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6FDA-DAM POLĠĠMĠD MEMBRANLARIN CO2 AYIRMA ÖZELLĠKLERĠ 

ÜZERĠNE ISIL ĠġLEM SICAKLIĞI VE KALINTI ÇÖZÜCÜ ETKĠSĠ 

ÖZET 

Günümüzde geleneksel gaz ayırma yöntemlerine alternatif olarak birçok 

avantajlarından dolayı membran gaz ayırma sistemleri etkin şekilde araştırılan bir 

konu haline gelmiştir.  Bu alanda özellikle poliimid membranlar üstün ısıl, mekanik 

dayanım ve ayırma özelliklerinden dolayı büyük ilgi çekmektedir. Endüstriyel 

ölçekli gaz ayırma uygulamalarında kullanılabilmesi için bir polimerik membranın 

ayrımı yapılacak gaz karışımındaki belirli bir bileşen için yüksek geçirgenlik ve 

yüksek seçicilik göstermesi beklenir. Polimerik membranlarda gaz taşınımı, 

polimerin bileşimi, morfolojisi, molekül ağırlığı, camsı geçiş sıcaklığı gibi 

karakteristik özelliklerine bağlı bir proses olduğu gibi membranın hazırlandığı 

çözücünün özellikleri, membran hazırlama yöntemi ve  uygulanan ısıl işlem sıcaklığı 

gibi dış faktörlere de bağlıdır. Membran üretiminde kullanılan çözücünün sahip 

olduğu fiziksel ve kimyasal özellikler polimerik membranın ısıl, mekanik ve gaz 

geçirgenlik özellikleri üzerine etkisi büyüktür. Farklı araştırma grupları tarafından 

yapılan deneysel çalışmalar, farklı çözücüler ile hazırlanan polimerik membranların 

farklı morfolojilere ve ayırma performanslarına sahip olduğunu göstermiştir. 

Polimerik membranların gaz taşınım özelliklerine etki eden diğer bir dış etken ise 

membrana uygulanan ısıl işlem koşullarıdır. Farklı sıcaklıklarda ısıl işlem gören 

membranlar, içerdikleri kalıntı çözücü miktarına bağlı olarak, membranın ayırma 

performansını belirleyen seçicilik ve geçirgenlik değerlerinde farklılıklar 

gösterebilmektedir.  

Bu çalışmada, farklı çözücü ortamlarında, farklı sıcaklık değerlerinde ısıl işlem 

uygulanarak hazırlanan 6FDA-DAM poliimid esaslı membranların CO2/CH4 ve 

CO2/N2 ayırma özellikleri üzerine ısıl işlem sıcaklığı ve kalıntı çözücü etkisinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 6FDA-DAM poliimidi, 4,4-(heksafloroizopropiliden) 

difitalik dianhidrid (6FDA) ve 2,4,6-trimetil-m-fenilendiamin (DAM) monomerleri 

kullanılarak tek kapta çözelti imidizasyonu yöntemiyle sentezlenmiştir. Üstün ısıl ve 

mekanik özelliklere sahip kırılgan olmayan filmler hazırlayabilmek için membran 

hazırlamada kullanılan polimerin yeterince yüksek molekül ağırlığına sahip olması 

gerekir. Poliamik asit oluşum hızını etkileyen sentez çözeltisindeki katı 

konsantrasyonu ve reaksiyon sıcaklığında yapılan değişiklikler sonucunda yüksek 

molekül ağırlığına sahip poliimidler elde edilmiştir. Poliimid ortalama molekül 

ağırlığı ve polidispersite indisi (PDI) jel geçirgenlik kromatografisi (GPC) ile 

belirlenmiştir. Sentez aşamalarında polimerin bağ yapılarındaki değişimler Fourier 

dönüşümlü infrared spektroskopisi (FTIR) ile takip edilmiştir.  

Geliştirilen sentez prosedürü neticesinde elde edilen 6FDA-DAM poliimid 

örneklerinin n-metilpirolidon (NMP), dimetilformamid (DMF) ve tetrahidrofuran 

(THF) ortamında hazırlanan çözeltilerinden, çözücülerin fiziksel özelliklerine uygun 

ön-ısıl işlem uygulanarak döküm-evaporasyon yöntemiyle filmler hazırlanmıştır. 
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Hazırlanan filmler, çözücünün kaynama noktasının altında, üstünde ve poliimidin 

camsı geçiş sıcaklığına yakın sıcaklıkta ısıl işleme tabi tutulularak farklı ısıl ve 

yapısal özelliğe sahip, matrisinde farklı miktarlarda çözücü içeren membranlar elde 

edilmiştir.  

6FDA-DAM poliimidi ve bu polimerden hazırlanan membranların camsı geçiş 

sıcaklıkları diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) cihazı ile, zincirler arası uzaklık 

(d-spacing) değerleri geniş açılı X-ışını difraktometresi (WA-XRD) ile ölçülmüştür. 

Membranların yoğunlukları su-çinkoklorür-etanol çözeltisiyle doldurulmuş yoğunluk 

gradyen kolonunda ölçülmüştür. Deneysel yoğunluk değerleri kullanılarak, 

membranların kısmi serbest hacimleri Bondi grup katkısı yöntemiyle teorik olarak 

hesaplanmıştır. Membranların CH4, N2, CO2 saf gaz geçirgenlik ölçümleri 4 atm 

besleme basıncında 35
o
C‟de sabit hacim-değişken basınç gaz geçirgenlik sisteminde 

gerçekleştirilmiş ve ilgili eşitlikler kullanılarak geçirgenlik katsayıları ve CO2/CH4, 

CO2/N2 ideal seçicilik değerleri hesaplanmıştır. 

Deneysel çalışmalar sonucunda, kullanılan çözücünün kaynama noktasından daha 

düşük sıcaklıkta ısıl işlem gören membranların içerisinde önemli miktarda çözücü 

kaldığı TGA analizleri ile tespit edilmiştir. Bu beklenen bir durum olmakla birlikte 

membranda hapsolan fazla miktarda çözücü plastizasyona neden olarak membranın 

geçirgenliklerini arttırmaktadır. DSC analizi verileri çözücü plastizasyonunu 

destekler niteliktedir. Genel olarak membranlarda hapsolan kalıntı çözücü miktarının 

artmasıyla membranların Tg değerlerinin azaldığı gözlenmiştir. Membranlara 

uygulanan ısıl işlem sıcaklığı arttıkça membranların geçirgenlik değerlerinde belirgin 

bir düşüş gözlenmiştir. Bunun, yüksek sıcaklıklarda polimer zincirlerindeki 

hareketliliğin artmasıyla çözücünün uzaklaştırılmasına bağlı olarak daha sıkı 

paketlenen polimer zincirlerinin serbest hacmi azaltmasından kaynaklandığı 

düşünülmüştür. Isıl işlem sıcaklığının artmasıyla membranların artan yoğunluklarına 

bağlı olarak teorik yöntemle hesaplanan kısmi serbest hacimlerindeki azalış bu 

durumu desteler niteliktedir.  

Membranlarda hapsolan kalıntı çözücü miktarındaki değişimin membranın CO2/CH4 

ve CO2/N2 gaz çiftleri için hesaplanan ideal seçicilik değerlerinde de dikkate değer 

değişikliklere neden olduğu görülmüştür. Genel olarak, membranlardaki kalıntı 

çözücü miktarı azaldıkça geçirgenlikler azalırken seçicilik değerleri artmaktadır. 

Ancak membranlardan kalıntı çözücünün giderilmesi CO2/CH4 seçiciliği üzerinde 

daha etkili olmuştur. Diğer bir ifadeyle membranların CO2/CH4 seçiciliğindeki artış 

CO2/N2 seçiciliğindeki artıştan daha fazladır. Bu durum gaz çiftleri arasındaki 

molekül büyüklüğü farklarına dayandırılabilir. Camsı polimerik membranlarda gaz 

difüzyonu gazın büyüklüğüne yani kinetik çapına bağlıdır. Polimer segmentleri 

arasındaki boşluk büyüklüğü arttıkça gaz moleküllerinin membran içindeki hareketi 

kolaylaşır. Buna bağlı olarak daha büyük gaz molekülleri membrandan kolaylıkla 

geçeceği için membran seçiciliği de düşecektir. Ayrımı yapılan gazlardan CH4‟ün 

kinetik çapı CO2 ve N2‟den daha büyüktür. Bu bilgiler doğrultusunda membrana 

uygulanan ısıl işlem sıcaklığının artmasıyla uzaklaşan çözücülerin oluşturduğu 

boşlukların CO2 ve N2 moleküllerinin geçişine olanak tanıyacak kadar büyük, CH4 

molleküllerinin hareketini kısıtlayacak kadar küçük olduğu söylenebilir.  
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THE EFFECT OF ANNEALING TEMPERATURE AND RESIDUAL 

SOLVENT ON CO2 SEPARATION PROPERTIES OF 6FDA-DAM 

POLYIMIDE MEMBRANES 

SUMMARY 

As an alternative to traditional processes, membrane based separation process is an 

attractive technology for many gas separation applications. Membrane based gas 

separation has several advantages such as low energy consumption and low operating 

costs, ease of process integration, not requiring large-scale equipment and not having 

side products formed during the separation.  

Even though studies of membrane based gas separation processes date back to 1950s, 

commercialization became possible with the development of polymeric membrane 

materials. The first commercial polymeric membrane Prism
® 

was presented to the 

market in 1980 and was used in hydrogen recycling processes. The commercial 

practices are driving a continuous development of polymers and membrane 

preparation techniques suitable for membrane based gas separation processes since 

1980s. 

Polymeric membranes are inexpensive materials that can be easily processed into 

different membrane forms in order to achieve high separation performance and 

investigated efficiently by both academic and industrial areas for having remarkable 

thermal, mechanical and chemical resistance and excellent separation ability. In 

accordance with this purpose, investigation of polymer synthesis and polymer based 

membrane preparation methods are facilitated. A polymeric membrane is expected to 

have high permeability and selectivity for a specific compound of a gas mixture in 

order to be used in industrial gas separation applications. But polymeric membrane 

materials generally have low permeability with high selectivity or vice versa. 

Robeson presented this permselectivity behavior in 1991 for several pairs of gases on  

selectivity/permeability diagrams by using permeability values of gases for a large 

number of polymeric materials cited in the literature and determined an empirical 

upper bound line for each gas pair  that he later revised in 2008. This upper bound is 

important to define the separation performance of existing and future membrane 

materials and is going to change upwards as new membrane materials that have high 

separation properties are developed.  

Gas separation through polymeric membranes is a process which is based on the 

polymer characteristics. A large number of parameters such as composition and 

morphology of polymer, size of gaps between polymer chains, free volume of 

polymer, glass transition temperature (Tg), molecular weight and molecular weight 

distribution, heat treatment history and crystallization degree effect the gas 

separation performances of polymeric membranes. One of the most important 

parameters that effects gas transport properties of polymeric membranes is the 

solvent that is used in membrane fabrication. Physical and chemical properties of this 
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solvent effect thermal, mechanical and gas permeability properties importantly. 

Experimental studies performed by different research groups show that the polymeric 

membranes prepared using different solvents have different morphologies and 

separation performances. Another external factor that affects gas separation 

properties of polymeric membranes is the annealing or heat treatment conditions. 

Differences in the annealing conditions can either improve or worsen the separation 

properties of membranes. Depending on the residual solvent amount in the 

membranes that are annealed at different temperatures, differences can be observed 

in selectivity and permeability values which specify the separation performance of 

the membrane. It is determined that molecular segmental mobility of polymer chains, 

free volume and differences of free volume hole size and their distributions cause the 

variation of membrane separation properties. As a result of heat treatment applied to 

the membrane, the amount of residual solvent and hence permeability increases, 

causing a decrease in selectivity. This is known as the plasticization effect of solvent. 

It is reported in the literature that with increasing annealing temperature, the residual 

solvent content of the membrane decreases and under a critical value, its 

plasticization effect reverses to antiplasticization effect.  

Polyimides are glassy polymeric materials that are commonly used in membrane 

separation processes due to their unique physical properties like high thermal, 

mechanical and chemical resistance and their superior separation properties. The 

synthesis method used for developing high performance polyimide materials are 

investigated closely by the researchers because of its effect on tproperties of the final 

product. Polyimides are generally synthesized from aromatic diamines and 

dianhydrides using a two-step method. The two-step method, includes first 

poly(amic) acid formation that chain extension (which determines molecular weight 

of polymer) occurs and then imidization that water is formed as a side product during 

ring closing. Poly(amic) acid is obtained by the reaction of tetracarboxylic 

dianhydride and daimine in an aprotic solvent medium at room temperature. 

Imidization can be achieved by different methods such as applying heat at high 

temperatures (thermal imidization), using chemical drying agents (chemical 

imidization), or by using azeotropic solvents (solution imidization).  

It is well known in the literature that 6FDA based aromatic polyimides which contain  

–C(CF3)2–  groups in their dianhydride moieties have higher permeability for CO2 

than other glassy polymers. The CF3 group on polymer chain enhances separation 

properties of membranes by increasing polymer stiffness. The diamine structure in 

6FDA based polyimides also affects the polymer properties significantly. Diamines 

that have –CH3 groups like 2,4,6-trimethyl-m-fenilendiamine (DAM), prevent chain 

rotation and as a result enable synthesis of polyimides with high Tg and high thermal 

stability.  

The aim of this study is to investigate the effect of annealing temperature and 

residual solvent on CO2/CH4 and CO2/N2 separation properties of 6FDA-DAM 

polyimide membranes prepared in different solvent mediums. 6FDA-DAM 

polyimide is syntehsized from 4,4-(hexafloroisopropylidene)diphthalic dianhydride 

(6FDA) and 2,4,6-trimethyl-m-phenylenediamine (DAM) monomers by using one 

pot solution imidization method.  It is important to use a high molecular weight 

polymer in order to fabricate membranes that are not fragile and have significant 

thermal and mechanical properties. Therefore, synthesis parameters have to be 

optimized for the poly(amic) acid formation step. High molecular weight polyimides 

are synthesized by optimizing the solid concentration in the synthesis solution and 
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the reaction temperature that affect poly(amic) acid formation rate. The average 

molecular weight and polydispersity index (PDI) of polyimides synthesized are 

determined by gel permeation chromatography (GPC). The average molecular 

weight of the polyimide samples from different synthesis batches using the optimized 

procedure are obtained to be between 60000-90000. Polydispersity indexes of 

polyimides found to be between 1-2 indicating that polymers which have narrow 

molecular weight distribution are synthesized. The polymer structure is investigated 

using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR).     

Dense membranes are obtained via casting-evaporation method from solutions of 

6FDA-DAM polyimide in three different solvents, namely  n-methylpyrrolidone 

(NMP), dimethylformamide (DMF), and tetrahydrofurane (THF) which have 

different boiling points. Membranes obtained exhibit good mechanical stability. 

Membranes are annealed  at different temperatures, i.e. below the solvent boiling 

point, above the solvent boiling point, and near the Tg of the polyimide. Thus, 

membranes that have different thermal and structural properties and residual solvent 

amounts in their matrix are obtained.  

Glass transition temperatures of the polyimide and membranes are  measured by 

Differential Scanning Calorimetry (DSC) and d-spacing values are measured by 

Wide-Angle X-Ray Diffractometry (WA-XRD). The amount of residual solvent in 

the membranes is determined by thermal gravimetric amalysis (TGA). The densities 

of membranes are measured by density gradient column which is filled with water-

zinc chloride–ethanol solution and calibrated at 23
o
C. Fractional free volumes of 

membranes are calculated theoretically by using experimental density values via 

Bondi‟s group contribution method. CH4, N2 and CO2 pure gas permeability 

coefficients are measured at 35
o
C and 4 atm feed pressure using a constant volume-

variable pressure permeability system and CO2/CH4 and CO2/N2 ideal selectivity 

values are calculated by taking the ratio of pure gas permeabilities.  

It is determined that a significant amount of solvent is remained in the membranes 

that are annealed at temperatures below the boiling point of the solvent.  The solvent 

trapped in the membranes caused an increase in the N2, CO2, and CH4 permeability 

coefficients of membranes due to its plasticization effect. DSC analyses confirm 

solvent plasticization. Generally, it is observed that Tg values decrease with 

increasing amount of residual solvent trapped in membranes. A significant decrease 

in permeability values of membranes is observed with increasing annealing 

temperature. Similar behavior is observed for membranes prepared using all three 

solvents studied here.  This may be due to a decrease in free volume and chain 

mobility at high annealing temperatures which occurs as a results of tight packing of 

polymer chains during solvent removal.  Fractional free volume calculations based 

on density measurements support this argument and show a decrease with  increasing 

annealing temperature.  

In general, with decreasing amounts of residual solvent, permeability values decrease 

and hence selectivity values increase. The effect of residual solvent on ideal 

selectivity varies for the two gas pairs studied. Drying near the Tg of the polyimide 

allows a significant selectivity enhancement for the CO2/CH4 gas pair over the 

membranes treated at lower temperatures while no significant change is observed for 

the CO2/N2 pair. These differences can be attributed to the influence of residual 

solvent on the free volume and chain packing of the polymer and the variation of this 

influence for gases with different kinetic diameters and sorption characteristics. 
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Kinetic diameter of CH4 is larger than CO2 and N2 and the size of holes formed after 

the rearrangement of chains due to solvent removal are large enough to enable 

permeation of CO2 and N2 molecules, but small enough to limit permeation of CH4 

molecules.  
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1. GĠRĠġ ve AMAÇ 

Membran esaslı gaz ayırma teknolojisi, kriyojenik distilasyon ve adsorpsiyon gibi ısıl 

kaynaklı ya da çözücü esaslı geleneksel gaz ayırma proseslerine alternatif olarak 

ortaya çıkmıştır [1-4]. Düşük sermaye yatırımı, kurulum kolaylığı, düşük işletim ve 

bakım maliyeti, büyük alanlara ihtiyaç duymaması, çevreye zararlı bileşenler 

içermemesi ve düşük enerji tüketimi gibi sahip olduğu üstün özellikler, membran 

teknolojisini geleneksel ayırma yöntemlerine kıyasla üstün  kılmaktadır [3]. 

Günümüzde gaz ayırma sektöründeki mevcut membran uygulamaları başlıca doğal 

gazdan CO2 uzaklaştırılması, H2 geri kazanımı, N2 saflaştırılması, havadan ve doğal 

gazdan nem giderme olarak sayılabilir. Bu ayırma prosesleri için membran pazarı 

1986 yılında 20 milyon dolarlık paya sahipken 2000 yılında bu değer 150 milyon 

dolara yükselmiştir ve 2020 yılında bu değerin 760 milyon dolara ulaşması 

öngörülmektedir [5, 6]. 

Bu çalışmada çeşitli gaz karışımlarından CO2  ayırmaya yönelik membran geliştirme 

çalışmalarına ışık tutmak üzere, membran hazırlama parametrelerinden çözücü 

tipinin ve ısıl işlem sıcaklığının ve dolayısıyla kalıntı çözücünün 6FDA-DAM 

poliimid membranların ayırma performansı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Tezin 

bu bölümünde, önce membran esaslı ayırma proseslerinin genel çalışma prensibi 

anlatılacaktır. Etkin membran malzemesi olarak kullanılan polimerlerin, membranın 

ayırma özelliklerine etkisinin incelenmesinin ardından ticari gaz ayırma 

uygulamaları olan doğal gaz saflaştırılması ve yanma sonrası CO2 tutumu prosesleri 

hakkında bilgi verilecektir.  Son olarak tezin amacı anlatılacak ve çalışmanın kısa 

tanıtımı yapılacaktır.  

1.1 Membran Esaslı Ayırma Proseslerine Genel BakıĢ 

Ayırma teknolojilerinde membranlar, iki kütle fazı arasındaki seçici-geçirgen ara faz 

olarak tanımlanır. Membran prosesleri, ayrımı yapılacak karışım bileşenlerinin bir 

kütle fazından diğerine seçici ve kontrollü transferine olanak sağlar. Şekil 1.1‟de 
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membran esaslı ayırma prosesinin şematik gösterimi sunulmuştur [7]. Membranda 

gerçekleşen kütle transferi, membran boyunca etkili olan bir itici güç veya potansiyel 

farkına bağlıdır [8]. İtici güç basınç, kimyasal potansiyel (konsantrasyon), elektriksel 

potansiyel ya da sıcaklık farkı olabilmektedir. Membran prosesi, ayrımı yapılacak 

karışımdaki bir veya daha fazla bileşenin bu itici güçlerden birinin yardımıyla ürün 

tarafına geçişini sağlarken diğer bileşenlerin geçişini kısıtlar [9]. Çizelge 1.1‟de 

farklı membran prosesleri için geçerli olan itici güçler ve bu itici güçler kullanılarak 

uygulanan ayırma prosesleri sunulmuştur.  

 

ġekil 1.1 : Membran esaslı ayırma prosesi şematik gösterimi [7]. 

Karışımdaki bileşenlerin membran esaslı ayrımı aşağıdaki ilkelere bağlı olarak 

gerçekleşir [11]: 

 Ayırma, gözenekli membranlarda makroskopik boşluklar ya da gözeneksiz 

(yoğun) membranlarda moleküler seviyedeki boşluklara bağlı olarak büyüklük 

veya sterik etkiler nedeniyle meydana gelir. 

 Ayırma özellikleri, membran malzemesi ile ayrımı yapılacak bileşenler 

arasındaki etkileşim üzerinden açıklanır. Gözeneksiz membranlarda bu 

etkileşim, ayırma performansının denetimini sağlar. 
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Çizelge 1.1 : Çeşitli membran proseslerinde  itici güç ve ayırma mekanizmaları 

[Kaynak 10‟dan adapte edilmiştir.] 
 

Membran Prosesi                                                   İtici Güç Ayırma Mekanizması 

Mikrofiltrasyon                                                                      

Ultrafiltrasyon            

Diyaliz                                          

Elektrodiyaliz             

Pervoporasyon            

Gaz ayırma                 

Basınç farkı 

Basınç farkı  

Kimyasal potansiyel gradyeni    

Elektriksel potansiyel gradyeni      

Kimyasal potansiyel gradyeni        

Kısmi basınç farkı                                                                                     

Elek 

Elek 

Elek ve engellenmiş difüzyon 

Karşıt yük taşınımı 

Çözünme-difüzyon 

Çözünme-difüzyon ve elek 

 

Gaz moleküllerinin polimerik membranlardan taşınım mekanizması Thomas Graham 

tarafından 1866 yılında öne sürülmüştür [12]. Bu mekanizmaya göre gaz molekülleri 

membranın besleme akımı tarafındaki yüzeyinde çözündükten sonra membran 

boyunca difüze olur ve membranın öbür tarafındaki yüzeyinden çıkar. Bu tanımlama 

bugün birçok membran ayırma prosesinin açıklanması için kullanılan çözünme-

difüzyon mekanizmasının temelini oluşturmuştur [13]. 

Membran esaslı gaz ayırma prosesleri üzerine yapılan çalışmalar 1950‟li yıllarda 

başlamış olsa da ticari uygulamalar polimerik membranların geliştirilmesiyle 

mümkün olmuştur. İlk ticari membran olan Prism
®
, Permea (Air Products) tarafından 

1980 yılında piyasaya sürülmüştür. Polisülfon içiboş elyaf olarak tasarlanan bu 

membran hidrojen geri kazanım proseslerinde kullanılmıştır [14]. Kısa bir süre sonra 

Cynara (Natco), Separex (UOP), GMS (Kvaerner) tarafından doğal gaz 

saflaştırılmasında kullanılmak üzere selüloz asetat membranlar geliştirilmiştir. 1982 

yılında Generon (Dow), firmasının havadan azot ayrımını sağlayacak membran 

sistemini sunmasının ardından 1987 yılında Dow, Ube, DuPont firmaları N2/O2, 

H2/N2, H2/CH4 gaz çiftlerinin ayrımı için daha gelişmiş membranlar piyasaya 

sürmüştür [6]. 1980‟li yıllardan bugüne gerçekleştirilen başarılı ticari uygulamalar, 

membran esaslı gaz ayırma prosesleri için, uygun polimerlerin ve membran 

hazırlama tekniklerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların sürekliliğini 

sağlamaktadır. 

1.2 Polimerik Membran Malzemelerinin Yapı-Geçirgenlik Özellikleri 

Ticari gaz ayırma proseslerinde yaygın olarak kullanılan polimerik malzemeler, 

camsı ve kauçuksu membranlar olarak ikiye ayrılır. Camsı membranlar camsı geçiş 
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sıcaklıklarının (Tg) altında çalışan rijit malzemelerken kauçuksu membranlar esnek 

malzemelerdir ve ayırma performansını camsı geçiş sıcaklığının üstünde gösterirler 

[15]. Çoğunlukla, kauçuksu polimerler yüksek geçirgenliğe karşı düşük seçicilik 

gösterirken camsı polimerler düşük geçirgenliğe karşı yüksek seçiciliğe sahiptirler. 

Camsı polimerler sahip oldukları üstün mekanik ve yüksek gaz seçicilik özellikleri 

ile endüstriyel gaz ayırma uygulamalarında daha çok tercih edilirler. 

Endüstriyel gereksinimleri karşılayabilmesi için polimerin geçirgenlik ve seçicilik 

özelliklerinin ikisinin de yüksek olması beklenir. Membran malzemesi, karışımdaki 

belirli bir bileşen için daha iyi seçicilik göstermeli ve gereken membran alanını 

minimize etmek için yüksek geçirgenliğe sahip olmalıdır. Ne yazık ki polimerik 

membran malzemeleri yüksek seçicilik gösterirken genellikle düşük geçirgenliğe 

sahiptir yada tersi şekilde davranım gösterir. Polimerlerin bu ödünleşme (trade-off) 

özelliğini, hzlı gazın geçirgenliğine (CO2) karşı membran seçiciliğinin (CO2/CH4), 

çifte logaritmik çizimi ile ifade etmek mümkündür (Şekil1.2) [16]. Robeson, çok 

sayıda farklı polimerik membranın küçük gaz molekülleri (Örnek: O2, N2, CO2) için 

geçirgenlik verilerini kullanarak membranların geçirgenlik-seçicilik özellikleri 

arasındaki bu ilişkiyi 1991 yılında seçicilik/geçirgenlik diyagramında bir üst sınır 

çizgisi ile sunmuş ve ardından 2008 senesinde bu üst sınır çizgisini güncelleştirmiştir 

[17, 18]. Bu üst sınır çizgisi mevcut ve geliştirilen membran malzemelerinin ayırma 

performanslarının tanımlanması bakımından önemlidir ve üstün ayırma özelliğine 

sahip membran malzemeleri geliştirildikçe üst sınır çizgisi yukarı yönde değişimini 

sürdürecektir. 

 

ġekil 1.2 : CO2/CH4  gaz çifti için 1991 ve 2008 yılarına ait Robeson grafiği [16]. 

CO2 geçirgenliği 
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Bugünkü üst sınır 

çizgisi (2008) 
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Polimerik membranlarda gaz taşınımı, polimerin özelliğine bağlı bir prosestir. 

Polimerin morfolojisi, serbest hacim içeriği, polimer zincileri arasındaki boşluk (d-

spacing), çapraz bağlanma, ısıl işlem geçmişi, camsı geçiş sıcaklığı, ortalama 

molekül ağırlığı, molekül ağırlığı dağılımı, bileşimi, kristalizasyon derecesi vb. 

birçok özelliği polimerik membranların gaz ayırma performanslarını etkiler [19]. 

Polimerik membranların gaz taşınım özellikleri birçok dış faktöre de bağlıdır. 

Membran yapımında kullanılan çözücünün seçimi en önemli etkenlerden biridir. 

Üretim boyunca, çözücülerin sahip olduğu çeşitli kimyasal ve fiziksel özellikler, 

polimer zincirleri ile farklı etkileşimlere neden olmakla kalmayıp farklı faz evrilme 

proseslerine de yol açmaktadır. Buna bağlı olarak, farklı çözücüler ile hazırlanan 

membranlar farklı morfolojilere ve performansa sahip olabilmektedir [20-22].  

Yoğun polimerik membranlarda, eser halde bulunan çözücünün ya da yoğunlaşmış 

gaz moleküllerinin membranın ayırma özelliklerine etkisinin büyük olduğu 

bilinmektedir. Bu durum özellikle, yoğunlaşabilen gaz moleküllerinin plastizasyona 

neden olduğu ve buna bağlı olarak membranın mekanik kararlılığını ve/veya 

seçicigeçirgenliğini azalttığı camsı polimerler için geçerlidir. Bunun yanısıra 

membran hazırlama sırasında kullanılan çözücünün nihai membran malzemesinden 

tamamıyla uzaklaştırılamadığı durumlarda membranda kalan kalıntı çözücü miktarı 

membranın taşınım özelliklerine dikkate değer şekilde etki eder [23]. Yapılan 

çalışmalarda, membran performansına kalıntı çözücünün etkisi polimer zincir 

konformasyonundaki değişim, serbest hacim ya da morfolojik özellikler açısından 

incelenmiştir [21, 24-29]. Hacarlıoğlu ve arkadaşları polikarbonat membranlar ile 

yaptıkları çalışmalarda membran hazırlama protokolüne ve kullanılan çözücüye bağlı 

olarak membranların azot geçirgenliklerinde %400 değişim gözlemlemiştir [24]. 

Çalışma neticesinde kloroformun molar hacminin daha fazla olması ve polimer 

zinciriyle hidrojen bağı yapması nedeniyle kloroform ile hazırlanan membranların 

diklorometan ile hazırlanan membranlara kıyasla daha yüksek seçicilik gösterdiği 

tespit edilmiştir. Benzer etkiler Alentiev ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda da bu 

tespit desteklenmiştir. Membran içinde kalan eser miktarda kloroformun zincir 

konformasyonunu değiştirdiği ve çözücünün yavaşca uzalaştırıldığı polieterimid 

membranların geçirgenliklerinin azalırken seçiciliklerinin artığı gözlenmiştir [30]. 

Joly ve arkadaşları [31] poliimid membranların geçirgenlik özellikleri üzerine kalıntı 

çözücü etkisini incelemiştir. Membranlar 200
o
C‟de 90 ve 2880 dakika sürelerde 
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kurutulmuştur. CH2Cl2 dışında tüm çözücülerde, 2880 dakika kurutulan 

membranların N2 ve CO2 difüzyon katsayıları 90 dakika kurutulanlardan daha az, 

geçirgenlikleri ise daha fazla bulunmuştur. Yaptıkları çalışmalarda membrandaki 

çözücü içeriğinin azalması ile geçirgenlik ve çözünürlük katsayısı artarken difüzyon 

katsayısının azaldığı gözlenmiştir. Kalıntı çözücü etkisiyle polimer zincirlerinin 

hareketini kolaylaştırarak difüzyon hızındaki artış plastizasyon olarak tanımlanmıştır. 

Membran içinde kalan çözücünün etkisi Fu ve arkadaşları tarafından da 

araştırılmıştır [28]. Membran içinde kalan çözücünün plastize edici olarak davrandığı 

ve polimer zincirinin hareketliliğini arttırdığı görülmüştür. Kalan çözücü miktarının 

azalmasıyla zincir hareketliliği ve dolayısıyla geçirgenlikler azalmıştır. 25
o
C‟de 

işlem gören poliimid membranların gaz geçirgenliği 150
o
C‟dekilere göre belirgin 

şekilde yüksektir. 150
o
C‟de 9 gün tutulan membranların çözücü içeriği en düşük 

olmasına rağmen en düşük geçirgenlik değerlerini vermemiştir. Bu durum 

antiplastizasyon etkisiyle açıklanmıştır. Belirli miktarda kalan çözücü antiplastize 

edici gibi davranarak membrandaki boş alanları doldurmuş, buna bağlı olarak çözücü 

uzaklaştırıldığında geçirgenlikler artmıştır. Bu durum çözücü etkisinin bu süreler 

arasında plastizasyondan antiplastizasyona değişmesi olarak açıklanmıştır. Öte 

yandan Maeda ve Paul, polimere eklenen düşük molekül ağırlıklı seyrelticilerin 

antiplastizasyon etkisi yaratarak membran seçiciliğini arttırırken geçirgenliği ve 

serbest hacmi azalttığını gözlemiştir [32-34].  

Camsı polimerlerin yoğunluğu genellikle, uygulanan ısıl işlem yada plastizasyon 

etkisiyle artar. Membrana uygulanan ısıl işlem koşullarındaki farklılıklar membranın 

ayırma özelliklerini geliştirebildiği gibi geriletici etkide de bulunabilmektedir ancak 

plastizasyonun membranın seçicigeçirgenlik özeliklerine olumsuz etki yaptığı 

yapılan çalışmalar ile ortaya koyulmuştur. Yüksek geçirgenlik ve seçiciliğe sahip 

membranların eldesi, yüksek camsı geçiş sıcaklığına sahip ve plastizasyona dirençli 

polimerlerin kullanımıyla mümkün olacaktır [35]. Camsı polimerler genellikle 

yapılarında amorf ve kristalin bölgeler içerirler. Kristalin bölgeler, membranın 

geçirgenlik alanını düşürür fakat mekanik ve ısıl özelliklerini iyileştirir. Bu nedenle  

membranın ayırma performansını etkileyen yüksek geçirgenlik gibi karakteristik 

özelliklere sahip olması, içerdiği kristalin ve amorf yapıların optimum oranda 

olmasına bağlıdır [35, 36]. 
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Farklı çözücü ortamlarında hazırlanan membranlara farklı sıcaklık değerlerinde 

uygulanan ısıl işlem kristalizasyonu etkileyerek membran difüzyon özelliklerini 

değiştirmektedir. Polimerdeki kristalin bölgeler gaz taşınımı için gerekli olan serbest 

hacimi azaltan gaz geçirmez yapılardır. Michaels ve Bixler polipropilen membranlar 

üzerine yaptıkları çalışmada geçirgenliğin kristalinite derecesine bağlı olduğunu ve 

kristalinite arttıkça geçirgenliğin azaldığını tespit etmişlerdir [37]. 

Poliimidler kimyasal ve ısıl kararlılıklarının yanı sıra sahip oldukları taşınım 

özellikleri ile membran esaslı ayırma proseslerinde yaygın olarak kullanılan camsı 

polimerik malzemelerdir. Malzemeye etkin ayırma özellikleri sağlayan serbest hacim 

dağılımını tasarlamak amacıyla farklı fonksiyonel gruplar eklenerek seçici özellik 

kazandırılabilinen bükülmez zincir yapısına sahip poliimidler, diğer polimerik 

malzemelere kıyasla daha iyi ayırma özelliği gösterir [38, 39]. Malzemede meydana 

gelen serbest hacim, elek görevi görerek, malzemeye moleküllerin büyüklük ve şekil 

farklılıklarına göre ayırma özelliği kazandırır. Bu özellikler, poliimid membran 

uygulamalarının gün geçtikçe artmasını ve özellikle gaz ayırma proseslerinde büyük 

bir pazara sahip olmasını sağlamaktadır [6, 40]. 

Poliimidler dianhidrit ve diaminlerin reaksiyonuyla oluşan poliamik asitin 

imidizasyonundan elde edilir. 4,4-hekzafloroizopropiliden difitalik anhidrit (6FDA) 

monomeri ile hazırlanan membranlar diğer camsı polimerlere kıyasla daha yüksek 

geçirgenlik ve seçicilik özelliği gösterir [41, 42]. Poliimid sentez yöntemleri ve 

polimerik membranlarda gaz taşınım mekanizmaları Bölüm 2‟de detaylı şekilde 

anlatılacaktır. 

1.3 Ticari CO2 Ayırma Uygulamaları 

1.3.1 Doğal gazın saflaĢtırılması - CO2/CH4 ayrımı 

Yakın tarihli Uluslararası Enerji Öngörüsüne göre kullanımı dünya çapında giderek 

yaygınlaşan doğalgaz tüketiminin 2030 yılnda %92 artması beklenmektedir [43]. 

Doğalgaz, geleneksel fosil yakıtlar ile kıyaslandığında, sahip olduğu yüksek hidrojen 

karbon oranı ile temiz enerji kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Doğalgaz, doğada 

bulunduğu haliyle, yüksek oranda metan konsantrasyonunun yanısıra yaklaşık %30 

oranında karbondioksit, azot, hidrojensülfür gibi safsızlıklar içerir. Elde edildiği 

kaynaktaki ve ticari kullanım için istenilen doğal gaz bileşimleri Çizelge 1.2‟de 
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verilmiştir [44-46]. Bu safsızlıkların doğalgazın enerji verimliliğini düşürmesinin 

yanısıra özellikle CO2 gibi asidik gazlar doğal gaz boru hatlarında korozyona neden 

olmaktadır. Doğalgazda fazlaca bulunan CO2 konsantrasyonu çıkarıldığı bölgeye 

göre değişmekle birlikte genellikle %5-25 aralığındadır [47-48]. Satış şartnamesine 

uygunluğunun sağlanması ve boru hatlarındaki korozif etkinin minimize edilmesi 

için doğalgazdaki CO2 konsantrasyonunun %2‟nin altında olması beklenmektedir 

[48]. Buna göre ısıl değerinin arttırılması için kaynağından çıkarılan ham doğalgazın 

belirli işlemler ile safsızlıklarından arındırılması gerekmektedir. 

Çizelge 1.2 : Doğalgaz bileşenlerinin elde edildiği kaynakta bulunan ve kullanımı için 

istenen miktarı [44, 46]. 

Bileşen Kaynak Miktarı Ticari Miktar 

CH4 %70-80 %90 

CO2 %5-20 <%2 

C2H6 %3-4 %3-4 

C3-C5 ~%3 ~%3 

C6 ve yükseği %0.5-1 %0.5-1 

N2 ~%1-4 <%4 

H2S <100 ppm <4 ppm 

H2O Buhar <100 ppm 

Doğalgazın saflaştırma operasyonlarının başında asit gazlarının uzaklaştırılmasında 

kullanılan amin absorpsiyon prosesi gelir. Bu proseste doğalgaz, safsızlıkların 

içerisinde çözündüğü ya da kimyasal reaksiyon ile tutulduğu amin çözeltisinden 

geçirilir. Yaygın olarak kullanılan absorpsiyon çözücüleri monoetanolamin ve 

dietanolamindir [49]. 

Amin absorpsiyon prosesi hidrokarbon kaybının ihmal edilebilir düzeyde olduğu 

geniş kullanım alanına sahip ticarileşmiş bir teknoloji olmasına rağmen geniş 

kurulum alanları gerektirmesi, fazla enerji tüketimine ihtiyaç duyması, çevreye zarar 

verebilecek kimyasal atıklara neden olması gibi birçok dezavantajı ile işletme 

masrafı yüksek bir prosestir [48, 50]. 

Geleneksel proseslere alternetif olarak sunulan membran esaslı ayırma prosesi, düşük 

enerji gereksinimi, ekipmanların taşınabilir ve ölçeklendirilebilir oluşu, düşük işletim 

maliyeti ve çevre emniyeti gibi avantajları ile doğalgazdan asit gazlarının 

uzaklaştırılmasında potansiyel vaat eden bir yöntemdir [51]. Doğalgazın 

saflaştırılmasında kullanılan membranlar çoğunlukla selüloz asetat, poliimid gibi 
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camsı polimerlerdir [52]. Bu polimerler CO2 ve H2S safsızlıklarının her ikisini de 

uzaklaştırmak için kullanılsa da boyutunun küçük olması ve yüksek konsantrasyonu 

nedeniyle CO2 molekülünün membrandan taşınım özelliklerinin incelenmesine daha 

fazla odaklanılmıştır [53]. Camsı ve boyut seçici polimerik membranların CO2, H2S 

ve su buharı geçirgenliği CH4 ve hidrokarbon geçirgenliğinden çok daha yüksektir. 

Dolayısıyla membrandan geçemeyen akımda, boru hatlarında dağıtım için gerekli 

olan basınçtan önemli bir kayıp vermeden metan elde edilmektedir. Membran 

üniteleri modüler olduğundan kapasiteye göre esnek olarak kullanılabilmektedir. 

Daha yüksek kapasitelere çıkıldığında ek membran üniteleri sisteme kolaylıkla 

eklenebilmektedir [54]. 

Amin absorpsiyon tesisleri prosesin boyutundan ekonomik olarak etkilenmektedir. 

Gaz akış hızının azalmasıyla proses maliyeti büyük oranda artmaktadır. Membran 

sistemlerinde ise membranlarla ayrılamayan bileşenleri ayırmak için ön filtre 

sistemlerinin kullanılması mümkündür [52, 53]. Çizelge 1.3‟te amin absorpsiyon ve 

membran proseslerinin kıyaslaması verilmiştir [55].  

Çizelge 1.3 : Amin ve membran proseslerinin kıyaslanması [55]. 

Faktör Amin Sistemleri Membran Sistemleri 

ĠĢletme Sorunları   

  Hidrokarbon kaybı Çok düşük Koşullara bağlı 

  Düşük CO2 oranlarında   

kullanım 

Evet (ppm derecesine kadar) Hayır (%2‟nin altında zor) 

  Enerji tüketimi Ortalama ile yüksek arasında Düşük 

  İşletme maliyeti Orta Düşük veya orta 

  Bakım maliyeti Düşük veya orta Düşük 

  Proses kolaylığı Göreli olarak orta Göreli olarak kolay 

  Çevreye etkisi Kompleks Düşük 

Sermaye Sorunları   

  Ön işlem maliyetleri Düşük Düşük veya orta 

  Geri dönüşüm Kullanılmamaktadır Koşullara bağlı 

  Yerinde kurulum süresi Uzun Orta 

  Kullanıma hazır olma süresi Büyük sistemler için uzun Orta 

Yüksek besleme basıncına sahip gaz akımında CO2 gibi gazlar membran içerisinde 

kolayça çözünerek membranda şişmeye neden olur. Bu durum polimerin zincir 

hareketliliğini dolayısıyla serbest hacmini arttırarak besleme basıncındaki diğer 

gazların membrandan geçişini kolaylaştırmaktadır. Plastizasyon olarak adlandırılan 

bu durum seçiciliği düşürerek membran performansını olumsuz yönde etkiler. 
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Plastizasyon polimerik membranların gaz ayırma uygulamalarında karşılaşılan en 

önemli sorunların başında gelir [56]. Membran proseslerinin ticari gaz ayırma 

uygulamalarına adaptasyonu, agresif ayırma koşullarına dayanıklı polimerik 

malzemelerin geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. 

1.3.2 Yanma sonrası karbondioksit tutumu - CO2/N2 ayrımı 

Teknolojik ve endüstriyel gelişmelere paralel olarak hızla büyüyen enerji ihtiyacı, 

enerji kaynaklarının maksimum ekserji ile kullanılması ve çevreye zarar vermeden 

temiz enerji üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Enerji kaynaklarının 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için enerji dönüşüm sistemlerinin maksimum fayda-

minimum zarar yaklaşımıyla tasarlanması gerekir. Enerji dönüşüm sistemleri yanma 

prosesi temellidir ve yanmadan kaynaklanan CO2 gibi zararlı emisyonların atmosfere 

bırakılması söz konusudur. Atmosferde konsantrasyonu her geçen gün artan 

karbondioksitin, sera etkisi yaparak küresel ısınmaya neden olduğu yapılan 

çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Karbondioksit emisyonunun azaltılması için ülkeler 

arası yapılan antlaşmalar neticesinde karbondioksitin tutulması ve depolanması 

yönündeki  çalışmalara hız verilmiştir [57]. 

Karbondioksit tutumu ve depolanması, karbondioksitin endüstriden ve enerji 

dönüşüm sistemlerinden alınarak depo bölgesine taşınma ve atmosferden uzun 

vadede ayırma işlemini içeren bir uygulamadır. Yanma sonrası, yanma öncesi ve 

oksi-yanma (oksijen ile yakıt yakma) olmak üzere üç tip CO2 tutma sistemi 

mevcuttur [58].  

İnsan etkisiyle ortaya çıkan en büyük çevresel sorunlardan biri olarak tanımlanan 

küresel ısınmanın etkilerini tamamiyle ortadan kaldırmak mümkün değilse de bu 

etkileri hafifletmek için uygulanabilecek birçok seçenek mevcuttur. Bu seçeneklerin 

en önemlilerinden biri baca gazlarından karbondioksit tutumu ile sera gazı 

emisyonlarını azaltmaktır. Baca gazları genel olarak N2, O2, H2O, CO2, SO2, NOx ve 

HCl‟den oluşmaktadır. Biyokütle ya da fosil yakıt yakımı ile üretilen baca 

gazlarından karbondioksitin tutulması, yanma sonrası tutum olarak ele alınır. Yanma 

sonrası CO2 tutumu baca gazlarının atmosfere salınmak yerine ayırıcı ekipmanlar ile 

karbondioksitin yüksek saflıkta eldesini kapsar [59].  

Genel olarak, elektrik üretimi, endüstriyel prosesler, ulaşım sektörü, konut ve ticari 

yapılar CO2 salımını arttırmaktadır. Atmosferdeki CO2 emisyonunun büyük bir kısmı 



11 

elektrik üretimi ve endüstriyel proseslerde yanma sonucu meydana gelen baca 

gazlarından kaynaklanmaktadır. Baca gazlarının amin çözeltileri ile yıkanması CO2 

tutumunda kullanılan en bilinen yöntemdir. Bu yöntemde yaygın olarak kullanılan 

çözücü monoetanolamindir. Elektrik santrallerindeki baca gazlarının düşük CO2 

konsantrasyonu (4-14%) büyük hacimlerde gazın işlenmesini gerektirdiği için CO2 

ayırma proseslerinde büyük ölçekli ekipmanlar ve yatırım maliyetine ihtiyaç duyulur. 

Düşük CO2 konsantrasyonun diğer bir dezavaantajı ise güçlü kimyasal çözücülere 

ihtiyaç duyması ve bu çözücülerden CO2‟in uzaklaştırılarak yeniden kullanılabilmesi 

için büyük miktarda enerjinin gerekli olmasıdır. Amin absorpsiyon proseslerinde 

CO2 tutumundan önce baca gazları soğutulur ve içerdiği safsızlılar uzaklaştırılır. 

Sonrasında çözücüyle muamele edileceği absorpsiyon tankına alınır. CO2‟in büyük 

kısmı kimyasal reaksiyonlar ile absorplanır. Absorplayıcı alanın altından  alınan CO2 

zengin çözücü diğer tanka (sıyırma kolonuna) alınır. Burada ısıtma yoluyla buhar 

olarak alınan serbest CO2 depolanmak üzere taşınır. CO2‟den arındırılmış çözücü ise 

absorbsiyon tankına geri gönderilir. Amin çözeltisiyle yıkama prosesi, ekipman 

boyutlarını küçültmek ve sermaye ve işletim maliyetlerini düşürmek için yüksek CO2 

absorpsiyon kapasitesine sahip yüksek bozunma ve O2 ve diğer safzlıklara karşı 

korozyon direncine sahip, yenilenmesi için düşük enerji uygulamalarına sahip 

çözücülerin geliştirilmesine ihtiyaç duyar. Yanma sonrası amin absorpsiyonu prosesi 

büyük baca gazı hacimlerinden dolayı büyük ölçekli ekipmanlar gerektirir [58, 60]. 

Karbondioksitin amin çözücülerle tutumu yaygın olarak kullanılan bir proses olsa da 

membran esaslı gaz ayırma yöntemi amin absorbsiyonu yöntemine alternatif olarak 

gelişimini sürdürmektedir. Membranla ayırma tekniği daha az enerji gerektirmesi ve 

ekstrakte edici ya da adsorplayıcı maddelere ihtiyaç duyulmaması gibi nedenlerden 

dolayı daha fazla tercih edilmektedir. Yüksek saflıkta gaz eldesinin gerekli olmadığı 

durumlarda membranlar gaz ayrımı için düşük sermayeli proseslerdir. 

Baca gazlarından karbondioksit tutumu amin absorbsiyon proseslerinde olduğu gibi 

membran uygulamalarını sınırlandırıcı bazı sorunlara sahiptir. Bunların başında baca 

gazlarındaki CO2 konsantrasyonunun düşüklüğü gelir. Diğer bir sorun ise yüksek 

sıcaklığa sahip gaz akımının membranı hızlı bir şekilde deformasyona uğratmasıdır. 

Bu nedenledir ki membran proseslerinde ek maliyete ve enerji kullanımına neden, 

olan gaz akımının soğutulması aşamasının eklenmesi gerekir. Benzer şekilde, baca 

gazı akımındaki ağır kimyasallara karşı membranların kimyasal direnci yüksek 
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olmalıdır yada bu zararlı bileşenlerin CO2 tutumundan önce besleme akımından 

uzaklaştırılması gerekir [59]. 

Başta polikarbonatlar, polisülfonlar, poliimidler olmak üzere birçok polimerik 

malzemenin CO2/N2 ayırma performansı üzerine çalışmalar mevcuttur. Poliimidler 

sahip oldukları mükemmel ısıl ve kimyasal kararlılık ve yüksek CO2 geçirgenlik 

özellikleri ile gaz ayırma uygulamalarında dikkat çekmektedir. Gösterdikleri yüksek 

CO2 geçirgenliği ve geliştirilebilir CO2/N2 seçiciliği, farklı formlarda membran 

hazırlama kolaylıkları ve üstün fiziksel özellikleri ile membran esaslı gaz ayırma 

prosesleri için umut vaad eden polimerik malzemelerdir.  

CO2 tutum proseslerinde membranların etkin şekilde kullanılabilmesi için genel 

olarak aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması beklenir [59] : 

 yüksek karbondioksit geçirgenliği, 

 yüksek CO2/N2 seçiciliği, 

 ısıl ve kimyasal dayanıklılık, 

 plastizasyona direnç, 

 yaşlanma direnci, 

 uygun maliyet, 

 farklı membran modüllerinde tasarlanabilme. 

 

1.4 Tezin Amacı ve Organizasyonu 

Bu çalışmanın nihai amacı membran esaslı CO2 ayırma proseslerinde kullanılmak 

üzere yüksek verimliliğe sahip ve agresif işletme koşullarına dayanıklı polimerik 

malzemeler geliştirmektir. Bu genel amaç doğrultusunda bu tez kapsamında 6FDA 

esaslı poliimid membranlarda membran üretim parametrelerinden çözücü tipi ve ısıl 

işlem sıcaklığının membranın CO2/CH4 ve CO2/N2 ayırma özellikleri üzerine 

etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda tezde gerçekleştirilen çalışmalar 

şöyledir:   

 Membran malzemesinin esasını oluĢturan polimerin sentezlenmesi: Üstün 

ısıl ve mekanik özelliklere sahip kırılgan olmayan filmler hazırlayabilmek için 

sentezlenen polimerin yüksek molekül ağırlığına sahip olması gerekir. Bunun 
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için, literatürde mevcut poliimid sentez prosedürü geliştirilerek yeterince 

yüksek molekül ağırlığına sahip 6FDA-DAM poliimidi sentezlenmiştir. 

 Uygun membran hazırlama prosedürünün geliĢtirilmesi: Isıl ve yapısal 

karakterizasyonu tamamlanan 6FDA-DAM poliimidi ile polimerin içinde 

çözünebilir olduğu bilinen farklı kaynama noktalarına sahip üç farklı çözücü 

ortamında hazırlanan polimer çözeltilerinden döküm-evaporasyon yöntemiyle 

filmler hazırlanmıştır. Filmlere farklı sıcaklıklarda ısıl işlem uygulanarak, 

matrisinde farklı miktarda kalıntı çözücü bulunduran membranlar elde 

edilmiştir. 

 Membranların yapısal ve ısıl karakterizasyonları ile gaz geçirgenlik 

ölçümlerinin gerçekleĢtirilmesi: Hazırlanan membranların morfolojileri 

zincirler arası uzaklık değeri (d-spacing), yoğunluk analizleri ve teorik olarak 

hesaplanan serbest hacim değerleri ile, ısıl özellikleri ise termogravimetrik 

analiz ve Tg değerinin tayini ile tanımlanmıştır. Membranların, N2, CH4 ve CO2 

gazları için, geçirgenlik ölçümleri sabit hacim-değişken basınç gaz geçirgenlik 

sisteminde gerçekleştirilmiş ve geçirgenlik katsayıları ile ideal seçicilik 

değerleri belirlenmiştir. 

 Membranın hazırlandığı çözücünün ve membranda hapsolan kalıntı 

çözücü miktarının membranın gaz geçirgenlik özelliklerine etkisinin 

incelenmesi: Bilimsel çalışma gruplarının membranın yapı ve gaz geçirgenlik 

özellikleri üzerine yapmış olduğu önceki çalışmalar dikkate alınarak, elde 

edilen deneysel sonuçlar yorumlanmıştır. 

Tezin amacına ve bu amaç için yapılması hedeflenen adımlara uygun olarak tezin 

organizasyonu şu şekilde planlanmıştır: Tezin literatür araştırmalarının yer aldığı 

Bölüm 2‟de poliimid sentez yöntemleri, membran esaslı gaz taşınım 

mekanizmalarının teorisi ve membranın hazırlandığı çözücü ortamı ve membrana 

uygulanan ısıl işlemlerin membran özellikleri üzerine etkisini araştıran çalışmalar 

sunulmuştur. Bölüm 3‟te yukarıda özetlenen hedefleri gerçekleştirmek için yapılan 

deneysel çalışmalar detaylandırılmıştır. Deneysel çalışmalar sonucu elde edilen 

veriler, Bölüm 4‟te sunulmuş ve yorumlanmıştır. Son olarak Bölüm 5‟te, çalışma 

sonuçları değerlendirilmiştir ve elde edilen vargıların gelecek çalışmalara yol 

gösterici olması amacıyla öneriler sunulmuştur.   
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2. LĠTERATÜR ARAġTIRMASI 

2.1 Poliimid Sentezi 

Poliimidler, yüksek mekanik dayanıklılık, ısıl kararlılık, üstün kimyasal direnç gibi 

eşsiz fiziksel özelliklere sahiptir ve bu özellikler poliimidleri, bilimsel ve ticari 

olarak dikkat çekici kılmaktadır [61, 62]. 

Yüksek performanslı poliimid malzemelerin geliştirilmesinde uygulanan sentez 

yöntemi, nihai ürünün sahip olacağı özelliklere etkisi bakımından, araştırmacılar 

tarafından dikkatle incelenen bir konudur. Genel olarak poliimidler, alifatik ya da 

aromatik dianhidrit ve diaminlerden veya bunların türevlerinden, kondensazyon 

polimerizasyonu ile elde edilir ve polimer zincirinde, Şekil 2.1‟de görünen, 

heterosiklik imid birimlerini içerirler [63]. 

 

ġekil 2.1 : Polimid zincirindeki heterosiklik imid yapısı. 

Polimid sentezinde, son ürünün kullanım alanına göre, birçok farklı yöntem 

uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları tetrakarboksilik asit ve diaminlerin 

polikondensasyonu, yan ürün olarak su yerine karbondioksitin elde edildiği 

dianhidrit ve diizosiyanatların polimerizasyonu, amin-imid transimidizasyonu olarak 

sıralanabilir [63]. Çalışmanın bu bölümünde, aromatik dianhidrit ve diaminlerin 

polikondensasyonuna dayanan sentez yöntemleri incelenmiştir. Aromatik dianhidrit 

ve diaminlerden poliimid sentezi için “tek adım” ve “iki adım” polimerizasyonu 

olmak üzere iki farklı yol izlenebilir. 
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2.1.1 Klasik iki adım yöntemi 

Aromatik poliimidlerin sentezinde yaygın olarak kullanılan “iki adım” yöntemi, 

ortam sıcaklığında (15-75
o
C), n-metilpirolidon (NMP), n,n-dimetilformamid (DMF), 

n,n-dimetilasetamid (DMAc) gibi polar aprotik çözücüler ortamında tetrakarboksilik 

dianhidritlerin diaminlerle reaksiyonu sonucunda öncül ürün olan poliamik asidin 

eldesi ve bu ön ürünün, halka kapanması reaksiyonu (imidizasyonu) ile nihai 

poliimid ürününe dönüşmesini kapsar. İkinci adımda, imidizasyon, yüksek 

sıcaklıklarda ısı uygulanarak (ısıl imidizasyon), kimyasal dehidrasyon ajanları 

eklenerek  (kimyasal imidizasyon) veya azeotropik çözücüler kullanılarak (çözelti 

imidizasyonu) gerçekleştirilir [64, 65]. 

 

ġekil 2.2 : Kapton
®
 poliimidinin sentez akış şeması. 

Genel olarak poliimidler, polimer zincirlerindeki rijit aromatik birimlerden dolayı 

eriyebilir yada çözünebilir özellikte değildir. Bu durum poliimidlerin işlenebilirliğini 

zorlaştırarak kullanım alanlarını kısıtlar. Aromatik poliimidlerin işlenebilirliğini 

arttırmak amacıyla çözünebilir poliamik asidin eldesini mümkün kılan “iki adım” 

yöntemi, Dupont firması çalışanları tarafından geliştirilmiştir. Dupont tarafından 
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patenti alınan ve ilk ticari poliimid olarak bilinen Kapton, klasik iki adım yöntemi 

kullanılarak sentezlenmiştir. Piromelitik anhidrit (PMDA) ve 4,4‟-oksidianilin 

(ODA) monomerlerinin reaksiyonu ile DMAc çözücüsü ortamında elde edilen, 

işlenebilir poliamik çözeltisinden ısıl imidizasyon yoluyla elde edilen Kapton 

poliimidinin sentez akış şeması Şekil 2.2‟de sunulmuştur [64, 66]. 

2.1.1.1 Poliamik asit oluĢumu 

Poliamik asit oluşumu, ortam sıcaklığında veya daha altındaki sıcaklık değerlerinde, 

difonksiyonel dianhidritler ile difonksiyonel diaminlerin polar aprotik çözücü 

içindeki reaksiyonuyla gerçekleştirilir. Şekil 2.3‟te sunulan poliamik asit reaksiyon 

mekanizması, diamindeki paylaşılmamış elektron çiftine sahip azotun, dianhidritin 

karbonil karbonuna nükleofilik atağı üzerinden yürür [67, 68]. Nükleofilik açil 

sübstitüsyonuna (yerdeğiştirme) dayanan bu denge reaksiyonunda, ileri reaksiyon 

geri reaksiyondan çoğunlukla daha hızlı gerçekleşir. Yüksek molekül ağırlıklı 

poliimid eldesi, yine, ileri ve geri reaksiyon hızları arasındaki farkın büyük olmasıyla 

mümkündür [66]. 

 

ġekil 2.3 : Poli(amik) asit oluşum mekanizması. 

Kullanılan monomerlerin reaksiyona girme yatkınlığı ve sentez çözeltisindeki 

konsantrasyonu ile reaksiyon çözücüsünün yapısı, poliamik asit oluşum hızının 

tanımlamasında ve yüksek molekül ağırlıklı poliamik asit sentezinde etkili olan en 

önemli reaksiyon değişkenleridir. Adım polikondensasyon reaksiyonlarında, yüksek 

molekül ağırlıklı poliamik asit eldesi için gerekli olan reaksiyon koşulları şöyle 

sıralanabilir [69]: 
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 Monomerler ve çözücüler yüksek saflıkta olmalıdır. 

 Monomerler difonksiyonel aktif gruplara sahip olmalıdır. 

 Monomerlerin reaksiyona ekimolar orandan katılması sağlanmalıdır. 

 Yüksek dönüşüm için uygun reaksiyon süresi belirlenmelidir. 

 Olası yan reaksiyonların oluşumu engellenmelidir. 

Daha önce belirtildiği üzere, poliamik asit oluşumu, dianhidritin karbonil karbon 

atomunun diamin ile nükleofilik yerdeğiştirmesi reaksiyonu ile yürütülür. Bu 

yerdeğiştirme reaksiyonunun dianhidritin karbonil grubunun elektrofilik özelliği ile 

diaminin amino azotunun nükleofilik özelliğine bağlı olduğu kabul edilir [70]. 

Dianhidritin diaminden gelen elektron çiftini yakalama kabiliyeti, reaksiyona girme 

yatkınlığı, elektron afinitesi (Ea) ile açıklanır. Yüksek elektrofililiğe, elektron 

afinitesine, sahip dianhidrit diamin ile daha hızlı reaksiyona girer [71]. Diaminin 

reaksiyon hızı ise bazikliği (pKb) ile açıklanır. Daha bazik olan diaminin reaksiyona 

girme hızı daha yüksektir [72]. Monomerlerin reaktifliği, poliamik asit oluşumunu 

iyileştirmek için denge reaksiyonunun kontrolünü sağlayan en etkili parametredir. 

Düşük reaktifliğe sahip monomerler kullanılarak hazırlanan poliamik asitin molekül 

ağırlığının da düşük olması beklenen bir durumdur. Yüksek molekül ağırlıklı 

poliamik asit eldesi için dianhidritin elektron afinitesi ve diaminin bazlığı yüksek 

olmalıdır [66]. 

Monomerlerin karakteristik özelliklerinin yanısıra, poliamik asit oluşum hızına 

reaksiyonda kullanılan çözücünün büyük etkisi vardır. Poliamik asit oluşumunda 

yaygın olarak kullanılan çözücüler, dimetilasetamid (DMAc), dimetilformamid 

(DMF) ve N-metilpirolidon (NMP) gibi dipolar aprotik amid çözücülerdir ve bazik 

özellik gösterirler. Diğer taraftan zayıf bazik aromatik diaminin non-protik dianhidrit 

ile reaksiyonundan kuvvetli protik poliamik asit elde edilir. Poliamik asidin karboksil 

grubuyla kuvvetli hidrojen bağları kurabilen bu çözücüler, meydana getirdikleri 

kuvvetli asit-baz etkileşimiyle, reaksiyon dengesini yüksek molekül ağırlıklı 

poliamik asit elde edilecek şekilde ileri reaksiyon yönüne kaydırır [73].    

Poliamik asit oluşum hızını etkileyen diğer önemli parametre ise reaksiyonun 

gerçekleştiği sıcaklıktır. Yapılan çalışmalar, düşük reaksiyon sıcaklıklarında yüksek 

molekül ağırlıklı poliamik asit eldesinin mümkün olduğunu gösterir. Poliamik asit 
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oluşumunun ekzotermik reaksiyon oluşu bu çalışmaları destekler niteliktedir [64, 

74]. Diğer taraftan düşük sıcaklıklarda gerçekleşen reaksiyonlarda, dianhidritin 

reaksiyon çözeltisindeki dağılımı oldukça yavaştır ve polimerizasyon büyük ölçüde 

katı-sıvı arayüzeyinde gerçekleşir. Dihanhidritin tamamının çözeltide dağılıp 

sitokiyometrik dengeye ulaşılmasından önce yüksek molekül ağırlıklı poliamik asiti 

hızlı bir şekilde elde etmek mümkündür. Bu şekilde elde edilen poliimidler geniş 

molekül ağırlığı dağılımına sahip olurlar [65]. 

Poliamik asit oluşumu sırasında, ana zincir reaksiyonuyla birlikte yürüyen yan 

reaksiyonların gerçekleşmesi muhtemel bir durumdur. Yan reaksiyonlar istenmeyen 

yan ürünlerin oluşmasına neden olmakla birlikte son ürünün molekül ağırlığına ve 

polidispersitesine büyük ölçüde etkiler. Yüksek molekül ağırlığına ulaşılabilmesi için 

bu reaksiyonların oluşumunun minimum düzeyde tutulması gerekir. 

Poliamik asit oluşumu sırasında meydana gelen yan reaksiyonlardan biri olan 

propagasyon reaksiyonu, monomer reaktivitesi ve konsantrasyonu düşük olduğu 

durumlarda meydana gelir. Daha öncede bahsedildiği üzere poliamik asit eldesi 

denge reaksiyondur ve poliamik asitin oluşumunu sağlayan ileri reaksiyon hızının 

yavaş olduğu durumlarda ters reaksiyon ile poliamik asit dianhidrit ve diamine 

dönüşür [75].  

Poliamik asit oluşumuna en fazla zarar veren yan reaksiyon dianhidrit ile su arasında 

gerçekleşir. Dianhidrit grubu reaksiyon ortamındaki su ile orto-dikarboksilik asit 

oluşturmak üzere hidrolize olur. Dipolar aprotik çözücü ile kuvvetli asit-baz 

etkileşiminden dolayı oldukça kararlı yapıda olan orto-dikarboksilik asit, aromatik 

diaminlerle reaksiyona girmez. Bu durum polimer zincirindeki uzamayı olumsuz 

yönde etkileyerek düşük molekül ağırlığına sahip poliamik asit eldesine neden olur 

[76]. Reaksiyon ortamında suyun bulunmasına neden olan en önemli etkenler 

monomerler ve reaksiyon süresince kullanılan çözücülerdir. Suyun reaksiyon 

ortamından uzaklaştırılması için reaksiyon öncesinde monomerler ve çözücülere 

kurutma işlemi uygulanmalıdır. Su, monomer ve çözücülerden safsızlık olarak 

gelebildiği gibi uzun süreli gerçekleştirilen poliamik asit reaksiyonu sırasında 

poliamik asidin poliimide dönüşümü ile yan ürün olarak da oluşabilmektedir. Her ne 

kadar ortam sıcaklığında imidizasyon reaksiyon hızı yavaş olsa da açığa çıkan su, 

zincir bozunmalarına neden olarak poliamik asitin molekül ağırlığını düşürür [77]. 

Yan reaksiyonlardan kaynaklanan düşük molekül ağırlıklı poliamik asit oluşumu, 
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devamında uygulanacak ısıl ya da çözelti imidizasyon adımına bağlı olarak elde 

edilen poliimidin özelliklerini de olumsuz yönde etkileyecektir [75].  

Yan reaksiyonları engelleyerek yüksek molekül ağırlıklı poliamik asit eldesi için 

sentez sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar aşağıda sıralandığı gibidir [78]: 

 Monomerlerin, reaksiyon çözeltisinde yüksek konsantrasyonlarda bulunması 

sağlanmalıdır. 

 Reaksiyon ortamına önce diaminler ardından dianhidritler eklenmelidir 

(böylece dianhidrit ortamda bulunabilecek su yerine diaminle daha hızlı 

reaksiyona girecektir) . 

 Bazı durumlarda dianhidritin sitokiyometrik orandan daha fazlasının eklenmesi 

molekül ağırlığının artmasını sağlayacaktır.  

2.1.1.2 Isıl imidizasyon 

“Yığın imidizasyonu” olarak da adlandırılan bu yöntemde uygun yüzeye ince bir 

tabaka şeklinde dökülen poliamik asit çözeltisine, programlanan zamanda ve sıcaklık 

döngüsü içinde, kademeli ısıl işlem adımları uygulanarak nihai ürün film ya da 

kaplama olarak elde edilir [79, 80]. Isıtma süresince, poliamik asit çözeltisinde, 

reaksiyon çözücüsünün uzaklaşması ve yan ürün olarak suyun açığa çıktığı halka 

kapanması reaksiyonu eş zamanlı olarak gerçekleşir. İmidizasyon reaksiyon 

mekanizması, amid azotunun asit karbonil karbonuna nükleofilik atağı üzerinden 

yürür. Harris tarafından öne sürülen iki ısıl imidizasyon mekanizması Şekil 2.4‟te 

sunulmuştur [67].  

 

ġekil 2.4 : Isıl imidizasyon reaksiyon mekanizması. 

Önerilen iki mekanizma arasındaki başlıca fark amik asit protonunun kaybedilmesi 

sırasında gerçekleşmektedir. Harris, amik asidinin konjuge bazının amide nazaran 
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daha kuvvetli nükleofilik olması nedeniyle reaksiyonun ikinci mekanizma üzerinden 

yürümesinin daha muhtemel olduğunu ileri sürmektedir. Buna karşılık, küçük amid 

disosiasyon sabitleri ile asit katalizörlüğündeki reaksiyonların kanıtlanmış etkinliği 

ilk mekanizmayı desteklemeye yatkındır [70, 81, 82]. 

Reaksiyon ürünü olan su uygulanan ısıl işlem ile reaksiyon ortamından uzaklaştırılır. 

Yaygın kullanılan ısıtma programı oda sıcaklığından 150
o
C‟ye kadar olan ısıtma ile 

kademeli sıcaklık değerlerine ulaşılarak nihai ürünün, poliimidin, Tg değerinin 

üzerine çıkıldığı ısıtma olmak üzere iki aşamadan oluşur. Poliamik çözeltisindeki 

çözünün büyük bir kısmı oda sıcaklığından 150
o
C‟ye kadar olan ısıtma aşamasında 

uzaklaştırılır. 150
o
C ile 250

o
C arasındaki ısıtma sürecinde çözücü evaporasyonu ve 

imidizasyon ürünü olan suyun açığa çıkışı maksimum düzeyde gerçekleşirken 

imidizasyonun tamamlanması ve çözücülerin tamamen uzaklaştırılması 250
o
C ve 

üzerindeki sıcaklıklarda gerçekleşir. Çözücünün uzaklaştırılması ve maksimum 

imidizasyon eş zamanlı gerçekleştiği için, meydana gelen gerilimden dolayı, filmde 

bozulma oluşur [83-85]. Uçucuların, özellikle suyun, filmden serbest kalmasıyla 

filmde meydana gelen boşluk, büzülme ve bozulmalar ısıl imidizasyonun negatif 

özelliğidir [65, 86]. 

Poliamik asidi poliimide dönüştürürken uygulanan ısıtma stratejisi iki nedenden 

dolayı önemlidir. İlk neden halka kapanması süresince açığa çıkan suyun ve hapsolan 

havanın filmden difüze olabilmesi için zamana ihtiyaç duymasıdır. İkinci ve en 

önemli neden ise, filmdeki kalıntı çözücü miktarına bağlı olarak değişen polimer 

zincirlerindeki hareketliliğin, imidizasyon derecesi üzerindeki etkisidir. Azot ve 

karbonil asit arasındaki nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonu için zincir 

hareketliliğinin gerekli olduğu kabul edilir [87]. İmidizasyon süresince çözücü 

miktarının azalmasıyla çözelti viskozitesi artar ancak filmde hapsolmuş kalıntı 

çözücü plastizasyona neden olarak yüksek imidizasyon derecesi için gerekli olan 

zincir hareketliliğini sağlar.  

2.1.1.3 Kimyasal imidizasyon 

Poliamik asidin siklodehidrasyonu için kullanılan diğer bir yöntem ise kimyasal su 

çekme ajanları kullanılarak halka kapanması reaksiyonun 20-80
o
C gibi düşük 

sıcaklıklarda gerçekleşmesine olanak tanıyan kimyasal imidizasyon yöntemidir [88, 

89]. Su çekme ajanı olarak asetik anhidrit, propiyonik anhidrit ya da benzoik anhidrit 
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kullanılırken reaksiyon katalizörü olarak çoğunlukla piridin yada trialkil aminler 

tercih edilmektedir.  

Farklı bileşenlerde kullanılabilen dehidrasyon ajanları, imidizasyon reaksiyonunda 

farklı sonuçlara neden olmaktadır. Piridin katalizörlüğünde trifloroasetik anhidritin 

kullanıldığı reaksiyonlarda imid yanısıra izoimid de elde edilirken pridinin yerine 

trietil amin tercih edildiğinde izomid oluşumunun elimine edildiği görülür [90, 91]. 

 

ġekil 2.5 : Kimyasal imidizasyon mekanizması [62, 93]. 

Pridin ya da trietil amin katalizörlüğünde, poliamik asit (1) ara bileşik, iminolakton, 

oluşturmak üzere asetik anhidrit ile reaksiyona girer. Ara bileşikteki anhidrit 

karbonilin amid azot atomu ile nükleofilik olarak yer değiştirmesiyle imidler (2A), 
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amid oksijeni ile yer değiştirmesinden izoimidler (3B) oluşmaktadır [92]. Şekil 2.5‟te 

[93] görüldüğü üzere oluşan izoimidleri ısıl işlem uygulayarak imide dönüştürmek 

mümkündür. Kimyasal imidizasyon yöntemiyle elde edilen poliimidin imidizasyon 

çözeltisindeki çözünürlüğü düşüktür ve tüm poliamik asit grupları imide dönüşmeden 

çözeltide çökmesi muhtemeldir. Sonuç olarak ulaşılan imidizasyon yüzdesi polimidin 

imidizasyon karışımındaki çözünürlüğüne bağlıdır ve yüksek çözünürlüğe sahip 

polimidlerde yüksek imidizasyon derecelerine ulaşılır [76]. 

Kimyasal imidizasyonu etkileyen diğer bir reaksiyon değişkeni reaksiyon 

sıcaklığıdır. İmidizasyon sıcaklığını 20
o
C‟den 100

o
C‟ye arttırarak reaksiyonun 

tamamlanma süresini 15 saatten 2 saate kadar azaltmak mümkündür [94]. 

Isıl imidizasyon ile karşılaştırıldığında, kimyasal imidizasyon süresince suyun açığa 

çıkmayışı polimer depolimerizasyon reaksiyonunu elimine ettiği için polimerin 

molekül ağırlığının sabit değerde kalmasını sağlar [95]. Ancak karmaşık bir prosese 

sahip olması ve katkı maddeleri gerektirmesi nedeniyle kimyasal imidizasyon ticari 

poliimid üretiminde tercih edilen bir yöntem değildir. 

2.1.1.4 Çözelti imidizasyonu 

Çözelti imidizasyonu, poliamik asidin işlenebilirliği ve kullanımıyla ilgili sorunları 

ortadan kaldırarak organik çözücülerde çözünebilen yüksek imidizasyon derecesine 

sahip poliimid elde etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu yöntem, kimyasal katalizörler 

kullanılmadan, ısıl imidizasyon ile yüksek sıcaklıklardaki homojen reaksiyon 

çözeltisi içinde, yüksek molekül ağırlığı ve Tg değerine sahip poliimid eldesini 

mümkün kılar. Poliamik asit oluşumu ve halka kapanması reaksiyonu aynı çözelti 

ortamında gerçekleştiği için “tek kap” imidizasyonu olarak da adlandırılan bu 

yöntemde, reaksiyon ürünü poliimidin reaksiyon çözücüsünde tamamiyle çözünür 

olması gerekir [70]. 

Çözelti imidizasyonu ile poliimid eldesinin ilk adımını oluşturan poliamik asit 

sentezi, genellikle ortam sıcaklığında gerçekleştirilmekle birlikte, monomerlerin 

reaksiyona girme yatkınlığına bağlı olarak 0
o
C‟den 50

o
C‟ye kadar değişen sıcaklık 

değerlerinde gerçekleştirilir. İmidizasyon reaksiyonu ise kulanılan reaksiyon 

çözücüsüne bağlı olarak 160-200
o
C sıcaklık değerlerinde yürütülür. İmidizasyon 

süresince açığa çıkan suyu uzaklaştırmak için reaksiyon çözücüsüyle azeotrop 

oluşturabilen çözücüler kullanılır. Çözelti imidizasyonunda reaksiyon çözücüsü 
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olarak genellikle NMP, DMAc gibi polar aprotik çözücüler kullanılırken azeotropik 

çözücü olarak orto-diklorobenzen, ksilen ya da toluen tercih edilir. Çözücüyle 

azeotrop oluşturan su Dean Stark kapanı kullanılarak reaksiyon ortamından distile 

edilir [96-98]. Yüksek sıcaklıkta çözelti imidizasyonunun reaksiyon mekanizması 

Şekil 2.6‟da sunulmuştur. Çözelti imidizasyonu ikinci dereceden oto-katalitik 

nükleofilik açil sübstitüsyon reaksiyonudur ve çözelti imidizasyonunun reaksiyon 

hızını reaksiyon başlangıcındaki poliamik asit konsantrasyonu belirler. 

 

ġekil 2.6 : Çözelti imidizasyonu reaksiyon mekanizması. 

2.1.2 Tek adım yöntemi-yüksek sıcaklıkta çözelti polimerizasyonu 

Tek adım yöntemiyle, reaksiyona girme yatkınlığı düşük olan sterik olarak 

engellenmiş monomerler ile yüksek reaksiyon sıcaklığında, reaksiyon çözücüsünde 

çözünebilen yüksek molekül ağırlığına sahip poliimidleri sentezlemek mümkündür. 

Ekimolar dianhidrit ve diamin yüksek kaynama noktasına sahip organik çözücü 

içerisinde 180-220
o
C‟de karıştırılır. Bu reaksiyon koşullarında, zincir büyümesi ve 

imidizasyon eş zamanlı gerçekleşir. Bununla birlikte polimerizasyon süresince amik 
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asit konsantrasyonu reaksiyon ortamında azdır ve amik asit grupları yüksek 

sıcaklıkta kısa ömürlü oluşları nedeniyle ya hızlıca imidize olur ya da dianhidrit ve 

diamine dönüşür. İmidizasyon reaksiyonuyla açığa çıkan su, reaksiyon ortamından 

genellikle distillenerek alınır. Reaksiyon çözücüsü olarak çoğunlukla nitrobenzen, -

klornaftalin, m-kresol tercih edilirken izokinolein katalizör olarak kullanılır [64, 65].  

Prosesin kinetik mekanizması, ikinci dereceden poliamik asit oluşumu ve birinci ya 

da ikinci dereceden imid oluşum reaksiyonu şeklinde açıklanır. Poliamik asit 

reaksiyonu reaksiyon hızını belirleyen adımdır. Bu kinetik mekanizmayla yürüyen 

sentez prosesinde poliamik asit reaksiyonu için kararlı hal yaklaşımı uygulanır ve 

tüm reaksiyon prosesinin ikinci dereceden olduğu kabul edilir. Ancak bu davranım 

%30‟dan daha düşük dönüşümlerde gözlenir ve yüksek dönüşümlerde molekül 

ağırlığının artmasıyla zorlaşır [99, 100]. 

İki adım yöntemiyle elde edilen malzemelere kıyasla tek adım yöntemiyle elde edilen 

malzemelerin daha yüksek kristaliniteye sahip olduğu görülür. Bu durumun nedeni 

sentezde kullanılan monomerlerin reaksiyon çözücüsündeki çözünürlüklerinin 

artması olarak açıklanmaktadır [67]. 

2.2 Membran Esaslı Gaz TaĢınım Mekanizmaları 

Membran esaslı ayırma prosesleri, düşük enerji tüketimi, kolay uygulanabilir oluşu, 

büyük ölçekli ekipmanlar gerektirmeyişi, ayırma sırasında yan ürün oluşumunun 

gerçekleşmemesi nedeniyle, klasik ayırma yöntemlerine kıyasla daha avantajlıdır. 

Membran ayırma proseslerinden elde edilen gazın saflığı klasik yöntemlere göre 

daha düşük olsa da seri olarak tasarlanmış membran birimleri ile daha yüksek 

saflıkta ürün elde etmek mümkündür [51, 101].  

Küçük moleküllerin membranlardan taşınımı için birkaç farklı mekanizma bulunur. 

Şekil 2.7‟de sunulan bu mekanizmalar, genel olarak membran malzemesinin 

gözenekli ya da yoğun oluşuna göre farklandırılır. Gözenekli membranlarda taşınım 

prosesinin yürütülmesi, membranın gözenek büyüklüğüne ve membrandan taşınan 

molekülün (penetrantın) ortalama serbest yoluna bağlıdır [102].  
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ġekil 2.7 : Membran esaslı taşınım mekanizmaların şematik gösterimi [102]. 

Viskoz akış, uygulanan sıcaklık ve basınçta, membranın gözenek büyüklüğünün 

penetrantın sahip olduğu ortalama serbest yoldan daha büyük olduğu durumlarda 

gerçekleşir. Bu durumda penetrantlar arasında ayrım yapmak mümkün değildir. 

Membranın gözenek büyüklüğünün, gaz molekülünün ortalama serbest yolundan 

daha küçük olduğu durumlarda Knudsen akışı gerçekleşir [103]. Knudsen difüzyonu 

mekanizması ile, penetrantın molekül ağırlığı ve sıcaklığa bağlı olarak, küçük 

moleküller arasında ayrım yapmak mümkün olur [104]. Membranın gözenek boyutu 

ayrılacak gaz çiftlerinin molekül boyutlarının arasında bir değerde ise, moleküler 

elek mekanizması kullanılarak, küçük moleküllerin ayrımında yüksek seçicilik 

değerleri elde edilebilir [105], ancak bu malzemeler ile büyük ölçekli membran 

üretimi yapmak oldukça güç ve maliyetlidir [106]. Yüzey difüzyonu, kapiler 

kondensasyon ve moleküler elek mekanizmaları, membran gözenek büyüklüğünün 

taşınan molekülün ortalama serbest yolundan daha küçük olduğu durumlarda 

gerçekleşebilecek diğer taşınım mekanizmalarıdır.  

Çözünme-difüzyon taşınım mekanizması, gözeneksiz, yoğun, membranlarda 

gerçekleşir ve molekülün önce membran içerisinde çözünmesi ve daha sonra 

membran boyunca difüzlenmesi prensibine dayanır [107]. Çalışmanın bu bölümünde 

çözünme-difüzyon prensibine göre işleyen yoğun polimerik membranlarda gaz 

taşınım mekanizmasının bağlı olduğu parametreler ve bu parametrelerin gaz taşınımı 

üzerindeki etkileri detaylı olarak açıklanacaktır.   
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2.2.1 Polimerik membranlarda gaz taĢınımı 

Polimerik membranlar, yüksek ayırma performansı sağlamak amacıyla farklı 

membran konfigürasyonlarına kolaylıkla dönüştürülebilinen düşük maliyetli 

malzemelerdir [108].  

Membran esaslı ayırma proseslerinde çoğunlukla amorf polimerik malzemeler 

kullanılır. Amorf polimerler, çalışma sıcaklığına bağlı olarak, camsı veya kauçuksu 

halde bulunabilirler. Camsı halde polimer sert ve rijit iken kauçuksu durumda 

yumuşak ve esnektir. Camsı geçiş sıcaklığı, Tg, camsı ve kauçuksu hal arasındaki 

sınırı ifade eder. Camsı geçiş sıcaklığının üzerinde malzeme kauçuksu malzemedir 

ve sıvıya benzer davranışı ile denge halindedir. Camsı geçişin altında ise polimer 

zincirleri hareketliliklerini kaybeder ve sadece sınırlı segmental hareket sergiler. Bu 

“donmuş” halde, polimer zincirleri serbest hacim fazlasına neden olan dengede 

olmayan bir yapıda tutulurlar [109]. Şekil 2.8‟de sunulduğu üzere Tg‟nin üzerindeki 

sıcaklıklarda, polimer zincirleri daha esnektir ve zincirdeki büyük parçaların 

dönüşünü sağlayacak kadar büyük serbest hacme sahiptir [110]. Kauçuksu 

polimerlerde ise serbest hacim denge halindedir ve polimer matrisinde homojen 

olarak dağılmıştır. Polimerin kauçuksu bölgedeki davranımı dikkate alındığında, 

Tg‟nin altındaki sıcaklıklarda, polimerin Şekil 2.8‟de görüldüğü üzere kesikli çizgiyi 

takip eden davranışta olması beklenir ancak camsı geçiş sıcaklığında polimer 

zincirleri serbestçe hareket edemediği için düzenli paketlenemezler. Bu durum 

polimer matrisinde büyük bölgesel serbest hacimlere neden olur. Paketlenme kusuru 

olarak adlandırılan ve polimer zincirlerinin arasında tutulan bu serbest hacimlerin 

toplamı serbest hacim fazlası olarak tanımlanır [110, 111]. Bu açıklamalar 

doğrultusunda, camsı polimerler, normal ve aşırı olmak üzere iki tür serbest hacime 

sahiptir. Normal serbest hacime paketlenmesi tamamlanmamış polimer zincir 

grupları neden olur ve sıcaklık azaldıkça polimerin normal serbest hacimi azalır. 

Serbest hacim fazlası camsı polimerlerin dengede olmayan (düzensiz) doğalarına 

bağlı olarak zincir paketlenmesi sırasında meydana gelen kusurlardır ve polimerin 

kauçuksu bölgeden soğutulma hızına bağlıdır [112, 113]. 
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ġekil 2.8 : Polimerdeki spesifik hacmin sıcaklık etkisiyle değişimi [51]. 

2.2.1.1 Genel gaz taĢınım teorisi 

Polimerik membran malzemelerinin gaz ayırma özelliklerini tanımlamak için iki 

temel kavram kullanılır: “geçirgenlik” ve “seçicilik”. Geçirgenlik, gaz moleküllerinin 

membran boyunca ne kadar hızlı geçtiğini açıklayan malzemeye ait bir özelliktir. 

Gazın geçirgenlik değerinin  matematiksel ifadesi Eşitlik 2.1‟de sunulmuştur: 

𝑃𝐴 = 𝑁𝐴
𝑙

∆𝑝𝐴
                                                                                                                   

PA, A gazının geçirgenliğini, NA, gaz akısını, l, membran kalınlığını ve pA, 

membran boyunca A gazına uygulanan kısmi basınçtaki değişimi ifade eder. 

Geçirgenlik katsayısını tanımlamak için yaygın olarak kullanılan birim Barrer olarak 

adlandırılır ve aşağıdaki gibi tanımlanır: 

1 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟 = 1𝑥10−10
𝑐𝑐 𝑆𝑇𝑃 . 𝑐𝑚

𝑐𝑚2. 𝑠. 𝑐𝑚𝐻𝑔
 

Membranların gaz taşınım özelliklerini tanımlamakta kullanılan diğer önemli bir 

kavram ise seçiciliktir. Seçicilik, membranın gaz çiftlerini ayırma performansını 

ifade eder. Çıkış akım basıncı ihmal edilerek, A gazının membrandan taşınımının B 

gazına kıyasla daha hızlı olduğu durumda, membranın gaz çifti için ideal seçiciliği, 

A/B,  şu şekilde ifade edilir [114, 115] : 

(2.1) 



29 

𝛼𝐴/𝐵 =
𝑃𝐴

𝑃𝐵
                                                                                                                                

Membranın ideal seçiciliği, A ve B gazının saf gaz geçirgenlik ölçümlerinden elde 

edilen geçirgenlik katsayıları ile hesaplanır. Geçirgenlik ölçümlerinin gaz karışımları 

için yapıldığı deneylerde mebranın gerçek seçicilik değeri, Eşitlik 2.3 kullanılarak 

hesaplanır:  

𝛼𝐴/𝐵 =
𝑦𝐴/𝑦𝐵

𝑥𝐴/𝑥𝐵
                                                                                                                           

Gaz bileşenlerinin ürün akımındaki mol fraksiyonu (y) ve besleme akımındaki mol 

fraksiyonunun (x) oranı ile hesaplanan gerçek seçicilik değeri (Eşitlik 2.3), çıkış 

akımı basıncının ihmal edilebilir olduğu durumda, ideal seçicilik değerine (Eşitlik 

2.2) eşittir [114, 115]. 

Daha önce bahsedildiği üzere yoğun polimerik membranlarda gaz taşınımı çözünme-

difüzyon mekanizmasına göre gerçekleşir. Çözünme-difüzyon mekanizmasının itici 

gücü, ayrımı yapılacak gazların membran boyunca sahip oldukları kimyasal 

potansiyellerinin farkıdır. Gazın kimyasal potansiyelindeki değişim membranın 

besleme ve ürün akımındaki kısmi basınç değişiminin sonucu olan konsantrasyon 

değişimi ile kontrol edilir. Gaz molekülerinin çözünme-difüzyon mekanizmasına 

göre membrandan taşınımı temel olarak 3 adımda gerçekleşir [38, 116]: 

(1) Besleme akımındaki gaz molekülleri membranın besleme tarafındaki 

yüzeyinde adsorplanır.  

(2) Adsorblanan gaz moleküleri çıkış akımına doğru film kesiti boyunca difüzlenir. 

(3) Difüzlenen gaz molekülleri membranın çıkış akımından desorplanır. 

Çözünme-difüzyon modelinde iki önemli varsayım uygulanır. İlk varsayıma göre, 

membranın besleme ve çıkış tarafında adsorplanan gaz molekülleri çevre ile 

dengededir. Diğer bir ifade ile gaz moleküllerinin konsantrasyon gradyenti 

membranın giriş akımından çıkış tarafına kadar süreklilik gösterir. Bu varsayımın 

uygulanabilmesi için gaz moleküllerinin adsorpsiyon/desorpsiyon denge hızlarının 

difüzyon hızından çok daha büyük olması gerekir. Bu varsayım yoğun polimerik 

membranların birçok durumu için uygunluk gösterir [117, 118]. İkinci varsayıma 

göre yoğun membrana uygulanan basınç besleme tarafındaki basınca eşittir ve bu 

basınç membran boyunca aynı kalır. Bu durumda gaz moleküllerinin taşınımındaki 

itici gücü sadece konsantrasyon gradyenti oluşturur [119, 120]. Bu varsayımlar 

 

(2.2) 

 

(2.3) 
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doğrultusunda Fick difüzyon kanunu takip edilerek gaz molekülünün membran 

boyunca akısı şu şekilde yazılabilir : 

𝑁𝐴 = 𝐷𝐴
(𝐶𝐴 ,2−𝐶𝐴 ,1)

𝑙
                                                                                                                  

Eşitlikteki DA, membran boyunca gaz molekülünün sahip olduğu ortalama difüzyon 

katsayısını, CA,2, A molekülünün giriş akımındaki konsantrasyonunu, CA,1 ise çıkış 

akımındaki konsantrasyonunu ve l, membran kalınlığını ifade eder. Eşitlik 2.4, eşitlik 

2.1‟de yerine konulduğunda elde edilecek yeni eşitlik aşağıdaki gibidir: 

𝑃𝐴 = 𝐷𝐴  
𝐶𝐴 ,2−𝐶𝐴 ,1

𝑝𝐴 ,2−𝑝𝐴 ,1
                                                                                                                  

Besleme akımı basıncının, pA,2, çıkış akımı basıncından, pA,1, dikkate değer şekilde 

büyük olduğu durumda yukarıdaki eşitlik, şu şekilde sadeleşecektir : 

𝑃𝐴 = 𝐷𝐴  
𝐶𝐴 ,2

𝑝𝐴 ,2
                                                                                                                         

Eşitlik 2.6‟te tanımlanan A molekülünün adsorpsiyon katsayısı, SA, molekülün giriş 

akımındaki konsantrasyonu, CA,2 ile kısmi basıncın ürünü olarak aşağıdaki gibi ifade 

edilir: 

𝑆𝐴 =
𝐶𝐴 ,2

𝑝𝐴 ,2
                                                                                                                                 

Sonuç olarak, çözünme-difüzyon mekanizmasının tanımlanması doğrultusunda, gaz 

moleküllerinin membranda taşınımı termodinamik parametre olan gazın polimerdeki 

çözünürlüğüne ve kinetik parametre olan difüzyon hızına bağlıdır ve aşağıdaki eşitlik 

ile ifade edilir: 

𝑃𝐴 = 𝐷𝐴 . 𝑆𝐴                                                                                                                             

Gaz moleküllerinin yoğun polimerik membranlarda difüzyonu, polimer 

zincirlerindeki segmentlerin sınırlandırılmış hareketleri sonucu meydana gelen geçici 

boşluklar yoluyla gerçekleşir [38, 109]. Polimer zincirlerindeki hareketlilik sonucu 

oluşan bu küçük ölçekli açıklıklar gaz molekülünün membran boyunca küçük 

sıçramalarla ilerlemesini sağlar (Şekil 2.8). Bu sıçramaların sıklığı ve büyüklüğü, 

polimer zincirlerinin paketlenme yoğunluğuna, membrandaki boşluk büyüklüklerine 

ve gaz molekülünün büyüklüğüne bağlıdır [121]. 

 

(2.4) 

(2.5) 

 (2.6) 

 

 (2.7) 

 

   (2.8) 
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Gaz moleküllerinin membran içinde difüzlenmesi, serbest hacmi oluşturan polimer 

zincirleri arasındaki geçici boşluklar yoluyla gerçekleştirilir. A gaz molekülü için 

difüzyon katsayısı, gaz molekülünün moleküler sıçrama sıklığı, fA, ile ortalama 

sıçrama uzunluğunun, λA, bir fonksiyonudur ve matematiksel ifadesi aşağıdaki 

gibidir: 

𝐷𝐴 =
𝑓𝐴𝜆2

𝐴

6
                                                                                                                              

Gaz molekülünün difüzyon kabiliyeti, ısıl olarak oluşan boşlukların büyüklük ve 

sıklığıyla ve gaz molekülünün büyüklüğüyle belirlenir. Dolayısıyla, genel olarak, 

difüzyon katsayısı, sistemin ısıl enerjisinin azalması ve penetrant büyüklüğünün 

artmasıyla azalır. Bunun yanısıra, polimer zincirlerinin esnekliği ve paketlenmesi, 

penetrant-polimer etkileşimi, polimer-polimer etkileşimi, membranın serbest hacim 

dağılımı, gaz moleküllerinin membran boyunca difüzlenmesine rol oynayan önemli 

parametrelerdir [121].  

 

 ġekil 2.9 : Polimerik membranlarda moleküler difüzyon sırasında geçici boşluk 

oluşumu [38]. 

2.2.2 Camsı polimerlerde adsorpsiyon mekanizması - ikili adsorpsiyon modeli 

Gaz moleküllerinin camsı polimerlerdeki çözünürlüğü (adsorpsiyonu), termodinamik 

yapıya sahiptir ve gaz moleküllerinin yoğunlaşabilme özelliğine, polimer ile gaz 

molekülünün birbiriyle olan etkileşimine ve polimerdeki serbest hacim miktarına 

bağlıdır [122]. İkili adsorpsiyon modeli, gaz moleküllerinin camsı polimerlerdeki 

adsorpsiyon mekanizmasınının açıklanmasında kullanılan en yaygın modeldir. İkili 

adsorpsiyon mekanizmasına göre, camsı polimerlerdeki iki farklı serbest hacim, 

Şekil 2.10‟da sunulduğu üzere, iki genel adsorpsiyon mekanizmasına öncülük eder 

    (2.9) 
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[123, 124]. Henry adsorpsiyonunda, kauçuksu polimerlerdeki adsorpsiyona benzer 

şekilde, gaz molekülleri polimerin normal serbest hacminde çözünürler. Bu modelde, 

polimerde çözünen gaz konsantrasyonu ile basınç arasında lineer bir ilişki vardır. 

İkinci model olan Langmiur adsorpsiyonunda, gaz molekülleri, yüksek basınçlarda 

doyurulan sınırlı serbest hacim fazlasında adsorplanır.  

Adsorpsiyon genel olarak, polimerin kısmi serbest hacmi ile ilişkilendirilir [125, 

126]. Langmiur adsorpsiyonu, camsı geçiş sıcaklığının altında, polimerin dengede 

olmayan serbest hacim fazlasına bağlı olarak gerçekleşir. Langmiur bölgelerinin 

miktarı, polimerin camsı geçiş sıcaklığından ne kadar uzak olduğuna bağlıdır [127]. 

 

ġekil 2.10 : Camsı polimerlerde adsorbsiyon-ikili adsorbsiyon modeli [123]. 

Camsı polimerlerin adsorpsiyon özelliklerini açıklamak için önerilen, Henry ve 

Langmiur adsorbsiyonlarının toplamına eşit olan, ikili adsorpsiyon modelinin 

matematiksel ifadesi eşitlik 2.10‟da sunulmuştur: 

𝐶 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝐻 = 𝑘𝐷𝑝 +
𝐶′𝐻𝑏𝑝

1+𝑏𝑝
                                                                                                  

Membranda adsorplanan toplam madde miktarı (C), Henry (CD) ve Langmuir (CH) 

bölgelerinde adsorplanan gaz miktarlarının toplamına eşittir [128]. Eşitlikte yer alan 

kD, Henry sabitini, b, Langmiur adsorpsiyonu için boşluk afinite sabitini, C’H, 

Langmiur kapasite sabitini göstermektedir [129]. Langmiur afinite sabiti, gazın 

yoğunlaşabilme kabiliyetiyle ilgilidir. Langmiur kapasite sabiti, farklı penetrantlar 

arasındaki adsorpsiyon için kapasitelerini tanımlarken, Henry sabiti gaz için 

çözünebilme kabiliyetinin derecesini tanımlar [130, 131]. 

Camsı halde, düşük zincir hareketliliği gaz taşınımını penetrantın büyüklüğüne bağlı 

yapar ve bu durum yüksek seçicilik-düşük geçirgenlik değerlerinin elde edilmesine 

neden olur. Camsı polimerler, genellikle penetrant çözünürlük katsayısında küçük 

   (2.10) 
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farklar olan ayırma proseslerinde kullanılırlar ve proses, membrandan difüzlenen gaz 

moleküllerinin şekil ve büyüklük farklılıkları ile yürütülür [132].  

Gaz moleküllerinin membrandaki adsorpsiyonu süresince plastizasyon ve 

antiplastizasyon olmak üzere iki önemli durum ortaya çıkabilir. Plastizasyon, 

membrandaki adsorpsiyon miktarı kritik seviyenin üzerine çıktığında gerçekleşir. 

Adsorpsiyon bu seviyeye ulaştığında polimerde meydana gelen şişme, polimer zincir 

hareketliliğinin ve adsorpsiyon kapasitesinin artmasına yol açar [133]. Plastizasyon 

etkisinin sonucu olarak membranın gaz molekülü için geçirgenlik değeri artar ve 

geçirgenlikteki artış membranın seçicilik değerinde çoğunlukla azalan etkiye neden 

olur. Plastizasyonun aksine, antiplastizasyon olayı membranın geçirgenlik 

değerindeki azalmayla birlikte seçiciliğinde azalışa neden olan bir etki gösterir. 

Antiplastizasyon, yüksek afiniteye sahip gaz moleküllerinin polimer segmentlerinin 

hareket kabiliyetini sınırlandırarak polimer matrisinin rijtiliğinin arttırması olarak 

tanımlanır [34, 134]. Kurutma işlemi sonrası membranda hapsolan kalıntı çözücü 

miktarının antiplastizasyon kaynağı olduğu kabul edilir [135, 136].   

2.2.3 Camsı polimerlerde difüzyon mekanizması - serbest hacim teorisi 

Camsı polimerlerde gaz difüzyonu polimerin serbest hacmi ile ilişkilendirilir [137]: 

𝐷 = 𝐴. 𝑒𝑥𝑝  −
𝐵

𝑉𝑓
                                                                                                                 

Vf, polimerin kısmi serbest hacmidir. A ve B deneysel sabitler olmakla birlikte, B 

penetrantın molar hacmini ifade eder. Eşitlik 2.11‟de görüldüğü üzere, difüzyon 

katsayısı üssel olarak serbest hacme ve penetrant büyüklüğüne bağlıdır.  

Camsı polimerlerin moleküler taşınım özelliklerinin açıklanmasında ölçü olarak 

genellikle kısmi serbest hacim kullanılır. Camsı polimerin kısmi serbest hacmi 

aşağıdaki gibi ifade edilir : 

𝑉𝑓 =
(𝑉−𝑉0)

𝑉
                                                                                                                           

V polimerin belirli bir sıcaklıktaki spesifik hacmini, Vo ise polimer zincirlerindeki 

her bir molekülün kapladığı hacmi tanımlar [138]. Vo, polimerin 0 K sıcaklığındaki 

spesifik hacmidir. 0 K‟de molekülün ısıl titreşimi gerçekleşmediği için, Vo 

molekülün kapladığı hacme çok yakın olacaktır. Bondi [139], Vo değerini polimer 

  (2.11) 

    

   (2.12) 
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molekülünün Van der Waals hacmi ile ilişkilendirdiği bir yaklaşımda bulunmuştur. 

Bu bağıntıya göre: 

𝑉0 ≈ 1.3𝑉𝑤                                                                                                                            

Van der Waals hacmi, V
W

, moleküllerin etrafının elektron bulutlarıyla çevrili olduğu 

hacimdir. 1.3 değeri ise moleküler kristallerin 0 K‟deki paketlenme yoğunluğundan 

tahmin edilir ve 0 K‟deki gerçek kristal hacmin V
W

‟den büyük olduğunu ifade eder. 

Polimerlerin van der Waals hacimleri Bondi ve arkadaşlarının geliştirdiği grup 

katkısı yöntemiyle hesaplanabilir: 

𝑉𝑤 =   𝑉𝑤 𝐾
𝐾

1
 

K, polimerin tekrarlanan birimlerinin bölündüğü grupların toplam sayısıdır. (V
W

)K ise 

bir çok araştırma grubu tarafından hesaplanan ya da ölçülen her bir grubun belirli bir 

sıcaklık değerindeki Van der Waals hacmidir. Bu çalışmada grup katkısı yöntemi 

kullanılarak membranların kısmi serbest hacimleri hesaplanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

   (2.13) 

    

   

   (2.14) 
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3. DENEYSEL ÇALIġMA 

Bu bölümde, tezin amacı doğrultusunda yapılan deneysel çalışmaların detayları 

sunulmuştur. Öncelikli olarak deneysel çalışmalarda kullanılan kimyasallar ve bazı 

özellikleri sunulmuştur. Daha sonra 6FDA-DAM poliimidi sentezi ve bu poliimid 

kullanılarak farklı çözücü ortamlarında membran hazırlama yöntemleri anlatılmıştır. 

Bölümün sonunda ise sentezlenen poliimide ve hazırlanan membranlara uygulanan 

karakterizasyon metodları ve uygulanma koşulları hakkında bilgi verilmiştir. 

3.1 Kullanılan Kimyasallar 

3.1.1 Monomerler 

Poliimid sentezinde kullanılan monomerlerin kimyasal yapıları Şekil 3.1, özellikleri 

ise Çizelge 3.1‟de verilmiştir. 2,4,6-trimetil-1,3-fenilendiamin (DAM) monomeri, 

reaksiyon stokiyometrisini olumsuz yönde etkileyebilecek derecede safsızlık içerdiği 

için, sentez öncesinde saflaştırılmıştır. 4,4-hekzafloroizopropiliden diftalikanhidrit 

(6FDA) monomeri ise yeterli saflık derecesine sahip olduğu için saflaştırılmadan 

kullanılmışır. Her iki monomer de yüksek nem tutma özelliklerinden dolayı sentez 

öncesinde kurutma işlemine tabi tutulmuştur.  

Çizelge 3.1: Poliimid sentezinde kullanılan monomerlerin özellikleri. 

Monomer Molekül Ağırlığı 

(g/mol) 

Erime Noktası 

(
o
C) 

Saflık 

Derecesi 

Temin Edilen 

Firma 

6FDA 444.25 244 ≥ %99 Aldrich 

DAM 150.22 89-91  %96 Fluka 

 

 

 

 



36 

 

     Monomer Adı                                     Kimyasal Yapısı 

              6FDA                                                  

                                           (4,4’-hekzafloroizopropiliden)diftalik anhidrit 

              DAM                                                      

                                                        2,4,6-trimetil-1,3-fenilendiamin 

 

ġekil 3.1: Poliimid sentezinde kullanılan monomerlerin kimyasal yapıları. 

3.1.2 Çözücüler 

Polimid sentezinde çözücü olarak n-metil-pirolidon (NMP) kullanılmıştır. 

Membranların hazırlanmasında ise farklı kaynama noktalarına sahip üç adet çözücü 

seçilmiştir: n-metilpirolidon (NMP), dimetilformamid (DMF) ve tetrahidrofuran 

(THF). Çözücülerin özellikleri Çizelge 3.2‟de verilmiştir. 

Çizelge 3.2: Kullanılan çözücülerin özellikleri. 

Çözücü Molekül Ağırlığı 

(g/mol) 

Kaynama 

Noktası (
o
C) 

Saflık 

Derecesi 

Temin Edilen 

Firma 

NMP 99.13 202-204 ≥ %99.5 Merck 

DMF 73.1 152-154 ≥ %99.8 Merck 

THF 72.11 65-66 ≥ %99.0 Merck 

Poliimid sentezinde, imidizasyon aşamasında, su çekme ajanı olarak o-diklorobenzen 

(o-DCB) kullanılmıştır. Sentezlenen poliimidin reaksiyon çözeltisinden alınması 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/386448?lang=en&region=TR
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/263885?lang=en&region=TR


37 

işleminde, yıkama çözücüsü olarak, metanol (MeOH) kullanılmıştır. Çalışmada 

kullanılan o-DCB ve MeOH‟ın özellikleri Çizelge 3.3‟de sunulmuştur. 

Çizelge 3.3: Poliimid sentezinde kullanılan diğer kimyasalların özellikleri. 

Çözücü Molekül Ağırlığı 

(g/mol) 

Kaynama 

Noktası (
o
C) 

Saflık 

Derecesi 

TeminEdilen 

Firma 

o-DCB 147 174 ≥%98 Merck 

MeOH 32.04 64-65 ≥%99.9 Merck 

3.2 6FDA-DAM Poliimidi Sentezi 

Bu çalışmada yüksek molekül ağırlıklı poliimid sentezlenmesi hedeflenmiştir. 

Poliimidin yüksek molekül ağırlığına sahip olması, çalışmanın devamında gaz 

ayırma işleminde kullanılmak üzere, hazırlanacak membranların ısıl ve mekanik 

dayanımlarını arttıracak olması nedeniyle önemlidir. 

Yüksek molekül ağırlıklı poliimid eldesinde dikkat edilmesi gereken en önemli etken 

reaksiyon stokiyometrisidir. Bir kondensasyon polimerizasyonu olan poliimid 

sentezinde, dianhidrit ve diaminin reaksiyona molce 1:1 oranında katılması 

sağlanmalıdır. Sentezde kullanılan monomerlerin içerdiği safsızlıklar, monomerlerin 

ve kullanılan cam malzemelerin içerdiği nem miktarı, reaksiyon sitokiyometrisini 

olumsuz yönde etkileyecektir. Bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması, monomerlerin 

safsızlıklarından arındırılması ve çok iyi kurutulması ile mümkün olmaktadır. 

3.2.1 Monomer saflaĢtırma 

Bu çalışmada kullanılan 6FDA monomeri yeterli saflığa (%99) sahip olduğu için 

temin edildiği haliyle kullanılmıştır. 6FDA‟ya kıyasla daha fazla safsızlık (%96) 

içeren DAM monomeri ise saflaştırma işlemine tabi tutulmuştur. Açık sarı renkli 

DAM monomeri, 85
o
C‟de vakum uygulanarak süblimleştirilmiştir. Şekil 3.2‟de 

çalışmada kullanılan süblimleştirme deney düzeneği sunulmuştur.  

DAM monomerinin saflaştırılması için yaklaşık 1 gram monomer süblimleşme 

aparatının dışında bulunan cam tüpe eklenmiştir. Aparatın soğutucu bölümü tüpe 

yerleştirildikten sonra aparat, monomerin erime noktasının 3-5
o
C aşağısında bir 

sıcaklığa, 85
o
C‟ye, ısıtılmış ve bu sıcaklıkta sabit tutulmuştur. Aparatın soğutucu 
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kısmında bulunan soğutma girişinden soğuk su beslemesi yapılırken diğer girişten bir 

pompa yardımıyla vakum uygulanmıştır. Sıcaklığın 85
o
C‟ye ulaşmasıyla 

süblimleşme başlamış ve yaklaşık bir saat sonunda soğutucu parmakta toplanan saf 

monomer kristalleri toplanmıştır. Kristalleri toplama işlemi bir kaç kez tekrarlanarak 

süblimleşme işlemi yaklaşık dört saatte tamamlanmıştır.  Elde edilen beyaz renkli saf 

DAM monomeri, poliimid sentezinde kullanılmak üzere, koyu renkli şişede desikatör 

içerisinde saklanmıştır. 

 

ġekil 3.2 : Süblimleşme düzeneği. 

Sentez öncesinde yapılması gereken diğer önemli bir hazırlık ise monomerlerin ve 

cam malzemelerin kurutulması işlemidir. DAM monomeri, 60
o
C vakumda 5 gün, 

6FDA monomeri ise 110
o
C‟de vakumda 4 gün  kurutulmuştur. Sentezde kullanılacak 

tüm cam malzemeler de 110
o
C de en az bir gün süreyle kurutulmuşlardır. 

3.2.2 Poliamik asit oluĢumu 

6FDA-DAM poliimidi sentezi, polimerin molekül ağırlığını belirleyen, zincir 

uzamasının gerçekleştiği poliamik asit oluşumu ve halka kapanması ile suyun açığa 

çıktığı imidleşme aşamalarından oluşmaktadır. Sentezin ilk adımı olan poliamik asit 

oluşumunda eşit mol değerinde diamin ve dianhidrit kullanılmış ve toplam monomer 

miktarı çözeltinin ağırlıkça %20‟si olacak şekilde ayarlanmıştır. Poliamik asit 

reaksiyonu soğuk ortamda gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada üç boyunlu bir balon, 
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4
o
C‟ye ayarlanmış soğutma banyosuna yerleştirilip balonun içerisinden azot gazı 

akışı sağlanmıştır. Azot gazı reaksiyon ortamının hava ortamıyla temasını 

engelleyerek monomerlerin nemden etkilenmesini en aza indirgeyeceği için tüm 

sentez süresince gaz akışı devam ettirilmiştir. Poliamik asit  sentezinde kullanılan 

deney düzeneği Şekil 3.3‟te sunulmuştur. 

 

ġekil 3.3 : Poliamik asit sentez düzeneği. 

Balona önce DAM monomerinin tamamı, hemen ardından sentez çözücüsü olarak 

kullanılan NMP‟nin ağırlıkça 1/3‟ü eklenmiştir. DAM‟ın NMP içinde çözünmesi 

tamamlanana dek, yaklaşık 40 dakika, mekanik karıştırıcı ile karıştırılmıştır. Bu süre 

içerisinde başka bir kapaklı kapta 6FDA, ağırlıkça 2/3 NMP‟ye eklenerek manyetik 

karıştırıcı ile yaklaşık 20 dakika karıştırılmıştır. 6FDA-NMP çözeltisinin balona 

eklenmesiyle poliamik asit reaksiyonu başlatılmıştır. Poliamik asit çözeltisinin, 

mekanik karıştırıcı ile, 4
o
C‟de 48 saat karışması sağlanmıştır. Reaksiyon süresince 

reaksiyon ortamından numune alınarak yapılan FTIR analizleri ile asit piklerinin 

oluşumu takip edilmiştir. 48 saatin sonunda asit piklerin sabitlenmesiyle poliamik 

asit reaksiyonunun tamamlandığına karar verilmiştir.  

3.2.3 Ġmidizasyon adımı 

Poliamik asit reaksiyonun tamamlanmasıyla sentezin ikinci aşaması olan imidleşme 

adımına geçilmiştir. Sentezin bu aşamasında, poliamik asit çözeltisinin bulunduğu üç 

boyunlu balon, azot gazı geçişi devam ettirilerek, soğutma banyosundan alınıp 

manyetik karıştırıcılı ısıtıcı üzerindeki yağ banyosuna yerleştirilmiştir. Halka 

kapanması ile suyun açığa çıktığı bu aşamada, sentez düzeneğinde, Dean Stark 

kapanı ve geri soğutucu kullanılmıştır. Sentez çözeltisine, su tutucu ajan olarak 
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NMP‟nin molce 1/3‟ü kadar orto-diklorobenzen ilave edilmiştir. Balona takılan Dean 

Stark kapanının haznesi de yine o-DCB ile doldurulmuştur. Son olarak geri soğutucu 

takılıp yağ banyosu 185
o
C‟ye ayarlanarak imidleşme reaksiyonu başlatılmıştır. İmid 

çözeltisi yaklaşık 24 saat süreyle 185
o
C‟de manyetik karıştırıcı ile karıştırılarak 

reaksiyon tamamlanmıştır. Şekil 3.4‟te imidizasyon adımının gerçekleştirildiği deney 

düzeneği gösterilmektedir.  

İmidleşme reaksiyonu sırasında açığa çıkan su, o-DCB ile azeotrop oluşturarak ısı 

etkisiyle reaksiyon ortamından uzaklaşır. Uzaklaşan su, geri soğutucudan dönerek 

Dean Stark kapanının haznesinde toplanır. Hazneye ulaşan su, kapanda bulunan 

hacmi kadar o-DCB‟i balona göndererek balondaki o-DCB miktarının sabit 

kalmasını sağlar.  

Bu çalışmada imid piklerinin oluşumu FTIR analizleri ile takip edilmiştir. İmid 

piklerinin oluşup asit piklerinin tamamen kaybolduğu 22 saatin sonunda imidleşme 

reaksiyonu tamamlanmıştır.  

Poliimidin sentez çözeltisinden alınması, metanolde çöktürme işlemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Bunun için reaksiyon balonu yağ banyosundan alınıp soğumaya 

bırakılmıştır. Oda sıcaklığına ulaşan sentez çözeltisi 600 mL metanol içerisinde 

çöktürülmüş ve manyetik karıştırıcı ile 20 dakika karıştırılıp süzülmüştür. Bu işlem, 

polimidin, NMP, o-DCB, reaksiyona girmemiş dianhidrit, diamin monomeri gibi 

sentez safsızlıklarından tamamen arınması için bir kaç kez tekrarlanmıştır. Elde 

edilen yüksek molekül ağırlıklı polimid, metanolde sarmal topaklar şeklinde 

çökmüştür. Son olarak, ürün 70
o
C‟de vakumda 3 gün, 150

o
C‟de vakumda 1 gün 

süreyle kurutulup, daha sonra membran hazırlığında kullanılmak üzere, koyu renkli 

cam şişelere konularak desikatörde saklanmıştır. 
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ġekil 3.4 : İmidleşme adımının gerçekleştirildiği deney düzeneği [7]. 

3.3 6FDA-DAM Polimidi ile Membran Hazırlama 

Çalışmanın bu aşamasında, polimerik membranların hazırlandıkları çözücülerin ve 

elde edilen membranların içerdiği kalıntı çözücü miktarının, membranın ısıl ve gaz 

geçirgenlik özelliklerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

6FDA-DAM poliimidinden saf yoğun membranlar hazırlamak için farklı buharlaşma 

sıcaklıklarına sahip üç çözücü belirlenmiştir. Seçilen çözücüler, kaynama noktaları 

sırasıyla 204
o
C, 153

o
C ve 66

o
C olan NMP, DMF ve THF‟tir. Hazırlanan polimer 

çözeltileri 24 saat süreyle manyetik karıştırıcıda karıştırıldıktan sonra her bir çözelti 

için uygun film dökme yöntemi uygulanmıştır. NMP ve DMF ile hazırlanan 

membranlarda döküm-evaporasyon yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemde, polimer 

çözeltilerinden döküm bıçağı yardımıyla düz cam yüzey üzerinde 500 µm kalınlıkta 

filmler hazırlanmıştır. NMP ve DMF‟e kıyasla yüksek buharlaşma hızına sahip THF 

ile hazırlanan film çözeltileri ise oda sıcaklığında petri kabına dökülerek üzeri bir 
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huni ile kapatılmıştır. Huni, çözücünün filmden uzaklaşmasını yavaşlatarak film 

içeresinde oluşabilecek stresi engellemiş ve böylelikle pürüzsüz yüzeye sahip 

mekanik dayanımı yüksek filmler elde edilebilmiştir. Uygun yüzeye dökümü sonrası, 

ön ısıl işlemden geçirilen filmler, döküm yüzeyinden sıyrıldıktan sonra farklı sıcaklık 

değerlerinde ısıl işleme tabi tutulmuşlardır. 

3.3.1 Çözücü olarak NMP kullanılarak hazırlanan membranlar  

Polimer/çözücü oranı kütlece %30 olacak şekilde dört adet polimer çözeltisi 

hazırlanmıştır. Çözeltiler, 500 µm kalınlığa ayarlanmış döküm bıçağı ile, 100 
o
C‟de 1 

saat bekletilmiş temiz cam yüzey üzerinde film haline getirilmiştir. Filmler, 80
o
C‟ye 

ayarlanmış etüvde 30 dakika atmosfer basıncında, 30 dakika vakumda bekletildikten 

sonra cam yüzeyden bir metal spatül yardımıyla sıyrılarak alınmış ve 1 gün süreyle 

80
o
C‟de kurutulmuştur. Ön ısıl işlemin ardından, 80

o
C, 160

o
C, 210

o
C ve 385 

o
C‟de 

uygulan kurutma işlemleriyle, farklı miktarlarda kalıntı çözücü içeren dört adet 

membran elde edilmiştir. Isıl işlemler, bir muffle fırında, sıcaklık artışı 1°C/dk 

olacak şekilde uygulanmıştır. NMP çözücüsü ile hazırlanan membranların ısıl işlem 

akım şeması Şekil 3.5‟te verilmiştir. 

3.3.2 Çözücü olarak DMF kullanılarak hazırlanan membranlar 

      Polimer/çözücü oranı ağırlıkça %30 olacak şekilde 3 adet polimer çözeltisi 

hazırlanmıştır. Çözeltiler, 500 µm kalınlığa ayarlanmış döküm bıçağı ile oda 

sıcaklığındaki temiz cam yüzey üzerinde film haline getirilmiştir. Filmler, 80
o
C‟ye 

ayarlanmış etüvde 1 saat bekletildikten sonra bir metal spatül yardımıyla sıyrılarak 

alınmış ve 1 gün süreyle 80
o
C‟de kurutulmuştur. Uygulanan ön ısıl işlemin ardından, 

80
o
C, 160

o
C ve 385

o
C‟de uygulanan kurutma işlemleriyle, farklı miktarlarda kalıntı 

çözücü içeren üç adet membran elde edilmiştir. DMF çözücüsü ile elde edilen 

membranların kurutma akım şeması Şekil 3.6‟da sunulmuştur. 
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ġekil 3.5 : NMP çözücüsüyle hazırlanan filmlerin kurutma akım şeması. 

  

80
o
C‟de bekletme (30 dakika) 

80
o
C vakumda bekletme (30 dakika) 

Cam yüzeyden ayırma 

80
o
C‟de 1 gün bekletme 

1.  MEMBRAN 

2. MEMBRAN 

3. MEMBRAN 

 

4. MEMBRAN 

100
o
C‟ye ısıtılmış cam yüzeye film dökme 

80
o
C‟de 48 saat 

bekletme 

160
o
C‟de 48 saat 

bekletme 

160
o
C‟ de 2 saat 

bekletme 

160
o
C‟de 2 saat 

bekletme 

210
o
C‟ de 3 saat 

bekletme 

300
o
C‟ de 3 saat 

bekletme 

385
o
C‟ de 48 saat 

bekletme 

210
o
C‟de 48 saat 

bekletme 
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ġekil 3.6 : DMF çözücüsüyle hazırlanan filmlerin kurutma akım şeması. 

3.3.3 Çözücü olarak THF kullanılarak hazırlanan membranlar 

Polimer/çözücü oranı ağırlıkça %10 olacak şekilde 3 adet polimer çözeltisi 

hazırlanmıştır. Çözeltiler, oda sıcaklığında, THF çok hızlı buharlaştığı için, petri 

kaplarına dökülerek üzerleri huni ile kapatılmıştır. 24 saat oda sıcaklığında bekletilen 

filmler, petri kabından alınıp 30
o
C, 80

o
C ve 385

o
C‟de kurutulmuştur. Farklı 

miktarlarda kalıntı çözücü içeren THF‟li membranların kurutma akım şeması Şekil 

3.7‟de verilmiştir. 

 

 

80
o
C‟de bekletme ( 1 saat ) 

Cam yüzeyden ayırma 

80
o
C‟de 1 gün bekletme 

1.  MEMBRAN 

2. MEMBRAN 

3. MEMBRAN 

Oda koşullarındaki cam yüzeye film dökme 

80
o
C‟de 48 saat 

bekletme 

160
o
C‟de 48 saat 

bekletme 
160

o
C‟ de 2 saat 

bekletme 

210
o
C‟ de 3 saat 

bekletme 

300
o
C‟ de 3 saat 

bekletme 

385
o
C‟ de 48 saat 

bekletme 
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ġekil 3.7 : THF çözücüsüyle hazırlanan filmlerin kurutma akım şeması. 

3.4 Poliimid ve Membran Karakterizasyonu 

Sentezlenen poliimidlerin ve bu poliimidler kullanılarak hazırlanan membranların 

özelliklerinin tanımlanmasında standart karakterizasyon teknikleri kullanılmıştır. Toz 

ve film numunelerinin enstrümental analizlerini takiben membranların gaz 

geçirgenlik özellikleri incelenmiştir.  

3.4.1 Molekül ağırlığı tayini (GPC) 

Polimerlerin molekül ağırlığını ve molekül ağırlığı dağılımını tespit etmek için 

kullanılan en yaygın yöntem jel geçirgenlik kromatografisi (GPC) yöntemidir. Jel 

1 gün oda sıcaklığında bekletme 

Yüzeyden ayırma 

Oda sıcaklığında 1 gün bekletme 

1. MEMBRAN 

2. MEMBRAN 

3. MEMBRAN 

Oda koşullarında petri kabına film dökme 

30
o
C vakumda 

48 saat 

bekletme 

80
o
C‟de 48 saat 

bekletme 

160
o
C‟ de 2 saat 

bekletme 

210
o
C‟ de 3 saat 

bekletme 

300
o
C‟ de 3 saat 

bekletme 

385
o
C‟ de 30 

dakika bekletme 
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geçirgenlik kromatografisi yöntemi, polimerleri büyüklüklerine göre ayırma 

prensibine dayanır [140]. Jel geçirgenlik kromatografi cihazının taşıyıcı fazı olan 

çözücüde hazırlanan polimerin seyreltik çözeltisi cihaza enjekte edilir. Çözelti, her 

biri farklı karakteristik gözenek büyüklüğüne sahip sabit katı parçacıklar (hareketsiz 

faz)  ile doldurulmuş kolonların içinden geçer. Sabit fazın karakteristik gözenek 

büyüklüğünden küçük olan polimer molekülleri bu boşluklara girer ve büyük 

moleküllere kıyasla kolonu daha geç terk ederler. Polimer moleküllerinin kolonda 

alıkonma sürelerinden, büyüklük ya da kolonda alıkonma süresi önceden 

tanımlanmış kalibrasyon standardı ile kıyaslanarak, molekül ağırlığı tespit edilir 

[141]. 

Uygun şekilde kalibre edilmiş GPC cihazı ile polimerin sayıca (Mn), ağırlıkça (Mw), 

viskozite (Mv) ve “z” (Mz) ortalama molekül ağırlıklarının tanımlanmasının yanı 

sıra polimerin ağırlıkça ortalama molekül ağırlığının sayıca ortalama molekül 

ağırlığına oranı ile hesaplanan ve polimer zincir uzunluklarının polimer içindeki 

dağılımı hakkında bilgi veren polidispersite indisinin (PDI) de tanımlanması 

mümkündür. Bu çalışmada sentezlenen poliimidlerin molekül ağırlıkları ve 

polidispersite indisleri (PDI), standardı polistren ve taşıyıcı çözücüsü THF olan 

Agilent marka jel geçirgenlik kromatografisi cihazında ölçülmüştür. 

3.4.2 Yapısal karakterizasyon  

Poliimid sentezinde, gerek poliamik asit oluşumunda gerekse imidizasyon sırasında 

birçok yapısal değişim meydana gelir. Bu kimyasal dönüşümleri tanımlamak için 

Fourier Transform Infrared (FTIR), Raman, UV, Nükleer Manyetik Resonans 

(NMR) gibi spektroskopik yöntemler kullanılır. 

3.4.2.1 Fourier transform infrared (FTIR) spektroskopisi 

Yaygın olarak kullanılan FTIR analiz metodu, fonksiyonel grupların tanımlanmasını 

mümkün kılmaktadır. FTIR ile imidizasyonun ileri sahfalarına ait pek çok yapısal 

bilgi elde edilebilmesine rağmen yöntem, halka kapanması gerçekleşmemiş küçük 

miktarlardaki amik asit gruplarını saptayamamaktadır. Ancak, düşük hassasiyetine 

rağmen, FTIR analizi ile imidizasyon adımına ait yarı nicel veriler elde 

edilebilmektedir [66, 79, 142].  
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Bu çalışmada, poliimid sentezi sırasında gerçekleşen poliamik asit ve imidleşme 

reaksiyonları Perkin-Elmer Spectrum One marka Fourier dönüşümlü infrared 

spektroskopisi ile izlenmiştir. Analiz, 600-4000 cm
-1

 dalga boyu aralığında 

gerçekleştirilmiştir. Poliamik asit oluşumunda, amik asitin karakteristik absorbsiyon 

pikleri olan 3500 cm
-1

 dalga boyundaki aromatik NH–C, 2925 cm
-1

 dalga boyundaki 

O–H (–COOH), 1680 cm
-1

 dalga boyundaki C=O (–COOH) piklerinin oluşumu 

kontrol edilmiştir. İmidleşme adımı tamamlanıp polimidin kurutma işlemi 

yapıldıktan sonra FTIR analizi yapılan toz numunenin spektrumunda ise karakteristik 

asit piklerinin tamamen kaybolup imid halkasının karakteristik pikleri olan 1780 cm
-1

 

ve 1820 cm
-1

 dalga boyundaki asimetrik ve simetrik C=O gerinim pikleri ile 1350-

1375 cm
-1

 dalga boyundaki C–N gerinim titreşim pikinin oluşması gözlenmiştir. 

3.4.2.2  GeniĢ açılı X-ıĢını difraktometresi (WA-XRD) 

Polimer segmentleri arasındaki zincirler arası uzaklık (d-spacing), Bragg denklemi 

kullanılarak hesaplanabilmektedir [143]: 

                                                          n λ=2 d sin                                                   (3.1) 

Bu eşitlikte d zincirler arası boşluk,  difraksiyon açısı, λ  X-ray dalgaboyu ve n 

integral sayısı olarak tanımlanmaktadır. 

Bu çalışmada geniş açılı X-ışını difraktometresi (WA-XRD) (PANalytical X‟Pert 

PRO) (CuK radyasyonu, λi =1.54Å) ile polimid ve membranların morfolojileri 

incelenmiş ve Bragg Denklemi (nλ=2 sin) kullanılarak polimer zincirleri arasındaki 

uzaklık (d-spacing) değerleri hesaplanmıştır. 

3.4.3 Isıl karakterizasyon 

Isıl analizler, uygun nihai kullanım uygulamaları için malzeme seçmek, ürün 

performansını öngörmek ve ürünün kalitesini iyileştirmek için kullanılmak üzere 

analizi yapılan malzeme hakkında fikir edinmeyi sağlayan etkin karakterizasyon 

teknikleridir. Bu çalışmada, yaygın olarak kullanılan iki ısıl analiz yöntemi, 

termogravimetrik analiz (TGA) ve diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC), 

kullanılmıştır. 
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3.4.3.1 Termogravimetrik analiz (TGA) 

Termogravimetrik analiz (TGA), malzemenin miktarını ve malzemedeki kütle 

değişim hızını, kontrollü hava ortamında, zamanın ya da sıcaklığın bir fonkisyonu 

olarak ölçer. Bu ölçümler, malzemenin bileşenlerini tanımlamanın yanı sıra bu 

bileşenlerin malzemenin ısıl kararlılığı üzerindeki etkilerinin incelemesi için 

kullanılır.  

TGA polimerik malzemelerin aşağıda sıralanan ölçümleri için uygun bir yöntemdir 

[144]: 

 Çok bileşenli malzemelerin bileşen içeriğinin analizi, 

 Nem ve uçucu içeriği analizi, 

 Bozunma kinetiğinin tanımlanması, 

 Dolgu malzemesi içeriği, 

 Isıl kararlılık, 

 Ürün ömrü tayini, 

 Etkin hava ortamının malzemeye etkisi. 

TGA yöntemini kullanarak, malzemenin uçucu bileşenlerini, absorpladığı nem ve 

kalıntı çözücü miktarlarını, veya malzemedeki düşük molekül ağırlıklı katkı 

maddelerinin yüzdelerini, oda sıcaklığından 300
o
C‟ye kadarki sıcaklık aralığında, 

saptamak mümkündür [145]. 

Bu çalışmada, TGA ölçümleri Perkin-Elmer Diamond marka TG/DTA cihazı ile 200 

ml/dk akış hızındaki azot ortamında gerçekleştirilmiştir. 3-5 mg tartılan polimer ve 

film numuneleri 20 
o
C/dk ısıtma hızı ile 50

o
C‟den 550

o
C‟ye ısıtılmıştır. Elde edilen 

TGA termogramları numunelerdeki nem ve kalıntı çözücü miktarlarının tespitinde ve 

bu malzemelerin ısıl kararlılığının tanımlanmasında kullanılmıştır. 

3.4.3.2 Diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) 

DSC, bir malzemenin ısıtıldığında, soğutulduğunda yada sabit sıcaklıkta 

tutulduğunda, malzemede meydana gelen enerji değişimi ile enerji değişiminin 

gerçekleştiği sıcaklığı ölçer. Bu enerji değişimi, malzemede meydana gelen 
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değişimleri ve değişimlerin gerçekleştiği camsı geçiş, erime, kristalizayon sıcaklığı 

gibi karakteristik özelliklerinin kantitatif tayinine olanak sağlar [146]. 

Camsı geçiş sıcaklığı (Tg), tamamen amorf ya da bölgesel düzensiz yapılara sahip 

(yarı-kristalin) malzemelerin, segmental haraketlerinin durduğu diğer bir ifadeyle 

sert, katı (rijit), kırılgan özellik gösterdiği davranımdan, akışkan ya da kauçuksu 

davranıma geçiş yaptığı bölgeyi ifade eden sıcaklık olarak tanımlanır. Amorf 

malzemeler, camsı geçiş durumunda fiziksel özelliklerinde önemli değişiklikler 

gösterir ve camsı geçiş, ısıl analiz yöntemi kulanılarak ölçümü yapılan en önemli faz 

değişimlerinden biridir [146, 147]. DSC, polimerik malzemelerin camsı geçiş 

sıcaklığının tayininde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. 

Polimid toz numunelerin ve membranların camsı geçiş sıcaklıkları (Tg), DSC 

(Perkin-Elmer 4000) ile, 20 ml/dk akış hızındaki azot ortamında, 20
o
C/dk ısıtma hızı 

ile, ilki 30
o
C‟den 380

o
C‟ye, ikincisi 30

o
C‟den 420

o
C‟ye ve üçüncü ısıtma 30

o
C‟den 

450
o
C‟ye  olmak üzere üç aşamalı ısıtma uygulanarak tespit edilmiştir. Tg değerleri, 

malzemenin üçüncü ısıtmada elde edilen DSC grafiklerinden, “Half Cp 

ekstrapolasyon” yöntemi kullanılarak, belirlenmiştir.  

Her ölçüm için yaklaşık 5-10 mg numune tartılmıştır ve analiz öncesinde boş 

numune kabı kullanılarak ölçüm yapılmış ve elde edilen “baseline” grafiği numune 

kabından gelebilecek etkileri engellemek için kullanılmıştır.  

3.4.4 Gaz geçirgenlik ölçümü 

Membranların gaz geçirgenlik ölçümleri, bir sabit hacim-değişken basınç gaz 

geçirgenlik cihazında yapılmıştır. Geçirgenlik sisteminin şematik gösterimi Şekil 

3.8‟de sunulmuştur [7].  

Gaz geçirgenlik sistemi, temel olarak aşağıda sunulan bileşenlerden oluşmaktadır; 

 Gaz geçirgenliği ölçülecek membranın yerleştirildiği gaz geçirgenlik hücresi, 

 Ölçümü yapılacak gazın gaz besleme tarafındaki basıncını ölçen basınç 

transduseri, 

 Ürün haznesinde toplanan gazın basıncını ölçen transduser, 

 Besleme ve ürün tarafının basınç değerlerinin kaydedildiği veri toplama 

sistemi, 
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 Besleme gazı ve ürün tarafında toplanan gazın bileşen yüzdelerini tanımlamak 

için kullanılan Gaz Kromatografi (GC) cihazı (bu çalışmada, karışım gazlarının 

gaz geçirgenlik özellikleri ölçümediği için, GC kullanılmamıştır). 

Sabit hacim-değişken basınç  gaz geçirgenlik ölçümü yönteminde, gaz geçirgenlik 

hücresine yerleştirilen membranın gaz besleme tarafına (üst bölüm) geçirgenliği 

ölçülecek gaz belirlenen basınçta gönderilerek hücrenin üst bölümü ile öncesinde 

kalibrasyonu yapılmış sabit hacimli ürün haznesi (alt bölüm) arasında basınç farkı 

oluşturulur. Basınç farkı nedeniyle, sabit hacimli ürün haznesinde toplanan gaz, bu 

bölümde basınç artışına neden olur. Bu basınç artışının zamana karşı değişimi izlenir 

ve elde edilen veriler kullanılarak ölçümü yapılan gazın gaz geçirgenliği hesaplanır. 

 

ġekil 3.8 : Sabit hacim değişken basınç gaz geçirgenlik sisteminin şematik gösterimi [7]. 

3.4.4.1 Geçirgenlik sistemi sızıntı ölçümleri 

Gaz geçirgenlik ölçümlerinde doğru sonuçlar almak için, membranların ölçümleri 

öncesinde, sistemin sızıntı ölçümü yapılmalıdır. Tamamen sızdırmaz özellikte bir 

tarafı yapışkanlı aluminyum folyonun yapışkan yüzeyi geçirgenlik hücresinin altta 

kalan parçasına yerleştirilip  hücrenin üst parçası eklenerek hücre geçirgenlik 

sistemine bağlanmıştır. Geçirkenlik hücresinin borulara bağlantısında, hücrenin alt 

bölümündeki sızıntıları önleyecek, yeni contalar kullanılmıştır.  

Ölçümler sırasında borularda ve geçirgenlik hücresinde kalan artık gazların 

sistemden arındırılması için vakum pompası yardımıyla tüm sisteme bir gün süreyle 
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tahliye işlemi uygulanmıştır. Bir günlük boşaltma işlemi sonrasında hücrenin gaz 

besleme bölümü vakum işlemine kapatılıp uygun bir gaz seçilerek (örneğin N2 ) üst 

bölüme bu gaz belirli bir basınçta (örneğin 1000 mbar) beslenmiştir. Sızıntı 

ölçümününden doğru sonuçlar almak için ürün haznesi tarafının vakum işlemine 

yaklaşık bir gün daha devam edilmiştir. Alt bölümün tahliye işlemi tamamlandığında 

vakum işlemi sonlandırılıp ürün hanesindeki basınç değişiminin zamana karşı 

değişimi bir gün süreyle ölçülmüştür. Elde edilen veriler, membran ölçümü sırasında 

elde edilen verilerden çıkartılarak numunelerin gaz geçirgenlik hesapları yapılmıştır. 

3.4.4.2 Membran maskeleme iĢlemi 

Geçirgenlik hücresinin membranın yerleştirileceği bölümüne yetecek büyüklükte 

membran malzemesi hazırlamanın güçlüğünden dolayı gaz geçirgenlik ölçümü 

yapılacak membranlara, ölçüm öncesinde maskeleme işlemi uygulanmıştır. Daire 

şeklinde kesilen membranlar kendinden yapışkanlı sızdırmaz iki aluminyum bant 

arasına yerleştirilip olası gaz sızıntılarını önlemek için alüminyum bant ile membran 

arasında kalan alanlar epoksi yapıştırıcı ile kaplanmıştır. Bir gün içinde epoksi 

tamamiyle kurumuş ve membran ölçüme hazır hale gelmiştir. 

Bu bölümde dikkat edilmesi gereken durumlardan bir tanesi epoksi yapıştırıcının 1:1 

oranında hazırlanmasıdır. Kullanılan epoksi yapıştırıcı 2 bileşenden oluşmaktadır ve 

bu bileşenler uygun oranda karıştırılıp kısa sürede membrana uygulanmalıdır. Doğru 

oranda karışm sağlanmazsa hazırlanan epoksi ya gereğinden fazla sertlecek veya iyi 

kuruyamayarak membrana tutunması zayıf olacaktır. Bu durum membrana 

uygulanmış epoksinin etkinliğini azaltarak gaz geçirgenlik ölçümü sırasında 

membrandan ayırılmasına ve ölçüm sırasında sızıntıların artmasına neden olacaktır. 

3.4.4.3 Saf gaz geçirgenlik ölçümleri  

Gaz geçirgenlik hücresi, geçirgenlik ölçümü yapılacak membranın arasına 

yerleştirildiği iki parçadan oluşmaktadır ve her iki parçanın üzerinde, ölçüm 

sırasındaki olası sızıntıları minumuma indirmek amacıyla, lastik halka contalar 

bulunmaktadır. Geçirgenlik hücresinin şematik gösterimi Şekil 3.9‟da sunulmuştur.  

Ölçüm için maskelenmiş membran epoksili kısmı üste gelecek şekilde hücrenin alt 

parçasına yerleştirilmiştir. Hücrenin üst parçası, membranın yerleştirildiği alt 

parçanın üzerine yerleştirilip civatalar ile sıkıştırılarak hücrenin sızdırmazlığı 

sağlanmıştır. Daha sonra, hücre, geçirgenlik sistemine bağlanmıştır. Geçirgenlik 
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hücresinin borulara bağlantısında, hücrenin alt bölümündeki sızıntıları önlemesi 

amacıyla her ölçümde yeni contalar kullanılmıştır. 

 

ġekil 3.9 : Gaz geçirgenlik hücresinin şematik gösterimi. 

   (Kaynak [62]‟den adapte edilmiştir.) 

Hücreye yerleştirilen membranın gaz geçirgenlik ölçümlerine başlamadan önce membranda 

ve sistemde bulunan kalıntı çözücülerin ve gazların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak 

amacıyla, vakum pompası kullanılarak, membran dahil sistem tümüyle vakuma alınmıştır. 

Tahliye işlemi en az 5-7 saat süreyle uygulanmıştır. Tahliyenin ardından, hücrenin alt ve üst 

bölümünü birbirine bağlayan valf kapatılıp ölçümü yapılacak gaz uygun basınçta sistemin 

üst bölümüne beslenmiştir. Basınçlı gazın membrandan geçişini sağlayacak iğne vana 

yavaşca açılarak gazın mebrandan geçişi başlatılmıştır. Membrandan gaz beslemesi bir gece 

boyunca devam ettirildikten sonra sistemin alt bölümü yaklaşık 30 dakika vakuma alınmıştır. 

Vakum uygulaması sonlandırılıp ürün haznesindeki, 0.004 mbardan 10 mbara kadar olan, 

basınç değişimi izlenmiş ve veriler bilgisayarda kaydedilmiştir. Alınan bu ilk ölçümde, 

ölçümü yapılan gaz moleküllerinin membranın serbest hacimini doldurması için gereken 

süre (time lag) gözlenmiştir.  Bu sürenin sonunda gaz geçişi yatışkın hale ulaşır ve 

membranın üst bölümünde absorblanan her bir gaz molekülü, membranın alt bölümünden bir 

diğer gaz molekülünün bırakılmasını sağlar. Böylelikle sabit hacimli ürün haznesindeki 

basınç artış hızının doğrusal olarak değiştiği gözlenir. Ölçümler sırasında, bu değişim hızı 

sabitlenene dek ard arda 5 ölçüm alınmıştır.  

Bu çalışmada, her bir membranın gaz geçirgenlik ölçümleri, sırasıyla N2, CH4 ve 

CO2 gazları için, 35
o
C‟de 4000 mbar besleme basıncında, kararlı hal koşullarında 

gerçekleştirilmiştir. Sistem kararlı hale ulaştıktan sonra, elde edilen verilerin 
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tekrarlanabilirliğinden emin olmak için her membrandan en az 5 kez ölçüm 

alınmıştır. Gaz geçirgenlik hesabında son 3 ölçümden elde edilen verilerin ortalaması 

kullanılmıştır. Geçirgenlikler Eşitlik 3.2 kullanılarak hesaplanmıştır: 

𝑷𝑨 =
 𝜶𝒎−𝜶𝒍 𝑽𝒍

𝑨𝑹𝑻∆𝑷
 

 PA, her bir gaz için geçirgenlik değerini, m ölçüm boyunca ürün haznesinde 

meydana gelen basınç artış hızını, l ürün haznesindeki sızıntı değerini, V ürün 

haznesinin hacmini, l membranım kalınlığını, A membranın geçirgenlik alanını, R 

ideal gaz sabitini, T ölçümün gerçekleştiği sıcaklığı, P membranın üst ve alt 

bölümündeki basınç farkını ifade etmektedir. 

 

  

   (3.2) 
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4. SONUÇLAR ve TARTIġMA 

Bu çalışmada, farklı çözücü ortamlarında, farklı sıcaklık değerlerinde ısıl işlem 

uygulanarak hazırlanan 6FDA-DAM poliimid membranların CO2/CH4 ve CO2/N2 

ayırma özellikleri incelenmiştir. Isıl ve mekanik dayanımı yüksek filmlerin 

hazırlanabilmesi için kullanılan polimerin yeterince yüksek (< 50000) molekül 

ağırlığına sahip olması gerekir. Bu nedenle çalışmanın ilk hedefi literatürde mevcut 

sentez prosedürünün geliştirilerek yüksek molekül ağırlığına sahip 6FDA-DAM 

poliimidi sentezlenmesi olmuştur. 6FDA-DAM sentezi, 4,4 (heksafloroizopropiliden) 

difitalik dianhidrid (6FDA) ve 2,4,6-trimetil-m-fenilendiamin (DAM) monomerleri 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen 6FDA-DAM poliimidinin sırasıyla 

NMP, DMF ve THF ortamında hazırlanan çözeltilerinden, çözücülerin fiziksel 

özelliklerine uygun ön-ısıl işlem uygulanarak, döküm-evaporasyon yöntemiyle 

filmler elde edilmiştir. Hazırlanan filmler, çözücünün kaynama noktasının altında, 

üstünde ve poliimidin camsı geçiş sıcaklığına yakın olmak üzere farklı sıcaklıklarda 

ısıl işleme tabi tutulmuşlardır. Böylece, farklı ısıl ve yapısal özelliğe sahip, farklı 

miktarlarda kalıntı çözücü içeren membranlar elde edilmiş ve bu membranların gaz 

geçirgenlik özellikleri incelenmiştir. Bu bölümde belirlenen hedefler doğrultusunda 

yapılan deneysel çalışmaların sonuçları sunulacak ve tartışılacaktır.  

4.1 6FDA-DAM Sentezi ve Karakterizasyonu 

6FDA-DAM poliimidinin sentezi, tek kapta çözelti imidizasyonu yöntemiyle iki 

aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Sentezin ilk adımı olan poliamik asit oluşumu ve 

halka kapanmasının gerçekleştiği imidizasyon aşaması Fourier Transform Infrared 

Spektroskopisi (FTIR) ile izlenmiştir. Şekil 4.1‟de 6FDA-DAM poliimidine ait 

poliamik asit ve poliimid FTIR spektrumları sunulmuştur. 

Poliamik asit spektrumunda, amik asidin karakteristik absorbsiyon pikleri olan    

3488 cm
-1

 dalga boyundaki aromatik NH–C, 2924 cm
-1

 dalga boyundaki                 

O–H (–COOH), 1669 cm
-1

 dalga boyundaki C=O (–COOH) pikleri görülmektedir. 

İmidleşme adımı tamamlanıp poliimidin kurutma işlemi yapıldıktan sonra FTIR 
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analizi yapılan toz numunenin spektrumunda ise karakteristik asit piklerinin 

tamamen kaybolup imid halkasının karakteristik pikleri olan 1788 cm
-1

 ve 1728 cm
-1

 

dalga boyundaki asimetrik ve simetrik C=O gerilme pikleri ile 1358 cm
-1 

dalga 

boyundaki C–N gerilme pikinin oluştuğu gözlenmektedir. 

 

ġekil 4.1: 6FDA-DAM poliimidine ait poliamik asit (a) ve polimid (b) spektrumları. 

Mevcut ve geliştirilen sentez prosedürlerinden elde edilen poliimidlerin, Jel 

Geçirgenlik Kromotografisi (GPC) ile ölçülen molekül ağırlıkları (Mw) ve 

polidispersite indisleri (PDI) Çizelge 4.1‟de sunulmuştur. 

Çizelge 4.1: Sentezlenen poliimidlerin reaksiyon koşulları ve molekül ağırlığı değerleri. 

Polimer Mw 

(g/mol) 

PDI Reaksiyon Sıcaklığı 

(
o
C) 

Katı Konsantrasyonu 

(%) 

PI-1 

 

PI-7 

 

PI-15 

 

PI-17 

40000 

 

85000 

 

60000 

 

90000 

1.7 

 

2.0 

 

1.6 

 

1.9 

25 

 

4 

 

4 

 

4 

15 

 

15 

 

20 

 

20 

 

Reaksiyon çözeltisindeki katı (monomer) konsantrasyonunun %15 olduğu ve 

poliamik asit reaksiyonun oda sıcaklığında (25
o
C) gerçekleştirildiği mevcut sentez 

prosedüründen elde edilen PI-1 kodlu 6FDA-DAM poliimidinin molekül ağırlığı 
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40000 g/mol‟dür. Bu değer, gaz geçirgenlik ölçümlerinde kullanılacak mekanik 

dayanımı yüksek filmlerin hazırlanmasında yetersiz kalmıştır. Daha büyük zincir 

uzunluklarına sahip poliimidlerin eldesi, poliamik asit oluşum adımına etki eden 

reaksiyon parametrelerinin değiştirilmesiyle mümkün olmuştur. 

Poliamik asit oluşum hızını etkileyen en önemli parametrelerden biri reaksiyonun 

gerçekleştirildiği sıcaklıktır. Poliimid sentezine ait literatür çalışmaları düşük 

reaksiyon sıcaklıklığında yüksek molekül ağırlıklı poliamik asit eldesinin mümkün 

olduğunu göstermektedir . Poliamik asit reaksiyonu tersinir, ekzotermik bir 

reaksiyondur [64, 74]. Reaksiyon sıcaklığının düşürülmesi reaksiyon kinetiğinin, 

yüksek molekül ağırlıklı poliamik asit elde edilecek şekilde ileri reaksiyon yönüne 

kaymasını sağlayacaktır (bkz. Şekil 2.3). Bu nedenle, yeni sentez prosedüründe, 

mevcut prosedürdeki diğer parametreler sabit kalacak şekilde, poliamik asit 

reaksiyonu 4
o
C‟de gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem sonucunda elde edilen PI-7 kodlu 

poliimidin molekül ağırlığı 85000 g/mol olarak bulunmuştur. Bu değer istenilen 

nitelikte filmlerin hazırlanması için fazlasıyla yeterli olmasına rağmen sentez 

yönteminin tekrarlanabilirliği sağlanamamıştır. Bu duruma reaksiyon sırasında 

ortamda bulunan suyun neden olduğu düşünülmüştür. 

Dianhidrit monomeri, ortamda bulunan su ile reaksiyona girme yatkınlığındadır ve 

reaksiyon sonucu oluşan orto-dikarboksilik asit diaminle reaksiyona giremez. Bu 

durum polimer zincirindeki uzamayı olumsuz yönde etkileyerek düşük molekül 

ağırlığına sahip poliamik asit eldesine neden olmaktadır [76]. Su, poliamik asit 

reaksiyonu sırasında asitin imide dönüşümü ile yan ürün olarak oluşabildiği gibi asit 

reaksiyonunda suyun bulunmasına neden olan en önemli etkenlerden birisi de 

reaksiyon sırasında kullanılan çözücülerdir. Reaksiyon çözeltisindeki katı 

konsantrasyonu arttırılarak çözücüden gelebilecek su miktarı minimize edilebilir 

[78]. Sentez yönteminde reaksiyon çözeltisindeki monomer konsantrasyonu 

arttırılarak oluşabilecek yan reaksiyonlar engellenmiştir. 4
o
C‟de ve %20‟lik çözelti 

konsantrasyonunda hazırlanan PI-15 ve PI-17 poliimidlerinin molekül ağırlığı 

sırasıyla 60000 ve 90000 g/mol olarak bulunmuştur. Bu yöntem ile istenilen nitelikte 

filmler hazırlamak için gereken yüksek molekül ağırlıklı poliimidlerin elde 

edilebildiği ve aynı koşullar sağlandığı sürece sentez yönteminin tekrarlanabilir 

sonuçlar verdiği görülmüştür. 
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GPC ölçümleri sonucu elde edilen ve polimer zincir uzunluklarının polimer 

matrisindeki dağılımını ifade eden polidispersite indisinin (PDI) ideal değer olan 1‟e 

yakın olması gaz geçirgenlik ölçümleri sırasında uygulanan basınca dayanıklı, 

kırılgan olmayan filmlerin hazırlanması açısından önemlidir. Bu çalışmada 

sentezlenen poliimidlerin PDI değerleri 1-2 aralığında bulunmuştur. Bu değerler, tek 

kapta çözelti imidizasyonu yöntemiyle zincir uzunlukları oldukça tekdüze olan dar 

molekül ağırlığı dağılımına sahip polimerlerin sentezlenebildiğini göstermektedir.  

Bu çalışmada, membran malzemesi olarak PI-15 ve PI-17 poliimidleri kullanılmıştır. 

PI-15 ve PI-17 poliimidlerinin, diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) ile ölçülen 

camsı geçiş sıcaklıkları (Tg), termogravimetrik analiz (TGA) cihazı ile ölçülen ısıl 

bozunma özellikleri ve geniş açılı x-ışını difraktometresi (WA-XRD) ile ölçülen 

zincirler arası boşluk (d-spacing) değerleri Çizelge 4.2‟de sunulmuştur. 

Çizelge 4.2 : Membran sentezinde kullanılan poliimidlerin DSC, TGA ve WA-XRD sonuçları. 

Poliimid d-spacing 

(Å)  

Tg  

(
o
C) 

Toplam % Kütle Kaybı (50-550
o
C) 

  100       150      200      250      300        350       400       450       500       550 

PI-15 5.6 385 0.227    0.905   3.307    4.96     5.176     5.312     5.53     5.891     7.63    15.82 

PI-17 5.69 392 0.104    0.322   1.115    1.94     2.247     2.324    2.467    2.753    4.469   13.35 

 

PI-15 ve PI-17 poliimidlerinin 550
o
C‟ye kadar olan toplam kütle kayıpları sırasıyla 

%15.82 ve %13.35 olarak hesaplanmıştır. 300
o
C‟ye kadar olan kütle kayıpları sentez 

sonrası polimerde kalan su ve çözücü gibi safsızlıkların çıkışını göstermektedir.      

PI-15 polimerinin TGA verilerinden, suyun kaynama noktasına (100
o
C) kadar olan 

kütle kaybı oldukça azken sentez çözücüsü NMP‟nin kaynama noktasına (204
o
C) 

kadar olan kütle kaybının hızlı bir artış sergilediği görülmektedir. PI-15 ve PI-17 

poliimidlerinin aynı sıcaklık (200
o
C) için kütle kayıpları kıyaslandığında PI-15 

polimerinde hapsolan çözücü miktarının daha fazla olduğu söylenebilir. 300
o
C‟den 

450
o
C‟ye yavaş seyirde devam eden kütle kaybı ise polimerlerin Tg değerine 

yaklaşıldıkça polimer zincirlerinde hapsolan çözücünün çıkışını göstermektedir. Bu 

sıcaklıklarda gerçekleşen kütle kaybına polimerde kalan imidizasyonu 

tamamlanmamış poliamik asitlerin imidizasyonu sonucu açığa çıkan suyun 

membrandan uzaklaşması da katkıda bulunabilir. Her iki polimerde de bu sıcaklık 

aralıklarında kütle kayıplarının çok az olması polimerin imidizasyonunun yeterince 
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tamamlandığını da göstermektedir. İki polimerde de 500
o
C‟den sonra görülen hızlı 

kütle kaybı polimerin bozunmaya başladığını ve polimerlerin 500
o
C gibi yüksek 

sıcaklıklarda bozunmaya başlaması ısıl kararlılıklarının yüksek olduğunu 

göstermektedir.  

DSC analizi sonucu, PI-15 ve P-17 poliimidlerinin camsı geçiş sıcaklığı (Tg) sırasıyla 

385
o
C ve 392

o
C olarak bulunmuştur. 6FDA-DAM poliimidlerinin sahip olduğu 

yüksek Tg değerleri, DAM monomerinin fenil halkasında bulunan –CH3 gruplarının 

polimer zincir rotasyonunu engelleyerek 6FDA-DAM poliimidinin ısıl kararlılığını 

arttırdığını göstermektedir. 

4.2 Membran Karakterizasyonu 

Farklı kaynama noktasına sahip çözücülerin ve kalıntı çözücünün, membran gaz 

ayırma performansı üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla n-metil pirolidon (NMP), 

dimetilformamid (DMF) ve tetrahidrofuran (THF) çözücüleri kullanılarak 6FDA-

DAM esaslı membranlar hazırlanmıştır. Çözücülerin fiziksel özelliklerine uygun 

şekilde ön ısıl işlem uygulanarak hazırlanan 6FDA-DAM filmleri, çözücünün 

kaynama noktasının altında, üstünde ve poliimidin camsı geçiş sıcaklığına yakın 

sıcaklık değerlerinde kurutulmuş ve böylelikle membran içerisinde kalan farklı 

miktarlardaki çözücünün membran özelliklerine etkilerinin açıklanması 

hedeflenmiştir. 

NMP ve DMF çözücüleri kullanılarak hazırlanan membranlar PI-15 kodlu 

polimerden elde edilmiştir. THF‟li membranlar ise PI-17 poliimidi kullanılarak 

hazırlanmıştır. Membranların N2, CO2 ve CH4 geçirgenlikleri sabit hacim-değişken 

basınç yöntemine göre çalışan tek gaz geçirgenlik düzeneğinde ölçülmüş ve 

CO2/CH4 , CO2/N2 ideal seçicilik değerleri hesaplanmıştır. 

4.2.1 NMP kullanılarak hazırlanan membranların karakterizasyonu 

PI-15 poliimidi ile NMP ortamında, daha önce deneysel çalışma bölümünde 

belirtilen şekilde, 80, 160, 210 ve 385
o
C‟lerde ısıl işlem uygulanmış ve dolayısıyla 

her biri farklı miktarda kalıntı çözücü içeren dört adet membran hazırlanmıştır. 

Hazırlanan membranların ısıl karakterizasyonu TGA cihazı ile gerçekleştirilmiştir. 

Isıl işlem sıcaklıkları belirtilerek kodlanan  PI-15/NMP membranlarının TGA cihazı 
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ile belirlenen toplam % kütle kayıpları Çizelge 4.3‟te, membranların toplu TGA 

termogramları Şekil 4.2‟de  sunulmuştur. 

Membranların 300
o
C‟ye kadar olan kütle kayıpları incelendiğinde, 80

o
C‟de kurutulan 

PI/NMP-80 membranının toplam kütle kaybının, diğer PI/NMP membranlara kıyasla 

çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu beklenen bir durum olmakla birlikte 

çözücünün kaynama noktasından daha düşük sıcaklık değerinde hazırlanan PI/NMP-

80 membranında çok daha fazla çözücü hapsolduğunu göstermektedir. PI/NMP-80 

membranının 550
o
C‟ye kadar olan kütle kaybı da içerdiği fazla miktardaki çözücüye 

bağlı olarak daha yüksektir. 

Çizelge 4.3 : NMP ile hazırlanan 6FDA-DAM membranların TGA sonuçları. 

              a
 NMP çözücüsünün kaynama sıcaklığı 

              b
 PI-15 poliimidinin Tg değeri 

Sırasıyla çözücünün kaynama noktasının üstünde (210
o
C) ve polimerin Tg değerinde 

(385
o
C) hazırlanan PI/NMP-210, PI/NMP-385 membranlarının 300

o
C‟ye kadar olan 

kütle kaybı PI/NMP-80 numunesine kıyasla daha düşüktür. Membrana uygulanan 

yüksek kurutma sıcaklığında daha fazla çözücünün membrandan uzaklaştırılması 

mümkün olacağından, bu membranlarda hapsolan çözücü miktarının daha düşük 

olması beklenen bir sonuçtur. Diğer taraftan PI/NMP-210 ve PI/NMP-385 

membranlarına ait kütle kaybı verileri kendi içinde değerlendirildiğinde birbirine çok 

yakın sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu durum yüksek kaynama noktasına sahip 

NMP çözücüsünü membrandan uzaklaştırmak için daha uzun süreli kurutmaya 

ihtiyaç duyulduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Şekil 4.2‟de sunulan TGA termogramları incelendiğinde PI/NMP-385 membranının 

PI-15 poliimidi ve diğer PI-15/NMP membranlara kıyasla daha düşük sıcaklıkta 

bozunmaya başladığı görülmektedir. Çizelge 4.3‟te görüldüğü üzere 385
o
C‟de 

Membran Toplam Kütle Kaybı (%) (50-550
o
C) 

 100        150        204
a
      250       300       350      385

b
       450       500         550 

PI/NMP-80 

PI/NMP-160 

PI/NMP-210 

PI/NMP-385 

 

 PI-15 

0.182    1.659     5.526     8.358   10.403   11.39   11.616   11.953  13.497   21.058 

0.054     0.104    0.216     0.499    0.868    0.957   1.301     1.773     3.338    13.873 

0.246     0.682    1.394     1.911    2.362     2.69     2.92      3.576    5.313     13.726  

0.538     0.93      1.249     1.759    2.276    2.675   2.854     3.741     6.445    15.101 

0.227     0.905     3.307    4.96     5.176     5.312    5.482     5.891      7.63    15.82 
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hazırlanan membranın 550
o
C‟deki toplam kütle kaybının aynı polimer/çözücü çifti 

ile 160 ve 210
o
C sıcaklıkta hazırlanan membranlardan fazla olması bu durumu 

destekler niteliktedir. Bu durum polimerin Tg değerinde 48 saat süreyle kurutulmuş 

PI/NMP-385 membranının, maruz bırakıldığı ısıl işlem neticesinde ısıl 

dayanıklılığının azaldığı şeklinde yorumlanabilir.  

PI-15 polimidi sentez sonrası su, NMP gibi uçucu sentez safsızlıklarının 

uzaklaştırılması için 3 gün 70
o
C vakumda, 1 gün 150

o
C vakumda kurutulmuştur. Bu 

kurutma işlemi polimerdeki çözücülerin tamamen uzaklaştırılması için yetersiz 

kalmaktadır. Bu nedenle 150
o
C‟den daha yüksek sıcaklıklarda ve daha uzun süreyle 

(48 saat) ısıl işlem görmüş membranların poliimidin içerdiği çözücü miktarından 

daha az çözücü içermesi ve 80
o
C‟de kurutulan membranın aynı sıcaklık değerleri için 

poliimidden daha fazla çözücü içermesi normal bir durumdur. 

 

ġekil 4.2 : 6FDA-DAM/NMP  membranlarının toplu TGA termogramları. 

NMP çözücüsüyle hazırlanan membranların TGA analizleri neticesinde en dikkat 

çekici sonuçlar 160
o
C‟de hazırlanan PI/NMP-160 numunesine aittir. Bu numunenin 

PI/NMP-80 membranına kıyasla çözücünün kaynama noktasına daha yakın sıcaklıkta 

kurutulmasının sonucu olarak aynı sıcaklık değerleri için daha düşük kütle kaybına 

sahip olması muhtemel bir durumdur. Ancak PI/NMP-160 numunesinin daha yüksek 

sıcaklıklarda tavlanmış PI/NMP-210 ve PI/NMP-385 numunelerine kıyasla aynı 

sıcaklık değerleri için daha fazla kütle kaybına sahip olması beklenirken bu 

numunenin 300
o
C‟ye kadarki  kütle kaybı yani içerdiği çözücü miktarı oldukça azdır. 
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Bu davranımın membranın ısıl işlem sıcaklığıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu 

nedenle tekrarlanabilir olup olmadığını anlamak üzere aynı koşullarda yeni bir 

PI/NMP-160 numunesi hazırlanmış ve ilk PI/NMP-160 numunesi ile aynı koşullarda 

TGA analizi tekrarlanmıştır. İkinci numune için elde edilen sonuçların ilk numunenin 

sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Bu durumda bu membranın ısıl 

işlem sıcaklığı olan 160
o
C‟nin, 6FDA-DAM poliimidinin NMP ortamında hazırlanan 

membranları için kritik bir değer olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu durum ileriki 

bölümlerde, PI/NMP-160 membranına ait diğer karakterizasyon sonuçlarıyla birlikte 

yeniden değerlendirilecektir. 

NMP çözücüsüyle hazırlanan 6FDA-DAM poliimid membranlarının DSC ile camsı 

geçiş sıcaklıkları, WA-XRD ile d-spacing değerleri ölçülmüştür. Membranların 

yoğunlukları su-çinkoklorür-etanol çözeltisiyle doldurulmuş ve 23
o
C‟de kalibre 

edilmiş yoğunluk gradient kolonunda ölçülmüştür. Elde edilen deneysel yoğunluk 

değerleri kullanılarak Bondi grup katkısı yöntemiyle membranların kısmi serbest 

hacimleri teorik olarak hesaplanmıştır. PI-15/NMP membranlarının Tg, yoğunluk, 

kısmi serbest hacim ve d-spacing değerleri Çizelge 4.4‟te sunulmuştur. 

Membranların DSC analizinde, üç kademeli ısıtma uygulanmıştır ve Tg değerleri 

üçüncü ısıtmaya ait grafiklerden tespit edilmiştir. Membranların Tg değerlerinin     

PI-15 poliimidinin Tg değerine çok yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. Ancak 

80
o
C‟de kurutulan membranın Tg değerinin poliimidin Tg‟sinden daha düşük olduğu 

ve ısıl işlem sıcaklığı arttıkça membranların Tg‟sinin arttığı gözlenmiştir. Membran 

içerisinde kalan çözücü miktarı arttıkça, kalıntı çözücünün plastizasyon etkisinden 

kaynaklı, Tg değerlerindeki düşüş literatür verilerini desteklemektedir [23]. Aynı 

numunelerin iki kademeli ısıtma uygulanarak yapılan DSC analizlerinde plastizasyon 

etkisinin daha belirgin bir şekilde görüldüğü gözlenmiştir. Bu analizler neticesinde 

polimere kıyasla çok daha düşük membran Tg değerleri elde edilmiştir. Bunun nedeni 

DSC analizi sırasında ısıtma kademeleri arttıkça, membrandaki çözücü miktarının 

azalmasına bağlı olarak polimerin Tg‟sine yaklaşılması gösterilebilir. DSC 

analizlerinden PI/NMP-385 numunesine ait Tg değeri elde edilememiştir. Bu duruma 

uygulanan yüksek sıcaklık neticisinde membranın camsı özelliğindeki değişimlerin 

neden olduğu düşünülmektedir. NMP ortamında hazırlanan 6FDA-DAM 

membranların DSC analizi termogramları Ek-A‟da sunulmuştur. 



63 

Çizelge 4.4 : NMP ile hazırlanan 6FDA-DAM poliimid membranların Tg, yoğunluk, 

kısmi serbest hacim ve d-spacing değerleri. 

Membran   Tg (
o
C) 

   2. ısıtma    3.ısıtma 

Yoğunluk 

(g/cm
3
) 

Kısmi 

Serbest 

Hacim 

d-spacing 

(Å) 

PI/NMP-80 

PI/NMP-160 

PI/NMP-210 

PI/NMP-385 

     370.6       383.7 

     379.0       385.1 

     382.1        389 

         -              - 

1.4518 

1.4652 

1.4523 

1.5725 

0.0901 

0.0825 

0.0906 

0.0153 

5.61 

6.13 

5.99 

5.98 

 

PI/NMP membranlarına uygulanan ısıl işlem sıcaklığı arttıkça yoğunluklarının genel 

olarak arttığı ve buna bağlı olarak kısmi serbest hacimlerinin azaldığı gözlenmiştir. 

Kalıntı çözücü azaldıkça plastizasyon etkisinin azalması kısmi serbest hacimi de 

azaltıcı etki gösterir. Bu nedenledir ki polimer zincir hareketliliği azalarak gaz 

moleküllerinin membran içindeki difüzyonunu kısıtlayıcı etkiye neden olmakta ve 

buna bağlı olarak membranın gaz geçirgenliğini  azaltmaktadır [28]. Membranların 

N2, CH4 ve CO2 gazları için elde edilen geçirgenlik değerleri ve CO2/N2 ve CO2/N2 

için deal seçicilik değerleri Çizelge 4.5‟te sunulmuştur. 

Membranlara uygulanan ısıl işlem sıcaklığı arttıkça genel olarak membranların 

geçirgenlik değerlerinde belirgin bir düşüş gözlenmiştir. Bunun nedeni olarak yüksek 

sıcaklıklarda polimer zincirlerindeki hareketliliğin artmasıyla membran matrisinden 

daha fazla çözücünün uzaklaştırılmasına bağlı olarak daha sıkı paketlenen polimer 

zincirlerinin serbest hacmi azaltması gösterilebilir. Isıl işlem sıcaklığının artmasıyla 

membranların artan yoğunluklarına bağlı olarak teorik yöntemle hesaplanan kısmi 

serbest hacimlerindeki azalış bu durumu destekler niteliktedir.  

  Çizelge 4.5 : NMP ile hazırlanan 6FDA-DAM membranların N2, CH4 ve CO2 gazları için 

geçirgenlik ölçümü sonuçları. 

Membran Isıl İşlem 

Sıcaklığı 

(
o
C) 

Geçirgenlik (Barrer)  İdeal Seçicilik () 

   N2            CH4           CO2 CO2/N2       CO2/CH4 

PI/NMP-80 

PI/NMP-160            

PI/NMP-210 

PI/NMP-385 

80 

160 

210 

385 

 29.6           31.3           236 

 16.4           15.2           387 

 10.4             8.6           256 

 0.73             0.28          17.2 

        8                  7.6 

     23.6             25.5 

     25.5             30.7 

     23.6             61 
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Geçirgenlik verilerinde dikkat çekici olan PI/NMP-160 membranının CO2 

geçirgenlik değeridir. PI/NMP-80 membranına kıyasla daha yüksek sıcaklıkta 

tavlanan PI/NMP-160 membranının N2 ve CH4 geçirgenlikleri beklendiği gibi 

azalmaktadır. Bu durum kalıntı çözücü miktarının azalmasıyla çözücünün 

plastizasyon etkisinin azalması yorumunu desteklemektedir. Ancak PI/NMP-160 

membranının CO2 geçirgenliği, N2 ve CH4 geçirgenlik katsayılarının aksine, 

artmaktadır. Gaz geçirgenliklerinin membran ısıl işlem sıcaklığına bağlı değişimini 

gösteren Şekil 4.3‟te bu durum net bir şekilde görülmektedir.  

 

 

ġekil 4.3 : 6FDA-DAM/NMP membranların N2, CH4, CO2 geçirgenliklerinin 

ısıl işlem sıcaklığına bağlı değişimi. 
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 Membrandaki kalıntı çözücünün azalmasına rağmen geçirgenlikteki artış, çözücünün 

membrandaki antiplastizasyon etkisi olarak açıklanabilir [28, 31]. Aynı membranın 

kısmi serbest hacmi diğer PI/NMP membranlarına kıyasla daha küçükken polimer 

zincirleri arası boşluk büyüklüğünü ifade eden d-spacing değeri ise daha büyüktür. 

Aynı zamanda TGA analizlerinde görüldüğü üzere PI/NMP-160 membranı diğer 

membranlara kıyasla daha az kalıntı çözücü içermektedir. Bu değerler toplu olarak 

değerlendirildiğinde PI/NMP-160 membranının içerdiği çözücü miktarının kritik 

değerin altına inerek serbest hacim boşluk büyüklüğünü arttırdığı ve bu boşluk 

büyüklüğünün N2 ve CH4 gazlarına kıyasla CO2 molekülleri için daha seçici hale 

geldiği şeklinde yorumlanabilir. 

Membranlarda hapsolan kalıntı çözücü miktarındaki değişimin membranın CO2/CH4 

ve CO2/N2 gaz çiftleri için hesaplanan ideal seçicilik değerlerinde de dikkate değer 

değişikliklere neden olduğu gözlenmiştir. Membranların, serbest hacimlerinin 

azalmasına bağlı olarak,  CO2/N2 ve CO2/CH4 seçiciliklerinin geçirgenlik azaldıkça 

genel olarak arttığı görülmektedir. Ancak PI/NMP-80 membranının, CO2/N2 ve 

CO2/CH4 gaz çiftleri için seçicilik değerleri birbirine çok yakınken ısıl işlem 

sıcaklığının artmasıyla aynı gaz çiftleri için seçicilik değerleri arasındaki fark 

büyümüştür. Diğer bir ifadeyle kalıntı çözücünün giderilmesi CO2/CH4 seçiciliği 

üzerinde daha etkili olmuştur. Bu durum Şekil 4.4‟te net bir şekilde görülmektedir. 

Membranın daha büyük CO2/CH4 seçiciliğine sahip olması membranının boşluk 

büyüklüğü dağılımına bağlı olarak gaz molekülerinin membrandaki difüzyon hızına 

dayandırılabilir. Camsı polimerik membranlarda gaz moleküllerinin difüzyonu gazın 

büyüklüğüne yani kinetik çapına bağlıdır. Membran matrisindeki boşlukların 

büyüklüğü arttıkça gaz moleküllerinin membran içindeki hareketi kolaylaşır. Buna 

bağlı olarak daha büyük gaz molekülleri membrandan kolaylıkla geçeceği için 

membran seçiciliği de düşecektir. Ayrımı yapılan gazlardan CH4‟ün kinetik çapı  

CO2 ve N2‟den daha büyüktür. Bu bilgiler doğrultusunda  membrana uygulanan ısıl 

işlem sıcaklığının artmasıyla uzaklaşan çözücülerin oluşturduğu boşlukların CO2 ve 

N2 moleküllerinin geçişine olanak tanıyacak kadar büyük, CH4 molleküllerinin 

hareketini kısıtlayacak kadar küçük olduğu söylenebilir. 
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  ġekil 4.4 : 6FDA-DAM/NMP membranlarının CO2/N2 ve CO2/CH4  seçiciliklerinin 

ısıl işlem sıcaklığına bağlı değişimi. 

4.2.2 DMF kullanılarak hazırlanan membranların karakterizasyonu 

PI-15 poliimidi ile DMF ortamında, daha önce deneysel çalışma bölümünde 

belirtilen şekilde, 80, 160 ve 385
o
C‟de ısıl işlem uygulanmış her biri farklı miktarda 

kalıntı çözücü içeren üç adet membran hazırlanmıştır. Hazırlanan membranların ısıl 

kararlılığı TGA cihazı ile ölçülmüştür. Isıl işlem sıcaklıkları belirtilerek kodlanan PI-

15/DMF membranlarının TGA cihazı ile belirlenen toplam % kütle kayıpları Çizelge 

4.6‟da, membranların toplu TGA termogramları ise Şekil 4.5‟te sunulmuştur. 

Çizelge 4.6 : DMF ile hazırlanan 6FDA-DAM membranların TGA sonuçları. 

Membran Toplam Kütle Kaybı (%) (50-550
o
C) 

100     153
a 
    200     250     300     350     385

b
     450      500       550 

PI/DMF-80 

PI/DMF-160                         

PI/DMF-385 

 

PI-15 

0.166    1.423    4.051    6.165    7.504     8.151     8.460      8.981   10.874     18.700 

0.175    0.632    1.460    2.160    2.370     2.738     3.113      4.115    6.652      15.686 

0.105    0.271    0.398    0.405    0.520     0.604     0.917      4.005    9.015      17.884 

0.227    0.905     3.307    4.96     5.176     5.312     5.482      5.891     7.63         15.82 

             a
 DMF çözücüsünün kaynama sıcaklığı 

             b
 PI-15 poliimidinin Tg değeri 

Membranların 300
o
C‟ye kadar olan kütle kayıpları incelendiğinde, çözücünün 

kaynama noktasından daha düşük sıcaklıkta kurutulan PI/DMF-80 membranının 

toplam kütle kaybı, PI/DMF-160 ve PI/DMF-385 membranlarına kıyasla çok daha 
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yüksek olduğu görülmektedir. PI/NMP-80 membranına benzer şekilde, çözücünün 

kaynama noktasının altındaki sıcaklıkta hazırlanan PI/DMF-80 membranında fazla 

miktarda çözücünün hapsolduğu görülmüştür. Ancak aynı polimer/çözücü bileşimine 

sahip PI/NMP-80 ve PI/DMF-80 membranlarının TGA verileri kıyaslığında, NMP 

ile hazırlanan membranın daha fazla çözücü içerdiği görülmektedir. Bu durumun en 

basit açıklaması DMF çözücüsünden daha yüksek kaynama noktasına sahip NMP 

çözücüsünün membrandan daha zor uzaklaştırılabileceğidir. Bu nedenledir ki 

PI/DMF-80 membranının aynı sıcaklık değerleri için toplam kütle kaybı PI/NMP-80 

membranına kıyasla daha azdır.  

ġekil 4.5 : 6FDA-DAM/DMF  membranlarının toplu TGA termogramları. 

Çözücünün kaynama noktasının üstünde (160
o
C) ve polimerin Tg değerinde (385

o
C) 

hazırlanan PI/DMF-160 ve PI/DMF-385 membranlarının 300
o
C‟ye kadar olan kütle 

kaybı PI/DMF-80 numunesine kıyasla daha düşüktür. TGA verilerinden PI/DMF 

membranlara uygulanan ısıl işlem sıcaklığı arttıkça membranda kalan çözücü 

miktarının azaldığı görülmektedir. Ancak PI-15 poliimidi ve membranların 385
o
C ve 

450
o
C‟deki kütle kayıpları incelendiğinde PI/DMF-385 membranının kütle kaybında 

hızlı bir artış gözlenmektedir. Bu durum, Şekil 4.5‟te sunulan TGA termogramında 

da görüldüğü üzere, PI/DMF-385 membranının 400-450
o
C aralığında bozunmaya 

başlaması şeklinde yorumlanabilir. Benzer durum NMP ile hazırlanan membranlarda 
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da gözlenmektedir ancak PI/NMP-385 numunesi, PI/DMF-385 membranına kıyasla, 

daha yüksek sıcaklıkta bozunmaya başlamaktadır. Bu durum çözücünün kaynama 

noktası ile poliimidin Tg sıcaklığında membrana uygulanan ısıl işlem sıcaklığı 

arasındaki fark azaldıkça elde edilen membranın ısıl kararlılığının daha yüksek 

olacağı şeklinde yorumlanabilir. Kaynama noktası NMP ve DMF‟ten daha düşük 

olan THF çözücüsüyle hazırlanan membranlarda da benzer durum gözlenmiştir. Bu 

konu Bölüm 4.2.3‟te yeniden incelenecektir.  

DMF çözücüsüyle hazırlanan 6FDA-DAM poliimid membranlarının DSC ile camsı 

geçiş sıcaklıkları, WA-XRD ile d-spacing değerleri ölçülmüştür. Membranların 

yoğunlukları su-çinkoklorür-etanol çözeltisiyle doldurulmuş ve 23
o
C‟de kalibre 

edilmiş yoğunluk gradient kolonunda ölçülmüştür. Elde edilen deneysel yoğunluk 

değerleri kullanılarak Bondi grup katkısı yöntemiyle membranların kısmi serbest 

hacimleri teorik olarak hesaplanmıştır. PI-15/DMF membranlarının Tg, yoğunluk, 

kısmi serbest hacim ve d-spacing değerleri Çizelge 4.7‟de sunulmuştur.  

Çizelge 4.7 : DMF ile hazırlanan 6FDA-DAM membranların Tg, yoğunluk, kısmi 

serbest hacim ve d-spacing değerleri. 

Membran Tg (
o
C) 

  2. ısıtma      3. ısıtma 

Yoğunluk 

(g/cm
3
) 

Kısmi 

Serbest Hacim 

d-spacing 

(Å) 

PI/DMF-80 

PI/DMF-160 

PI/DMF-385 

 373.7       384.4 

 369.6      380.4 

        -             - 

1.4542 

1.4452 

1.5658 

0.0894 

0.0950 

0.0195 

5.79 

6.16 

5.74 

 

DSC analizi sonucunda, PI/NMP membranların gösterdiği davranıma benzer şekilde, 

membranda hapsolmuş kalıntı çözücü etkisiyle PI/DMF-80 ve PI/DMF-160 

membranlarının hazırlandıkları PI-15 poliimidinin Tg‟sinden daha küçük Tg 

değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Ancak daha düşük sıcaklıkta kurutulan 

PI/DMF-80 numunesinin Tg değerinin DMF‟in kaynama noktasının üstünde bir 

sıcaklıkta kurutulan PI/DMF-160 numunesinden daha büyük olduğu görülmektedir. 

DMF ortamında hazırlanan 6FDA-DAM membranların DSC analizi sonucu elde 

edilen termogramları Ek-A bölümünde sunulmuştur.  

Membranların yoğunluklarında ise önce azalma sonrasında ise artış ve buna paralel 

olarak da kısmi serbest hacimlerinde önce artış sonra dikkate değer bir azalış 
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görülmektedir. Bununla birlikte PI/DMF-80 ve PI/DMF-385 numunelerinin d-

spacing değerlerinin hazırlandıkları PI-15 polimidininkine yakın bir değerde  olduğu  

ancak PI/DMF-160 membranın daha büyük d-spacing değerine sahip olduğu 

görülmektedir. Elde edilen veriler, gaz geçirgenlik değerleriyle birlikte 

incelendiğinde, membranlara hapsolmuş DMF çözücüsünün etkisi, ısıl işlem 

sıcaklığındaki değişime bağlı olarak, membranlarda plastizasyondan antiplastizasyon 

davranımına değişim gösterdiği söylenebilir. PI-15/DMF membranlarının N2, CH4 ve 

CO2 gazları için elde edilen geçirgenlik değerleri ve CO2/CH4 ve CO2/N2 için ideal 

seçicilik değerleri Çizelge 4.8‟de sunulmuştur. 

Çizelge 4.8 : DMF ile hazırlanan 6FDA-DAM membranlarının N2, CH4 ve CO2 için 

tek gaz geçirgenlik ölçümü sonuçları. 

Membran Isıl İşlem 

Sıcaklığı 

(
o
C) 

Geçirgenlik (Barrer)  İdeal Seçicilik () 

 N2              CH4          CO2 CO2/N2       CO2/CH4 

PI/DMF-80 

PI/DMF-160            

PI/DMF-385 

80 

160 

385 

11.3           11.3          248 

13.9           11.8          299 

1.05            0.37          25 

        22               21.9 

       21.6            25.4 

       23.9            67.8 

Membranlara uygulanan ısıl işlem sıcaklığı arttıkça membranların CO2, N2 ve CH4 

gazları için geçirgenlik değerlerinde önce artış sonra  belirgin bir düşüş gözlenmiştir. 

Bu davranım Şekil 4.6‟da net bir şekilde ortaya konmuştur. PI/DMF-160 

membranının geçirgenlik artışı serbest hacim değişimiyle açıklanabilir. Uygulanan 

ısıl işlem neticisinde PI/DMF-160 membranındaki serbest hacmin artışı gazların 

membrandaki difüzyonunu kolaylaştırarak membranın geçirgenliğini de attırmıştır. 

Geçirgenlik değerlerindeki artış N2 ve CO2 için daha belirginken CH4 için çok daha 

azdır. Bu farklılığa membran içindeki serbest hacim boşluk büyüklüklerindeki 

farklılığın neden olması olası bir durumdur. PI/DMF-160 membranının d-spacing 

değerindeki artış bu yorumu destekler niteliktedir. Çözücünün plastizasyon 

davranımı polimer zincirlerinin hareketliliğini arttırarak polimer zincirleri arasındaki 

boşluklarda (polimerin serbest hacim fazlasında) hapsolan çözücü miktarını 

arttırmıştır. Uygulanan ısıl işlem neticesinde çözücünün uzaklaşmasıyla oluşan 

büyük boşluklar CH4 moleküllerine kıyasla daha küçük kinetik çapa sahip N2 ve CO2 

moleküllerinin geçiğini kolaylaştırmıştır. 
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ġekil 4.6 : 6FDA-DAM/DMF membranların N2, CH4, CO2 geçirgenliklerinin 

ısıl işlem sıcaklığına bağlı değişimi. 

PI/DMF-385 membranının geçirgenlik değerleri incelendiğinde, her bir gaz için 

geçirgenliğinin dikkate değer şekilde azaldığı görülmektedir. Polimerin Tg değerinde 

hazırlanan bu membranda camsı geçiş sıcaklığına ulaşan polimer zincirlerinin 

hareketliliğin artışıyla daha fazla çözücünün membran matrisinden uzaklaştırıldığı ve 

membranın soğuması sırasında polimer zincirlerinin daha sıkı paketlenerek serbest 

hacmi azalttığı buna bağlı olarak gaz geçirgenliklerini düşürdüğü düşünülmektedir. 
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PI/DMF-385 membranının yoğunluğundaki artışa paralel kısmi serbest hacmindeki 

azalış bu yorumları desteklemektedir. 

PI/NMP membranlarının seçiciliğindeki değişime benzer şekilde PI/DMF 

membranlarda hapsolan kalıntı çözücü miktarındaki değişime bağlı olarak  CO2/CH4 

ve CO2/N2 gaz çiftleri için ideal seçicilik değerlerinde dikkate değer değişiklikler 

gözlenmiştir. PI/DMF-80 membranının, CO2/N2 ve CO2/CH4 gaz çiftleri için 

seçicilik değerleri birbirine çok yakınken ısıl işlem sıcaklığının artmasıyla aynı gaz 

çiftleri için seçicilik değerleri arasındaki fark büyümüştür. Yine PI/NMP 

membranlarına benzer davranımla kalıntı çözücünün giderilmesi CO2/CH4 seçiciliği 

üzerinde daha etkili olmuştur. Bu durum Şekil 4.7‟de net bir şekilde görülmektedir. 

PI-15 poliimidinin Tg değerinde ısıl işlem gören PI/DMF-385 membranındaki serbest 

hacim azalışı gaz geçirgenliklerini azaltırken hızlı çözücü çıkışıyla membran 

matrisinde oluşan boşlukların büyüklüğündeki değişime bağlı olarak CO2 ve N2 için 

daha seçici boşluklar oluşurken CH4 moleküllerinin membran içindeki difüzyonu 

sınırlandırılmıştır. Bu nedenle CO2/N2 seçiciliğinde büyük değişimler gözlenmezken 

CO2/CH4 seçiciliğinde dikkate değer bir atış gözlenmiştir. 

 

ġekil 4.7 : 6FDA-DAM/DMF membranlarının CO2/N2 ve CO2/CH4  seçiciliklerinin 

ısıl işlem sıcaklığına bağlı değişimi. 

4.2.3 THF kullanılarak hazırlanan membranların karakterizasyonu 

THF ortamında hazırlanan membranlar PI-17 poliimidi kullanılarak hazırlanmıştır. 

Bu nedenle PI-17/THF membranlarının karakterizasyon verileri poliimidin molekül 

ağırlığı ve Tg gibi özellikleri de dikkate alınarak incelenmiştir. PI-17 poliimidi ile 
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THF ortamında, daha önce deneysel çalışma bölümünde belirtilen şekilde 30, 80 ve 

385
o
C‟de ısıl işlem uygulanmış herbiri farklı miktarda çözücü içeren üç adet 

membran hazırlanmıştır. Isıl işlem sıcaklıkları belirtilerek kodlanan PI-17/THF 

membranlarının TGA cihazı ile belirlenen toplam % kütle kayıpları Çizelge 4.9‟da, 

membranların toplu TGA termogramları Şekil 4.8‟de sunulmuştur. 

Çizelge 4.9 : THF ile hazırlanan 6FDA-DAM membranların TGA sonuçları. 

Membran Toplam Kütle Kaybı (%) (50-550
o
C) 

 67
a
     100     150     200     250     300     350     392

a
     450     500      550 

PI/THF-30 

PI/THF-80 

PI/THF-385 

 

PI-17 

0.077   0.38   1.876    4.491   7.165   8.431    9.176    9.641   10.39    12.12    19.993 

0.009    0.096   0.266   0.779   2.001   3.104    3.924   4.437   5.133    6.787   15.161 

0.037    0.192   0.352   0.378   0.426   0.497    0.669   1.00     3.561    8.246   17.913    

            0.104   0.322   1.115    1.94    2.247    2.324    2.467    2.753   4.469     13.35 

              a THF  kaynama sıcaklığı 
              b PI-17 poliimidinin Tg değeri 

Membranların 300
o
C‟ye kadar olan kütle kayıpları incelendiğinde, çözücünün 

kaynama noktasından daha düşük sıcaklıkta kurutulan PI/THF-30 membranının 

toplam kütle kaybının, PI/THF-80 ve PI/DMF-385 membranına kıyasla çok daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Çözücünün kaynama noktasının altındaki sıcaklıkta 

hazırlanan PI/THF-30 membranında, PI/NMP-80 ve PI/DMF-80 numunelerine 

benzer şekilde, fazla miktarda çözücünün hapsolduğu görülmüştür.  

TGA verilerinden PI/DMF membranlara uygulanan ısıl işlem sıcaklığı arttıkça 

membranda kalan çözücü miktarının azaldığı görülmektedir. Ancak PI-17 

poliimidinin ve membranların 392
o
C ve 450

o
C‟deki kütle kayıpları incelendiğinde 

PI/THF-385 membranının kütle kaybında hızlı bir artış gözlenmektedir. Bunun 

nedeni Şekil 4.8‟de sunulan TGA termogramından da görüldüğü üzere PI/THF-385 

membranının 400-450
o
C aralığında bozunmaya başlamasıdır. Benzer durum NMP ve 

DMF ile hazırlanan membranlarda da gözlenmektedir. Ancak PI/THF-385 numunesi, 

PI/DMF-385 membranıyla benzer şekilde, PI/NMP-385 numunesinden daha düşük 

sıcaklıkta bozunmaya başlamaktadır. Bu durum daha önce açıklanan çözücünün 

kaynama noktası ile poliimidin Tg sıcaklığında membrana uygulanan ısıl işlem 

sıcaklığı arasındaki fark azaldıkça elde edilen membranın ısıl kararlılığının daha 

yüksek olacağı şeklindeki yorumu desteklemektedir.  
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ġekil 4.8 : 6FDA-DAM/THF  membranlarının toplu TGA termogramları. 

THF çözücüsüyle hazırlanan 6FDA-DAM poliimid membranlarının DSC ile camsı 

geçiş sıcaklıkları, WA-XRD ile d-spacing değerleri ölçülmüştür. Membranların 

yoğunlukları su-çinkoklorür-etanol çözeltisiyle doldurulmuş ve 23
o
C‟de kalibre 

edilmiş yoğunluk gradient kolonunda ölçülmüştür. Elde edilen deneysel yoğunluk 

değerleri kullanılarak Bondi grup katkısı yöntemiyle membranların kısmi serbest 

hacimleri teorik olarak hesaplanmıştır. PI-17/THF membranlarının Tg, yoğunluk, 

kısmi serbest hacim ve d-spacing değerleri Çizelge 4.10‟da sunulmuştur.  
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Çizelge 4.10 : THF ile hazırlanan 6FDA-DAM poliimid membranların Tg, yoğunluk, kısmi 

serbest hacim ve d-spacing değerleri. 

Membran    Tg (
o
C) 

 2. ısıtma     3. ısıtma 

Yoğunluk 

(g/cm3) 

Kısmi Serbest 

Hacim 

d-spacing 

(Å) 

PI/THF-30 

PI/THF-80 

PI/THF-385 

369.17       383.33 

373.13      385.22 

      -                 - 

1.5552 

1.4810 

1.5027 

0.0262 

0.0726 

0.0590 

5.7 

5.6 

6.17 

 

DSC analizleri sonucunda, PI-15/NMP ve PI-15/DMF membranlarının gösterdiği 

davranıma benzer şekilde, membranda hapsolmuş kalıntı çözücü etkisiyle PI/THF-30 

ve PI/THF-80 membranlarının hazırlandıkları PI-17 poliimidinin Tg‟sinden daha 

küçük Tg değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanada bu membranların 

Tg‟lerinin, PI-15/NMP numunelerine benzer şekilde, ısıl işlem sıcaklığı arttıkça 

arttığı gözlenmiştir. Membranların yoğunluklarında ise, PI-15/DMF  membranların 

gösterdiği davranıma benzer şekilde, önce azalma sonrasında ise artış buna paralel 

olarak da kısmi serbest hacimlerinde önce artış sonra bir azalış görülmektedir. Ancak  

yoğunluk ve kısmi serbest hacimdeki bu değişimler DMF ile hazırlanan 

membranların değişimlerinden çok daha büyük ve belirgindir. Çözücünün kaynama 

sıcaklığının üstünde ısıl işleme tabi tutulan PI/THF-80 numunesinin kısmi serbest 

hacmindeki artış PI/THF-30 membranının kısmi serbest hacmine nazaran daha 

fazladır. Bununla birlikte PI/THF-30 ve PI/THF-80 numunelerinin d-spacing 

değerlerinin hazırlandıkları PI-17 polimidininkine yakın bir değerde olduğu ancak 

PI/THF-385 membranın daha büyük d-spacing değerine sahip olduğu görülmektedir.  

PI-17/THF membranlarının N2, CH4 ve CO2 gazları için elde edilen geçirgenlik 

değerleri ve CO2/N2 ve CO2/N2 gaz çiftleri için ideal seçicilik değerleri Çizelge 

4.11‟de sunulmuştur. Karakterizasyon sonuçları geçirgenlik verileriyle birlikte 

değerlendirildiğinde, ısıl işlem sıcaklığındaki değişime bağlı olarak membranlarda 

hapsolmuş THF çözücüsünün PI/THF-30 membranındaki plastizasyon etkisinin 

PI/THF-80 membranında antiplastizasyon davranımına değişim gösterdiği 

söylenebilir. 
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Çizelge 4.11 :  THF ile hazırlanan 6FDA-DAM membranların N2, CH4 ve CO2  

      gazları için geçirgenlik ölçümü sonuçları. 

Membran Kurutma 

Sıcaklığı 

(
o
C) 

Geçirgenlik (Barrer)  İdeal Seçicilik () 

 N2         CH4        CO2 CO2/N2       CO2/CH4 

PI/THF-30 

PI/THF-80            

PI/THF-385 

30 

80 

385 

  7.4          6.7          188 

14.1        12.8          282 

  3.7          1.4            67 

      25.4              28.3 

     19.9              21.9 

     20.5              46.6 

 

Serbest hacmindeki büyük artışa bağlı olarak PI/THF-80 membranının CO2, N2 ve 

CH4 gazları için geçirgenlik değerlerinde dikkate değer bir artış gözlenmektedir. Bu 

davranım Şekil 4.9‟ta belirgin bir şekilde görülmektedir. NMP ile hazırlanan 

membranlarda karşılaşılan antiplastizasyon etkisi sadece CO2 geçirgenliğine etki 

ederken, DMF ile hazırlanan membranlarda bu etki CO2‟nin yanı sıra N2 gazının 

geçirgenliğinde de artışa neden olmuştur. Bu iki çözücüden farklı olarak THF 

çözücüsünün plastizasyon etkisi üç gazın da geçirgenliklerini belirgin şekilde 

arttırmıştır. 

Geçirgenlik artışına bağlı olarak seçicilik değerleri NMP ve DMF membralarda 

artışa neden olurken PI/THF membranlarda azalış yönünde etki etmiştir. Bunun en 

belirgin nedeni PI/THF membranlarının CO2 geçirgenliğindeki artışın diğer iki gaza 

kıyasla daha az olmasıdır. Serbest hacimdeki artışa ek olarak serbest hacimdeki 

boşluk büyüklüğü dağılmının dar olması bu durumun nedeni olarak gösterilebilir. 

PI/THF-80 membranındaki benzer boşluk büyüklükleri üç gazın da geçişini 

kolaylaştırarak membranın CO2 gazı için seçici-geçirgen özelliğini azalttığı 

söylenebilir. PI/THF-385 membranının geçirgenlik değerleri incelendiğinde her bir 

gaz için geçirgenliğinin dikkate değer bir azalma gösterdiği görülmektedir. Bu durum 

NMP ve THF ortamında hazırlanan ve polimerin Tg değerinde ısıl işlem uygulanan 

membranların davranımına paralellik göstermektedir.  

PI/NMP  ve PI/DMF membranlarının seçiciliğindeki değişime benzer şekilde PI/THF 

membranlarda hapsolan kalıntı çözücü miktarındaki değişime bağlı olarak  CO2/CH4 

ve CO2/N2 gaz çiftleri için ideal seçicilik değerlerinde dikkate değer değişiklikler 

gözlenmiştir. Antiplastizasyon etkisiyle PI/THF-80 membranının, CO2/N2 ve 

CO2/CH4 gaz çiftleri için seçicilik değerleri birbirine çok yaklaşırken ısıl işlem 
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sıcaklığının artmasıyla aynı gaz çiftleri için seçicilik değerleri arasındaki fark 

büyümüştür. Yine PI/NMP ve PI/DMF membranlarına benzer davranımla, Tg 

değerine yakın ısıl işlem uygulamasıyla kalıntı çözücünün giderilmesi CO2/CH4 

seçiciliği üzerinde daha etkili olmuştur.  Bu durum Şekil 4.10‟da net bir şekilde 

görülmektedir.  

 

      ġekil 4.9 :  6FDA-DAM/THF membranların N2, CH4, CO2 geçirgenliklerinin ısıl işlem 

        sıcaklığına bağlı değişimi. 
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PI/DMF-385 membranındaki serbest hacim azalışı gaz geçirgenliklerini azaltırken 

hızlı çözücü çıkışıyla membran matrisinde oluşan boşlukların büyüklüğündeki 

değişime bağlı olarak CO2 ve N2 için daha seçici boşluklar oluşurken CH4 

moleküllerinin membran içindeki difüzyonu sınırlandırılmıştır. Bu nedenle CO2/N2 

seçiciliğinde değişiklik olmazken CO2/CH4 seçiciliğinde dikkate değer bir atış 

gözlenmiştir. 

 

ġekil 4.10 :  6FDA-DAM/THF membranlarının CO2/N2 ve CO2/CH4  seçiciliklerinin ısıl 

     işlem sıcaklığına bağlı değişimi. 

4.3 Membranların Ayırma Performanslarının Değerlendirilmesi 

6FDA-DAM membranların saf gaz geçirgenlikleri esas alınarak belirlenen CO2/CH4 

ve CO2/N2 gaz çiftleri için ayırma performansı Robeson grafiği olarak ta bilinen 

geçirgenlik-seçicilik grafikleri üzerinde üzerinde daha iyi değerlendirilebilir.  

NMP ortamında hazırlanan 6FDA-DAM membranlarının CO2/CH4 ve CO2/N2 gaz 

çiftleri için ayırma performansı Şekil 4.11‟de sunulan Robeson grafiği üzerinde 

görülmektedir. Membranların CO2/N2 ve CO2/CH4 seçiciliklerinin geçirgenlik 

azaldıkça genel olarak arttığı bu grafikte de açıkça görülmektedir. Diğer taraftan 

CO2/N2 ve CO2/CH4 gaz çiftleri için PI/NMP-80 membranının seçicilik değerleri 

birbirine çok yakınken ısıl işlem sıcaklığının artmasıyla aynı gaz çiftleri için seçicilik 

değerleri arasındaki fark büyümüştür. Diğer bir ifadeyle kalıntı çözücünün 

giderilmesi CO2/CH4 seçiciliği üzerinde daha etkili olmuştur.  Membranın daha 

büyük CO2/CH4 seçiciliğine sahip olması membranının boşluk büyüklüğü 

dağılımındaki değişime dayandırılmıştır. Membrana uygulanan ısıl işlem sıcaklığının 
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artmasıyla uzaklaşan çözücülerin oluşturduğu boşlukların CO2 ve N2 moleküllerinin 

membrandaki difüzyonunu kısıtlamayacak kadar büyük, CH4 molleküllerinin 

hareketini kısıtlayacak kadar küçük olduğu düşünülmüştür. Bu durum PI/NMP-385 

numunesinde belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

NMP ile hazırlanan membranlarda en dikkat çekici davranımı PI/NMP-160 

numunesi göstermiştir. PI/NMP-80 membranına kıyasla daha yüksek sıcaklıkta ısıl 

işlem gören PI/NMP-160 membranının N2 ve CH4 gazları için, beklenenle uyumlu 

şekilde, geçirgenliği azalırken CO2 geçirgenliği artmıştır. Membrandaki kalıntı 

çözücünün azalmasına rağmen geçirgenlikteki artış çözücünün membrandaki 

antiplastizasyon  etkisi olarak değerlendirilmiştir. Aynı zamanda TGA sonuçlarından 

PI/NMP-160 membranın diğer membranlara kıyasla daha az kalıntı çözücü içerdiği 

ve d-spacing değerinin diğer membranlardan daha büyük olduğu görülmüştür. Bu 

durumun PI/NMP-160 membranının içerdiği çözücü miktarının kritik değerin altına 

inmesiyle serbest hacim boşluk büyüklüğünü arttırdığı ve bu boşluk büyüklüğünün 

N2 ve CH4 gazlarına kıyasla CO2 gaz moekülleri için daha seçici hale gelmesinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

  

ġekil 4.11 : 6FDA-DAM/NMP membranlarının seçiciliklerinin CO2 geçirgenlik 

değerlerlerine göre değişiminin Robeson grafiğinde gösterimi.  

DMF ortamında hazırlanan 6FDA-DAM membranlarının CO2/CH4 ve CO2/N2 gaz 

çiftleri için ayırma performanslarındaki değişim Şekil 4.12‟de sunulan Robeson 

grafiği üzerinde görülmektedir. PI/NMP membranlarının seçiciliğindeki değişime 
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benzer şekilde, PI/DMF membranlarının CO2/CH4 ve CO2/N2 gaz çiftleri için 

seçicilik değerleri arasındaki farkın, uygulanan ısıl işlem sıcaklığının artmasıyla 

büyüdüğü görülmüştür. Yine PI/NMP membranlarına benzer davranımla kalıntı 

çözücünün giderilmesi CO2/CH4 seçiciliği üzerinde daha etkili olmuştur.      

PI/DMF-385 membranındaki serbest hacim azalışı gaz geçirgenliklerini azaltırken 

hızlı çözücü çıkışıyla membran matrisinde oluşan boşlukların büyüklüğündeki 

değişime bağlı olarak CO2 ve N2 için daha seçici boşluklar oluşurken CH4 

moleküllerinin membran içindeki difüzyonu sınırlanmıştır.  

 

ġekil 4.12 : 6FDA-DAM/DMF membranlarının seçiciliklerinin CO2 geçirgenlik 

değerlerlerine göre değişiminin Robeson grafiğinde gösterimi. 

 

THF ortamında hazırlanan 6FDA-DAM membranlarının CO2/CH4 ve CO2/N2 gaz 

çiftleri için ayırma performansları Şekil 4.13‟te sunulan Robeson grafiği üzerinde 

sunulmuştur. PI/DMF-385 membranındaki düşük kısmi serbest hacim değeri gaz 

geçirgenliklerini azaltırken, hızlı çözücü çıkışıyla membran matrisinde CO2 ve N2 

için daha seçici boşluklar oluştuğu ve CH4 moleküllerinin membran içindeki 

difüzyonunun sınırlandığı düşünülmüştür. Bu nedenle CO2/N2 seçiciliğinde 

değişiklik olmazken CO2/CH4 seçiciliğinde dikkate değer bir atış gözlenmiştir.  
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ġekil 4.13 : 6FDA-DAM/THF membranlarının seçiciliklerinin CO2 geçirgenlik 

         değerlerlerine göre değişiminin Robeson grafiğinde gösterimi. 

Sonuç olarak, membran üretimi sırasında uygulanan son ısıl işlem sıcaklığının ve 

buna bağlı olarak membranlarda hapsolan kalıntı çözücü miktarındaki değişimin 

membranın CO2/CH4 ve CO2/N2 gaz çiftleri için ayırma performansında dikkate 

değer değişikliklere neden olduğu görülmuştür.  Çözücünün ve ısıl işlem sıcaklığının 

6FDA-DAM poliimidinin serbest hacmi ve zincir paketlenmesi üzerinde önemli 

farklar yarattığı belirlenmiştir. Bu farkların gaz moleküllerinin kinetik çaplarına bağlı 

olarak farklı gaz çiftleri üzerinde farklı etkiler yarattığı anlaşılmaktadır. 
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5. VARGILAR ve ÖNERĠLER 

Bu çalışmada 6FDA-DAM poliimid membranların CO2/CH4 ve CO2/N2 ayırma 

özellikleri üzerine ısıl işlem sıcaklığı ve kalıntı çözücünün etkisi incelenmiştir. 

6FDA-DAM poliimidi, 4,4-(heksafloroizopropiliden) difitalik dianhidrit (6FDA) ve 

2,4,6-trimetil-m-fenilen diamin (DAM) monomeri kullanılarak tek kapta çözelti 

imidizasyonu yöntemiyle sentezlenmiştir. Üstün ısıl ve mekanik özelliklere sahip ve 

kırılgan olmayan membranlar hazırlayabilmek için polimerin yüksek molekül 

ağırlığına sahip olması gerekir. Poliamik asit oluşumunu etkileyen katı 

konsantrasyonu ve reaksiyon sıcaklığı parametrelerinde yapılan değişiklikler 

sonucunda yeterince yüksek molekül ağırlığına sahip 6FDA-DAM poliimidi elde 

edilmiştir. Geliştirilen sentez yöntemi kullanılarak elde edilen polimerlerin              

n-metilpirolidon (NMP), dimetilformamid (DMF) ve tetrahidrofuran (THF) 

ortamında hazırlanan çözeltilerinden, çözücülerin fiziksel özelliklerine uygun ön ısıl 

işlem uygulanarak filmler hazırlanmıştır. Bu filmlere çözücünün kaynama noktasının 

altındaki, üstündeki ve polimerin camsı geçiş sıcaklığına yakın sıcaklıklarda ısıl 

işlem uygulanarak farklı ısıl ve yapısal özelliğe sahip, farklı miktarlarda çözücü 

içeren membranlar elde edilmiştir. 

Hazırlanan membranların ısıl özellikleri diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) ve 

termogravimetrik analiz (TGA), zincirler arası uzaklığın bir ifadesi olan “d-spacing” 

değerleri ise geniş açılı X-ışını difraktometresi (WA-XRD) ile belirlenmiştir. 

Membranların yoğunlukları yoğunluk gradient kolonunda ölçülmüş ve bu yoğunluk 

değerleri kullanılarak, membranların kısmi serbest hacimleri teorik olarak Bondi 

grup katkısı yöntemiyle hesaplanmıştır. Membranların CH4, N2, CO2 saf gaz 

geçirgenlik ölçümleri bir sabit hacim-değişken basınç gaz geçirgenlik sisteminde 

gerçekleştirilmiş ve geçirgenlik katsayıları ve CO2/CH4, CO2/N2 ideal seçicilik 

değerleri hesaplanmıştır. Bu bölümde çalışma sonucunda elde edilen vargılar ve 

bundan sonra bu konuda yapılacak çalışmalar için bazı öneriler sunulmuştur.  
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Membranlarda hapsolan kalıntı çözücü miktarındaki değişimin membranın CO2/CH4 

ve CO2/N2 gaz çiftleri için ayırma performansında dikkate değer değişikliklere neden 

olduğu gözlenmiştir.  

NMP çözüsüyle hazırlanan membranların gaz geçirgenliklerinin uygulanan ısıl işlem 

sıcaklığının artmasıyla genel olarak azaldığı gözlenmiştir. Çözücünün kaynama 

noktasının altında hazırlanan PI/NMP-80 membranında daha fazla çözücü 

hapsolduğu ve bu membranın her bir gaz için geçirgenlik değerinin diğer 

membranlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun membrandaki 

kalıntı çözücünün plastize edici davranımından kaynaklandığı düşünülmüştür. 

 PI/NMP membranlarına uygulanan ısıl işlem sıcaklığı arttıkça membranların artan 

yoğunluğuna bağlı olarak kısmi serbest hacimleri azalmıştır. Bu azalış polimerin 

Tg‟sinde hazırlanan PI/NMP-385 membranında çok belirgindir. Uygulanan ısıl işlem 

sıcaklığının artmasına bağlı olarak membrandaki kalıntı çözücünün azalmasıyla 

plastizasyon etkisinin azalması ve daha sıkı paketlenen polimer zincirlerinin kısmi 

serbest hacmi azaltmasıyla gaz molekülerinin membran içindeki difüzyonunu 

kısıtlaması membranların gaz geçirgenliklerini düşürmüştür. 

DMF ile hazırlanan membranlarda, uygulanan ısıl işlem sıcaklığı arttıkça 

membranların CO2, N2 ve CH4 gazları için geçirgenlik değerlerinde önce artış sonra  

belirgin bir düşüş gözlenmiştir. PI/DMF-160 membranındaki geçirgenlik artışı, 

membrandaki kalıntı çözünün kritik değere ulaşarak antiplastizasyon etkisi 

göstermesi olarak değerlendirilmiştir. PI/DMF-160 membranın geçirgenlik 

değerlerindeki artış CO2 gazı için daha belirginken CH4 için çok daha azdır. Bu 

farklılığa membran içindeki serbest hacim boşluk büyüklüklerindeki farklılığın 

neden olduğu düşünülmüştür. Uygulanan ısıl işlem neticesinde çözücünün 

uzaklaşmasıyla oluşan büyük boşluklar CH4 moleküllerine kıyasla daha küçük 

kinetik çapa sahip CO2 moleküllerinin geçiğini kolaylaştırmıştır. Bu durumda 

PI/DMF-160 membranının CO2 için daha seçici-geçirgen özellik kazandığı 

düşünülmektedir.  

Polimerin Tg değerinde hazırlanan PI/DMF-385 membranının, PI/NMP-385 

membranına benzer şekilde, her bir gaz için geçirgenliğinde dikkate değer bir azalma 

görülmüştür. Bu duruma camsı geçiş sıcaklığına ulaşan polimer zincirlerinin soğuma 
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sırasında daha sıkı paketlenerek serbest hacmi azaltmasının neden olduğu 

düşünülmektedir. 

THF ortamında PI-17 poliimidi ile hazırlanan membranlarda, PI-15/DMF 

membranlarındaki davranıma benzer şekilde ısıl işlem sıcaklığının artışına bağlı 

olarak geçirgenlik değerleri önce artmakta sonra azalmaktadır. Diğer taraftan 

membranların kısmi serbest hacimlerindeki değişimler DMF ile hazırlanan 

membranlara kıyasla çok daha büyük ve belirgindir. Serbest hacimindeki büyük 

artışa bağlı olarak PI/THF-80 membranının CO2, N2 ve CH4 gazları için geçirgenlik 

değerlerinde dikkate değer bir artış gözlenmiştir. Bu durumun PI/THF-80 

membranındaki benzer boşluk büyüklüklerinin üç gazın geçişini kolaylaştıracak 

kadar büyük olmasıyla mümkün olabileceği düşünülmektedir. Antiplastizasyon 

etkisiyle PI/THF-80 membranının, CO2/N2 ve CO2/CH4 gaz çiftleri için seçicilik 

değerleri birbirine çok yaklaşırken ısıl işlem sıcaklığının artmasıyla aynı gaz çiftleri 

için seçicilik değerleri arasındaki farkın büyümesinin bu durumu desteklediği 

düşünülmektedir. Yine PI/NMP ve PI/DMF membranlarına benzer davranımla, Tg 

değerine yakın ısıl işlem uygulamasıyla kalıntı çözücünün giderilmesi CO2/CH4 

seçiciliği üzerinde daha etkili olmuştur.  

Üç farklı çözücü ortamında hazırlanan 6FDA-DAM membranlarının uygulanan ısıl 

işlem neticisinde sahip oldukları kalıntı çözücü miktarına bağlı olarak gaz ayırma 

özelliklerindeki değişimlerin toplu değerlendirmesi yapıldığında ortaya çıkan 

sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 

 TGA verilerinden, hazırlandıkları polimerin Tg değerine yakın sıcaklıklarda ısıl 

işlem gören PI/NMP-385, PI/DMF-385 ve PI/THF-385 membranlarının 

bozunma sıcaklıklarının daha düşük sıcaklıklarda ısıl işlem gören membranlara 

kıyasla daha düşük olduğu görülmüştür. Uygulanan ısıl işlem sıcaklığı arttıkça 

membranda kalan çözücü miktarının azaldığı görülmektedir. Ancak     

PI/NMP-385 numunesinin bozunma sıcaklığının PI/THF-385 ve PI/DMF-385 

membranlarına kıyasla daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu durum çözücünün 

kaynama noktası ile poliimidin Tg sıcaklığında membrana uygulanan ısıl işlem 

sıcaklığı arasındaki fark azaldıkça elde edilen membranın ısıl kararlılığının 

daha yüksek olacağı düşüncesini desteklemektedir. 
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 DSC analizleri sonucunda, PI-15/NMP ve PI-15/DMF ve PI-17/THF 

membranlarında hapsolan kalıntı çözücü etkisiyle hazırlandıkları polimerin 

Tg‟sinden daha küçük Tg değerlerine sahip odukları ve uygulanan ısıl işlem 

sıcaklığı arttıkça bu değerlerin polimerin Tg‟sine yaklaştığı tespit edilmiştir. 

 NMP ile hazırlanan membranlarda karşılaşılan antiplastizasyon etkisi sadece 

CO2 geçirgenliğine etki ederken, DMF ile hazırlanan membranlarda bu etki 

CO2‟nin yanında N2 gazının geçirgenliğinde de artışa neden olmuştur. Bu iki 

çözücüden farklı olarak THF çözücüsünün antiplastizasyon etkisi üç gazın da 

geçirgenliklerini belirgin şekilde arttırmıştır. Geçirgenlik artışına bağlı olarak 

seçicilik değerleri NMP ve DMF membralarda artışa neden olurken PI/THF 

membranlarda azalış yönünde etki etmiştir. Bunun en belirgin nedeninin 

PI/THF membranlarının CO2 geçirgenliğindeki artışın diğer iki gaza kıyasla 

daha az olması serbest hacimdeki artışa ek olarak serbest hacimdeki boşluk 

büyüklüğü dağılmının dar olmasının bu duruma nedeni olduğu 

düşünülmektedir.  

 Her üç çözücüyle, polimerin Tg‟sine yakın sıcaklıkta (385
o
C) hazırlanan 

membranların N2, CH4, CO2 geçirgenlikleri incelendiğinde, membranların 

CO2/CH4 seçiciliğinin CO2/N2 seçiciliğinden daha büyük olduğu tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak bu membranların CO2 ayırma performansının CO2/N2  

gaz karışımına nazaran CO2/CH4 gaz çifti için daha etkili olduğu gözlenmiştir. 

Bu çalışma sonucunda, 6FDA-DAM poliimid membranlara uygulanan ısıl işlem 

sıcaklığının ve buna bağlı olarak membranda kalan çözücü miktarının membranın ısıl 

ve morfolojik özellikleri ile gaz ayırma performansına, hazırlandıkları çözücülerin 

özelliklerine göre, değişen etkilerde bulunduğu saptanmıştır. Bu etkilerin daha net 

açıklanabilmesi membranların çözünürlük ve difüzyon özelliklerindeki değişimin 

ayrı ayrı incelenmesiyle mümkün olacaktır. Bu nedenle çalışmanın devamında 

membranların CO2, CH4 ve N2 adsorpsiyonu ölçümleri yapılmalıdır.  

Çalışmada teorik olarak hesaplanan kısmi serbest hacimlerin deneysel olarak elde 

edilmesi membranların serbest hacim boşluklarının büyüklüğündeki ve membran 

içindeki dağılımındaki değişimin gözlenmesi açısından önemlidir. PALS (positron 

annihilation lifetime spectroscopy) tekniği ile bu değişimleri belirlemek mümkündür.  
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Bu çalışmada NMP, DMF ve THF ortamlarında polimerin Tg değerinde ısıl işlem 

uygulanarak hazırlanan membranlarının Tg değerlerinin tespiti DSC analiziyle 

mümkün olmamıştır. Membrandaki kalıntı çözücü etkisinin daha iyi anlaşılabilmesi 

için bu değerlerin daha net görülebileceği dinamik mekanik analiz (DMA) ölçümleri 

yapılmalıdır.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlar neticesinde belirli kritik sıcaklık değerlerinde 

membrandaki kalıntı çözücünün plastizasyon davranımından antiplastizasyon 

davranıma geçiş yaptığı görülmüştür. Belirlenen daha farklı sıcaklık değerlerinde 

hazırlanan membran numunelerinin karakterizasyonunun ve gaz geçirgenlik 

ölçümlerinin yapılması bu etkilerin sınırlarının belirlenmesi açısından önem 

taşımaktadır.  

Bu çalışmada hazırlanan membranların CO2/CH4 ve CO2/N2 gaz çiftleri için saf gaz 

geçirgenliklerinin oranı olarak hesaplanan ideal seçicik değerlerleri belirlenmiştir. 

Gerçek seçiciliklerinin tespit edilebilmesi için gaz ayırma ölçümlerinin gaz 

karışımları ile gerçek ayırma koşullarında test edilmesi gerekir. CO2 moleküllerinin 

değişen basınç değerlerinde membranı plastize ederek gaz ayırma performansını 

düşürmesi bilenen bir durumdur. Farklı çözücülerde hazırlanan membranlarda bu 

etkinin incelenmesi 6FDA-DAM esaslı membranlar için en uygun çözücünün seçimi 

açısından önem arz etmektedir.  
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EKLER 

EK A Hazırlanan Membranların DSC Analizi Grafikleri 

Bu bölümde 6FDA-DAM poliimidi ile NMP, DMF ve THF ortamında hazırlanan 

membranların diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) analizi sonucu elde edilen 

grafikleri sunulmuştur. 

 

ġekil A.1 : PI-15/NMP-80 membranının iki kademeli ısıtma prosedürü ile elde 

edilen DSC termogramı. 

 

ġekil A.2 : PI-15/NMP-80 membranının üç kademeli ısıtma prosedürü ile elde edilen 

DSC termogramı. 
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ġekil A.3 : PI-15/NMP-160 membranının iki kademeli ısıtma prosedürü ile elde 

edilen DSC termogramı. 

 

ġekil A.4 : PI-15/NMP-160 membranının üç kademeli ısıtma prosedürü ile elde 

edilen DSC termogramı. 
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ġekil A.5 : PI-15/NMP-210 membranının iki kademeli ısıtma prosedürü ile elde 

edilen DSC termogramı. 

 

 

 

ġekil A.6 : PI-15/NMP-210 membranının üç kademeli ısıtma prosedürü ile elde 

edilen DSC termogramı. 
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ġekil A.7 : PI-15/DMF-80 membranının iki kademeli ısıtma prosedürü ile elde 

edilen DSC termogramı. 

 

ġekil A.8 : PI-15/DMF-160 membranının üç kademeli ısıtma prosedürü ile elde 

edilen DSC termogramı. 
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ġekil A.9 : PI-15/DMF-160 membranının iki kademeli ısıtma prosedürü ile elde 

edilen DSC termogramı. 

 

ġekil A.10 : PI-15/DMF-160 membranının üç kademeli ısıtma prosedürü ile elde 

edilen DSC termogramı. 
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ġekil A.11 : PI-17/THF-30 membranının iki kademeli ısıtma prosedürü ile elde 

edilen DSC termogramı. 

 

ġekil A.12 : PI-17/THF-30 membranının üç kademeli ısıtma prosedürü ile elde 

edilen DSC termogramı. 
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ġekil A.13 : PI-17/THF-80 membranının iki kademeli ısıtma prosedürü ile elde 

edilen DSC termogramı. 

 

 

ġekil A.14 : PI-17/THF-80 membranının üç kademeli ısıtma prosedürü ile elde 

edilen DSC termogramı. 
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