1400  پاییز،3  شماره،97  جلد،مجله علوم و فنون هستهای

Journal of Nuclear Science and Technology
Vol. 97, No. 4, 2021

بررسي رفتار مقايسهاي ميزان پسزني يون بور از محلول آبي با استفاده از غشاهاي آميخته سنتزي در
فرايند نانوفيلتراسيون
1

 هومن عليپور،1 محمدعلي آرون،2* رامين ياوري،1رضا خاکپور

 ایران-  تهران،4386191836 : کدپستی، دانشگاه تهران، پردیس دانشکدههای فنی، دانشکده فنی کاسپین، آزمایشگاه تحقیقاتی غشا.1
 ایران- تهران،11365-8486 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشکده چرخه سوخت هستهای.2

*Email: ryavari@aeoi.org.ir
مقالهي پژوهشي
400/4/26 : تاریخ پذیرش مقاله400/2/23 :تاریخ دریافت مقاله

چكيده
 غشاهای آمیخته حاوی پلیاترسولفون و نانوذراتی چون دیاکسید تیتانیم،در پژوهش حاضر غشاهای مسطح حاوی پلیاترسولفون خالص
) ب ا استفاده از روش وارونگی فازی تهیه شد و رفتار پسزنی یون بور و میزان شارfMWCNTs( ) و نانولولههای کربنی عاملدار شدهTiO2(
 خواص آبدوستی غشاهای سنتز شده و ساختار آنها.ترآویده آنها با استفاده از فرایند نانوفیلتراسیون مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت
 پارامترهای عملیاتی مانند درصد وزنی.بهترتیب با اندازه گیری زاویه تماس و روش میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد ارزیابی قرار گرفت
 غلظت اسیدبوریك برای بهینهسازی میزان درصد پسزنی بور و شار ترآویده بر روی غشا پلیاترسولفون، فشار، زمان، محیطpH ،پلیاترسولفون
.خالص بررسی شد و در نهایت عملکرد غشاهای آمیخته حاوی درصدهای مختلف این نانودرات در این شرایط بهینه مورد ارزیابی قرار گرفت
12  برابرpH  و30 min  زمان،20 ppm  غلظت اسید بوریك، وزنی پلیاتر سولفون%20 ،12 Bar نتایج نشان داد که در شرایط بهینه فشار
تمامی غشاهای آمیخته دارای میزان پسزنی و شار ترآویده باالتری نسبت به پلیاترسولفون خالص بوده و از میان آنها نیز غشای آمیخته
. باالترین میزان پسزنی یون بور را دارا میباشد،%95/79  با میزان پسزنیfMWCNTs  درصد وزنی0/7 حاوی
 نانولولههای کربنی عاملدار شده، دیاکسید تیتانیم، غشای آمیخته، نانوفیلتراسیون، اسید بوریك:کليدواژهها
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Abstract
In this study, flat membranes containing neat polyethersulfone and the mixed matrix membranes
containing polyethersulfone and nanoparticles such as titanium dioxide(TiO 2) and functionalized multiwalled carbonnanotubes (fMWCNTs) were fabricated by wet phase inversion. And the boron ions'
rejection and permeat flux behavior of these prepared membranes were evaluated and compared using
the nanofiltration process. The hydrophilic properties of the prepared membranes and their structure were
evaluated by measuring the contact angle and the scanning electron microscopy method, respectively. To
optimize the amount of boron ion’s rejection percentage and permeate flux on the neat polyethersulfone
membrane, the operational parameters such as the weight percentage of polyethersulfone, pH, time,
pressure, and boric acid concentration were investigated. Finally, the performance of mixed matrix
membranes containing different percentages of nanoparticles was evaluated under these optimal
conditions. The results showed that at optimal conditions (pressure=12 bar, polyethersulfone=20%
(W/W), concentration of boric acid=20 ppm, time= 30 minutes, and pH=12), all the prepared mixed
matrix membranes have higher boron ion rejection percentage and permeate flux than the neat
polyethersulfone. The mixed matrix membrane containing fMWCNTs (0.7%wt) has the highest boron
ion rejection percentage (95/79%).
Keywords: Boric acid, Nanofiltration, Mixed matrix membrane, Dioxide titanium, Functionalized
multi-walled carbon nanotubes
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 .1مقدمه
بور عنصری است که بهطور گسترده و در غلظتهای کم در
طبیعت توزیع شده است .به همین دلیل مناطق زیادی از جهان
از کمبود این عنصر رنج میبرند .در عین حال این عنصر در
بسیاری از صنایع از قبیل صنایع شیشه ،ظروف سرامیك و
چینی ،محصوالت آرایشی ،نیمههادیها ،فرش و پارچههای
ضدحریق استفاده شده و در تهیه کود شیمیایی ،جوشکاری،
محصوالت شوینده ،سوخت و کاتالیزور بهکار میرود [ .]1بور
دارای دو ایزوتوپ پایدار (با جرمهای  10و  )11است که به
نسبت  80به  20مخلوط شدهاند .با توجه به سطح مقطع باالی
جذب نوترون ایزوتوپ بور 5( 10-بارن) ،از آن بهعنوان مادهای
برای جذب نوترونهای مازاد در رآکتورهای قدرت و در نتیجه
کنترل فعالیت آن بهمنظور ممانعت از بحرانی شدن رآکتور
استفاده میشود [ .]2بنابراین با توجه به استفاده گسترده از این
عنصر در صنایع مختلف ،احتمال حضور آن در خروجی
سیالهای واحدهای صنعتی و در نتیجه ورود آن به منابع آب،
باال است .وجود بور در مقادیر کم بهعنوان یك ترکیب اصلی و
ریز مغذی برای زندگی گیاهان ،انسان و حیوانات ضروری است.
در گیاهان ،بور جزء ساختاری دیواره سلولها است و نقش
مهمی در ثبات ساختاری ،حمل و نقل و متابولیسم
کربوهیدراتها ،رشد و تقسیم سلولی آنها بازی میکند [ .]3در
انسان و حیوانات ،بور در عملکرد سیستم ایمنی تأثیرگذار بوده و
فعالیت هورمونها و سوخت و ساز استخوان بدن را تحت تأثیر
قرار میدهد [ .]4با این حال غلظت باالی بور در محیط
خطرناک است و مشکالت زیستمحیطی فراوانی ایجاد میکند.
مقدار بیش از حد بور در آب میتواند پالسمای خون و سیستم
غدد درون ریز انسان را تحت تأثیر قرار دهد و از رشد گیاهان
جلوگیری کند .به همین دلیل ،سازمان بهداشت جهانی حد
غلظت مجاز بور را در آب آشامیدنی  0/5 mg.L-1تعیین کرده و
اخیراً کمیته کیفیت آب آشامیدنی مقدار  2/4 mg.L-1را برای
این حد توصیه کرده است [ .]5بنابراین حذف بور از محلولهای
آبی یکی از بزرگترین نگرانیهای زیستمحیطی و عمومی بشر
در عصر حاضر است.
امروزه انتخاب بهترین روش جهت جداسازی بور از
پسابهای خروجی واحدهای صنعتی ،بهویژه حذف آن از آب
مدار اول رآکتورهای تولید انرژی هستهای ،بهمنظور حفظ محیط
زیست و بازیابی آن برای بهکارگیری مجدد از اهمیت ویژهای
برخوردار است .تاکنون روشهای مرسوم مختلفی مانند جذب
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سطحی ،ترسیب شیمیایی ،فرایندهای غشایی ،تبادل یونی،
استخراج حاللی و الکتروکواگوالسیون برای حذف بور از
محلولهای آبی استفاده شده است [ .]12-6از میان این
روشها ،فرایندهای غشایی بر پایه نیرو محرکه فشار بهویژه
نانوفیلتراسیون ،که فرایندی ما بین الترافیلتراسیون و اسمز
معکوس بوده و اسمز معکوس فشار پایین نیز نامیده میشود ،با
داشتن مزایایی مانند مصرف انرژی پایین ،حذف مؤثر یونهای
چند ظرفیتی و با شعاع یونی باال ،بازده جداسازی باال برای
محلولهای رقیق ،عدم نیاز به مواد افزودنی و حاللها ،طراحی
آسان ،سهولت کاربرد در شرایط عملیاتی کار با مواد پرتوزا و از
همه مهمتر عدم تولید پسماندهای ثانویه از سایر روشهای
جداسازی متمایز شده [ ]13و استفاده از آنها بهمنظور تصفیه
پسابهای صنعتی ،بهویژه پسماندهای صنعت هستهای،
بهسرعت رو به گسترش است.
در حال حاضر از توانایی باالی مواد پلیمری در زمینه آمایش
پسماند برای ساخت غشاهای نانوفیلتراسیون استفاده شده است
که مهمترین پلیمرهای گزارش شده تاکنون عبارتند از پلیآمید،
استات سلولز ،پلیسولفون ،پلیاتر سولفون ( ،)PESپلیپروپیلن و
پلیوینیلیدین فلوراید [ .]16-14بهدلیل پایداری شیمیایی،
مکانیکی و حرارتی خوب ،بهکارگیری در محدوده وسیعی از pH
و سازگاری مناسب با مواد آبدوست ،غشاهای  PESعمومیترین
غشای مورد استفاده در این فرایندها میباشند [ .]17اما مشکل
اصلی در بهکارگیری این دسته از غشاها ،ماهیت گرفتگی ذاتی
آنها در اثر جذب مواد غیرقطبی میباشد و بنابراین نیاز به
اصالح عملکرد آنها ضروری است [ .]18از اینرو رویکردهای
مختلفی برای اصالح خواص گرفتگی غشاهای  PESمطالعه شده
که مهمترین و مؤثرترین آنها اضافه کردن افزودنیهای
آبدوست به منظور تهیه غشاهایی با عنوان غشاهای آمیخته1
است [ .]19این غشاها ،که خواص بهبود یافته خود را بهطور
عمده مدیون استفاده از خواص مواد معدنی و آلی بهکار رفته در
ساختار خود هستند ،بسیار مورد توجه پژوهشگران
میباشند .تاکنون از نانوذراتی چون اکسید زیرکونیم ،اکسید
تیتانیم ( ،)TiO2اکسید آهن ،اکسید سریم ،اکسید آلومینیم،
اکسید منیزیم ،گرافن و نانولولههای کربنی چند دیواره عاملدار
شده ( )fMWCNTsبرای بهبود خواص آبدوستی غشاهای
 PESاستفاده شده است [ ]28-20که در بین آنها  TiO2و
 fMWCNTsبا توجه به خواص آبدوستی ،پایداری شیمیایی و
)1. Mixed Matrix Membranes (MMMs
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مساحت سطح باال بیشتر از سایرین مورد استفاده قرار گرفته
است .عالوه بر این خاصیت جذب آنها بر افزایش میزان پسزنی
یونهای و بهبود عملکرد غشا تأثیر بهسزایی دارد [.]30-29
مطالعه مقاالت علمی نشان میدهد که تاکنون از  PESو
غشاهای آمیخته حاصل از آن برای حذف بور از محلولهای آبی
استفاده نشده است .بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،ابتدا تهیه
غشاهای پلیمری مسطح  PESو غشاهای آمیخته آن با استفاده
از نانوموادی نظیر  fMWCNTsو  TiO2به روش وارونگی فازی
میباشد .در مرحله بعد قابلیت پسزنی یون بور از محلولهای
آبی و بهینهسازی پارامترهای عملیاتی با استفاده از غشای
سنتزی  PESبررسی شده و در نهایت به ارزیابی عملکرد
غشاهای آمیخته در این شرایط و مقایسه عملکرد آنها پرداخته
خواهد شد.
 .2مواد شيميايي و دستگاهوري
تمام مواد شیمیایی مورد استفاده در پژوهش حاضر از جمله
اسید بوریك با درجه خلوص  %99از شرکت مرک یا
فلوکا تهیه شده است .برای تهیه غشا مسطح PES ،از
شرکت آلمانی  BASF SEو  MWCNTsاز شرکت
 Chengdu Organic Chemicalچینی خریداری شده و مورد
استفاده قرار گرفت .قطر خارجی این نانولولهها  20-10نانومتر،
طول متوسط آنها  300میکرومتر و خلوص آنها  %95گزارش
شده است .محلول اولیه بور ( )1000 mg.L-1توسط انحالل
مقادیر مشخصی از اسید بوریك در آب مقطر و محلولهای
بعدی از رقیقسازی آن تهیه گردید.
ریختشناسی غشاهای سنتز شده با استفاده از میکروسکوپ
الکترونی روبشی ) (SEMمدل  S-4160کارخانه هیتاچی کشور
ژاپن انجام شد .زاویه تماس ایستا با استفاده از دستگاه
 OCA15EC, Data Physicsکشور آلمان اندازهگیری شد و
تعیین مقدار بور موجود در محلول خوراک و محلول ترآویده با
استفاده از اندازهگیری شدت جذب کمپلکس قرمز رنگ بور با
کارمینیك اسید در طول موج  650 nmدر دستگاه
اسپکتروفتومتری مرییـ فرابنفش مدل  Cintra6ساخت کشور
استرالیا انجام شد.
شکل  1طرحواره کلی دستگاه نانوفیلتراسیون به کار رفته در
این پژوهش را نشان میدهد .ماژول غشا از نوع جریان عرضی
بوده ،دارای سطح مؤثر  33 cm2و از نوع مسطح میباشد که
ب رای پایش فشار عملیاتی در دو سوی آن از دو فشارسنج از نوع
 Wikaکشور کره بهره گرفته شده است.
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شكل  .1طرحواره دستگاه نانوفیلتراسیون با جریان عرضی.

میزان درصد پسزنی یون بور و شار به ترتیب از معادلهی 1
و  2محاسبه میشود؛
() 1


 ×100


()2

 Cp
R (% )  1 
 Cf
V
j v  A T

که در آن  Rدرصد پس زنی یون بور CP ،و  CFبه ترتیب غلظت
یون بور در محلول تراویده و خوراک بر حسب میلیگرم بر لیتر،
 Vحجم محلول ترآویده بر حسب لیتر A ،سطح غشا بر حسب
متر مربع و  Tزمان آزمایش بر حسب ساعت میباشد.
 1.2تهيه نانولولههاي کربني چند ديواره عاملدار شده

برای خالصسازی و عاملدار کردن  ،MWCNTsابتدا  1 gاز
آنها درون  100 mLاسید نیتریك غلیظ غوطهور و بهمدت 2 h
در دمای  140 ˚Cرفالکس شدند .سپس نانولولهها جداسازی
شده و چندین بار با آب مقطر شستشو داده شد تا  pHمحلول
زیرین آن به  6الی  6/5برسد .در نهایت نانولولهها بهمدت 24 h
و دمای  80 ˚Cدر آون خشك شدند [.]31
 2.2سنتز نانوذرات دياکسيد تيتانيم

برای تهیه این نانوذرات از پیش ماده تتراکلرید تیتانیم و روش
سل ژل استفاده گردید .نخست حجم معینی از این ماده را در
 50 mLآب مقطر کامالً سرد حل کرده و سپس 100 mL
محلول  0/3 Mاز این محلول تهیه شد و با افزایش حجمهای
جزیی از محلول آمونیاک  pH ،2/5 Mمحلول بر روی  7تنظیم
شد؛ این کار باعث تشکیل رسوبات سفیدرنگ دیاکسید تیتانیم
در محلول میگردد .سپس رسوبات حاصل جداسازی شده و با
آب مقطر شستشو داده شد و در نهایت در دمای  30 ˚Cبهمدت
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 24 hدر آون خشك میشوند ابعاد نانوذرات تهیه شده در حدود
 10نانومتر میباشد [.]32
 3.2روش ساخت غشا

برای تهیه غشاهای موردنظر از روش وارونگی فازی ،که یك
روش بسیار کاربردی در تهیه انواع غشاهای پلیمری محسوب
میگردد ،استفاده شد .ابتدا مقادیر مشخصی از  PESبهتدریج به
حالل Nـ متیل2ـ پیرولیدون اضافه شده و بهمدت  4 hبا سرعت
 800 rpmتوسط همزن مکانیکی همزده شد .سپس بهمدت
 20 minدر حمام التراسونیك قرارداده شد تا حبابهای هوای
تشکیل شده در آن از بین بروند .در مرحله بعد محلول تهیه
شده توسط دستگاه فیلمکش بر روی شیشهای صاف ،شکلدهی
گردید .پس از آن ،شیشه حاوی غشا را درون حمام حاوی
ترکیب ضدحالل مناسب (آب مقطر) بهمدت یك شبانهروز
غوطهور کرده که در نتیجه استخراج حالل موجود در فیلم ،فاز
جامدی که غنی از پلیمر است ،بدنه اصلی غشا و فاز مایع که
غنی از حالل است ،حفرههای غشا را بهوجود میآورند .در نهایت
غشای مسطح تهیهشده جهت خشكشدن به مدت  24ساعت
در محیط قرار داده شد.
برای تهیه غشا آمیخته مسطح نیز پس از تهیه محلول حاوی
پلیمر  ،PESمقادیر مشخصی از نانوذرات اضافه شده و سایر
مراحل باال بهدنبال آن انجام میشود [.]33

رضا خاکپور ،رامین یاوری ،محمدعلی آرون ،هومن علیپور

( 10/55لیتر بر مترمربع بر ساعت) برای  PESبه  15/37و
 12/55به ترتیب برای غشاهای آمیختهی حاوی  TiO2و
 fMWCNTsتأیید میکند .همچنین در تصویر  -2ب و  -2پ
مشاهده میشود که با اضافه کردن نانوذرات  TiO2و
 ،fMWCNTsاندازه خلل و فرج و طول آنها نسبتاً افزایش
مییابد که البته در مورد غشای حاوی نانوذرات  fMWCNTاین
امر بیشتر مشهود است .از اینرو میتوان نتیجهگیری کرد که
تغییری در سازوکار پسزنی غشاهای آمیخته تهیه شده ایجاد
خواهد شد .با این وجود ،ساختار انگشتی تمام غشاهای تهیه
شده ثابت باقی مانده است .این موضوع در نتایج برخی از مقاالت
نیز منعکس شده است [.]34
یکی از مهمترین عواملی که میتواند بر مقدار شار و توانایی عدم
گرفتگی غشا تأثیر داشته باشد خواص آبدوستی غشا است.
خواص آبدوستی غشا توسط اندازهگیری زاویه تماس تشکیل
شده مابین سطح غشا و قطره آب موجود در سطح غشا ارزیابی
میشود .برای کاهش خطاهای آزمایش ،این اندازهگیریها در
سه محل تصادفی برای هر سه نوع غشای تهیه شده انجام شد
که نتایج به دست آمده در جدول  1گزارش شده است.

 .3نتايج و بحث
 1.3مشخصهيابي

بهمنظور بررسی ساختار غشاهای تهیه شده ،از میکروسکوپ
الکترونی روبشی گسیل میدانی ( )FESEMاستفاده شد .شکل 2
(الف تا پ) تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی
از سطحمقطع غشاهای تهیه شده را نشان میدهد
(الف ،PES-ب ،PES/TiO2 -پ .)PES/fMWCNTs -این
تصاویر نشان میدهند که غشاهای مسطح تهیه شده ،از یك الیه
رویی کامالً متراکم با زیرالیهای متخلخل ،که در اصطالح به آن
ساختار انگشتیمانند اطالق میگردد ،تشکیل شدهاند .مشاهده
این تصاویر همچنین تأییدکننده ساختار نامتقارن این غشاها
است ،چرا که تخلخل و اندازه حفرههای آنها با حرکت از سطح
فوقانی به سطح زیرین غشا تغییر میکند .مقایسه تصاویر
غشاهای  PESخالص (الف) و آمیخته (ب و پ) نشان میدهد
که با افزایش نانوذرات ( TiO2و  )fMWCNTsبه ساختار ،PES
ضخامت الیه رویی در مقایسه با غشا  PESنسبتاً کاهش یافته
که میتواند بر روی افزایش شار عبوری در آزمایشهای پس زنی
تأثیرگذار باشد .نتایج حاصله از آزمایشها این افزایش شار را از
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،97شماره  ،3پاییز  ،1400ص 27-18

شكل  .2تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطحمقطع غشاهای تهیه
شده الف) ( ،PES )%20 wtب) ( ،PES )%20 wt( /TiO2 )%0/05 wtپ)
(.PES )%20 wt( /fMWCNTs )%0/05 wt
جدول  .1زاویه تماس غشاهای سنتزی
نام نمونه
(PES )%20 wt.
(PES )%20 wt.( / TiO2 )%0/05 wt.
(PES )%20 wt.( / TiO2 )%0/7 wt.
(PES )%20 wt.( / fMWCNTs )%0/05 wt.
(PES )%20 wt.( / fMWCNTs )%0/7 wt.

زاویه تماس
72/85 ± 1/04 °
63/95 ± 1/15 °
50/75 ± 0/91 °
70/20 ± 1/24 °
60/65 ± 0/98 °

Journal of Nuclear Science and Technology
Vol. 97, No 4, 2021, P 18-27

22

بررسی رفتار مقایسهای میزان پسزنی یون بور از محلول آبی با . . .

چنانکه در جدول  1نشان داده شده است ،با افزایش هر

میباشد .این ترکیب بهطور عمده بهصورت دو گونه اسید بوریك

یك از نانوذرات به غشای  PESزاویه تماس کاهش مییابد که

 B(OH)3و مونو بورات ¯ B(OH)4در محلول یافت میشود .در

نشاندهنده افزایش خاصیت آبدوستی غشا در اثر افزایش این

pHهای باالی  ،9فرم آنیونی آن و در pHهای پایینتر اسید

مواد میباشد .بر طبق این نتایج ،غشاهای  PESو

PES/TiO2

بوریك گونه غالب میباشد .البته در مقادیر غلظتی باالی

M

بهترتیب باالترین و پایینترین زاویه تماس را ()50/75 ،72/85

 0/025و  pHباالتر ،امکان تشکیل آنیونهای پلیهستهای

دارند fMWCNTs .بهدلیل حضور گروههای عاملی آبدوستی

(پلیبورات) با ساختارهای حلقوی نیز وجود دارد [ .]36بنابراین

مانند کربوکسیلیك اسید ،فنل و کتون بر روی آنها میتوانند

میزان پسزنی آن میتواند بهشدت تحت تأثیر  pHمحلول قرار

در اثر افزایش آنها به  PESباعث افزایش خاصیت آبدوستی

گیرد .از اینرو ،در این پروژه اثر  pHمحلول بر میزان پسزنی

غشای آمیخته شوند .در غشای آمیخته  PES/TiO2که دارای

یون بور و شار تراویده در ناحیهی  2تا  12بررسی شده و نتایج

کمترین زاویه تماس است .این پدیده را میتوان بهدلیل

آن در شکل  4نشانداده شده است.

آبدوستی بیش از حد این نانوذرات و در نتیجه حضور تعداد
100

زیاد گروههای هیدروکسیل بر روی آنها نسبت داد [.]35

60

درصد پس زني
شار

80

برای ارزیابی اثر غلظت پلیمر بر درصد پسزنی یون بور و شار
ترآویده چهار غشا با درصدهای وزنی  20 ،18 ،15و  22از

شار ()L/m2.h

 1.2.3بررسي اثر غلظت پليمر

PES

60
40

20

20

و با استفاده از روش وارونگی فازی تهیه شد و مورد آزمون

0

تراوایی قرار گرفت که نتایج آن در شکل  3نشان داده شده

درصد پس زني ()%

 2.3آزمونهاي تراوايي

40

0
22

18

20

14

16

است .چنانکه مشاهده میشود ،درصد پسزنی یون بور با

غلظت پليمر (درصد وزني)

افزایش غلظت پلیمر افزایش یافته و در مقابل مقدار شار ترآویده

شكل  .3درصد پسزنی یون بور و شار ترآویده بر حسب غلظتهای مختلف
پلی اتر سولفون (فشار=  ،12 Barدبی=  ،pH= 4 ،35 L.h-1غلظت اسید
بوریك=  20 ppmو زمان= .)30 min

کاسته میشود .بر اساس نتایج پژوهشهای انجام شده ،در
نتیجه استفاده از غلظتهای باالی پلیمر ضخامت الیه فعال

50

پلیمر (الیه رویی پلیمر) و اندازه خلل و فرج الیه زیرین آن ،که
وظیفه عمده پسزنی یونها را بر عهده دارند ،بهترتیب افزایش و
شار ()L/m2.h

ضروری است که قدرت پسزنی و شار باال مطلوبترین حالت

60

30

40

20

برای عملکرد یك غشا محسوب میشود؛ بنابراین تعادل بین این

10

20

دو در انتخاب شرایط بهینه همواره مدنظر قرار خواهد گرفت.

0

0

بنابراین با توجه به نتایج ،غشای حاوی  PES %20برای ادامه کار
انتخاب گردید.
 2.2.3بررسي اثر pH

13

11

9

7

5

3

درصد پس زني

کاهش میزان شار عبوری از غشا میگردد .توجه به این نکته

درصد پس زني
شار

40

کاهش مییابد [ ]35 ،34که باعث افزایش پسزنی یون بور و

80

1

pH

شكل  .4بررسی اثر  pHبر میزان درصد پسزنی یون بور و شار ترآویده
(فشار=  ،12 Barدبی=  ،35 L.h-1غلظت اسید بوریك=  ،20 ppmغلظت
پلیاتر سولفون=  20درصد وزنی و زمان= .)30 min

اسید بوریك با ثابت یونش  pKa=9/2اسید لوئیس ضعیفی بوده
و مقدار عددی ثابت تفکیك آن تابع دما و قدرت یونی محلول
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،97شماره  ،3پاییز  ،1400ص 27-18
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یکی از مهمترین عوامل مؤثر در میزان پسزنی یونها ،شار
ترآویده و هزینههای عملیاتی در فرایندهای غشایی انتخاب
مقدار فشار اعمالی بهعنوان نیرو محرکه فرایند است .بنابراین اثر
عامل فشار بر میزان پسزنی یون بور از محلول خوراک و شار
تراویده بررسی شده و نتایج حاصل در شکل  5نشان داده شده

20
درصد پس زني
شار

15

شار ()L/m2.h

 3.2.3بررسي اثر فشار

100
80
60

10
40
5

20

0

درصد پس زني ()%

چنانکه انتظار میرفت ،تأثیر  pHبر روی درصد زدایش یون
بور قابلتوجه است؛ بهطوریکه در pHهای باال این درصد
زدایش بسیار معنیدار میباشد .اختالف در میزان درصد زدایش
یون بور در pHهای مختلف به تفاوت ساختاری گونههای این دو
ماده مربوط می شود .بورات دارای ساختار چهاروجهی است و در
مقابل اسید بوریك ساختاری مسطح تریگونال دارد [ ]37که
بهواسطه افزایش حجم گونه بورات ،میزان عبور آن از خلل و
فرج از طریق پدیده نفوذ کاسته شده و در نتیجه میزان پسزنی
آن افزایش مییابد .الزم به ذکر است که غلظت مورد بررسی در
این پژوهش کمتر از مقدار الزم برای تشکیل یونهای پلیبورات
بوده و در نتیجه در محلول حضور ندارند .از سوی دیگر افزایش
 pHباعث تغییر بار سطح غشای  PESمیشود .این پلیمر حاوی
گروههای عاملی سولفون است و با افزایش  ،pHاین گروههای
عاملی تفکیك شده و به گروههای باردار منفی تبدیل میشوند؛
این پدیده باعث افزایش بار منفی سطح شده که به افزایش
دافعه الکترواستاتیکی بین یونهای مونو بورات ¯ B(OH)4و بار
منفی سطح غشا (افزایش پتانسیل دونان) منجر شده و بنابراین
درصد پسزنی یونهای بور افزایش مییابد [.]39 ،38

رضا خاکپور ،رامین یاوری ،محمدعلی آرون ،هومن علیپور
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فشار (بار)

شكل  .5بررسی اثر عامل فشار بر میزان پسزنی یون بور و شار تراویده،
(دبی=  ،35 L.h-1غلظت پلیاتر سولفون=  20درصد وزنی ،زمان= ،30 min
غلظت اسید بوریك=  20 ppmو .)pH=12
 4.2.3بررسي اثر غلظت بور

تغییرات درصد پسزنی یون بور و شار ترآویده در اثر تغییر
غلظت بور در شکل  6نشان داده شده است .چنانکه مشاهده
میشود ،با افزایش غلظت اسید بوریك درصد پسزنی یون بور
بهتدریج افزایش مییابد .از آنجا که در غلظتهای باال امکان
تشکیل یونهای پلیبورات افزایش مییابد ،تجمع این یونها در
خلل و فرج غشا باعث انسداد آنها شده و مانعی برای عبور
یونهای بور گشته و در نتیجه درصد پسزنی آن نیز افزایش
مییابد .این پدیده بر روی عبور حالل (آب) از میان غشا نیز
تأثیرگذار بوده و باعث کاهش عبور حالل میگردد که کاهش
مقدار شار در اثر افزایش غلظت اسید بوریك را بههمراه خواهد
داشت.

است .چنانکه در شکل مشخص است با افزایش فشار ،میزان

 5.2.3بررسي اثر زمان

شار تراویده افزایش قابلتوجهی مییابد که مطابق پدیده اسمز

بررسی نمودار اثر زمان بر میزان غلظت یونهای بور در محلول
ترآویده (شکل  )7نشان میدهد که با افزایش زمان ،مقدار
غلظت یون بور در محلول ترآویده کاهش مییابد .این افزایش
پسزنی میتواند حاکی از افزایش تدریجی تجمع یونها در
منافذ غشا و شروع پدیده گرفتگی غشا باشد که منجر به افزایش
پسزنی یونها در محلول ترآویده میشود .همچنین این تجمع
یونها در الیه مرزی غشا منجر به افزایش فشار اسمزی در این
ناحیه از غشا میشود؛ این افزایش فشار اسمزی منجر به کاهش
فشار مؤثر یا همان نیرو محرکه اعمالی فرایند میشود که به
نوبه خود منجر به کاهش میزان آب ترآویده از میان غشا و در
نتیجه کاهش شار میگردد [ .]41از سوی دیگر تجمع یونها در
منافذ غشا باعث گرفتگی غشا و کاهش شار ترآویده در اثر مرور
زمان می شود که در نمودار اثر زمان این امر کامالً مشهود بوده و
تأییدکننده این ادعا میباشد.

معکوس افزایش فشار باعث افزایش نیروی محرکه و در نتیجه
افزایش عبور آب بهعنوان حالل از میان غشا میگردد .در عین
حال افزایش فشار تا  12 Barحاکی از کاهش نسبتاً ناچیز میزان
پسزنی یون بور توسط غشای  PESشده است؛ اما پس از آن
میزان درصد پسزنی با شدت بیشتری کاهش مییابد .این امر
نشان میدهد که با افزایش فشار ،انتقال یونها به سطح غشا از
طریق همرفت افزایش یافته و باعث تشدید تجمع یونها در
سطح غشا میشود [ ]13که در نهایت با تجمع یونهای مخالف
در سطح غشا ،از بار مؤثر سطح غشا کاسته شده (کاهش اثر
پتانسیل دونان) و بهواسطه کاهش دافعه الکتریکی بین یونهای
همبار با بار غشا ،میزان پسزنی کاهش مییابد [.]40

مجله علوم و فنون هستهای
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شكل  .6بررسی اثر تغییر غلظت بور بر میزان درصد پسزنی یون بور و شار
تراویده (فشار=  ،12 Barدبی=  ،35 L.h-1غلظت پلی اتر سولفون=  20درصد
وزنی ،زمان=  30 minو .)pH=12
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شكل  .7بررسی اثر تغییر زمان بر میزان درصد پسزنی یون بور و شار
تراویده (فشار=  ،12 Barدبی=  ،35 L.h-1غلظت پلیاتر سولفون=  20درصد
وزنی ،غلظت اسید بوریك=  20 ppmو .)pH=12
 6.2.3بررسي اثر غلظت نانولولههاي کربني
fMWCNTs

درصد پس زني
شار

60

شار ()L/m2.h
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شکل  8رفتار پسزنی یون بور در اثر تغییر مقدار
در ساختار غشای  PESو شرایط بهینه حاصل از آزمایشهای
پیشین را نشان میدهد .چنانکه در این نمودار مشخص است ،با
افزایش غلظت  fMWCNTsدر ساختار غشای  ،PESدرصد
پسزنی یون بور افزایش مییابد که این امر میتواند ارتباط
مستقیمی به سایتهای جذب معرفی شده نظیر گروههای فنلی،
کربوکسیلیکی و کربونیلی در اثر فرایند عاملدار کردن این
نانولولهها داشته باشد .در اثر عاملدار کردن این نانوذرات با
استفاده از عوامل اکسیدکنندهای نظیر اسید نیتریك گروههای
عاملی ذکر شده ،در سطح آنها تشکیل شده که در pHهای باال
این گروهها تفکیك شده و سایتهای باردار منفی را ایجاد
میکنند [ ]32که این امر خود باعث افزایش بار منفی سطح
غشا میگردد .در نتیجه این افزایش بار و ایجاد دافعه
الکترواستاتیکی بین سطح باردار منفی غشا و یونهای بورات

موجود در محلول ،بالطبع پتانسیل دونان افزایش یافته و باعث
افزایش پسزنی یونهای بورات توسط غشا میشود [.]42
هم چنین در این نمودار مشخص است که با افزایش غلظت
 fMWCNTsدر ساختار غشای  ،PESمیزان شار ترآویده ابتدا
افزایش یافته و سپس با سرعت نسبتاً کندی کاهش مییابد.
افزایش شار اولیه را میتوان به بهبود خواص آبدوستی غشای
حاوی  fMWCNTsو خواص ذاتی این مواد در پلیمر نسبت داد.
همانطور که در آنالیز اندازهگیری زاویه تماس در جدول 1
مشاهده شد ،با اضافه کردن  fMWCNTsبه غشا میزان
آبدوستی افزایش مییابد .چرا که با اضافه شدن نانولولههای
کربنی حاوی گروههای عاملی و بهدلیل پیوند هیدروژنی موجود
در آن ،میل ترکیب غشا آمیخته با آب افزایش مییابد و باعث
ایجاد سرعت بیشتر در تبادل بین حالل و غیرحالل در جریان
وارونگی فازی شده و در نتیجه باعث افزایش اندازه خلل و فرج
و بالطبع شار ترآویده میگردد (شکل  .)2اما از سوی دیگر،
افزایش مقدار  fMWCNTsبیش از  %0/1وزنی موجب تأخیر در
نفوذ ضدحالل به درون فیلم پلیمری میشود که فرصت کافی را
برای ازدیاد غلظت زنجیرههای پلیمری در اثر تهنشینی فیلم
ایجاد میکند .این ازدیاد غلظت با ایجاد چگالی باال ،گرانروی
فیلم را بهمیزان قابلمالحظهای افزایش داده و بنابراین مانعی
جدی در راستای دفع پلیمرهای موجود در اطراف مسیر نفوذ
ضدحالل ایجاد خواهد کرد .از آنجا که همین فضاهای خالی،
مراکز دفع و دور شدن زنجیرههای پلیمری هستند و در نهایت
حفرههای سطحی و بدنه غشا را شکل خواهند داد ،مهیا نبودن
شرایط دفع مناسب آنها از اطراف مسیر نفوذ ضدحالل در
داخل فیلم میتواند به کاهش در اندازه حفرهها و شکلگیری
غشاهایی با تخلخل کم تر منجر شود که در نتیجه شار عبوری از
غشا را کاهش و میزان پسزنی را افزایش خواهد داد [.]28
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 7.2.3بررسي اثر غلظت نانو ذرات دي اکسيد تيتانيم
اثر تغییر مقدار نانوذرات TiO2

شکل  9رفتار پسزنی یون بور در
در ساختار غشای  PESو شرایط بهینه حاصل از
آزمونهای ترآوایی با  PESرا نشان میدهد .از این نمودار
میتوان نتیجه گرفت که با افزایش درصد نانوذرات  TiO2به
غشای  PESمیزان پسزنی یون بور افزایش مییابد .افزایش
درصد زدایش را میتوان به خاصیت ناتراوای نانوذرات  ،TiO2که
سبب افزایش مسیر پر پیچ و خم عبور یونها و کاهش بیشتر
نفوذپذیری اجزای بزرگتر میشود ،نسبت داد [.]43
شکل  -2ب تصویری از سطحمقطع غشای آمیخته PES/TiO2
را نشان میدهد .جذب سطحی یونها بر روی این ذرات ،که
ماهیت ذاتی آنها میباشد ،میتواند دلیلی دیگر بر افزایش
میزان زدایش یون بور باشد .همچنین شکل  9نشان میدهد که
شار ترآویده از غشا در ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد به
گونهای که باالترین مقدار شار در  %0/2وزنی  TiO2مشاهده
میشود .افزایش شار تا  %0/2وزنی از این نانوذرات را میتوان به
افزایش آبدوستی ناشی از اضافه کردن این مواد به غشا نسبت
داد [ ]35که در آنالیز اندازهگیری زاویه تماس نیز اثبات شد.
این نانوذرات با جذب آب و سرعت بخشیدن به عبور آنها از
میان غشا باعث افزایش تراوشپذیری آب میشوند .با این حال
غلظت باالی ( TiO2بیشتر از  %0/5وزنی) محلولی پلیمری با
ویسکوزیته باال تشکیل میدهد که باعث کند شدن وارونگی
فازی در تشکیل غشای آمیخته  PES/TiO2و کاهش اندازه
منافذ غشا خواهد شد [ .]44از سوی دیگر غلظت باالی این مواد
ناتراوا در ماتریس پلیمری همچون سدی در مقابل عبور حالل و
سایر یونها عمل میکند [.]43
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 .4نتيجهگيري
نتایج حاصل از آزمایشها نشان میدهد که غشاهای مسطح
آمیختهی حاوی نانوذرات تیتانیم دی اکسید و نانولولههای
کربنی چند دیواره عاملدار شده هر دو باعث افزایش خاصیت
آبدوستی ،درصد پسزنی یون بور از محلول و شار ترآویده
حاصل از آن نسبت به غشای تهیه شده حاوی پلی اتر سولفون
خالص میشوند که نشاندهنده بهبود عملکرد این غشاها
میباشد .همچنین نتایج نشان دادند که شرایط بهینه
بهمنظور بیشینه میزان پسزنی یون بورات در آزمونهای
تراوایی عبارتند از فشار عملیاتی  %20 ،12 Barوزنی پلیاتر
سولفون ،غلظت اسید بوریك  ،20 ppmزمان  pH ،30 minبرابر
 12و غلظت برابر  0/7درصد از دیاکسید تیتانیم و نانولولههای
کربنی .ترتیب باالترین میزان پسزنی در غشاهای تهیه شده در
زیر نشان داده شده است:
fMWCNTs > TiO2 )%0/7 w( > PES
و ترتیب باالترین شار ترآویده در این غشاها عبارتند از:
TiO2 )%0/2 w( > fMWCNTs )%0/1 w( > PES
مقایسه عملکرد این غشاها با غشاهای مورد استفاده در
مقاالت به منظور پس زنی یون بور نشان میدهد که میزان
درصد پس زنی این غشاهای سنتز شده نسبت به غشاهای
 TFC-ES, AMX-CMX, MK-40و  TFC-FOدر شرایط
بهینه شدهی آزمایشها (به ترتیب با درصد پس زنی ،80 ،75
 37و  )94باالتر میباشد [ .]48-45بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که با توجه به قابلیتهای فرایندهای غشایی ،بهویژه عدم
تولید پسماند ثانویه ،غشاهای تهیه شده فوق پتانسیل خوبی
برای حذف یون بور از پسماندهای آبی بهخصوص از مدار اول
آب رآکتور با استفاده از تکنولوژی غشایی دارند و میتوانند در
صنعت هستهای برای آمایش پسماند آب رآکتور مورد استفاده
قرار گیرند.
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