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، دما و فشار بر حذف آرسنيك از آب با استفاده از فن آوري pHبررسي تاثير پارامترهاي غلظت، 
 اسمز معكوس

 
 1تي، دكتر صادق حضر1دكتر مرتضي عاليقدري، 2، دكتر ميترا غالمي1سيداحمد مختاري

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  عضو هيئت علمي-1
  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران-2

 
 خالصه

 و يكي از عناصر كمياب در پوسته زمين است كه از لحاظ                آرسنيك سومين عنصر گروه پنجم جدول تناوبي است         
ي، الكترونيك، صنعت و متالورژي كاربرد داشته        اين ماده در كشاورزي، دامداري، پزشك      .فراواني در رده بيستم قرار دارد     

آب يكي ازمنابع انتقال     .  گردد سبب آلودگي آن مي      از راههاي طبيعي و فعاليت انسان وارد محيط زيست شده و             و  
مطالعات .   است SHرسنيك يك ماده سمي، تجمعي و بازدارنده آنزيم هاي گروه           آ.  رسنيك در محيط زيست مي باشد     آ

ي دار بين غلظت باالي آرسنيك در آب آشاميدني و سرطانهاي كبد، حفره بيني، شش، پوست، مثانه                 مختلف ارتباط معن  
هدف از انجام اين تجقيق تعيين تاثير         .و كليه در مردان و زنان و پروستات و كبد در مردان را مشخص نموده است                  
 .دپارامترهاي موثر بر عملكرد غشاء اسمز معكوس در حذف آرسنيك از آب مي باش

 ساخت شركت   TE  2521در اين تحقيق حذف آرسنيك با استفاده از غشاء اسمز معكوس با مدول مارپيچي و از مدل                   
CSM        محلول مورد استفاده به صورت سنتتيك در آزمايشگاه و با استفاده از             .   كره مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت

 و دماي محلول ورودي pHرهاي غلظت آرسنيك، فشار، آرسنات سديم تهيه گرديد و عملكرد سيستم تحت تاثير پارامت
براي .  در هر حالت ميزان فالكس عبوري از غشاء و سرعت عرضي نيز اندازه گرفته شد                  .  مورد بررسي قرار گرفت    

 -3500آزمايش شماره ( دقيقه نمونه هاي مورد نظر برداشت و به روش نقره دي اتيل دي تيوكاربامات 30هرحالت پس از 

As B تحت آزمايش قرار گرفتند) اندارد متداست. 
، دماي محلول ورودي و فشار در عملكرد         pHنتايج حاصل از آزمايشات و اندازه گيريها نشان داد پارامترهاي غلظت،            

 تاثير داشته و افزايش و يا كاهش هر كدام منجر به تغيير در راندمان و عملكرد                   TE  2521غشاء اسمز معكوس مدل     
فشار در  :  ط مطلوب و بهينه عملكرد غشاء تحت تاثير پارامترهاي فوق به صورت زير تعيين گرديد                شراي.  آن مي گردد  

. 6-8 در محدوده    pH و   0C  30  –  25، دما در محدوده       mg/L  5/0-2/0، غلظت در محدوده     psi  210-190محدوده  
 .ته شد درصد اندازه گرف99راندمان حذف آرسنيك در شرايط بهينه عملكرد سيستم تا بيش از 

 
 غشاء اسمز معكوس، آرسنيك، آب: كلمات كليدي

 
 


