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  دهیکچ

ن یهدف از ا. گردد یان آور در سالمت انسان میباعث اثرات ز یدنیدر آب آشام کیآرسن یآلودگ :نه و هدفیزم
  .باشد یم یدنیدر آب آشام کیحذف آرسن يبرا وسکند اسمز معیفرآ ییارآک یابیپژوهش، ارز

پژوهش در . بوده است یو از نوع مطالعات تجرب یشگاهیآزما ين پژوهش بر اساس داده هایروش انجام ا :یروش بررس
ره انجام ک CSMت کساخت شر TE 2521مدل  یچید با مدول مارپیآم یوس از جنس پلکاسمز مع ییلوت غشایپا کی

 ی، بررسکیوس در حذف آرسنکمز معستم اسیرد سکشگاه، عملیم در آزمایمحلول ارسنات سد يپس از آماده ساز. گرفت
مختلف  يتر، و سپس در غلظت هایگرم در ل یلیم 2/0 يمختلف با غلظت ورود يو دماها pHرات فشار، ییر تغیتاث. شد
در واحد  يان عبوریجر( يس عبورکزان فالیدر هر حالت م. قرار گرفت یابیمورد ارز کیحذف آرسن ییارآک يروبر 

اربامات انجام شد و درصد کو یت يل دیات يبه روش نقره د کیمقدار آرسن يریاندازه گ. شداز غشا اندازه گرفته ) سطح
  .دین گردییحذف آن تع

نچ مربع، غلظت در یپوند بر ا 190ستم در فشار حدود یرد سکعمل ينه یط بهیانگر شرایج حاصل نماینتا :افته های
 8  تا  6 ي در محدوده pHگراد و یسانت يدرجه  35تا  25تر، دما در محدوده یگرم در ل یلیم 5/0تا  2/0 يمحدوده 

ش دما یافزا. ستم و راندمان آن نداشتیرد سکدر عمل یر چندانیبه غشا، تاث يدر آب ورود کیغلظت آرسن. باشد یم
رد کس و عملکدر فال یر چندانیتاث يمحلول ورود pH. در راندمان آن شد یش نسبیستم و افزایرد سکموجب بهبود عمل

  .م بودکآرسنات موجود، نسبتاً  يونهایل کن به علت شییپا يها pHن راندمان حذف در کیستم نداشت، لیس یکیرلدیه

  .باشد یدرصد م 99ش از یستم، تا بیرد سکعمل ينه یط بهیدر شرا کیراندمان حذف آرسن :يریجه گینت

  )RO(وس کاسمز مع يصاف ساز ي، غشایدنیه آب آشامی، تصفکیحذف آرسن :يدیلکواژگان 

  

  

  



  مقدمه

ن عنصر با یا. باشد یم 92/74آن  یو جرم اتم 33آن  یعدد اتم. است ین عنصر گروه پنجم جدول تناوبیسوم کیآرسن
 8/1ن یزم يه در پوست کیزان آرسنیم. شود یافت میعت یدر طب یو آل یز به صورت معدنیمختلف و ن يت هایظرف

  افتیره یو غ يبالت، سرب، روکر مس، ینظ یا فلزاتیب با گوگرد و یکلوگرم بوده، معموالً به صورت تریکگرم در  یلیم
از  کیآرسن). 1(گردد  یاستفاده م ي، صنعت و متالوژکیترونک، الیکپزش ،ي، دامداريشاورزکن عنصر در یاز ا. شود یم

 يماده  کی کیآرسن. گردد یوارد منابع آب م یصنعت يپساب ها يه ی، تخلیها و مواد معدن یانکق حل شدن یطر
ن  یهمچن. تر است یار سمیآن بس یل معدنکآن از ش ینوع آل. است SHگروه  يم هایآنز يو بازدارنده  یتجمع ،یسم

آن  ]  Arsenate)آرسنات([ یتیتر از نوع پنج ظرف یثر اوقات سمکدر ا ]  Arsenite)تیآرسن( [ یتیسه ظرف کیآرسن
بودن آن، به ز یت و مخاطره آمیل سمی، به دلینیر زمیز يدر آب، به خصوص آب ها کیرسنآ یآلودگ). 19و2(باشد  یم

تر یگرم در ل یلیم 2تا  1مقدار آن در حد  یعیطب يدر آب ها. در جوامع مختلف مطرح است یل اساسکمش کیعنوان 
سازمان  يم بندیبر اساس تقس). 4(شود  یجاد سرطان میعنصر سبب ان یمدت ا یمصرف طوالن). 3(گزارش شده است 

ر یبات غیکتر  IARC([ International Association on Research Cancer([قات سرطان یتحق ین المللیب
ژه یو به یدنیآب آشام مهم ينده ین عنصر به عنوان آالیا). 5(قرار دارند ) انسان يسرطان زا برا( 1در گروه  کیآرسن یآل

    کیرسنمرتبط با آ يهایماریطر ابتال به بون ها نفر در خیلیم ین نواحیدر ا. شناخته شده است یجنوب يایآس یدر نواح
رهنمود ). 5و  7(رده است کر کتر ذیرو گرم در لکیم 10تا  5را حدود  کیحد مجاز آرسن USEPA). 6(باشند  یم

WHO ن شده در استاندارد ییثر مجاز تعکه حداک یدر حال). 1و  8(باشد  یتر میگرم در ل یلیم 01/0 کیآرسن يبرا
ن یرسنات سخت تر است، بنابراآت از یرسنآحذف  یعیطب يه در آبهاکنیل ایبه دل). 9(تر است یروگرم در لکیم 5ران یا

حذف،  یند اصلیه قبل از فرآیش تصفیپ يمرحله  کی ی، طیدنیحذف از آب آشام يزان باالیبه م یابیدست يبرا
حذف  يبرا یفمختل يروش ها). 10(شود  یرسنات اقدام مآد شده و سپس نسبت به حذف یسکرسنات اآت به یسنآر
، يتوان به انعقاد، صاف ساز ین آنها میه از بکوجود دارد  یدنین شده در آب آشامییبه حدود تع یابیو دست کیرسنآ

ب خود را دارند یا و معایدام مزاکه هر کره نمود اشا ییغشا يندهایون، فرآی، تبادل فعال ينای، آلومکبا آه يساز کسب
به . باشد یم یدنیاز آب آشام کیحذف آرسن يوس براکاسمز مع ییند غشاین پژوهش، استفاده از فرآیهدف از ا). 11(
  .شده است یبررس يآب ورود يو دما pH، فشار، کیرسنر غلظت آیمختلف، نظ ير پارامتر هاین منظور تاثیا

  یروش بررس

از نوع  ییو اجرا یستم عملیس کیو  یشگاهیآزما يت آن بر اساس داده هایپژوهش با توجه به ماهن یروش انجام ا
 irregular fractionن تعداد نمونه ها، روش ییمورد استفاده به منظور تع يروش آمار. بوده است یمطالعات تجرب

design ق نرم افزار یطر زا Design Expert Ver 7.0.1 ز یآنال يوابسته و مستقل برا يرهایبر اساس متغ. بوده است
به صورت سه ) Run(شات در هر دوره ینمونه بوده است، آزما 24برابر با ) و غلظت pHفشار، دما، (ره یمتغ دچن يآمار

ون و یانجام شده، رگرس يآمار يتست ها ).ه استشد ینمونه بررس 72در مجموع . (انجام شده است) Triple( ییتا
  .باشد یم یهمبستگ



مدل ) (RO(وس کاسمز مع یچیمارپ يغشامورد استفاده  يغشا. و ساخته شد یطراح ییلوت غشایاول پا يدر مرحله 
TE 2521(ت ک، ساخت شرCSM ن غشا اصطالحاً یا. باشد یره مکTFC د یآم یشود و از جنس پل یده مینام)PA (

متر  1/1نچ، و سطح فعال و موثر آن یا 75/0ه یتغذ ينچ، قطر لوله یا 5/2نچ، قطر آن یا 21طول غشا . است یشارژ منفبا 
لوت عبارت یپا یاصل يگر اجزاید. باشد یعب در روز  مکمتر م 1/1غشا، معادل  یاسم يس عبورکزان فالیم. مربع است

ل کدر ش. باشد یج میارترکلتر یو ف یو خروج يمخزن آب ورود ترو موتور، بارومتر،کوس، پمپ، الکاسمز مع ياز غشا
  .نشان داده شده است لوتیان در پایاگرام جرید 1 يماره ش

  

  

سپس با توجه به غلظت . دین گردییمختلف تع يس آب مقطر در فشارهاکلوت، ابتدا فالیپا يپس از نصب و راه انداز
و از آب شهر، ) 12(تر در نظر گرفته شد یگرم در ل یلیم 2/0غلظت شور، ک يمناطق آلوده  یدنیدر آب آشام کیآرسن

 يدر فشارها کیاز غشا و درصد حذف آرسن يس عبورکزان فالیر پارامترها، میبا ثابت نگه داشتن سا. دیه گردیته
ن فشار ییتعدر مرحله سوم، با . شد يریاندازه گ) Psi(نچ مربع یپوند بر ا 210و  190، 160، 130، 100مختلف  یاتیعمل
ن یینه تعیبه ي، غلظت و دماpHشده و  یبررس يحذف غشا ییاراکدر  pHر غلظت، دما و ی، تاث)Psi 190(نه یبه

م یتنظ 10و  5/8، 7، 5/5، 4 يهاpHدر  کیدریلرکد یه شده، با استفاده از سود و اسیته يمحلول ها pHر یمقاد. دیگرد
 يوپل دار و دماسنج در دماهاکتر ترمویرات دما با استفاده از هییتغ. ه شدندر پارامترها ثابت نگهداشتیسا. دیت گردیو تثب
و با داشتن سطح  يعبور ین با به دست آوردن دبیهمچن. دیت گردیم و تثبیگراد تنظیدرجه سانت 40و  35، 30، 25، 20

ر کالزم به ذ. شد يریگ از غشا اندازه) Q/A(  يس عبورکزان فالیسازنده، م يارخانه کارائه شده توسط  يفعال غشا
 يان عبوریاز جر ی، حجم مشخصیخروج یدب يجهت محاسبه . از فلومتر استفاده شد يورود ین دبییتع يه براکاست 

ن غلظت ییستم، پس از تعیراندمان س. شد يریمدرج اندازه گ يورنومتر و استوانه کزمان مشخص توسط  کیاز غشا، در 
م یبا استفاده از آرسنات سد يمحلول ورود). 13(محاسبه شد  یبه غشا و غلظت خروج يمحلول ورود

)Na2HAsO4.7H2O (گرم  یلیم 2و  5/1، 1، 5/0، 2/0تر در غلظت یل 200لن به حجم یات یاز جنس پل یدر مخزن



ل یات ي، روش نقره دیو خروج ياز ورود یبرداشت يدر نمونه ها کیآرسن يریروش اندازه گ. ه شدیته کیتر آرسنیدر ل
نانومتر توسط  520زان جذب در طول موج یدر تمام مراحل، م). AsB -3500استاندارد متد (باشد  یاربامات مکو یت يد

در  کیا، خوانده شد و راندمان حذف آرسنکیساخت آمر S 550مدل  UV-VISم یالمر دبل ب -نیکتروفتومترپرکاسپ
از  کیان نسبت به هر یس جرکو فال ییارآکمربوط به  يآخر، نمودارها يدر مرحله ). 14(ط مختلف بدست آمد یشرا
 .دیط فوق رسم گردیشرا

  افته های

، )psi 190 )01/0=αفشار  يده ستم در محدوینه سیط بهیج بدست آمده، شرایشات انجام شده و نتایبا توجه به آزما
در محدوده  pHو ) α=05/0(گراد، یسانت يدرجه  30تا  25 يدما در محدوده  ،)α=05/0(تر یگرم در ل یلیم 2/0غلظت 

از غشا، با توجه  يس عبورکن فالیو همچن کیغشا در حذف آرسن ییاراکرات فشار بر ییر تغی، تاث1در نمودار . بود 8تا  6
ز یان نیس جرکش فشار، فالیه از نمودار مشخص شده است، با افزاک يهمانطور. ، آورده شده استیاتیط عملیبه شرا

  .مم راندمان حذف وجود داردیزکنچ مربع، مایپوند بر ا 210تا  190ن در فشار حدود یهمچن. ابدی یش میافزا

  
اسمز  يتوسط غشا ير فشار محلول ورودییبا تغ ياز محلول ورود کیو راندمان حذف آرسن يس عبورکرات فالییتغ: 1نمودار 

  )TE 2521 )mg/L 2/0 =CAS،C  ̊ 25=T ،9/6 =pHوس کمع

  

معادل  pHگراد و یسانت يدرجه  25 ي، دماpsi 190 یاتیان در فشار عملیس جرکر غلظت بر راندمان حذف و فالیتاث
  ر قابلیتاث يدر محلول ورود کیرات غلظت آرسنییه تغکشود  ی، مالحظه م2با توجه به نمودار . شد یبررس 9/6



تر یگرم در ل یلیم 5/0تا  2/0 يغلظت ها يندارد، در محدوده  کیس و راندمان حذف آرسنکزان فالیدر م يمالحظه ا
ر ییرد غشا با تغکعمل 3ن در نمودار یهمچن. م داشتیوجود خواهم يستم را با توجه به استانداردهایرد سکن عملیبهتر

  .آورده شده است کیفشار و غلظت در حذف آرسن
  

  
اسمز  يتوسط غشا يمحلول ورود غلظتر ییبا تغ ياز محلول ورود کیو راندمان حذف آرسن يس عبورکرات فالییتغ: 2نمودار 

  )TE 2521 )psi 190  =P،C  ̊ 25=T ،9/6 =pHوس کمع

  

 

        TE 2521وس کاسمز مع يتوسط غشا يورود مختلف يدر غلظت هار فشار ییبا تغ کیراندمان حذف آرسن سهیمقا: 3نمودار 
)C  ̊ 25=T ،9/6 =pH(  



 psi 200رد در هر حالت کفشار عمل. باشد یم کیغشا جهت حذف آرسن ییاراکبر  pHر یتاث ينشان دهنده  4 نمودار
 ين در محدوده کیگردد، ل یجاد نمیا يس عبورکزان فالیدر م یر چندانییتغ يمحلول ورود pHر ییبا تغ.ار برده شدکبه 

pH م و بعد از یراندمان حذف را دار یش نسبیافزا 5/6تا  4ن یبpH  ماند و در  یزان حذف ثابت میم 5/6حدود  
ان شده چندان قابل یب يدر محدوده  pHرات ییه تغکنیه اببا توجه . ثر راندمان را خواهد داشتکحدا 8تا  6 يمحدوده 
  .در راندمان حذف ندارد یر چندانیتاث pHه کجه گرفت یتوان نت یست، میمالحظه ن

  

  
                                 pHر یی، با تغTE 2521وس کاسمز مع يغشااز  يس عبورکو فال کیراندمان حذف آرسنرات ییتغ: 4نمودار 

)mg/L 2/0 =CAS،psi 200 =P ،C  ̊ 20=T(  

  

  
                              يمحلول عبور ير دمایی، با تغTE 2521وس کاسمز مع يغشااز  يس عبورکو فال کیراندمان حذف آرسنرات ییتغ: 5 نمودار

)mg/L 2/0 =CAS ،psi 225 =P ،7  =pH(  



زان ی، ميورودمحلول  يزان دمایش میبا افزا. نشان داده شده است 5رات دما در نمودار ییبا تغ کیراندمان حذف آرسن
  ه درکیافت؛ به طوریش خواهد یز افزاین کیافته و متعاقب آن راندمان حذف آرسنیش یافزا از غشا يس عبورکفال

  . شود یدمان حذف مالحظه مثر رانکگراد حدایسانت يدرجه  30تا  25 ییدما يمحدوده 

  بحث

در حال حاضر با توجه به . گردد یست میط زیوارد مح یو صنعت یعیه از دو راه طبکاست  یاز سموم کیآرسن
تر، یرو گرم در لکیم 10زان یه شده به میر استاندارد توصین آمدن مقادییو پا EPAو  WHO ياستانداردها و رهنمودها

، 5و 8(ن شده خواهند بود ییتع ياز رهنمودها و استانداردها يرویمجبور به پ یدنیآشامآب  يننده کن یتام يسازمان ها
 ياز روش ها یکی. ل خواهد بودکمش يادید تا حد زیجد ين استانداردهایبه ا یابیموجود دست يها ينولوژکبا ت لذا). 7
ن شده را یید تعیجد يدهادود استاندارا رو به گسترش بوده و قادر است حیثر نقاط دنکه امروزه در اکه آب ین تصفینو
ج ینتا. قرا گرفته است یش و بررسین پژوهش مورد آزمایه در اکباشد  یم یغشائ يندهاید، استفاده از فرآیان نمیتام

از آب  کیوس، در حذف آرسنکبه خصوص اسمز مع یغشائ يندهایه فرآکآن است  يق نشان دهنده ین تحقیحاصل از ا
 یمطالعات مختلف. باشد یدرصد م 99تا  95د موثر است و راندمان حذف آن، در حدو يبه طور قابل مالحظه ا یدنیآشام

 ياز غشا یدنیاز آب آشام کیحذف آرسن يبرا. انجام شده است يصاف ساز يگر غشاهاین نوع غشا و انواع دیا يرو
درصد  10، تنها قادر به حذف حدود یشگاهیط آزماین نوع غشا، تحت شرایه اکز استفاده شده است، یتر نلیاولتراف
ن فلز و در یالته شدن ایچ يبرا کیومیدهیبات اسیکتوسان و تریکآن، از  ییاراکش یافزا يه براک بوده است کیآرسن

افته یش یدرصد افزا 65لتر تا حدود یب، راندمان اولترافین ترتیآن استفاده شده است، به ا یولکجه باال رفتن وزن مولینت
 CPC يتانت هاکه به آن سورفکون یاسلتریستم اولترافیحذف آرسنات با استفاده از س ییاراک). 4(است 

)hexadeclypyridinium chloride(، CTAB )hexadecyltrimethylammonium bromide (و ODA 
)octadecylamine acetate (به  یدرصد حذف يج نشان دهنده یه نتاکشده است،  یز بررسیاضافه شده است، ن

 ییاراکه کار برده شده است کز به یون نیلتراسیترواولترافکال ياروش ه). 15(درصد بوده است  80و  94، 96ب برابر یترت
 يه یبا پا ياندهیر فرآیاز سا). 16(، حذف شده است pHم یز بعد از تنظیت نیار باال بوده و آرسنیآرسنات، بس يحذف برا

ن استفاده شده ییفشار پا ون بایلتراسیستم نانوفیبه عنوان مثال از س). 17(ن منظور استفاده شده است یا يز براین یغشائ
ع و یشهرها و صنا یدنیآب آشام يبرا). 18(درصد به دست آمده است  94توسط آن  کیه درصد حذف آرسنکاست 
 کیجهت حذف آرسن یل قبولبه راندمان قاکون استفاده شده، یلتراسیهم از نانوف ینیرزمیو ز یسطح ين آبهایهمچن
  ).19(است  هداشت

ج نشان یه نتاکار رفته است کبه  کیحذف آرسن يز برایتند ن يماسه ا يها یون با صافیراسلتیند نانوفیرد فرآکعمل
اهش آن تا حد کند قادر به ین فرآیدورت، اک، بدون توجه به کیرو گرم آرسنکیم 50ر یه در غلظت زکآن است  يدهنده 

ت را حذف یدرصد آرسن 75درصد آرسنات و  95تواند تا  یلتر میگر، نانوفیاز طرف د. است WHO دن به رهنمودیرس
ون با قطر منافذ یلتراسیگر نانوفیاز انواع د). 8(باشد  یت نمیتند قادر به حذف آرسن يماسه ا یه صافکیند، در حالک

. تشده اس یت بررسیترولکر الو حضو يورود کی، غلظت آرسنpHرات ییز استفاده شده است و در آن تغیمختلف ن



 ي، از غشاهاکیمنظور حذف آرسن به ). 20(درصد است  80 يراندمان حذف باال يجه بدست آمده نشان دهنده ینت
مختلف و  ياهدر غلظت  کیحذف آرسن ين نوع غشا، برایا ییاستفاده شده، در آن توانا) تینیائولکتو یلونیمونتمور( یرس

درصد بوده است  90ش از یقرار گرفته، راندمان به دست آمده، ب یابیم مورد ارزید سدیرلکنترل شده با ک یونیقدرت 
ون با یداسیسکا يه یش تصفیهمراه با پ ZW-1000 ین منظور، مدول غشائیگر جهت ایمورد استفاده د يغشا ).21(

تر استفاده شده یوگرم در لرکیم 300تا  200 کیزان آرسنیه آب چاه با میتصف يه براکپرمنگنات و انعقاد بوده است 
زان حذف به حد ین روش، میا کمکبا . ده استیموجود رس يزان حذف به حد استانداردهاین روش، میا کمکبا . است

ون ی، استفاده از روش انعقاد اصالح شده با کیگر حذف آرسنید ياز روش ها). 22(ده است یموجود رس ياستانداردها
      ن روش سرعت یبا ا. ون بودیلتراسیروفکیم يتعاقب آن حذف لخته توسط غشات درشت دانه، و میلسکآهن و  يها

ج به دست آمده یبا توجه به نتا). 23و  24(ابد ی یش میدرصد افزا 99ش از یافته، و راندمان حذف تا بیش یافزا ینیته نش
ن درصد حذف یز سطح غشا، و همچنا يان عبوریس جرکزان فالیبه غشا، م يورود يش فشار نمونه ی، با افزا1در نمودار 

فشار اعمال شده بر  يش فشار، غلبه یس با افزاکش فالیل افزایدل). α ،878/0  =r=  01/0(ابد ی یش میافزا کیآرسن
اهش قطر منافذ سطح غشا کش فشار، یزان حذف با افزایش میل افزاین دلیهمچن. باشد یم يمحلول ورود يفشار اسمز
  .نسبت به زمان است کیتجمع آرسن يبه واسطه 

ه کش از آنیرا خواهد داشت و پ ییباال یولکمول يرویهر چه باالتر باشد، ن يآب ورود TDSه کر است کالزم به ذ
د توسط فشار محلول یبا یولکمول يروهاین نینند، اکآن شروع به جدا شدن از آب نموده و از مقطع غشا عبور  يولهاکمول

باشد  یم يغلبه بر فشار اسمز يفشار برا psi 1ازمند ین TDSتر از یگرم در ل یلیم 100هر . سته شوندکش يورود
= 05/0(ان و درصد حذف ندارد یس جرکش فالیدر افزا یر چندانیش غلظت تاثی، افزا3و2وجه به نموداربا ت). 25(
α،307/0 =r .(یغشا م يند صاف سازیدر فرآ يس نفوذکاهش فالکبه طور معمول باعث  يگر، غلظت ورودیاز طرف د 

به  یون غلظتیزاسیپالر ياغلب مدل ها يها ینیش بیس با غلظت همانند پکرات فالییموارد رفتار تغ یگردد و در برخ
    نیچن. شود یمشاهده م یخط يرابطه  يتم غلظت ورودیس و لگارکن فالیگر، بیبه عبارت د. اشدب یم یتمیصورت لگار

 يدر سرعت ها. م باشدک سطح غشا نسبتاً ياز رو يان ورودیه سرعت جرکگردد  یحاصل م یطیعمدتاً در شرا يرابطه ا
 يهمانطور). 13(ماند  یم یو راندمان حذف نداشته و ثابت باق يس نفوذکزان فالیبر م يادیر زیش غلظت، تاثیافزا ادیز
رات مختصر مالحظه شده، مربوط به ییتغ. در راندمان حذف ندارد یر چندانیتاث pHشود،  یمشاهده م 4ه در نمودار ک
 یتیظرف 5 يون های، 10تا  pH 4 يدر محدوده . موجود در محلول و بار آنهاست کینآرس يون هایل آنکر شییتغ

H2AsO4ال کآرسنات به اش
HAsO4و  -

H2AsO4ل کبه ش pH 7/6ه تا ک يبه طور. باشند یم -2
به و بعد از آن  -

HAsO4صورت 
باشد، لذا  یم یشارژ منف يمورد استفاده دارا RO يه غشاکنیبا توجه به ا یاز طرف). 26(باشد  یم  -2

در ضمن . حذف گردد يمترکباالتر به مقدار  يها pH، نسبت به 77/6ن تر از ییپا pH يه در محدوده کاست  یعیطب
محلول مجاور با غشا  یونیو قدرت  pHز یغشا، تابع جنس غشا و ن یزان بار سطحیه مکن مسئله توجه داشت ید به ایبا

ه بار کتوان انتظار داشت  یم یغشا را زمان یزان قدرت نگهدارندگین میشتریز بیو ن يس نفوذکزان فالین میرشتیب. است
، 5ر دما، با توجه به نمودار یدر رابطه با تاث). 13(حل شده همنام باشد  يول هاکمول یکیترکسطح غشا با بار ال یکیترکال

ان تا یس جرکرات فالییالبته تغ. ابدی یش میافزا يس عبورکان فالزیبه غشا در ابتدا م يمحلول ورود يش دمایبا افزا



 يننده کجنس غشا، عامل محدود  یبه عبارت. دیآ یدر م یبه صورت خط افق یابد، سپس منحنی یادامه م يمحدوده ا
ال و یس يته یوزکسیاهش وکش دما به طور معمول باعث یگر، افزایاز طرف د. باشد یس مکش فالیافزا ير دما رویتاث
  ).13و  25(ند ک یم کمک يس نفوذکش فالین امر به افزایگردد و ا یم يریش نفوذپذیافزا

  يریجه گینت

 ين راندمان را برایوس بهترکمختلف، اسمز مع ين غشاهایه از بکنمود  يریجه گیتوان نت یحاضر م يبا توجه به مطالعه 
 25 ي، دماpsi 190فشار (ستم یرد سکعمل ينه یبه طیدر شرا کیباشد و راندمان حذف آرسن یدارا م کیحذف آرسن
  .باشد یدرصد م 99ش از یتا ب) pH 9/6گراد و یدرجه سانت

  

  

  


