.3

طور که در این نشان داده شده است. همان PES/Cloisite15Aاثر مقدار نانو رس را بر شار تراوه غشای  6در شکل    

تواند باشد. این امر میمی D-blackبیشتر از شار تراوه برای رنگ  D-orangeشود، شار تراوه برای رنگ می شکل مشاهده

( تقریبا دو برابر Da 1621) D-blackرنگ  ناشی از اختالف وزن مولکولی این دو رنگ باشد. از آنجا که اندازه مولکولی

-Dشود که شار تراوه رنگ ، در نتیجه این عامل سبب می] 29[باشدمیD-orange (Da 826 )اندازه مولکولی رنگ 

orange  بیشتر از شار رنگD-black  .شود 

 

. شودیم یدهخالص د یمختلط نسبت به غشا ینهزم یغشاها یشار برا یزاندر م یشیافزا یروند فشکلاین توجه به  با    

 در تعداد حفرات یشو افزا پذیرینشگز ییهالکاهش ضخامت  دوستی،آب یزانم یشافزا یلبه دل تواندیمسأله م ینا

همچنین عیوب ایجاد شده در سطح غشاهای زمینه مختط در اثر تجمع  ].29[( در سطح غشا باشدی)تخلخل سطح

های حالل و حل شونده شود. درنتیجه شار عبوری از غشا کلویسیت سبب عبور حجم بیشتری از مولکول نانوورقه های

 از غشاها تا یکه شار عبور شودمی، مشاهده PES/Cloisite 15Aمختلط  ینهزم یغشاها یانم یسهادر مق یابدافزایش می

 دارد.  یو پس از آن روند کاهش یشیروند افزا ی،وزن %5 محتوای

 
 PES/Cloisite 15Aمختلط  ینهزم یشار تراوه غشاها ییراتتغ : 6شکل 

تواند ناشی ازاین امر می PES-9و  PES-7غشاهای  عبوری از کاهش شار یلشد، دل یانب 2.3بخشدر  که طورهمان    

نرخ  یجهدرنت و یدهمحلول گرد ویسکوزیته یشباعث افزا گرییختهدر محلول ر رسنانو یبارگذار یباال یرکه در مقادباشد 

. یابدیش مماکروحفرات ممانعت کرده و تخلخل غشا کاه یلاز تشک یدهپد ینا ].22[شودیتبادل حالل و ضدحالل کند م

 یگرد یلدل ینهمچن .شودیاز غشا م یسبب کاهش شار عبور پذیرینشگز ییهضخامت ال یشکاهش تخلخل و افزا ینا

 سطح به دوستآب نانوورقه هایمهاجرت  مسدود شدن حفرات سطحی غشا در اثر زا یتواند ناش یکاهش شار، م ینا یبرا

غشا و ماکروحفرات موجود در  یسطح ییهال یکنزد یکروحفراتمداد تعسطح،  یغشاها به مورفولوژ عملکرد .باشد غشا

توسط  یآب هایاز محلول  D-orangeو  D-blackهایمربوط به درصد دفع رنگ نتایج .] 30[ دارد یغشا بستگ ییرالیهز

 . باشدر میتغییروند  ی دودرصد دفع دارا ییراتتغاین شکل، . مطابق شودیمشاهده م 7 شکل، در ی ساخته شدهغشاها

 



  

 

 
www.checonf3.ir         14 

 

 

برای  %8/90 و %2/95مقدار از   D-orangeو D-black هایرنگ یبرا یبدرصد دفع به ترت یزانکه م شودیمشاهده م

که با افزایش مقدار بارگذاری نانورس، درصد دفع  رسد. درحالیمی PES-5برای نمونه  %8/88 و %2/93غشای خالص به 

رنگ درصد  یجرم مولکول یشبا افزا یداستپ یجچنانچه از نتا .رسدیم PES-9نه برای نمو %95و  %9/98این دو رنگ به 

دو  یطرف از .باشدیم D-orangeدفع رنگ  یزاناز م یشترب D-Blackدفع مربوط به  یزانم یجه. در نتیابدیم یشدفع افزا

ساختار سطح غشا و  ینو همچن تیدوسغشا از جمله آب یبر عملکرد غشا عبارتند از: خواص سطح یرگذارفاکتور مهم و تاث

 .باشدیآن م ییهال یرز

یپل یغشا یبرا پذیرینشگز ییهقابل مشاهده است که ضخامت ال SEM یرشد، از تصاو یانب یشترکه پ طورهمان    

بر  عالوه یمریحضور نانورس در فاز پل ی. از طرفباشدیمختلط ساخته شده م ینهزم یاز غشاها یشترخالص ب اترسولفون

 ییدکنندهتماس تا یهآزمون زاو یجکه نتا گرددیغشاها م این دوستیآب یزاندر م یشحفرات در سطح غشا، باعث افزا یجادا

-یم یشمختلط حاصل افزا ینهزم یغشاها یتعداد حفرات سطح یمری،مقدار نانورس به محلول پل یشامر است. با افزا ینا

درنتیجه  ].4[شده باشد یجاددر اندازه حفرات ا یشافزا یبرا یعامل تواندینم رییمپرکن در فاز پل ینا وجوداما ]. 31[یابد

یابد که پذیر کاهش میی گزینشبا افزایش مقدار نانورس در محلول پلیمری تعداد حفرات سطحی افزایش و ضخامت الیه

  .شودمی  PES-5تا  PES-1سبب افزایش شار تراوه و کاهش درصد دفع غشاهای زمینه مختلط

 
  PES/Cloisite 15Aمختلط  ینهزم یغشاها یدرصد دفع برا یرمقاد : 7 شکل

 

وزنی،  %5 تا %1سطح غشاهای حاوی مقادیر  SEMمربوط به تصاویر  d 3تا b3 هایشکلعالوه بر این، همانطور که از     

در تطابق  XRDبا نتایج  قه هاینانووررس در درون زمینه پلیمری غشا مشاهده شدکه این تجمع خاک نانوورقه هایتجمع 

تواند در اثر احتماال می A15وزنی از کلویسیت %5تا  %1درنتیجه دلیل کاهش درصد دفع رنگ با افزودن مقادیر  باشدمی

این امر  پذیر تشدید یافته است. در نتیجهبا ضخامت کم الیه گزینش که این اثر ایجاد شده در سطح غشا باشد *عیوب

 ].  4[یابدشود و درصد دفع کاهش میهای رنگ میسته مولکولسبب عبور ناخوا

                                                
* Defects 
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های فعال در دسترس برای ذرات در این غشاها سبب کاهش تعداد جایگاه نانوورقه هایطور در اثر پراکندگی ضعیف همین

چنین حذف هم ].7[تواند دلیلی برای کاهش درصد دفع این غشاهای زمینه مختلط باشد شود که میشونده رنگ میحل

سبب ایجاد گرادیان غلظت در های رنگ روی سطح غشا شده که تواند در اثر تجمع مولکولکم رنگ توسط این غشاها می

 یرمقاد از آنجا که در اما]. 7[کندهای رنگ را از طریق غشا تسهیل میسطح غشا شده است، باشد. این امر عبور مولکول

غشا  یحفرات سطح پذیر،ینشگز ییهبه ال نانوورقه هایمهاجرت  یلبه دل زنی(و %7)بیشتر از  ی نانورسبارگذار یشترب

ی غشاهای ساخته شده، ضخامت الیه پذیرگزینش یهال ضخامتگیری همچنین مطابق نتایج اندازه ].32[شوندمسدود می

با  یاز طرف افت.یش یافزا  PES-5نسبت به غشای %45/259 و %7/142 به ترتیب  PES-9وPES-7 پذیرغشاهایگزینش

همچنین با  کاهش یافت. PES-7نسبت به غشای  PES-9 ،14/7%برای غشای تخلخل توجه به نتایج آزمون تخلخل، درصد 

بر کاهش شار  یرگذارتاث یعوامل یز ازشدن ساختار غشا ن یاسفنج،  PES-9مقطع عرضی غشای SEMتوجه به تصاویر 

 .باشندیدرصد دفع غشا م یشو افزا یعبور

 

 . نتیجه گیری4

و توسط ادغام   PESدر محلول پلیمری A15که با افزودن نانورس کلویسیت PES/Cloisite 15Aغشای نانوکامپوزیت     

نتایج آزمون پراش پرتو ایکس نشان داد که در مقیاس   آماده سازی شد دو روش پراکندگی محلول و روش ترسیب فازی

، SEMاختارهای نانوکامپوزیتی درج شده را تشکیل داده است. با توجه به نتایج های کلویسیت، سنانو پراکندگی نانو ورقه

-شود که تعداد حفرات سطحی افزایش یافته و همچنین ضخامت الیه گزینشافزودن مقادیر متفاوت از نانورس سبب می

یابد که این امر یه افزایش میهای بیشتر از آن، ضخامت این الوزنی نانورس کاهش و به ازای بارگذاری %5پذیر تا محتوای 

 های پرکن گردید. سبب کاهش شار و افزایش درصد دفع در بارگذاری
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