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تاريخچه مقاله:

ف ناوری غشاااایی به دل یل عملکرد قا بل قبول در کاهش انتشاااار روزافزون گاز
دیاکسااایدکرب در محیط زیسااات ،از جهت تجربی و تئوری ،توجه بسااایاری از
پژوهشااگران را به خود جلب کرده اساات .در ای تحقیق ،دو مدل ماکسااول احا
شده برای تخمی دادههای تجربی عبوردهی گاز از
شده و لوئیس  -نیل س ا ح
غ شاهای ب ستر مخلوط پلیایمید/نانوذرات سیلیکا و پلی سولفون/نانوذرات سیلیکا
توساا ه داده میشااوند .ای مدلها به نحوی توساا ه داده میشااوند که نقش مهم
حفرات بی سطحی میان نانوذرات م دنی و ب ستر پلیمر در نظر گرفته شود .ب وه،
نتایج تخمی مدلهای توس ا ه داده شااده ،با نتایج تخمی مدلهای نظری ساانتی
مانند مدل ماکسول ،مدل براگم  ،مدل لوئیس-نیلس و مدل پال مقایسه میشوند.
با وارد کردن مقدار ضخامت الیه حفرات بی سطحی ،اندازهگیری شده از ت صاویر
میکروسااکوپی ،در مدل ماکسااول احاا شااده در ای تحقیق ،دادههای تجربی
عبوردهی گاز با خطای کمتر از  %6تخمی زده شاادند .در حالیکه خطای مدلهای
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حجم آزاد ناشی از ناسازگاری نانوذرات سیلیکا و بستر پلی-
سولفون نسبت داده شد .ب وه ،افزایش حجم آزاد در غشای
بستر مخلوط باعث کاهش انتخابپذیری گازها میشود .حادقی
و همکاران [ ]32از غشای بستر مخلوط متشکل از پلییورتان و
نانوذرات سیلیکا به منظور جداسازی گازهای نیتروژن و متان از
گاز دیاکسیدکرب استفاده کردند .آنها مشاهده کردند که با
افزایش میزان نانوذرات سیلیکا در غشاء تا  %20وزنی،
انتخابپذیری افزایش مییابد.
ع وه بر مطالب گفته شده ،ذکر ای نکته ضروری است که
برهمکنش بی سطحی نانوذرات م دنی و بستر پلیمری،
سازگاری بی دو فاز و در نتیجه عملکرد جداسازی گازها توسط
غشاهای بستر مخلوط را کنترل میکند [ .]33برهمکنش
ض یف در فصل مشترک پلیمر/نانوذره م دنی باعث تشکیل
حفرات و نقایص غیرانتخابگر برای عبور گازهای مختلف می
شود .بنابرای  ،دستیابی به فصل مشترک بدون نقص
پلیمر/نانوذره م دنی چالش برانگیزتری مسئله در ساخت
غشاهای بستر مخلوط است .اح سطحی نانوذرات م دنی
توسط گروههای آلی به عنوان یک راهکار موثر برای بهبود
سازگاری بی دو فاز شناخته می شود [.]24 ,22
از آنجا که غشااااهای بساااتر مخلوط اهمیت زیادی در
فناوری غ شایی برای جدا سازی گازها دارند ،مدل سازی نظری
عبوردهی گازها برای درک بهتر عملکرد ای نوع از غشااااها
ب سیار مورد توجه قرار گرفته ا ست [ .]38-34به منظور تو س ه
مدل نظری کارآمد ،باید پارامترهای موثر در عبوردهی گاز از
غشااای بسااتر مخلوط مانند شااکل و کساار حجمی پرکننده،
عبوردهی گاز از بستر پلیمری ،عبوردهی گاز از پرکننده م دنی
و عبوردهی گاز از حفرات بی سطحی در نظر گرفته شوند.

 -1مقدمه
امروزه ،به دلیل اثرات مخرب گرم شدن کره زمی  ،ناشی
از انتشار گازهای گلخانهای ،باید تا حد امکان از انتشار گاز دی-
اکسیدکرب ( )CO2در محیط زیست جلوگیری شود [.]3-1
یکی از راههای کاهش گاز  ،CO2استفاده از فرایندهای غشایی
به منظور جداسازی گاز  CO2از گاز نیتروژن ( )N2است [ .]4در
ای بی  ،غشاهای پلیمری ،به دلیل ویژگی های مناسب برای
جداسازی گازها ،هزینه کم و فراورش آسان ،برای اهداف
جداسازی گاز  CO2مورد توجه قرار گرفته اند [ .]6 ,5با ای
وجود ،م موالً در غشاهای پلیمری ،به علت چالش رقابت بی
عبوردهی و انتخابپذیری ،با افزایش عبوردهی  ،CO2انتخابپذیری
 CO2/N2کاهش می یابد [ .]8 ,7یک راهکار موثر برای غلبه بر
چالش رقابت در غشاهای پلیمری ،افزودن نانوذرات م دنی به
بستر پلیمر و ساخت غشاهای بستر مخلوط است [.]10 ,9
غشاهای بستر مخلوط ،به علت بهرهبرداری همزمان از خواص
پلی مر خالص ،مانند عبوردهی باال ،و خواص نانوذرات م دنی،
مانند انتخابپذیری خوب ،عملکرد بهتری در جداسازی گازها
نسبت به غشاهای ساخته شده از پلیمر خالص نشان میدهند
[.]11
انواع مختلفی از نانوذرات م دنی مانند نانولولههای کربنی
[ ،]13 ,12نانوذرات حفحهای اکسید گراف [ ]15 ,14و
نانوذرت سیلیکا [ ]32-16با موفقیت در غشاهای بستر مخلوط
استفاده شدهاند .از میان نانوذرات م دنی مختلف ،نانوذرات
سیلیکا اثر قابل توجهی بر بهبود عملکرد جداسازی گازها توسط
غشاهای بستر مخلوط نشان دادهاند [ .]32-16ب وه ،توزیع و
پراکنش مناسب نانوذرات سیلیکا در بستر پلیمر باعث افزایش
استحکام مکانیکی و پایداری حرارتی غشاهای پلیمری میشود.
ای ویژگیهای منحصر به فرد منجر به استفاده روزافزون از ای
نانوذرات در غشاهای بستر مخلوط شده است.
آقایی و همکاران [ ]18مشاهده کردند که افزودن نانوذرات
سیلیکا به بستر پلی آمید – اتیل اکساید ،عبوردهی گاز دی-
اکسیدکرب را افزایش میدهد .آنها نشان دادند که غشای بستر
مخلوط حاوی  %12وزنی از نانوذرات سیلیکا بیشینه عبوردهی
را نشان میدهد .درحالی که بیشینه انتخابپذیری در غشایی با
 %10وزنی از نانوذرات سیلیکا مشاهده شد .همچنی  ،آه و
همکاران [ ]31با بررسی اثر نانوذرات سیلیکا بر خواص
جداسازی گازها توسط غشاهای بستر مخلوط پلیسولفونی نشان
دادند که افزودن نانوذرات سیلیکا به طور قابل توجهی عبوردهی
گاز از غشای پلیسولفون را افزایش می دهد .ای رفتار به افزایش

 -2پیش زمینه نظری
تا به حال ،مدلهای نظری سنتی مختلفی مانند مدل
ماکسول [ ،]39مدل براگم [ ،]40مدل لوئیس  -نیلس []41
و مدل پال [ ]42برای تخمی عبوردهی گاز از غشاهای بستر
مخلوط پیشنهاد شدهاند .ای مدلها عموم ًا به منظور تخمی
رسانایی الکتریکی یا حرارتی کامپوزیت حاوی ذرات م دنی
توس ه داده شدهاند .به دلیل شباهت م ادالت حاکم بر
فرایندهای انتقال حرارت و انتقال الکتریسیته با فرایند انتقال
جرم ،می توان از ای مدلها برای تخمی عبوردهی گاز از
غشاهای بستر مخلوط نیز استفاده کرد [.]34
در سال  ،1873ماکسول مدلی برای تخمی رسانایی
الکتریکی کامپوزیت حاوی پرکننده م رفی کرد .به علت شباهت
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بی فرایندهای رسانایی الکتریکی و انتقال جرم ،از مدل ماکسول
برای تخمی عبوردهی گاز از غشاهای بستر مخلوط اقتباس شد
[:]39
) 𝑃f + 2𝑃m −2𝜑f (𝑃m −𝑃f

()1

) 𝑃f + 2𝑃m +𝜑f (𝑃m −𝑃f

=

سپس ،ای مدل برای تخمی عبوردهی گاز از غشای بستر
مخلوط به حورت زیر بازنویسی شد [:]42
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برخ ف مدل ماکسول ،مدل براگم قادر به تخمی
عبوردهی گاز از غشای بستر مخلوط با کسر حجمی پرکننده
بیشتر از  20درحد است .ب وه ،مدل لوئیس  -نیلس که در
سال  1973برای تخمی مدول االستیک کامپوزیت حاوی
پرکننده توس ه داده شده بود ،برای تخمی عبوردهی گاز از
غشای بستر مخلوط به حورت زیر ارائه شد [:]41
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در ای م ادله Pical ،و  Piexpبه ترتیب مقادیر نظری و
تجربی عبوردهی گاز از غشاهای بستر مخلوط هستند .همچنی ،
 NDPت داد نقاط داده را نشان می دهد .انحراف نتایج تخمی
مدلهای نظری از نتایج تجربی ،محاسبه شده توسط م ادله ،7
بیانگر دقت مدلهای نظری برای تخمی عبوردهی گاز از
غشاهای بستر مخلوط است.
هدف از تحقیق حاضر ای است که دقیقتری مدل نظری
برای تخمی دادههای تجربی عبوردهی گاز از غشاهای بستر
مخلوط حاوی نانوذرات کروی سیلیکا توس ه داده شود .برای
ای منظور ،مدلهای موجود به نحوی اح خواهند شد که
نقش مهم حفرات بی سطحی میان بستر پلیمر و پرکننده در
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در ای م ادله ρf ،φwt ،φf ،و  ρmبه ترتیب کسر حجمی
پرکننده ،کسر جرمی پرکننده ،چگالی پرکننده و چگالی بستر
هستند .ب وه ،در تحقیق حاضر ،برای مقایسه نتایج تخمی
مدلهای نظری و مقادیر تجربی عبوردهی گاز از خطای نسبی
مطلق متوسط ( )%AAREاستفاده میشود .خطای نسبی مطلق
متوسط با استفاده از م ادله زیر محاسبه میشود [:]35

𝑃m

=

𝑃m

𝑃m

به طور کلی ،مدلهای نظری ،عبوردهی گاز از غشاهای
بستر مخلوط را بصورت تاب ی از کسر حجمی پرکننده تخمی
می زنند .اما ،اکثر کارهای تجربی ،عبوردهی گاز از غشاهای
بستر مخلوط را به حورت تاب ی از کسر جرمی پرکننده گزارش
کردهاند .بنابرای  ،برای مقایسه تخمی مدل و دادههای تجربی،
باید کسر جرمی پرکننده در غشاهای بستر مخلوط به کسر
حجمی پرکننده تبدیل شود .برای ای منظور ،ارتباط بی کسر
حجمی و کسر جرمی پرکننده در غشای بستر مخلوط از رابطه
زیر بدست می آید [:]43
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در ای م ادله Peff ،عبوردهی موثر گاز از غشای بستر
مخلوط است .همچنی  Pf ،و  Pmبترتیب بیانگر عبوردهی گاز از
فاز پرکننده و فاز پیوسته (بستر پلیمری) هستند .در ضم φf ،
کسر حجمی پرکننده در غشاء است .مشخص شده است که
مدل ماکسول (م ادله  )1تنها برای سامانههای رقیق با کسر
حجمی کمتر از  20درحد از پرکننده قابل استفاده است.
همچنی  ،مدل براگم در سال  1935برای تخمی ثابت
دی الکتریک کامپوزیت حاوی پرکننده توس ه داده شد .از آنجا
که فرایندهای رسانایی الکتریکی و انتقال جرم شبیه به هم
هستند ،از مدل براگم برای تخمی عبوردهی گاز از غشاهای
بستر مخلوط نیز استفاده شد [:]40
𝑃m

−𝜑m
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که  φmکسر حجمی پرکننده در حداکثر فشردگی ذرات
است .مقدار ای پارامتر برای ذرات کروی برابر با  0/64است.
همچنی  ،مدل پال در سال  2007به منظور تخمی
رسانایی حرارتی کامپوزیت حاوی پرکننده توس ه داده شد.
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متشکل از فاز پیوسته پلیمری ،فاز پراکنده نانوذرات سیلیکا و
فاز حفرات بی سطحی ت ریف میشود .در گام ب د برای اح
مدل ،غشای بستر مخلوط بصورت یک سامانه دو فازی متشکل
از فاز شبه-پراکنده درون فاز بستر پلیمری در نظر گرفته می
شود (شکل .)1

تخمی عبوردهی گاز از غشای بستر مخلوط را در نظر گیرند.
ب وه ،برای ارزیابی دقت مدلهای توس ه داده شده ،تخمی
دادههای تجربی توسط مدلهای توس ه داده شده با تخمی
دادههای تجربی توسط مدلهای نظری سنتی اشاره شده
مقایسه می شود.

 -3توسعه مدل نظری
دلیل احلی ض ف مدلهای نظری سنتی در تخمی
عبوردهی گاز از غشاهای بستر مخلوط ،در نظر نگرفت اثر
حفرات بی سطحی میان بستر پلیمر و نانوذرات است .یکی از
راهکارهایی که میتوان به کمک آن اثر حفرات بی سطحی را
بررسی کرد ،در نظر گرفت غشای بستر مخلوط به حورت یک
سامانه سه فازی متشکل از فاز نانوذرات ،فاز بستر پلیمر و فاز
حفرات بی آنهاست .بر ای اساس ،در ای تحقیق ،مدلهای
ماکسول و لوئیس  -نیلس به نحوی توس ه داده میشوند که با
استفاده از آنها اثر حفرات بی سطحی بر عبوردهی گاز از غشاء
بررسی شود.
جزئیات توس ه مدلهای اشاره شده شامل چهار مرحله
است .در مرحله اول ،غشای بستر مخلوط به حورت یک سامانه
سه فازی متشکل از فاز نانوذرات ،فاز بستر پلیمر و فاز حفرات
بی آنها در نظر گرفته میشود .در مرحله دوم ،ای سامانه سه
فازی بصورت یک سامانه دو فازی شامل فاز شبه پراکنده درون
فاز بستر پلیمر ت ریف می شود .فاز شبه پراکنده از نانوذرات به
عنوان فاز پراکنده و حفرات بی سطحی به عنوان فاز پیوسته
تشکیل شده است (شکل  .)1در مرحله سوم ،از مدل ماکسول
(م ادله  )1یا مدل لوئیس  -نیلس (م ادله  )3برای محاسبه
عبوردهی گاز از فاز شبه پراکنده استفاده میشود .در ای مرحله،
عبوردهی گاز از حفرات بی سطحی به عنوان عبوردهی گاز از
فاز پیوسته ،در م ادله های  1و  ،3در نظر گرفته میشود .در
مرحله چهارم ،فاز شبه پراکنده در بستر پلیمر همچون فاز
نانوذرات پراکنده در بستر پلیمر در نظر گرفته میشود .در ای
مورد ،عبوردهی گاز از فاز شبه پراکنده ،که در مرحله قبل بدست
آمد ،جایگزی عبوردهی گاز از نانوذرات در م ادله  1و  3شده
و بترتیب مدل ماکسول اح شده (م ادله  )11و مدل لوئیس
 نیلس اح شده (م ادله  )13بدست میآیند.برای توس ه مدلی که نقش مهم حفرات بی سطحی میان
نانوذرات سیلیکا و بستر پلیمر را در عبوردهی گاز از غشاهای
بستر مخلوط در نظر گیرد ،مدلهای نظری سنتی نیاز به اح
دارند .همانطور که گفته شد ،برای به حساب آوردن نقش حفرات
بی سطحی ،غشای بستر مخلوط به حورت یک سامانه سه فازی

شکل ( )1طرح واره سامانه سه فازی غشای بستر مخلوط
متشکل از بستر پلیمر  /اليه حفرات بین سطحی  /نانوذرات سیلیکا.

فاز شبه پراکنده از نانوذرات سیلیکای محاط شده با
حفرات بی سطحی تشکیل شده است .سپس ،از مدلهای
نظری سنتی مانند مدل ماکسول یا مدل لوئیس  -نیلس برای
تخمی عبوردهی گاز از فاز شبه پراکنده استفاده میشود.
عبوردهی گاز از فاز شبه پراکنده ( )Ppsبر اساس مدل ماکسول
بصورت زیر بدست میآید [:]44
()8

) 𝑃f +2𝑃v −2𝜑s (𝑃v −𝑃f
) 𝑃f +2𝑃v +𝜑s (𝑃v −𝑃f

=

𝑃ps
𝑃v

در ای م ادله  Pfعبوردهی گاز از نانوذرات سیلیکا و
عبوردهی گاز از حفرات بی سطحی (فاز پیوسته در فاز شبه
پراکنده) است .همچنی  ،کسر حجمی نانوذرات سیلیکا در فاز
شبه پراکنده ،φs ،بصورت زیر ت ریف میشود [:]35
Pv

()9

𝜑f
𝜑f + 𝜑v

= 𝜑s

در ای م ادله φv ،کسر حجمی حفرات بی سطحی اطراف
نانوذرات سیلیکا در غشاء است .عبوردهی گاز از حفرات بی
سطحی میان نانوذرات سیلیکا و بستر پلیمر از حاحلضرب
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ضریب ح لیت ( )Svو ضریب نفوذ ( )Dvمولکولهای گاز ،براساس
سازوکار نادس  ،بدست می آید [:]35
0∙5

()10

)

2
32 𝑙v

𝑀𝜋𝑇𝑅9

0∙5

(=

)

2
32 𝑅 𝑇 𝑙v

𝑀𝜋9

(

1

 -4روش شناسی
به منظور ارزیابی عملکرد دو مدل نظری توس ه داده شده
برای تخمی عملکرد جداساازی گازها توساط غشااهای بساتر
مخلوط ،از دادههای تجربی عبوردهی گازهای دیاکساایدکرب
( )CO2و ن ی تروژن ( )N2از غشاااااهااای بسااا تر م خ لوط
پلیایمید/نانوذرات سااایلیکا و پلیساااولفون/نانوذرات سااایلیکا
گزارش شده در ادبیات مروری [ ،]26استفاده می شود .در کار
تجربی اشاااره شااده ،اثر افزودن  8درحااد وزنی ( 10درحااد
حجمی) و  16درحاااد وزنی ( 19درحاااد حجمی) نانوذرات
سیلیکا بر عبوردهی گاز از غشاهای بستر مخلوط پلیایمیدی و
پلیسولفونی بررسی شده است [.]26

= 𝑃v = 𝑆v 𝐷v

𝑇𝑅

در ای م ادله T ،دمای مطلق M ،وزن مولکولی مولکول
گاز و  Rثابت گازها است .همچنی  lv ،ضخامت الیه حفرات بی
سطحی میان بستر و پرکننده است .در گام آخر ،عبوردهی موثر
گاز از غشای بستر مخلوط ( )Peffبا استفاده از مدل ماکسول
اح شده بصورت زیر محاسبه میشود [:]44
()11

) 𝑃ps +2𝑃m −2(𝜑f +𝜑v )(𝑃m −𝑃ps
) 𝑃ps +2𝑃m +(𝜑f +𝜑v )(𝑃m −𝑃ps

=

𝑃eff
𝑃m

 -5نتايج و بحث

ع وه بر ای  ،در توس ه مدلی جدید بر پایه مدل لوئیس –
نیلس که نقش حفرات بی سطحی در نظر گرفته شود ،طبق
م ادله  ،3عبوردهی گاز از فاز شبه پراکنده( ،Pps ،متشکل از
فاز پراکنده نانوذرات در فاز پیوسته حفرات) از رابطه زیر محاسبه
میشود:
()12

(𝑃 ⁄𝑃v )−1
1+2( f
)𝜑s

(𝑃f ⁄𝑃v )+2
(𝑃f ⁄𝑃v )−1
(1−
)𝜓𝜑s
(𝑃f ⁄𝑃v )+2

=

شکلهای -2الف و ج تخمی مدلهای نظری سنتی و
نتایج تجربی عبوردهی گاز  CO2از ،بترتیب ،غشاهای بستر
مخلوط پلیایمیدی و پلیسولفونی را بصورت تاب ی از کسر
حجمی نانوذرات سیلیکا در غشاء نشان می دهند .ب وه ،انحراف
بی مقادیر تجربی و تخمی مدلهای نظری با استفاده از پارامتر
خطای نسبی مطلق متوسط (( )%AAREم ادله  )7محاسبه و
در جدول  1ارائه شده است .مقدار پارامتر  %AAREبی داده-
های تجربی عبوردهی گاز  CO2از غشاهای بستر مخلوط پلی-
ایمید /نانوذرات سیلیکا و تخمی مدلهای نظری سنتی بصورت
مدل براگم ( > )%30/52مدل پال ( > )%29/95مدل ماکسول
( > )%29/36مدل لوئیس – نیلس ( )%28/52تغییر میکند.
همچنی  ،مقدار انحراف تخمی مدلهای نظری سنتی از داده-
های تجربی عبوردهی گاز  CO2از غشاهای بستر مخلوط پلی-
سولفون /نانوذرات سیلیکا نیز با روند مشابه بصورت مدل براگم
( > )%35/04مدل پال ( > )%34/56مدل ماکسول ()%34/01
> مدل لوئیس – نیلس ( )%33/30تغییر می کند .هر چه مقدار
پارامتر  %AAREکمتر باشد ،تخمی مدل دقیقتر است .مقایسه
تخمی مدلهای نظری و دادههای تجربی عبوردهی گاز  N2از
هر دو غشای بستر مخلوط ،نتایجی مشابه با تخمی دادههای
تجربی عبوردهی گاز  CO2نشان میدهد (شکل -2ب و د ،و
جدول  .)1همانطور که مشاهده میشود ،نتایج تخمی انجام
شده توسط مدلهای نظری سنتی اخت ف زیادی با مقدار داده-
های تجربی عبوردهی گازهای  CO2و  N2از غشاهای بستر
مخلوط نشان میدهند.

𝑃ps
𝑃v

در ای م ادله  Pv ،Pfو  φsبترتیب عبوردهی گاز از نانوذرات
سیلیکا ،عبوردهی گاز از حفرات بی سطحی (فاز پیوسته در فاز
شبه پراکنده) (م ادله  )10و کسر حجمی نانوذرات سیلیکا در
فاز شبه پراکنده (م ادله  )9هستند .حال ،غشای بستر مخلوط
به حورت غشای دو فازی متشکل از فاز شبه پراکنده در بستر
در نظر گرفته میشود .برای تخمی عبوردهی گاز از غشای بستر
مخلوط حاوی نانوذرات سیلیکا با استفاده از مدل لوئیس -
نیلس اح شده ،در م دله  ،3به جای عبوردهی گاز نانوذرات،
 ،Pfاز عبوردهی گاز فاز شبه پراکنده ،Pps ،که در م ادله 12
بدست آمد ،استفاده میشود .به ای ترتیب ،با اعمال م ادله 12
در مدل لوئیس  -نیلس  ،عبوردهی موثر گاز از غشای بستر
مخلوط توسط مدل لوئیس – نیلس اح شده بصورت زیر
تخمی زده میشود:

()13

)𝜑f

(𝑃ps ⁄𝑃m )−1

(1+2

(𝑃ps ⁄𝑃m )+2

)𝜓𝜑f

(𝑃ps ⁄𝑃m )−1

(1−

(𝑃ps ⁄𝑃m )+2

=

𝑃eff
𝑃m
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شکل ( )2مقايسه تخمین مدلهای نظری و دادههای تجربی عبوردهی گازهای دیاكسیدكربن و نیتروژن از غشاهای بستر مخلوط
جدول ( )1خطای نسبی مطلق متوسط بین نتايج تخمین مدلهای نظری و دادههای تجربی
خطای نسبی مطلق متوسط
پلی سولفون/نانوذرات سیلیکا

مدلهای نظری

پلی ايمید/نانوذرات سیلیکا

نیتروژن

دیاكسیدكربن

نیتروژن

دیاكسیدكربن

32/13

35/04

29/81

30/52

مدل پال

31/60

34/56

29/25

29/95

مدل ماسول

30/99

34/01

28/60

29/36

مدل لوئیس  -نیلس

30/22

33/30

27/78

28/52

54/85

45/03

26/98

27/31

5/17

0/88

2/59

1/24

مدل براگم

مدل لوئیس  -نیلس اح
مدل ماکسول اح

شده

شده

سه مسیر عبور کنند .مسیر اول عبور گاز ،از طریق بستر پلیمری
پیوسته است .مسیر دوم عبور گاز ،از طریق حفرات بی سطحی
میان بستر پلیمری و پرکننده است .در مسیر سوم ،مولکولهای
گاز میتوانند از درون پرکننده متخلخل عبور کنند.

علت عدم تخمی دقیق ای است که مدلهای سنتی ذکر
شده اثر وجود حفرات بی سطحی میان نانوذرات م دنی سیلیکا
و بستر پلیمر ،ناشی از ناسازگاری بستر و پرکننده ،را در نظر
نمیگیرند .همانطور که شکل  3نشان می دهد ،مولکولهای گاز
هنگام عبور از غشای بستر مخلوط حاوی پرکننده ،می توانند از
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م دنی ،در نظر گرفته شود .برای ای منظور از دو مدل توس ه
شده
داده شده ،در بخش قبل ،ی نی مدل ماکسول اح
(م ادله  )11و مدل لوئیس  -نیلس اح شده (م ادله )13
استفاده میشود .برای استفاده از مدل ماکسول اح شده و
مدل لوئیس  -نیلس اح شده ،به مقادیر پارامترهای موجود
در م ادالت ،از جمله ضخامت الیه حفرات بی سطحی میان
بستر و پرکننده ،lv ،نیاز است .شکل  4تصویر میکروسکوپ
الکترونی روبشی از مقطع عرضی غشاهای بستر مخلوط پلی-
ایمید /نانوذرات سیلیکا (شکل  -4الف) و پلیسولفون /نانوذرات
سیلیکا (شکل  -4ب) حاوی  8درحد وزنی نانوذرات سیلیکا را
نشان می دهد .در هر دو غشاء ،مقدار ضخامت الیه حفرات بی
سطحی میان پلیمر و نانوذرات سیلیکا ،lv ،با میانگی گرفت از
 5نقطه در تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (شکل )4
محاسبه میشود .به دلیل ناسازگاری نانوذرات م دنی سیلیکا با
پلیایمید و پلیسولفون ،حفرات بی سطحی نسبتاً بزرگ با
ضخامت بترتیب در حدود  806و  912نانومتر ایجاد شده است.

شکل ( )3مسیرهای ممکن عبور گاز از غشای بستر مخلوط
حاوی نانوذرات سیلیکای متخلخل

بنابرای  ،برای تخمی دقیق داده های تجربی عبوردهی
گاز از غشاهای بستر مخلوط باید مدلهایی توس ه داده شوند
که نقش حفرات بی سطحی میان بستر پلیمر و نانوذرات

شکل ( )4تصاوير مقطع عرضی میکروسکوپ الکترونی روبشی از غشاهای الف) پلی ايمید/نانوذرات سیلیکا و ب) پلی سولفون /نانوذرات سیلیکا
[( ]26اقتباس با اجازه از الزوير ،شماره )5235290906399

 %AAREبرای تخمی دادههای عبوردهی  N2از غشاهای پلی-
ایمید /نانوذرات سیلیکا و پلیسولفون /نانوذرات سیلیکا توسط
مدل ماکسول اح شده بترتیب  %2/59و  %5/17است .مقدار
کم خطای  ،%AAREمربوط به تخمی مدل ماکسول اح
شده ،حاکی از توانایی ای مدل برای تخمی دقیق دادههای
تجربی عبوردهی گاز از غشاهای بستر مخلوط حاوی نانوذرات
سیلیکا است.
از طرف دیگر ،همانطور که در شکل  5نشان داده شده
است ،تخمی عبوردهی گاز از غشاهای بستر مخلوط حاوی %8
وزنی ( 10درحد حجمی) از نانوذرات سیلیکا توسط مدل لوئیس
– نیلس اح شده قابل قبول است .اما ای مدل توس ه داده

شکل  5تخمی دادههای تجربی عبوردهی گازهای
و  N2از غشاهای بستر مخلوط توسط مدل ماکسول اح شده
و مدل لوئیس – نیلس اح شده را نشان میدهد .همانطور
که مشاهده میشود ،مدل ماکسول اح شده دادههای تجربی
را با دقت زیاد تخمی میزند .تخمی دقیق مدل ماکسول
اح شده با استفاده از مقادیر خطای  %AAREنیز قابل درک
است (جدول  .)1مقدار خطای  %AAREبرای تخمی دادههای
تجربی عبوردهی  CO2از غشاهای پلیایمید /نانوذرات سیلیکا و
پلیسولفون /نانوذرات سیلیکا توسط مدل ماکسول اح شده
بترتیب  %1/24و  %0/88است .همچنی  ،مقدار خطای
CO2

98

مدلهاي نظري براي پیش بیني جداسازي گاز در غشاهاي بستر مخلوط :اثر حفرات بین سطحي

شکل ذرات و تجمع ذرات است .اگر ای اثرات توسط پارامترهای
مربوطه تبیی نشوند ،مدل قادر به تخمی ححیح دادههای
تجربی نخواهد بود .به عنوان مثال در م ادله لوئیس – نیلس
اح شده ،اگر کسر حجمی پرکننده ( )φبه کسر حجمی
پرکننده در حداکثر فشردگی ذرات ( )φmنزدیک شود و نسبت
 Pf/Pmبسیار زیاد باشد ،تخمی مدل از دادههای تجربی منحرف
میشود.
بنابرای  ،مشاهده میشود که مدل ماکسول اح شده
دادههای تجربی عبوردهی گاز از غشاهای بستر مخلوط حاوی
نانوذرات سیلیکا را دقیقتر از مدل لوئیس – نیلس اح شده
تخمی میزند .بنابرای  ،مدل ماکسول اح شده میتواند به
عنوان مدلی قابل اعتماد برای تخمی عبوردهی گاز از غشاهای
بستر مخلوط مورد مطال ه ،استفاده شود.

شده قادر به تخمی دقیق دادههای عبوردهی گازهای  CO2و
 N2از غشاهای بستر مخلوط حاوی  %16وزنی ( 19درحد
حجمی) نانوذرات سیلیکا نیست .مقدار انحراف نسبتاً زیاد
تخمی مدل لوئیس  -نیلس اح شده از داده های تجربی
عبوردهی گازهای  CO2و  N2ای موضوع را اثبات میکند .مقدار
خطای بی تخمی مدل لوئیس – نیلس اح شده و دادههای
تجربی عبوردهی گاز از غشاهای بستر مخلوط پلی-
ایمید/نانوذرات سیلیکا و پلیسولفون/نانوذرات سیلیکا برای
عبوردهی گاز  CO2بترتیب  %27/31و  %45/03و برای عبوردهی
گاز  N2بترتیب  %26/98و  %54/85است .دلیل انحراف زیاد
مدل لوئیس – نیلس اح شده ای است که مدل لوئیس –
نیلس اثرات ریخت شناسی بر عبوردهی گاز را در نظر میگیرد.
به ای م نا که پارامتر  φmدر م ادله  ،3تابع توزیع اندازه ذرات،

شکل ( )5مقايسه تخمین مدلهای توسعه داده شده و دادههای تجربی عبوردهی گازهای دیاكسیدكربن و نیتروژن از غشاهای بستر مخلوط
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 -6نتیجه گیری
در ای تحقیق ،برای تخمی دادههای تجربی عبوردهی
گازهای  CO2و  N2از غشاهای بستر مخلوط پلیایمید /نانوذرات
سیلیکا و پلیسولفون /نانوذرات سیلیکا ،از مدلهای نظری
سنتی مختلفی نظیر مدل ماکسول ،مدل براگم  ،مدل لوئیس
 نیلس و مدل پال استفاده شد .میزان انحراف تخمی مدل-های نظری ذکر شده از دادههای تجربی ،محاسبه شده توسط
خطای نسبی مطلق متوسط ( ،)%AAREم یار خوبی برای
ارزیابی دقت تخمی مدلها در اختیار قرار داد .مقدار خطای
بی نتایج تخمی مدلها و دادههای تجربی عبوردهی گازهای
مختلف از غشاهای بستر مخلوط پلیایمید /نانوذرات سیلیکا و
پلیسولفون /نانوذرات سیلیکا ،برای مدلهای ذکر شده بصورت
مدل براگم > مدل پال > مدل ماکسول > مدل لوئیس –
نیلس کاهش پیدا کرد .مقادیر خطای زیاد بدست آمده ،در
حدود  ،%30حکایت از تخمی ض یف مدلهای نظری سنتی
داشت .مشکل احلی مدلهای سنتی ،عدم در نظر گرفت نقش
بسیار مهم حفرات بی سطحی ،ناشی از ناسازگاری بستر پلیمر
و نانوذرات سیلیکا ،در تخمی عبوردهی گاز بود .برای به حساب
آوردن نقش حفرات بی سطحی ،غشای بستر مخلوط به حورت
یک سامانه سه فازی متشکل از فاز پیوسته پلیمر ،فاز پراکنده
نانوذرات سیلیکا و فاز حفرات بی سطحی ت ریف شد .در گام
ب د ،ای سامانه سه فازی به حورت یک سامانه دو فازی ی نی
فاز شبه پراکنده ،متشکل از نانوذرات سیلیکا و حفرات بی
سطحی ،درون فاز بستر پلیمر در نظر گرفته شد .برای محاسبه
عبوردهی گاز از فاز شبه پراکنده از مدل ماکسول و مدل لوئیس
 نیلس استفاده شد .در آخر ،برای تخمی دادههای تجربیعبوردهی گاز از غشای بستر مخلوط ،متشکل از فاز شبه پراکنده
و فاز پیوسته ،دو مدل ماکسول اح شده و لوئیس  -نیلس
اح شده توس ه داده شدند .برای تخمی عبوردهی گاز از
غشاهای بستر مخلوط پلیایمید /نانوذرات سیلیکا و پلیسولفون/
نانوذرات سیلیکا ،با اندازهگیری مقدار ضخامت حفرات بی
سطحی ،lv ،در تصاویر میکروسکوپی ،از مدل ماکسول اح
شده و مدل لوئیس  -نیلس اح شده استفاده شد .مدل
ماکسول اح شده با در نظر گرفت نقش حفرات بی سطحی
قادر به تخمی دقیق دادههای تجربی عبوردهی گاز از غشاهای
بستر مخلوط مورد بررسی با خطای کمتر از  %6بود .درحالیکه،
خطای نتایج تخمی مدل لوئیس  -نیلس اح شده از داده-
های تجربی در حدود  %27برای غشای پلیایمید /نانوذرات
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سیلیکا و در حدود  %50برای غشای پلیسولفون  /نانوذرات
سیلیکا مشاهده شد .بنابرای  ،مدل ماکسول اح شده داده-
های تجربی عبوردهی گاز از غشاهای بستر مخلوط حاوی
نانوذرات سیلیکای متخلخل را بخوبی و دقیقتر از مدل لوئیس
 -نیلس اح شده تخمی زد.
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Theoretical Models for prediction of Gas Separation in Mixed Matrix
Membranes: Effect of Interfacial Voids
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

The membrane technology has experimentally and
theoretically attracted much attention by researchers as a way
to reduce the increasing emission of carbon dioxide to the
atmosphere due to the high competitiveness in separation
performance and economics. In this work, the modified
Maxwell model and modified Lewis-Nielsen model are
developed to predict the experimental gas separation
performance of polyimide/silica nanoparticles and
polysulfone/silica nanoparticles mixed matrix membranes.
The developed modified models consider the crucial role of
interfacial voids between inorganic nanoparticles and the
polymer matrix. The prediction accuracy of developed
models is evaluated and compared with that of conventional
models such as the Maxwell model, Bruggeman model,
Lewis-Nielsen model and Pal model. The modified Maxwell
model, developed in this work, considering the role of
interfacial voids, can accurately predict the experimental gas
permeability data of MMMs with error values lower than 6%.
However, the error is obtained around 30% for conventional
models.
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