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چکيده
در این تحقيق حذف یون سرب در فرآیند دیاليز نفوذي مورد بررسي قرار گرفت .غشاهاي مورد استفاده به روش تغيير فاز و از پلياترسولفون سولفونه به
غلظتهاي  21 ،21و  %21وزني ساخته شدند .خصوصيات فيزیکي این غشاها شامل ظرفيت تبادل یون ،محتواي آب ،تخلخل و ضخامت مورد بررسي
قرار گرفتند .براي بررسي عملکرد غشا تبادل کاتيون ،طراحي آزمایش انجام و سه متغير در سه سطح در نظر گرفته شدند .با استفاده از آناليز سيگنال به
نویز ( )SNRمشخص شد پارامتري که بيشترین تاثير در شار یون سرب عبوري از غشا داشته ،مربوط به غلظت یون سرب در خوراک بوده است .تاثير
افزودن نانو ذره رس به بهترین غشا از نظر ميزان شار یون سرب و همچنين ،تأثير وجود یون سدیم در محلول خوراک در ميزان عبوردهي یون سرب مورد
بررسي قرار گرفت .در بهترین شرایط ،خوراک باغلظت  211 ppmو خوراک با غلظت  0111 ppmبه ترتيب داراي شار
 1/11 ×21-0و  5/05×21-1 mmol/s.m2بودهاند.
کلمات کليدي :سولفوناسيون؛ غشا تعویض کاتيوني؛ روش تغيير فاز؛ دیاليز نفوذي؛ یون سرب.

 -1مقدمه
فرآيندهاي الکتروغشايي مانند الکترودياليز ،الکتروخنثايي پيوسته و دياليز نفوذي به طور فزايندهاي در نمکزدايي آب و تصفيه
آب و فاضالب مورد استفاده قرار گرفتهاند [ .]1اساس همه اين فرآيندها ،انتقال جرم ذرات يون از ميان غشا تعويض يون گزينشگر
است .دياليز نفوذي امروزه در بازيابي اسيدها يا بازها در مخلوط با يون نمک متناظر با آن استفاده ميشود [ .]2يکي از فرآيندهاي
غشايي براي جداسازي حل شونده از حالل دياليز است که يک فرآيند نفوذي با نيروي محرکه اختالف پتانسيل شيميايي ناشي
از اختالف غلظت بين محلول خوراک و حالل است .اين فرآيند از سه بخش خوراک ،حالل و غشا جداکننده تشکيل شده است
[ .]3در روش الکترودياليز ،در مقايسه با دياليز از گراديان الکتريکي در دو طرف غشا استفاده شده که به موجب آن شار بيشتر،
اما پارامتر گزينشگري کاهش مييابد .در روش جديد الکتروديناميکي با استفاده از پتانسيل اکسايش که به طور مستقيم در غشا
پليمري ايجاد ميشود ،پارامتر گزينشگري به طور چشم گيري افزايش مييابد .ميرمحسني و سعيدي [ ]4با روش دياليز،
اسيدهاي سولفوريک از فسفريک را با استفاده از غشاي پليآنيلين که به روش ريختهگري ساخته بودند ،جداسازي کردند.
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آلتينتاسا و همکاران [ ]5انتقال يونهاي نيترات از ميان غشاهاي تعويض آنيوني تجاري تحت شرايط دياليز دونان را با وابستگي
غلظت فاز دريافت کننده و وجود آنيونهاي ديگر در فاز خوراک مورد بررسي قرار دادند.
کومار و همکاران [ ]6غشاي تعويض کاتيون آلي-معدني با پليمريزاسيون آنيلين در اسيد با استفاده از عامل اکساينده FeCl3

براي تصفيه محلولهاي حاوي يونهاي تک و چندظرفيتي ساختند .کاليسون و همکاران [ ]8غشاهاي تعويض کاتيون
پلياترسولفون سولفونه ساخته و دريافتند که غشا با درجه سولفوناسيون  %44داراي ويژگيهاي بهينه جذب آب مناسب ،ظرفيت
تبادل يون و پايداري حرارتي و شيميايي عالي است .لين و همکاران [ ]7غشاهاي الترافيلتراسيون متخلخل را با استفاده از پلي
فنيلن اکسيد برومينه شده به روش تغيير فاز ساخته و براي بازيافت  HClاز محلول  HCl/FeCl2در فرآيند دياليز نفوذي مورد
بررسي قرار دادند .ونگ و همکاران [ ]9غشاهاي کامپوزيتي از کمپلکس هاي پلي الکتروليت و پلي وينيل الکل ( )PVAساخته
و مورد بررسي قرار داده و در روش دياليز نفوذي براي بازيافت اسيد يا بازها به کار گرفتند.
افسار و همکاران [ ]14غشاهاي تبادل آنيوني داراي مسيرهايي براي انتقال پروتون از پلي فنيلن اکسيد برومو-متيل ساخته و
خصوصيات فيزيکي آن را به منظور استفاده در دياليز نفوذي مورد بررسي قرار دادند .لين و همکاران [ ]11غشاهاي تبادل آنيون
متخلخل نامتقارن به منظور بازيابي اسيد در دياليز نفوذي به وسيله عاملدار کردن يک مرحلهاي غشاي الترافيلتراسيون
پليسولفون کلرومتيله با واکنش تترامتيل پروپان ديامين ساختند .زو و همکاران [ ]12دياليز نفوذي و الکترودياليز ( با فوائد
مصرف انرژي پايين و ظرفيت باال) براي خالصسازي باقيماندههاي دورريز سديم استات به کار بردند .ابتدا دياليز نفوذي و سپس،
محلول خالص شده به الکترودياليزهاي با غشاهاي دوقطبي منتقل شدند تا اتانول و سود توليد شوند .چونگ و همکاران []13
غشاهاي تعويض کاتيون به وسيله واکنش پلي اتيلن کلروسولفونه و متاکرليک اسيد به عنوان مونومر عامل دار ساختند .يک
ساختار شبکهاي نفوذي به وسيله پليمريزه کردن راديکال آزاد و واکنش عرضي به وجود آمد .غشاي ساخته شده براي فرآيند
دياليز نفوذي به کاربرده شد تا سود را از سيستم  NaOH/Na2WO4بازيابي کند .زو و همکاران [ ]14دياليز نفوذي براي بازيابي
نمکهايي مانند سديم کلريد و سديم استات (باوجود آنکه اين نمکها نفوذپذيري پاييني نسبت به محلول اسيد يا باز دارند) با
استفاده
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وينيل

الکل

داراي

گروههاي

عاملي

 –N+(CH3)3 ،–SiOH ،–COHو  –SO3Naبه کاربردند.
جداسازي فلزات سنگين به روشهاي گوناگون يکي از موضوعات مورد توجه محققان بوده است [ .]15-19اين مقاله به بررسي
حذف يون سرب از محلول حاوي سرب با غشا تعويض کاتيون ساخته شده از پلياترسولفون سولفونه در فرآيند غشايي دياليز
نفوذي پرداخته است .تاثير پارامترهاي مختلف از جمله ميزان پليمر در محلول ساخت غشا ،غلظت يون سرب در محلول خوراک،
زمان عبور يون سرب و اثر وجود يک يون ديگر در جداسازي مورد بررسي قرار گرفته است.
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 -2بخش تجربی و طراحی آزمایش
 -9-5مجموعه آزمایشگاهي
يک مجموعه آزمايشگاهي از جنس پلکسي گلس ساخته شده و شامل دو بخش است .در يک بخش خوراک و در بخش ديگر
دريافت کننده قرار ميگيرد که توسط غشا از يکديگر جدا ميشوند .حجم هر بخش به طور مساوي  124 mLبوده که بخش
مربوط به غشا ،دايرهاي با قطر  2/5 cmميباشد .براي جلوگيري از نشتي احتمالي مايع از بخشهاي اتصالي از واشر استفاده شده
است .دو بخش مکعبي شکل با استفاده از چهار عدد پيچ و مهره به يکديگر متصل شده و براي جلوگيري از پالريزاسيون غلظتي،
از دو عدد مگنت در هر بخش ،محلولها با استفاده از استيرر همزده ميشوند .شکل  1شمايي از مجموعه آزمايشگاهي مورد
استفاده را نشان ميدهد

.

شکل  -2طرحواره مجموعه آزمایشگاهي ساخته شده

 -5-5مواد و تجهيزات
پلي اتر سولفون ( )PESاز نوع  Ultrason E6020با جرم مولکولي  574444 g/molبا دانستيه  1/3-1/4 g/cm3و دماي تجزيه
بيشتر از  444 °Cاز شرکت  BASFآلمان ،اسيد سولفوريک  95-97درصد وزني و دي متيل استاميد با جرم مولکولي g/mol
 78/12و دانسيته  944 kg/m3از شرکت  Merckآلمان ،هيدروکلريک اسيد با جرم مولکولي 36/46 mol/gو با دانسيته kg/m3

 ،1164نيترات سرب ( )IIبا جرم مولکولي  331/21 g/molو با خلوص  ،%99نيترات سديم با جرم مولکولي  74/99 g/molو
با خلوص  ،%99سديم کلريد با جرم مولکولي  57/44 g/molو خلوص  %98از شرکت قطران شيمي ايران ،نانو ذره خاک رس
 Cloisite 15Aبا غلظت اصالح شده 125 meq/100 gو رطوبت کمتر از  %2و آب بدون يون با رساناي الکتريکي اوليه µS/cm

 4/2بعد از خريد در اين پژوهش استفاده شدهاند.
تجهيزات مورد استفاده در اين پژوهش عبارت از  pHمتر مدل ( Metrohm 827 pH Labساخت سوييس) ،هدايت سنج
( JENWAY 4510ساخت انگليس) ،فيلمکش فلزي با محدوده ضخامت صفر تا  354ميکرون ،ضخامت سنج ديجيتالي
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ميتوتويو 1مدل  MDC-25SBبا دقت ( ±1µmساخت ژاپن) ،جذب اتمي مدل ( SHIMADZU AA-680ساخت ژاپن) و
دستگاه  FTIRمدل ( Bruker-ALPHAساخت آلمان) با تغيير طول موج در محدوده  444-4444cm-1بودند.
 -3-5طراحي آزمایشها
در اين تحقيق پارامترهاي غلظت پليمر (درصد) در محلول ساخت غشا ،غلظت محلول خوراک حاوي يون سرب و زمان تعويض
يون (عبور يون سرب از غشا) در بررسي فرآيند درنظر گرفته شدند .طراحي آزمايش در اين کار با استفاده از برنامه
 Minitab 17و روش تاگوچي صورت گرفته است .سطوح درنظر گرفته شده براي پارامترها در ادامه بيان ميگردد .غلظت پليمر
در محلول ساخت غشا با سه سطح  14 ،12و  % 17وزني ،غلظت محلول خوراک حاوي يون سرب با سه سطح  1444 ،144و
 ، 5444 ppmزمان با سه سطح  2و  4و  7ساعت انجام شده است .جدول  1طراحي آزمايش به روش تاگوچي را براي پارامترها
و سطوح گفته شده نشان ميدهد .همانطور که ديده ميشود ،الزم است  9آزمايش متوالي انجام شود.
شماره
آزمايش
1
2
3
4
5
6
8
7
9

جدول  .2طراحي انجام شده براي انجام آزمایشها
زمان
غلظت سرب در
درصد پليمردرغشا
)(h
خوراک )(ppm
(وزني)
144
1444
5444
144
1444
5444
144
1444
5444

%12
%12
%12
%14
%14
%14
%17
%17
%17

2
4
7
4
7
2
7
2
4

 -4-5ساخت غشا تعویض کاتيوني
 -9-4-5سولفوناسيون پليمر

در اين تحقيق ،غشا تعوض کاتيون با روش تغيير فاز ساخته ميشود .با توجه به اينکه پلي اترسولفون يک پليمر آبگريز و فاقد
کارکرد به عنوان غشا تعويض کاتيون است ،لذا بايستي آن را اصالح نمود .به همين منظور پليمر را با استفاده از سولفوريک اسيد،
سولفونه ميگردد .درطي سولفوناسيون ،گروه سولفونه با بار الکتريکي منفي به پليمر افزوده ميشود .براي اين کار ،ابتدا
پلياترسولفون در دماي  64°Cبه مدت  34دقيقه در آون قرار داده تا کامال خشک گردد .سپس ،وزن معيني از آن ( )2 gدر
يک ظرف شيشهاي ريخته و  44 mLاسيد سولفوريک به آن اضافه ميشود .اين نسبت طبق مراجع منجر به سولفونه کردن

Mitutoyo
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پلياترسولفون با درجه سولفوناسيون  %84ميگردد [ .]24مخلوط با سرعت  444rpmبه مدت  4ساعت همزده تا واکنش
سولفوناسيون انجام گيرد .پس از اتمام واکنش ،محلول حاصل از فرآيند سولفوناسيون به آرامي به ظرف حاوي آب سرد بدون
يون اضافه ميشود .با اين کار پلياترسولفون سولفونه به شکل گرانول و يا رشته هايي ظاهر ميشود .براي جداسازي اين گرانولها
و حذف آب ،از يک صافي با مش مناسب عبور داده ميشود .پليمر سولفونه را چند بار با آب بدون يون شستشو داده تا زماني که
 pHآب حاصل از شستشو درحدود  4تا  5برسد .بعد از شستشو ،پليمر را روي کاغذ صافي ريخته و اجازه داده ميشود تا در
آون در دماي  64°Cخشک شود .اين خشک شدن تا زماني که وزن پليمر ثابت شده ادامه مييابد .پس از خشک شدن تا زمان
استفاده ،پليمر در ظرف مناسب به دور از رطوبت نگهداري ميشود .شکل  2واکنش پلياترسولفون با سولفوريک اسيد و تشکيل
پلياترسولفون سولفونه را نشان ميدهد .فرآيند سولفوناسيون پلي اتر سولفون سه مرتبه انجام گرفت که ميانگين بازيابي پليمر
اصالح شده حدود  %98/6درصد پليمر اوليه بوده است و علت آن حل شدن مقداري از پليمر در آب سرد است .دليل اين انحالل
باال بودن شدت سولفوناسيون و همچنين هيدروليز شدن زنجيرههاي پليمر ميباشد [.]21

شکل  -1واکنش پلياترسولفون با سولفوریک اسيد و تشکيل پلياترسولفون سولفونه
 -5-4-5ساخت غشا ساده و کامپوزیت

در اين تحقيق ،غشا به روش تغيير فاز ساخته ميشود .در اين روش ،ابتدا مطابق جدول  1و درصدهاي  14 ،12و  17درصد از
پليمر و بقيه حالل ديمتيل استاميد ،محلول پليمري ساخته ميشود .اين محلول با سرعت  444rpmبه مدت  24 hدر دماي
محيط همزده ميشود .پس از آن ،اين محلول توسط فيلم کش با ضخامت  154ميکرومتر روي شيشه ،ريختهگري 2شده و سپس،
در حمام آب سرد بدون يون غوطه ور ميشود .بايستي توجه داشت که کل سطح شيشه بهطور همزمان وارد آب شود تا از غشا
از نظر چروک يا جمع شدن معيوب نگردد .غشا حاصل از سطح شيشه جدا شده و روي سطح آب شناور ميگردد .پس از آن،
غشا در ظرف ديگري که حاوي آب بدون يون است ،براي جابجايي کامل حالل و غيرحالل (آب) و تغيير فاز به مدت 24h
نگهداري ميشود .پس از آن ،غشا را از آب خارج کرده و به منظور خشک شدن ،به مدت  24hدر کاغذ صافي در دماي اتاق،
نگهداري ميگردد .بعد از اين مرحله ،ساخت غشا کامل ميگردد .غشاي کامپوزيتي نيز مانند روش گفته شده ساخته ميشود با
اين تفاوت که نانوذرات خاک رس (کلوسيت) به ميزان  1و  %2وزني درهنگام ساخت محلول پليمري به آن اضافه شده ،پس از
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آن ،محلول به مدت  24 hدر دماي اتاق همزده ميشود .نشان داده شده [ ]22که نانوذره کلوسيت موجب افزايش خصوصيات
مکانيکي و حرارتي به پليمرها ميگردد.
 -2-5آناليزهاي فيزیکي
 -9-2-5ظرفيت تبادل یون ()IEC 3

در اين تحقيق ،ظرفيت تبادل يون غشا به روش تيتراسيون اندازهگيري ميشود؛ به اين ترتيب که در ابتدا قطعاتي از غشا به مدت
 12ساعت در آون دماي  64 °Cخشک کرده و سپس ،وزن شده (  ،)Wdryدر ادامه به مدت  24 hدر محلول  1موالر HCl

غوطهور ميگردد .بعد از آن ،غشا را از محلول خارج کرده و با آب بدون يون چندبار شستشو داده ميشود .سپس ،قطعات غشا
در  54 mLمحلول  4/5موالر  NaClبه مدت  24 hساعت غوطهور ميگردد .در اين حالت واکنش ( )1روي ميدهد:
()1

R  SO3H  Na   R  SO3Na  H 

محلول حاصل که شامل يونهاي آزاد شده  H+است با محلول  4/41موالر  NaOHدر حضور معرف فنول فتالئين تيتر ميگردد
[ .]23مطابق رابطه ( )2مي توان  IECرا بدست آورد:
a b
w dry

()2

IEC 

که در آن a ،غلظت محلول  (mmol dm – 3) NaOHو  bحجم محلول  NaOHمصرفي (بر حسب  )dm – 3است.
 -5-2-5محتواي آب4

محتواي آب نشان دهنده توانايي غشا در جذب آب در درون خود است .براي بررسي محتواي آب غشاهاي ساخته شده ،ابتدا،
قطعاتي از غشاي مورد نظر را به مدت  24 hدر آب بدون يون غوطهور کرده ،سپس آبهاي سطحي آنها توسط کاغذ صافي
حذف شده ،توزين شده و به عنوان وزن مرطوب درنظر گرفته ميشود .در ادامه ،غشا در آون در دماي  64 °Cتا زماني که وزن
آن به يک مقدار ثابتي برسد ،خشک و توزين شده و به عنوان وزن خشک در نظر گرفته ميشود .مطابق رابطه ( )3ميتوان
محتواي آب مربوط به غشا را محاسبه کرد [:]21
W wet W dry
100
W dry

()3



که در آن  W wetو  W dryبه ترتيب وزن مرطوب و خشک غشا ( )kgميباشند.

Ion Exchange Capacity
water content
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 -3-2-5تخلخل5

تخلخل غشا که نشان دهنده درصد حجم فضاي خالي نسبت به حجم کل غشاست مطابق رابطه ( )4به دست ميآيد [:]24

W wet W dry
100
W V m

()4



که در آن  Wدانسيته آب ( )kg/m3و  )m3( V mحجم قطعه بريده شده از غشاست که با ضرب کردن ضخامت متوسط غشا
در سطح غشاي بريده شده به دست ميآيد .در اين رابطه وزن خشک و مرطوب مطابق مطالب گفته شده درباره محتواي آب به
دست ميآيد .شعاع متوسط حفرات غشا (  ) rmبااستفاده از رابطه زير محاسبه ميشود [:]25
()5

(2.9  1.75 )  8 Q
  A  P

rm 

که در اين رابطه A ، Q ، ،و  Pبه ترتيب ،ويسکوزيته آب ( ،)Pa.sشار حجمي ( )m3/sآب عبوري از غشا ،سطح ()m2
غشاي به کار برده و افت فشار ( )Paعبوري از عرض غشا ميباشد.
 -4-2-5شار عبوري یون

شار عبوري يک يون (  ) J iبرحسب  mol / m 2sبا استفاده از رابطه ( )5به دست ميآيد:
(C 2  C 1 )V
(t 2  t 1 )A

()6

Ji 

که در آن  C 1و  C 2غلطت اوليه و نهايي يون است که از دستگاه جذب اتمي به دست آمده است t 1 .و  t 2زمانهاي اوليه و
نهايي مربوط به اندازهگيري غلظتها ( )minو  Aو  Vبه ترتيب سطح فعال ( )m2و حجم سل ( )m3ميباشد.
 -2-2-5عدد انتقال

عدد انتقال نشان دهنده ميزان جابجايي يک يون در محلول الکتروليت بوده و با استفاده از رابطه ( )6به دست ميآيد که در آن
 ، t iعدد انتقال يون Z i ،بار يون و  J iشار يون ( )mol/m2sميباشد:

Z i Ji
 Z i Ji

()8

ti 

i

porosity

93

5

حذف یون سرب توسط غشا پلياترسولفون سولفونه به روش دیاليز نفوذي

خزائي و اميري نژاد

 -3نتایج و بحث
 -9-3سولفوناسيون پليمر
شکل  3نتايج سولفوناسيون پليمر پلياترسولفون و مقايسه دو طيف  FTIRپليمر قبل (الف) و بعد از سولفوناسيون (ب) نشان
ميدهد .همانطور که اين شکل نشان ميدهد در جذب پلي اتر سولفون سولفونه شده (شکل ب) ،پيک در باند  1427 cm-1از
ويژگي کشش و لرزش گروه  SO3Hآروماتيک متقارن است و مشخص ميگردد که گروه  SO3Hبه پليمر پلياترسولفون اضافه
شده است.
 -5-3خصوصيات فيزیکي غشاها
ويژگيهاي فيزيکي غشاهاي ساخته شده در جدول  2آمده است .ضخامت غشا به اين صورت اندازهگيري شده که بعد از خشک
شدن غشا در آون ،به وسيله ضخامت سنج ديجيتالي از چند ناحيه غشا ،ضخامت اندازه گيري شده و متوسط آنها گزارش
شدهاند .غشاها براساس غلظت پليمر کدبندي شدهاند به طوري که غشاهاي  P-14 ،P-12و  P-17غشاهايي با ميزان 14 ،12
و  %17از پلياترسولفون تشکيل شدهاند .همان گونه که در اين جدول مشاهده ميشود ،با افزايش درصد پليمر در غشا ،به دليل
افزايش تراکم در غشا ،ضخامت غشا افزايش و تخلخل و ضخامت متوسط حفرات کاهش يافته است .محتواي آب در غشا با افزايش
غلظت پليمر کاهش مييابد .مي توان گفت که با افزايش غلظت پليمر در غشا ،نقاط قابل هيدراته شدن موجود در غشا کاهش
يافته و بنابراين ،محتواي آب و آبدوستي کاهش مي بايد .ظرفيت تبادل يون با افزايش درصد و غلظت پليمر در غشا ،به دليل
تراکم و کاهش دسترسي به گروه هاي  ،SO3Hکاهش مييابد.

(الف)
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(ب)
شکل  -3آناليز  FTIRاز پليمر پلياترسولفون الف -قبل از سولفونه شدن ب -بعد از سولفونه شدن
جدول  .1ویژگيهاي فيزیکي غشاهاي ساده برحسب غلظتهاي متفاوت از پليمر
IEC
)rm (nm
(ε )%
ضخامت
(φ )%
غشا
)(meq/g

)(µm
P-12

344

94

43

6/5

2/69

P-14

254

129

36

5/7

1/46

P-17

155

143

35

4/5

1/54

 -3-3شار عبوري یون سرب
نتايج شار عبور يون سرب براساس رابطه  6و غلظت هاي بخش دريافت کننده (به دست آمده از دستگاه جذب اتمي) ،در جدول
 3نشان داده شدهاند .شماره و ترتيب آزمايش براساس جدول  2ميباشد .نتايج نشان ميدهند که غشاي داراي  %12وزني از
پليمر داراي بيشترين شار عبوري کاتيون سرب است .داليل اين مسأله به مجموعه عوامل موجود در غشاي  P-12شامل ضخامت
کمتر ،آب دوستي بيشتر ،ظرفيت تعويض يون بيشتر و همچنين ،اندازه متوسط حفرات و تخلخل باالتر برميگردد .مجموعه اين
عوامل عبور کاتيون سرب را از ميان اين غشا برحسب غلطت يون سرب در خوراک و زمان عبوردهي نسبت به غشاهاي ديگر
بهبود داده است.
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جدول  .3ميزان عبور یون سرب از غشا و محاسبه شار عبوري
* 147شار يون
غلظت سرب
آزمايش
سرب عبوري
در دريافتکننده
2
() mol/ m .s
()ppm
1
2
3
4
5
6
8
7
9

6/24
1557/54
6556/47
4/47
377/32
3549/64
5/84
1168/92
4511/16

4/37
194/77
1645/92
4/54
95/12
214/92
1/41
81/52
552/54

با توجه به اينکه در فرآيند دياليز نفوذي نيرو محرکه انتقال ،گراديان يا اختالف غلظت است ،بنابراين ،زماني اين گراديان از بين
ميرود که غلظت در هر دو بخش غشا برابر شود .برابر شدن غلظتها در دو سمت غشا در دياليز نفوذي حالت ايدهآل براي
جداسازي محسوب ميشود و معناي آن اين است که فاکتور جداسازي در فرآيند دياليز نفوذي به صورت صددرصدي است .شکل
 4نسبت غلظت عبوري از غشا در حالت واقعي به غلظت عبوري ايدهآل برحسب زمانهاي عبوردهي متفاوت براي غشاهاي ساخته
شده مقايسه کرده است .اگر متوسط هر سه زمان در نظر گرفته شود ،فاکتور جداسازي در غشا  P-12از دو غشاي ديگر بيشتر
است .به عبارت ديگر ميتوان گفت که غشا با ميزان  %12از پليمر ،به غشا ايدهآل نزديکتر است.
 -4-3تاثير پارامترهاي مختلف بر شار عبوري یون سرب در غشاي ساده
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف شامل درصد پليمر در غشا ،غلظت محلول خوراک و زمان در سه سطح مختلف ،براي عبور
کاتيونها به کمک نرم افزار  Minitab 17انجام شده است .آناليز نسبت سيگنال به نويز ( )SNRبر حسب سه سطح از درصد
پليمر در غشا ،غلظت خوراک و زمان در شکل  5نشان داده شده است .سطوح غلظت پليمر در غشا 14 ،12 ،و  ،%17سطوح
غلظت خوراک  1444 ،144و  5444 ppmو سطوح زمان  4 ،2و  7 hبه کار گرفته شدهاند .هرچه  SNRبزرگتر باشد ،از نظر
عملکردي بهتر است .نتايج نشان مي دهند که غلظت خوراک بيشترين تاثير را در اين آزمايش دارد؛ به طوري که در غلظت
خوراک در سطح  ،1مقدار  SNRبرابر  -3/7و در سطح  ،3برابر  +55/2بوده است .با توجه به  SNRبراي زمان ،تاثير اين متغير
در اين آزمايش ناچيز بوده است .ميزان درصد پليمر استفاده شده در ساخت غشا بعد از غلظت خوراک ،اهميت بيشتري در
عبوردهي کاتيون سرب دارد.
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شکل  -1درصد ایده آلي غلظت یون سرب نسبت به زمان در غشاهاي مختلف

)Signal to Noise Ratio (SNR

Level

شکل  -0آناليز نسبت سيگنال به نویز ( )SNRبراي سطوح مختلف در طراحي آزمایش انجام شده با روش تاگوچي براي غشاهاي ساده

 -2-3نتایج مربوط به غشا کامپوزیت
نتايج مرحله قبل نشان داد که غشاي ساخته شده با ميزان  %12وزني از پلي اترسولفون سولفونه شده ،بهترين نوع غشا براي
عبور کاتيون سرب در دلياليز نفوذي است .به همين دليل ،اين غلظت از پليمر براي ساخت غشاي کامپوزيت با به کارگيري
نانوذرات خاک رس با دو درصد وزني  1و  %2به محلول ريخته گري درنظر گرفته شد .ويژگيهاي فيزيکي و شار عبوري يون
سرب براي اين غشاهاي کامپوزيتي مورد اندازهگيري قرارگرفت .ويژگيهاي فيزيکي در جدول  4و شار يون سرب عبوري در
جدول  5آورده شدهاند.
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جدول  .1ویژگيهاي فيزیکي غشاهاي کامپوزیتي ساخته شده از نانوذرات خاک رس و پلياترسولفون سولفونه %21
)φ (%
)IEC rm (nm
ضخامت )(µm
(ε )%
غشا
)(meq/g

P-12
( P- 12)%1 clay
( P- 12)%2 clay

غشا
P-12
P-12
P-12
( P- 12)%1 clay
( P- 12)%1 clay
( P- 12)%1 clay
( P- 12)%2 clay
( P- 12)%2 clay
( P- 12)%2 clay

43
27
25

2/69
1/49
4/54

6/5
3/7
3/2

344
195
156

94
147
126

جدول  .0محاسبه شار یون سرب عبورکرده از غشاهاي حاوي نانوذرات خاک رس
 *147شار يون سرب عبوري
غلظت سرب در
غلظت سرب در زمان ()h
() mol/ m2.s
دريافتکننده ()ppm
خوراک ()ppm
144
1444
5444
144
1444
5444
144
1444
5444

4/37
194/77
1645/92
1/21
86/39
465/44
1/26
4/74
2/32

2
4
7
4
7
2
7
2
4

6/24
1557/54
6556/47
9/75
311/76
8593/45
5/14
13/81
17/97

با توجه به جدول  4مشاهده مي شود افزودن نانوذرات خاک رس به محلول ريخته گري پليمر ،موجب متراکمتر شدن غشا شده
و باعث افزايش ضخامت و کاهش تخلخل و کاهش متوسط اندازه حفرات غشاي کامپوزيتي نسبت به غشاي ساده شده است.
همچنين ،غشاهاي کامپوزيت حاوي خاک رس داراي محتواي آب کمتري نسبت به غشا ساده هستند .مطابق اين جدول ،ميتوان
دريافت که با افزايش ميزان نانوذرات خاک رس در غشاي کامپوزيتي ،توانايي غشا براي تعويض يون کاهش مييابد .دليل افزودن
نانوذرات خاک رس همانطور که در بخش  4-4-2گفته شد مطابق مقاالت چاپ شده ،افزايش مقاومت مکانيکي و گرمايي پليمر
و غشاي حاصله است (که موضوع اين مقاله نبوده و اندازهگيري نشدهاند).
در جدول  ،5غلظت سرب در دريافت کننده و محاسبه شار يون سرب عبوري از غشاي کامپوزيت حاوي نانو ذرات خاک رس (1
و  )%2آورده شده است .براي غشاي (  P-12)%1 clayتغييرات شار يون سرب عبوري نسبت به غشاي  P-12منظم نيست و
در بعضي موارد ،افزايش  %1نانوذره ،باعث افزايش شار و در مواردي باعث کاهش شار شده است .در غشاي
(  P- 12)%2 clayتغييرات شار يون سرب عبوري منظم بوده و همانطور که مشاهده ميشود شار به ميزان زيادي کاهش يافته
است .دليل اين امر به تغيير خواص فيزيکي غشا شامل کاهش تخلخل و متوسط اندازه حفرات ،کاهش ظرفيت تبادل يون و
افزايش ضخامت با افزايش بيشتر نانوذره به غشا دانست.
شکل  6آناليز نسبت سيگنال به نويز را براي عبور يون سرب از غشاي کامپوزيتي (با غلظتهاي  1 ،4و  %2نانوذره) برحسب سه
پارامتر نوع غشا ،غلظت خوراک و زمان عبوردهي در سه سطح نشان ميدهد .بيشترين  SNRبا ميزان  59/7مربوط به پارامتر
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غلظت خوراک با اندازه  5444ppmاست .بيشترين مقدار  SNRبا ميزان  52/43براي نوع غشا ،مربوط به غشا ساده (بدون نانو
ذره) است .براي پارامتر زمان ،بيشترين  SNRبا ميزان  46/71مربوط به زمان  7ساعت عبوردهي بوده است .بنابراين ،با
درنظرگرفتن سه نوع پارامتر با يکديگر ،بيشترين تاثير مربوط به غلظت خوراک بوده است.

)Signal to Noise Ratio (SNR

Level

شکل -5آناليز نسبت سيگنال به نویز( )SNRبراي سطوح مختلف در طراحي آزمایش انجام شده با روش تاگوچي در غشاهاي کامپوزیتي

 -6-3بررسي حضور کاتيون مزاحم (سدیم) در محلول خوراک
در اين تحقيق ،حضور يک کاتيون مزاحم (سديم) در خوراک عبوري از غشا  P-12در يک زمان ثابت عبوردهي ( ،)4 hمورد
بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد با اضافه کردن کاتيون سديم به محلول خوراک مقدار شار عبوري کاتيون سرب کاهش پيدا
کرد .با افزايش غلظت يون سديم ميزان کاهش شار يون سرب عبوري نيز بيشتر شده است .دليل آن ميتواند کوچکتر بودن اندازه
کاتيون سديم نسبت به کات يون سرب باشد .بر اساس اين تفسير ،يون سديم به دليل کوچکتر بودن ،از ظرفيت تبادل يون غشا
 P-12براي گذر از غشا بيشتر استفاده کرده و به کاتيون سرب براي تماس به سطح غشا اجازه نزديک شدن کمتري را ميدهد.
همچنين ،وجود کاتيون مزاحم در محلول خوراک باعث ايجاد يک نوع دافعه الکترواستاتيکي شده و باعث رانده شدن آنها از
سطح غشا ميشود .اين نتايج در جدول  6نشان داده شده است.
غلظت محلول خوراک
()ppm
1444 Pb2+
1444 Pb2+ + 544 Na+
1444 Pb2+ + 1444 Na+

جدول  .5تاثير حضور کاتيون سدیم در محلول خوراک (محاسبه غلظت بعد از  1ساعت)
شار کاتيون سديم
شار کاتيون سرب
غلظت کاتيون
غلظت کاتيون
)(mmol/ m2.s
)(mmol/m2.s
سديم ()ppm
سرب ()ppm
194/4
36/6
32/4

1557/5*14-5
297/7*14-5
264/3*14-5

-

4/9
13/5

99

نسبت شار
سديم به سرب

-

-

364/9*14-5
994/4*14-5

1/22
3/86

خزائي و اميري نژاد

حذف یون سرب توسط غشا پلياترسولفون سولفونه به روش دیاليز نفوذي

راه ديگر براي بررسي رفتار يونها محاسبه عدد انتقال آنها با استفاده از رابطه ( )6است .اين نتايج در جدول  8آمده است.
براساس نتايج اين جدول ميتوان گفت با افزايش غلظت يک يون مزاحم (يون سديم) ،عدد انتقال يون سرب کاهش مييابد.
دليل اين امر ميتواند ثابت بودن  IECغشا نسبت به اضافه کردن يک يون ديگر در سمت خوراک و کوچک تر بودن شعاع يوني
سديم نسبت به سرب بوده است .هنگامي که غلظت يون سديم بيشتر بيشتر درنظر گرفته شود ،اين امر بيشتر مشهود است.
جدول  .7عدد انتقال یون سرب و سدیم
عدد انتقال
عدد انتقال
غلظت خوراک
يون سديم
يون سرب
()ppm
1444 Pb2+ + 544 Na+
1444 Pb2+ + 1444 Na+

4/62
4/35

4/37
4/65

 -4نتيجهگيري
در اين تحقيق به بررسي حذف يون سرب با استفاده از فرآيند جداسازي غشايي به روش دياليز نفوذي (با استفاده از غشاهاي
تعويض يون) پرداخته شد .يون سرب ميتواند در پسابهاي صنايع فلزي و آبکاري توليد شود .از غشا تعويض کاتيون ساخته
شده به روش تغيير فاز در دياليز نفوذي استفاده شد .از پلياترسولفون به عنوان پليمر استفاده گرديد و براي ايجاد عامل منفي
به آن ،گروه سولفون طي واکنش سولفوناسيون با سولفوريک اسيد به آن اضافه شد .يک مجموعه آزمايشگاهي شامل دو بخش
خوراک و دريافت کننده و غشا بين آنها آماده شد .سه پارامتر غلظت محلول خوراک ،زمان عبوردهي و درصد پليمر به کاررفته
در ساخت غشا در عملکرد غشا براي جداسازي يون سرب مورد بررسي قرار گرفت .ترکيب پارامترها و انجام آزمايش توسط
نرمافزار  Minitabو با روش تاگوچي طراحي شد .سطوح پارامترهاي درنظر گرفته شده شامل محلول خوراک محتوي نيتراتسرب
در سه غلظت  1444 ، 144و  5444ppmو غلظت پليمر در محلول به کار رفته در ساخت غشا با  14 ، 12و  %17وزني و زمان
عبوردهي 4 ، 2و  7 hدر نظر گرفته شدند .نتايج نشان دادند بهترين غشا از نظر ميزان شار يون سرب عبوري ،غشا تعويض
کاتيوني پلي اتر سولفون سولفونه به غلظت  %12بوده است .در مرحله بعد ،همين شرايط براي غشاي کامپوزيتي با استفاده از
نانوذره خاک رس (با درصدهاي  1و )%2و پلياترسولفون سولفونه  %12مورد آزمايش قرار گرفت .غشاي کامپوزيتي حاوي %1
نانوذره ميزان شار بيشتري نسبت به  %2داشت .در پايان ،به منظور بررسي اثر يک يون خارجي در محلول خوراک روي شار
انتقال يون سرب ،غلظتهاي مختلفي از محلول نيترات سديم به آن اضافه شد .نتيجه به دست آمده نشان داد که با افزودن
کاتيون تک ظرفيتي سديم به محلول خوراک ،ميزان شار عبوري يون سرب کاهش يافته و اين کاهش با افزايش غلظت کاتيون
سديم در محلول خوراک بيشتر ميگردد.
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