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Resumo: Os processos de separação de gases com membranas requerem a utilização
de  membranas  densas,  visando  obter  maior  eficiência  de  separação.  O processo  de
inversão de fases por imersão-precipitação é o processo mais utilizado para obtenção de
membranas anisotrópicas com pele densa.  No entanto,  no processo de separação de
gases deve-se considerar a plastificação da membrana promovida por gases como o
dióxido de carbono, indicando  a  importância do desenvolvimento de novos materiais,
capazes  de  manter  suas  propriedades  de  transporte  e  seletividade.  Neste  trabalho,
membranas na forma de fibras ocas submetidas a diferentes condições de tratamento
térmico foram avaliadas por análise dinâmico-mecânica.  As fibras ocas apresentaram
especialmente variação proporcional ao aumento da taxa de aquecimento, mostrando-se
bastante sensíveis a esta variável.
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Abstract:  In  order  to  obtain  a  satisfactory  performance,  gas  separation  membrane
processes require a dense layer. Phase inversion by immersion-precipitation is widely
applied  for  preparing anisotropic  membranes  with  a dense toplayer.  Nevertheless,  in
membrane gas separation process, membrane plasticization due to the presence of some
gases  such  as  carbon  dioxide,  which  indicates  the  importance  of  new  materials
development able to keep membrane transport properties and selectivity. In this work,
hollow  fiber  membranes  undertreated  by  using  different  thermal  conditions  were
evaluated  by  dynamic  mechanical  analysis.  Hollow  fiber  specially  presented  direct
variation as function of heating rate.
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1. Introdução

As membranas anisotrópicas poliméricas com pele densa, integral ou composta, são
as mais aplicadas para o processo de separação de gases.  A técnica que apresenta o maior
sucesso no preparo de membranas é a de inversão de fases. Nesta técnica, uma solução
polimérica  é  induzida  à  separação  de  fases,  por  alterações  na  sua  composição  ou
temperatura. No caso da inversão de fases por imersão-precipitação, a solução polimérica
é imersa em um banho de precipitação constituído de um não-solvente, ou uma mistura
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solvente  /  não  solvente,  miscíveis  em todas  as  proporções.  Desta  forma,  o  solvente
difunde para o banho de precipitação e o não-solvente do banho difunde para a solução,
levando  à  precipitação  do  polímero.  Face  ao  número  de  variáveis  envolvidas,  a
precipitação por imersão permite  uma grande flexibilidade e,  consequentemente,  uma
ampla  variedade  de  morfologias  para  as  membranas  obtidas,  sendo  o  método  mais
amplamente  utilizado  e  investigado.  Como  desvantagem  do  uso  de  membranas
poliméricas para separação de gases, deve-se considerar que alguns gases promovem o
inchamento  da  matriz  polimérica  e  a  perda  da  seletividade  e,  eventualmente,  das
propriedades mecânicas da membrana. Desta forma, há necessidade do desenvolvimento
de novos materiais, mais resistentes, capazes de manter suas propriedades de transporte e
seletividade em condições mais severas de operação.

O tratamento térmico de membranas poliméricas previamente obtidas por inversão de
fases  torna-se  uma  alternativa  para  obtenção  de  membranas  com  maior  resistência
mecânica,  quando comparada às suas precursoras,  com custo de produção inferior  às
membranas inorgânicas. As membranas submetidas ao tratamento podem ser preparadas a
partir de membranas na forma de fibras ocas, as quais apresentam a vantagem de serem
auto-suportadas  e  permitirem uma alta  densidade  de  empacotamento.  Neste  trabalho,
algumas condições de tratamento foram aplicadas à fibras ocas poliméricas previamente
preparadas pelo processo de inversão de fases por imersão-precipitação. As membranas
foram avaliadas por análise dinâmico-mecânica. 

2. Metodologia Experimental

As  fibras  ocas  desenvolvidas  foram  extrusadas  por  fiação  úmida,  utilizando  o
processo  de  inversão  de  fases  por  imersão-precipitação,  conforme  descrito  no  item
anterior.  Soluções  poliméricas  de  poliéterimida  (PEI)  (General  Electric),foram
extrusadas, com imersão no banho de precipitação, constituído de água microfiltrada. As
fibras ocas preparadas por inversão de fases foram submetidas a diferentes condições de
tratamento térmico. Em seguida, as membranas antes e após o tratamento térmico foram
caracterizadas por Análise Dinâmico Mecânica (DMA) (Q800 -Perkin Elmer). Os testes
foram realizados à temperatura ambiente.

3. Resultados

As fibras ocas obtidas após o tratamento térmico foram caracterizadas por Análise
Dinâmico-Mecânica  (DMA).   As Figuras  1 a  3  mostram a  avaliação das  fibras  ocas
comparando a fibra oca original com as fibras ocas submetidas ao tratamento térmico
variando a taxa de aquecimento, a temperatura e o tempo de estabilização. As fibras ocas
obtidas  por  tratamento  térmico  a  400°C,  não  apresentaram  resistência  mecânica  e
romperam durante o teste.
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Figura 1: Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) das fibras ocas antes e após tratamento
térmico. Variação da temperatura de estabilização (°C).  Tempo de estabilização de 60

minutos. Taxa de aquecimento de 3,0 °C/min.

Figura 2: Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) das fibras ocas antes e após tratamento
térmico. Variação do tempo de estabilização (min).  Temperatura de estabilização de 250

°C. Taxa de aquecimento de 3,0 °C/min. 

Figura 3: Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) das fibras ocas antes e após tratamento
térmico. Variação do Taxa de aquecimento (°C/min). Tempo de estabilização: 60 min. 
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Figura 4: Foto das fibras ocas após tratamento térmico a 250, 300 e 400 °C,  submetidas
ao teste de Análise Dinâmico-Mecânica(DMA).

Os  resultados  de  DMA  indicam  que,  para  uma  mesma  força  aplicada,  o
deslocamento é bem maior para a fibra sem tratamento, quando comparado com as fibras
ocas  submetidas  ao  tratamento  térmico,  em  todas  as  variações  de  condições  de
tratamento, sugerindo a maior resistência das fibras ocas tratadas. Por outro lado, a fibra
oca submetida ao tratamento de 400°C tornou-se mais frágil, e não resistiu ao teste de
DMA, indicando que existe um ponto máximo de temperatura que promova um aumento
da resistência da fibra. As fibras ocas apresentaram variação diretamente proporcional ao
aumento  da  taxa  de  aquecimento,  mostrando-se  bastante  sensíveis  a  esta  variável.  A
Figura 4 apresenta uma foto das amostras  das  membranas  após o teste  de DMA.  A
diferença de coloração das fibras após o tratamento térmico de 250 para 300 e 400°C,
mostra visualmente o efeito do tratamento térmico.

4. Conclusões

Fibras  ocas  de  PEI  obtidas  pela  técnica  de  inversão  de  fases  por  imersão-
precipitação foram caracterizadas por DMA (Análise Dinâmico-Mecânica). Os resultados
indicam que foi possível obter fibras ocas de PVDF com maior resistência à deformação
quando  comparada  às  fibras  sem  tratamento  térmico.  em  particular,  em  função  do
aumento da temperatura de estabilização.
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