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 مقدمه -1

 یآب بزرگترین منبع طبیعی و حیاتی برای زندگی در سیاره

چهار میلیارد نفر از مردم سراسر جهان به آب باشد. حدود ما می

تمیز دسترسی ندارند و یا دسترسی اندکی به آب تمیز دارند. این 

حد و اندازه ی بینتایج آماری در آینده نزدیک، به دلیل تخلیه

ها و رنگزاها به چرخه ها از جمله رنگدانهها و آالیندهمیکروآالینده

جزیه ها قابلیت تکثر این رنگینهطبیعی آب، افزایش خواهد یافت. ا

ت ها برای فعالیبیولوژیکی بسیار پایینی داشته و برخی از آن

-باشند، بنابراین حذف سریع آنآمیز میبیولوژیکی آبزیان مخاطره

های آبی سالم و تمیز الزم های آبی برای حفظ محیطها از محلول

 (. 1باشد )می

ا هی از فاضالبهای مختلفی جهت خروج ترکیبات رنگروش

های (، روش2های شیمیایی )کار برده شده است، همانند: روشبه

های ( که روش10-7های فیزیکی )( و روش6-3بیولوژیکی )

ها قرار دارند که از قرن هیجدهم و غشایی در این دسته از روش

 (.11اند )گیر از ابتدای قرن بیستم مورد توجه بودهبه صورت چشم

وند، شی فشار انجام مییی که با نیرو محرکهفرآیندهای غشا

ها، به دلیل کاهش محسوس مصرف انرژی نسبت به سایر روش

شوند. امروزه فناوری عنوان یک پیشنهاد جذاب، مطرح میبه

داری و های نگهغشایی به واسطه کم بودن اثرات مخرب و هزینه

رفته گ ی آب به کاربرداری، درمقیاس وسیع در صنایع تصفیهبهره

-ی استفاده از این فرایندها، جذب اغلب آلودگیشوند. نتیجهمی

د. باشنهایی است که به صورت محلول، معلق و زیستی در آب می

های فیزیکی برای جداسازی حالل از فرآیندهای غشایی، شیوه

های محلول در آن با استفاده ازغشاهای تراوا یا نیمه تراوا نمک

که روش جداسازی با غشاء نسبت به سایر (. با این12باشند )می

ها جدیدتر است، اما با توجه به کارایی و سهولت استفاده، روش

(. 13گسترش چشمگیری دراستفاده از آن مشاهده شده است )

باشد که از لحاظ مصرف دلیل این امر، عدم نیاز به تغییر فاز می

 غشاها و باشد. عالوه بر این، ضخامت کمصرفه میانرژی مقرون به

شود این روش دارای بازده باالیی سطح باالی جداسازی سبب می

ی جدید در طی باشد. در فرایند جداسازی با غشاء، هیچ گونه ماده

شود و از مواد افزودنی که مشکل فرایند جداسازی تولید نمی

 (. 14شود )زیست محیطی دارند استفاده نمی

ء که در های غشایی بر اساس سایز منافذ غشاروش

باشد دسته بندی میکرون می 001/0تا  01/0نانوفیلتراسیون بین 

ری تشوند. به دلیل اینکه این غشاها در فشارهای بسیار پایینمی

تواند دهند، میکار کرده و برخی از مواد معدنی را از خود عبور می

در مواردی که حذف باالی مواد آلی موردنیاز است و همچنین در 

مواد معدنی کاربرد داشته باشد. غشاهای مورد حذف متوسط 

 باشند، کهاستفاده در این فرآیند معموالً غشاهای کامپوزیت می

در این غشاها الیه باالیی و زیر الیه از مواد پلیمری مختلفی 

تواند جداگانه ساخته شود. در واقع اند و هر الیه میتشکیل شده

تی مابین غشاهای غشاهای مورد استفاده در این روش در حال

گیرند. متخلخل باز و غشاهای فشرده و غیر متخلخل قرار می

د. گیرننفوذ صورت می -ی حاللیتجداسازی در این حالت بر پایه

 یتوان به استفاده در: تصفیهاز کاربردهای این دسته از غشاها می

 هایآب، صنایع رنگ، خوراک و دارو، حذف فلزات سنگین از پساب

های اخیر بیشتر در جداسازی شکر و یا تغلیظ ر سالصنعتی و د

 (.15محلول شکر اشاره کرد )

عبور مواد از میان غشاء باعث ایجاد یک گرادیان غلظت در 

گردد. به این صورت سمت خوراک و در نزدیکی سطح غشاء می

داشته شده در سمت غشاء، زیاد شده و های نگهکه تراکم مولکول

از غشاء و بنابراین کاهش کارایی غشاء این باعث کاهش تراوش 

ی پالریزاسیون غلظتی در اغلب فرآیندهای گردد. پدیدهمی

افتد، ولی آثار این پدیده در فرآیندهای غشایی جداسازی اتفاق می

 (. 16بسیار شدیدتر است )

ه های نگه داشته شدبه دنبال پالریزاسیون غلظتی، مولکول

شوند کرده و یا جذب آن می)پس داده شده(، روی غشاء رسوب 

کنند. بدین ی گرفته بر روی سطح غشاء ایجاد میو یک الیه

-ترتیب به مرور زمان میزان تراوش سیال از غشاء کاهش چشم

که هر چه (. با توجه به این17دهد )گیری را از خود نشان می

مقدار مقاومت در برابر جریان بیشتر باشد فالکس کمتر خواهد 

بر سطح غشاء، که خود معرف یک الیه  ری یک الیهگیبود، شکل

باشد، سبب کاهش فالکس عبوری از غشاء با مقاومت اضافی می

توان برای حفظ کردن شار در شود. بنابراین میدر فشار ثابت می

 (.18یک مقدار ثابت، یک افزایش در فشار عملیاتی ایجاد کرد )

ثیر تحت تأی دارای گرفتگی در سطح غشاء گیری الیهشکل

شرایط عملیاتی و  مشخصات خوراک ورودی،باشد: عوامل زیر می

های خواص غشاء. خواص غشای جداساز مانند: پستی و بلندی

موجود در سطح غشاء، نوع بار غشاء و آبدوستی یا آبگریزی غشاء 

طوح گذارند. به طورکلی سشدیداً برروی گرفتگی در غشاء تأثیر می

تر و آبدوستی زیاد غشاء باعث کاهش صاف غشاء، بار سطحی کم

 (. 21-19مقدار گرفتگی خواهد شد )

در حال حاضر از مواد پلیمری به طور گسترده در ساخت 

توان به شود. از جمله غشاهای پلیمری میغشاها استفاده می
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-، پلیآمیدپروپیلن، تفلون، پلیغشاهای ساخته شده از جنس پلی

هرکدام از این مواد بر اساس  سولفون اشاره کرد.ایمید و پلی

، نوع و بافت محیط، حاللیت مواد pHساختار شیمیایی خود، دما، 

. انتخاب (23-22گیرند )ها مورد استفاده قرار میو مقاومت آن

جنس غشاء در طراحی یک فرآیند غشایی، اولین و مهمترین 

باشد. به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی بسیار متفاوت مسأله می

عنوان ماده توان بهها را میپلیمرها، تنها تعداد محدودی از آن

 (. 22ی ساخت غشاء مورد استفاده قرار داد )اولیه

های ساخت غشاهای پلیمری عبارتند از: طور کلی روشبه

( و وارونگی فاز که در 26(، کششی )25(، حک اثر )24پختن )

ای به دو فاز این روش محلول پلیمری با جدایی فاز کنترل شده

مر، شود. فاز غنی از پلیغنی از پلیمر و فاز تهی از پلیمر تبدیل می

لی اص آید و بدنهبالفاصله بعد از جدایی فاز به صورت جامد در می

آورد. غشاهای ساخته شده با این روش دارای وجود میغشاء را به

ها ممکن است کم یا زیاد ساختاری نامتقارن بوده و تخلخل آن

 (.22شد )با

ور طترین مواد پلیمری است که بهاترسولفون یکی از مهمپلی

شود. غشاهای بر پایه کار گرفته میوسیع در ساخت غشاها به

اترسولفون دارای خواصی از قبیل: پایداری حرارتی، پلیمر پلی

باشند. یکی از مقاومت مکانیکی و مقاومت شیمیایی خوب می

ژگی باشد که به ویگرفتگی غشاء میترین معایب این غشاها اصلی

های اصالح غشاء باعث گریزی آن وابسته است. روشنسبی آب

از  شوند. یکیسازش بین آبگریزی و آبدوستی در سطح غشاء می

باشد های اصالحی، اضافه کردن مواد آبدوست به غشاء میروش

طور خاص در منافذ غشایی، جایی که تأثیر که مواد آبدوست به

ای هنمایند. تکنیکبر شار و کاهش رسوب دارند، تمرکز می مثبتی

ی امختلفی همانند: اصالح فیزیکی، اصالح شیمیایی یا اصالح فله

شوند. اصالح برای اصالح سطح غشاهای پلیمری استفاده می

-تواند به روشدوستی میبا توجه به افزایش آب 1PESغشاهای 

 (.27های مختلفی انجام شود )

های اصالح غشاهای ترین و پرکاربردترین روشیکی از به

ین باشد و در این بگرهای نانوساختار میپلیمری، استفاده از اصالح

نانو ذرات اکسید آهن به دلیل خواص مناسبی که دارند مورد توجه 

باشند. نانوذرات اکسید آهن دارای دو نوع اصلی: مگنتیت می

(4O3Fe( و نوع اکسید شده آن مگمیت )3O2Feمی ) باشند. این

                                                 
1 Polyethersulfone  
2 Ionic Liquids 

نانوذرات به دلیل ویژگی سوپر پارامغناطیس و توانایی کاربرد در 

 (. 28-29های مختلف بسیار مورد توجه هستند )زمینه

یکی از مشکالت کار با نانو ذرات، تجمع این ذرات و کلوخه 

باشد. عالوه بر آن، غشاهای پلیمری خاصیت ها میشدن آن

ها و عبور کم آالینده در سطح آن آبگریزی دارند که سبب تجمع

شود. به منظور رفع این مشکالت، عالوه بر نانوذرات از سیال می

شود. ها و.. استفاده میاصالحگرهای دیگری همچون سورفکتانت

اند، تنها شامل نانو اصالحگرهایی که تاکنون مورد استفاده بوده

عه این مطال باشند، اما درذرات و عوامل پوشاننده سورفکتانتی می

عنوان عامل پوشاننده نانو ذرات و برای اولین بار از مایعات یونی به

 گر غشاء استفاده شده است.همچنین اصالح

دلیل های جدید به( به عنوان حالل2ILsمایعات یونی )

های مهم شیمی فردی که دارند، به یکی از جنبهخواص منحصربه

عنوان ، که بهILهای لوگاند. نوع جدیدی از آناسبز تبدیل شده

شود ، برای رفع معایب ( تعریف می3DESحالل اتکتیک عمیق )

IL های باال و سمیت است، کاربرد دارد. یکی از که شامل: هزینه

، نمک آمونیوم چهار DESترین اجزای مورد استفاده در رایج

پذیر ( است که بسیار ارزان، تجزیه4ChClظرفیتی کولین کلراید )

توان با استفاده از را می ChClسمی است. عالوه بر این، و غیر 

توده و یا با سنتز کردن ذخایر فسیلی از طریق استخراج زیست

یک فرآیند اتمی بدست آورد. جزء دیگری که در مایع یونی 

های عاملی و شامل پیوند هیدروژن شود و دارای گروهاستفاده می

(، مانند اوره، اسید آمیدها، است )به نام اهدا کننده پیوند هیدروژن

به  ChClها، که این جزء با اولاسیدهای کربوکسیلیک و پلی

 ChClبر اساس  DESدهند. را تشکیل می DESراحتی یک 

های سنتی دارد، همانند: سنتز ILمزایای بسیاری در مقایسه با 

ها، زیست سازگاری و پذیر بودن اکثر آننسبتاً ساده، تخریب

(. با توجه به مطالعات گذشته، این اولین بار 30غیرسمی بودن )

جهت اصالح نانوذره آهن  ChClحاصل از  DESاست که 

 رد. گیسولفون مورد استفاده قرار میاترمغناطیسی و غشای پلی

در بهینه کردن شرایط یک آزمایش، در مطالعات گذشته از 

 (One at time)روش بهینه کردن هر پارامتر موثر به تنهایی 

ها شده است. این روش به دلیل تعداد زیاد آزمایشاستفاده می

ها شده و همچنین به دلیل در نظر نگرفتن سبب افزایش هزینه

سازی حاصل از آن دارای هاثر پارامترها برروی همدیگر، نتایج بهین

منظور باشد. جدیدًا از روش طراحی آزمایش بهارزش باالیی نمی

 شود. طراحیبدست آوردن شرایط بهینه یک فرایند استفاده می

3 Deep Eutectic Solvent 
4 Choline chloride 
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 DOE( یا به اختصار Experimental designآزمایش )

(Design of Experiment یک رویکرد اصولی برای درک ،)

واکنش و محصول بر متغیر یا متغیرهای چگونگی تأثیر پارامترهای 

پاسخ است. این ابزار شبیه به هر ابزار، دستگاه یا روش دیگری 

خالف ابزارهای مکانیکی یا کند. برتر میاست که کار را آسان

یک ابزار ریاضی است که برای تعیین میزان  DOE، فرآیندی

رای ها باهمیت متغیرهای خاص در یک فرایند و نحوه کنترل آن

سازی عملکرد سیستم با دارا بودن بهترین پاسخ، استفاده بهینه

برای تعیین اینکه چه عوامل، متغیرها و یا  DOEشود. از می

-گیری شده مهم هستند، استفاده میهایی در اثر اندازهکنشبرهم

 شود.

انتخاب روش طراحی آزمایش به هدف آزمایش و تعداد 

-براساس اهداف مورد نظر روشمتغیرهای موردنظر بستگی دارد. 

شوند؛ هدف تطبیقی های طراحی آزمایش به انواع زیر تقسیم می

(Comparative objective( غربالگری ،)Screening ،)

( و روش سطح پاسخ Regression designطراحی رگرسیونی )

(Response Surfaceروش .) های سطح پاسخ یا به اختصار

RMS (Response surface method امکان تخمین اثرات )

-( و برهمکنش بین فاکتورها را فراهم میQuadraticتعاملی )

( سطح پاسخ به راحتی قابل localکند، بنابراین شکل محلی )

برای مواردی  RMSگیرد. طراحی دسترس و بررسی قرار می

یابی مشکالت و نقاط ضعف چون: پیدا کردن نقطه بهینه، عیب

( در برابر Robustتر و مقاوم )د قویفرآیند و ایجاد یک فرآین

 رود. فاکتورهای غیرکنترلی به کار می

به منظور  Design-Expertافزار در این تحقیق از نرم

بهینه کردن شرایط حذف آالینده و روش سطح پاسخ استفاده 

(. جهت سنتز غشاء نانو فیلتراسیون از پلیمر 33-31شده است )

ونگی فاز استفاده شد و خاصیت اترسولفون و روش سنتز وارپلی

زنی غشاء به کمک نانو کامپوزیت حاصل از نانو آبگریزی و پس

 ذرات اکسید آهن و مایع یونی کولین کلراید بهبود داده شد.

 

 هامواد و روش -2
 مواد -1-2

 ایتمام مواد مورد استفاده در این تحقیق با خلوص تجزیه

مقدماتی مورد استفاده سازی شده و بدون خالصبسیار باال فراهم

سولفون )شرکت اترقرارگرفته شدند. جهت سنتز غشاء از پلی

                                                 
5 .Perkin Elmer 

Basefمتیلعنوان پلیمر پایه، دی( به( استامیدMerckبه )-

زا ( به عنوان حفرهMerck) 400گلیکولاتیلنعنوان حالل، پلی

 O26H.3FeClاستفاده شد. در سنتز نانو ذره اکسید آهن از 

( Merckآبه ) 9کلرید آهن  O29H.2FeClو آبه  6کلرید آهن 

استفاده شد. مایع یونی با استفاده از کولین کلراید، اوره و اتانول 

(Merck سنتز شد. به منظور تنظیم )pH  از اسید کلریدریک و

( بهره برده شد. در آزمایش های حذف از رنگ Merckسود )

ه شد. تمام عنوان آالینده نمونه استفاد( بهSigma) 7اسید اورنج 

های استفاده شده در این مطالعه با استفاده از آب دیونیزه محلول

 تهیه شدند.

سیستم تراوش مورد استفاده در این مطالعه توسط این گروه 

کش با قطر ( و از فیلم1طراحی و ساخته شد )تصویر پیوست 

های مشخص در سنتز غشاء استفاده گردید. طیف نوری محلول

ل، قبل و بعد از عبور از غشاء به کمک رنگ نمونه و سیا

ثبت  256مدل المبدا  5اسپکتروفتومتر دو پرتوی پرکین المر

جهت  P6OHگردید. از دستگاه التراسونیک مدل الما سونیک 

هموژن کردن محلول پلیمری و محلول نانو ذره استفاده شد. آون 

Memert  مدلUN400  جهت خشک کردن پلیمر و غشاء و

pH  متر مدلGP-353  برای تنظیمpH ها استفاده شد. محلول

 انجام گردید. Design Expert 11محاسبات نرم افزاری توسط 

 

 کلرایدتهیه کامپوزیت آهن/کولین -2-2

برای تهیه کامپوزیت، ابتدا تهیه نانوذره آهن و سپس تهیه 

-شود و در نهایت سنتز کامپوزیت ذکر میکلراید بیان میکولین

 گردد. 

 نانوذره آهن سنتز 

گرم از  825/3و مقدار  O26H.3FeClگرم از  2/5مقدار 

O29H.2FeCl  کنیم. سپس لیتر آب مقطر حل میمیلی 25را در

خلوط کنیم. ملیتر از اسیدکلریدریک غلیظ را اضافه میمیلی 85/0

لیتر از محلول میلی 25همگن را ده دقیقه سونیک کرده و سپس 

NaOH  موالر را تحت تکان دادن شدید به آن اضافه  5/1با غلظت

دور  4000کنیم. نانو ذرات ایجاد شده، با استفاده از سانتریفیوژ می

شود. رسوب ایجاد شده را شستشو داده و با در دقیقه جداسازی می

ه شوند )سه مرحلآب مقطر تحت امواج التراسونیک شستشو داده می

6.Lambda25 
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موالر شستشو داده  01/0ریک ا اسیدکلریدتکرار(. رسوب حاصل را ب

 (. 34شوند )های چسبیده به ظرف آزمایش جدا میو رسوب

 

 ایدکلرتهیه کولین کلراید و کامپوزیت آهن/کولین -3-2

گرم اوره مخلوط کرده و در دمای  2کلراید را با گرم کولین 1

گراد تا تشکیل یک مایع همگن حرارت داده و درجه سانتی 100

لیتر از میلی 1(. 35دهیم به دمای محیط برسد )اجازه می سپس

کنیم. لیتر از اتانول حل میمیلی 3حالل یونی تشکیل شده را در 

لیتر از محلول حالل یونی و میلی 2گرم از نانوذره آهن را به  2/0

دقیقه تحت امواج الترا سونیک  30اتانول اضافه کرده و به مدت 

مانده از لیتر باقیمیلی 2ذشت این زمان دهیم. بعد از گقرار می

 1محلول اتانول و حالل یونی را به محلول قبلی اضافه کرده و 

ساعت به  24دهیم. ساعت دیگر تحت امواج التراسونیک قرار می

بار با محلول استراحت داده و سپس نانوذارت را جدا کرده و یک

دهیم تا میگراد قرار درجه سانتی 80اتانول شسته و در دمای 

 خشک شود. 

 

  PESدرصد وزنی  18ساخت غشاء خالص  -4-2

-عنوان پلیمر برای ساخت زیرالیه، پلیسولفون بهاترپلی

الل عنوان حاستامید بهمتیلزا و دیعنوان حفرهگلیکول بهاتیلن

گیرند. برای ساخت پلیمر در تهیه غشاء مورد استفاده قرار می

ش وارونگی فاز استفاده شد. محلول غشاها در این پژوهش از رو

ساعت قبل از  8عنوان پلیمر پایه سولفون بهاترپایه شامل پلی

گراد به منظور حذف درجه سانتی 60استفاده در آون با دمای 

کم به اتر سولفون را کمگرم پلی 9/0رطوبت قرار گرفت. مقدار 

میلی  2استامید اضافه کرده، سپس متیللیتر دیمیلی 2مقدار 

متیل استامید را به آرامی به مخلوط حاصل اضافه لیتر دیگر دی

ه این گلیکول باتیلنلیتر پلیمیلی 1/0نماییم و در پایان، مقدار می

ساعت  8مخلوط اضافه شد. محلول حاصل توسط شیکر به مدت 

-زده شد، سپس بهدست آوردن یک محلول همگن همجهت به

ر داده و در نهایت، به منظور مدت یک شب در محیط تاریک قرا

  دقیقه تحت امواج التراسونیک قرار گرفت. 15حباب زدایی 

شده را روی یک صفحه مقدار مشخص از محلول آماده

طور کش با ضخامت دلخواه بهای ریخته و توسط فیلمشیشه

یم، کشمساوی در سرتاسر این صفحه با حرکت یکنواخت دست می

ه در معرض هوا قرار داده و پس از آن ثانی 30را به مدت سپس آن

کنیم تا فرایند ور میدقیقه غوطه 2در حمام آب دیونیزه به مدت 

ای وارونگی فاز صورت گرفته، غشاء منعقد شده و از صفحه شیشه

کنش بین حالل و غیر حالل، قدرت شود )با افزایش برهمجدا 

زی یافته و جدایش فاحاللیت حالل در محلول پلیمری کاهش

دهد(. این مرحله، وارونگی فاز است که مخلوط از تر رخ میسریع

فاز به دو فاز، شامل: فاز غنی از پلیمر و فاز تهی از پلیمر تبدیل یک

به منظور اطمینان از خارج شدن کامل حالل از ساختار شود. می

ساعت غشاهای سنتز  24غشاء و تشکیل نهایی غشاء، به مدت 

 (. 1( )جدول پیوست 37-36دهیم )رار میشده را در آب مقطر ق

 

یت  -5-2 کامپوز نانو با  های اصااالح شااده  یه غشااا ته

 کلرید آهن/کولین

استامید محاسبه شده برای سنتز هر غشاء متیلنیمی از دی

کنیم سپس نانوکامپوزیت سنتزشده را به ظرف واکنش اضافه می

قرار  ساعت تحت امواج اولتراسونیکرا اضافه نموده و مدت یک

دهیم، پس از هموژن شدن مناسب، ظرف را روی شیکر قرار می

اترسولفون و کم پلیخوردن محلول، کمدهیم و همزمان با هممی

-نماییم و در نهایت پلیاستامید را اضافه میمتیلمانده دیباقی

ساعت جهت حل شدن  8مدت شود و بهگلیکول اضافه میاتیلن

همگن، محلول برروی شیکر باقی  دست آمدن مخلوطبهتر و به

(. در پایان به روش بیان شده در 6-2ماند )جدول پیوست می

وری غشاء در حالل آب اقدام به فیلم کشی و غوطه 4-2بخش 

 نمائیم تا به روش وارونگی فاز، غشاهای مد نظر تهیه شوند.می

 

ررسی غشاء خالص و غشاء اصالح شده با ب -6-2

 کلرایدیننانوکامپوزیت آهن/کول

نحوه انجام آزمایش تراوش و استفاده از سامانه  -1-6-2

 تراوش

های غشایی، هرکدام گیری تراوش هر یک از نمونهبرای اندازه

شده را در محل مشخص در سیستم تراوش قرار از غشاهای ساخته 

دهیم. بعد از قرارگیری غشاء در جای خود و بعد از اطمینان از می

ده، دستگاه را روشن کرده و با استفاده از پیچ تعبیه دارنشدن نگهسفت

 کنیم و شیلنگشده، فشار را روی میزان فشار مورد نظر تنظیم می

را داریم )آّب گیری تراوش آنورودی را در محلولی که قصد اندازه

دهیم مقطر( گذاشته و شیلنگ خروجی را در ظرف دیگری قرار می

دهیم و حجم تراوش را قرار می و در یک استوانه مدرج نیز شیلنگ
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سیال تراوش یافته در مدت زمان مشخص جهت انجام محاسبات الزم 

 گردد.ثبت می

 

آب خالص برای غشاء خالص  7گیری شاراندازه -2-6-2

(Bare) 

پس از تهیه غشاء خالص و قرار دادن آن در جای خود برای 

 30پذیری را به مدت گیری شار آب خالص، سیستم تراوشاندازه

دهیم جریان آب قرار داده و اجازه می bar 5دقیقه روی فشار 

خالص در فشار موردنظر از غشاء عبور کند تا غشاء به یک حالت 

قرار داده و میزان عبور  bar 3پایدار برسد. سپس فشار را روی 

 شود. گیری میساعت اندازهآب مقطر طی مدت زمان یک 

شود. ( شار عبوری از غشاء محاسبه می1به کمک معادله )

شار توسط حجم نفوذ که از طریق یک غشاء در واحد سطح غشاء 

 شود:کند تعریف میدر واحد زمان عبور می

 

(1)                                                            𝐽 =  𝑣

𝐴×𝑡
 

 

، حجم آب 2L/m.h( بر حساااب Jدر این معادله، شاااار)

سب Vنفوذی ) شاء )mL( برح سطح غ ساحت  سب A، م ( برح
2m (و زمانt)  برحسبh است . 

شار یک شاخص مهم در عملکرد غشاء است. شار بزرگتر  

-هرههای بنتیجه فیلتراسیون سریع است که در این حالت، هزینه

 کند. برداری و اجرا کاهش پیدا می

 

 8تخلخل -3-6-2

که چگونگی  در محاسبه تخلخل، ابتدا غشاهای تهیه شده

-صورت مرطوب وزن میها در باال توضیح داده شد را بهتهیه آن

ساعت در آون قرار داده و مجدداً غشاء  48کنیم و سپس به مدت 

( میزان 2نمائیم و با استفاده از معادله )خشک شده را وزن می

 آوریم:دست میتخلخل را به

 

(2                  )    ℰ = (𝑊1 − 𝑊2)/(𝐴 × 𝐿 × 𝑑𝑊) 
 

سب گرم،  1Wدر این رابطه  شاء مرطوب بر ح وزن نمونه غ

2W  ،سب گرم شک بر ح شاء خ شاء بر  Aوزن غ سطح مقطع غ

                                                 
7 Flux 
8 Porosity 

 wdضااخامت غشاااء بر حسااب میکرومتر و  Lحسااب متر مربع، 

 باشد. دانسیته آب می

 

 9مقاومت غشاء -4-6-2

میزان مقاومت غشاء در برابر عبور سیال یک پارامتر بسیار 

باشد که طبق معادله مطالعه پایداری و کاربری غشاء میمهم در 

 شود:( محاسبه می3)

 

(3                                     )𝑟 = ∆𝑝/(𝜇 × 𝑗𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙) 

 

 μشده بر سطح غشاء، فشار اعمال Δpکه در این رابطه 

مقدار شار بحرانی غشاء  criticaljویسکوزیته آب عبوری از غشاء و 

باشد. در محاسبات صورت گرفته در این مقاومت غشاء می rو 

پژوهش برای بررسی مقدار مقاومت، فشار برحسب پاسکال، 

  m/kg.2sو مقدار شار بحرانی برحسب  s.paویسکوزیته برحسب 

گذاری واحدهای گفته شده مقدار اند. با جایگذاری شدهجای

دهد ن میآید که نشادست  میبه 2m/kgمقاومت غشاء برحسب 

هر چه سطح غشاء بزرگتر و مقدار سیال عبوری از سطح غشاء 

 کمتر باشد مقاومت غشاء بیشتر است.

شود با این ( همانند شار محاسبه میcriticaljشار بحرانی )

 گردد. جای واحد ساعت از ثانیه استفاده میکه بهتفاوت

 

 تست ضد گرفتگی غشاء -5-6-2

 است که در کار با غشاء با گرفتگی غشاء یکی از مشکالتی

شویم. به منظور مطالعه و بررسی میزان گرفتگی در آن روبرو می

( از BSAغشاهای طراحی شده، با عبور محلول پروتئین گاوی )

(. روش کار به  52شود )غشاء، گرفتگی در غشاء ایجاد می

را تهیه نموده و   ppm 1000 ،BSA صورت است که محلولاین

 30به مدت bar  5لص از غشاء مورد نظر در فشاربا عبور آب خا

  bar 3رسانیم و سپس درفشاردقیقه، غشاء را به پایداری می

گیریم. را اندازه می BSAساعت میزان عبور محلول مدت یکبه

گرفته شد که طیف آّب مقطر را  UVاز محلول خروجی طیف 

دهد. در آب خروجی را نشان می BSAنشان داد و عدم حضور 

دهیم سپس غشاء را از دستگاه خارج نموده در آّب مقطر قرار می

زنیم و مجددًا می دقیقه توسط دستگاه شیکر هم 20و به مدت 

9 Membrane Resistance 
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شود. به این ترتیب، ابتدا شار عبوری از این غشاء اندازه گیری می

گرفتگی ایجاد  BSA، سپس با عبور محلول w1jشار آب خالص

 ،w2jر آب، دوباره شار آب خالص زدن غشاء دشود و بعد از هممی

 شود.گیری میاندازه

 

 10های گرفتگیتست -6-6-2

 11منظور بررسی توانایی مقاومت غشاء، نسبت بازیابی شاربه

(FRR( را با معادله )اندازه4 )ایم. در این معادله شار گیری کرده

و شار  BSA( قبل از عبور h 2m ⁄kg( با واحد )w1jآب خالص )

 h)2(kg/m.( با واحد BSA، )w2j آب خالص بعد از عبور محلول

 محاسبه شده است:

 

(4)                                𝐹𝑅𝑅 = (𝑗𝑊2
/𝑗𝑊1

) × 100 
                                                                         

 

چندین نسبت برای توصیف خواص گرفتگی غشاهای تهیه 

باشد که طبق معادله می tRشده تعریف شده است. اولین نسبت 

شار محلول حاوی  pj( محاسبه شده است. در این محاسبات، 5)

BSA دهد:را نشان می 

 

(5                    ) 𝑅𝒕(%) = (1 − (𝑗𝑝/𝑗𝑊1
)) × 100 

 

 BSAدلیل رسوب رفته بهشار از دست  rR( 6در معادله )

 بر سطح غشاء است: 

 

(6                  )𝑅𝒓(%) = ((𝑗𝑊2
− 𝑗𝑝)/𝑗𝑊1

) × 100 

 

 باشد: جریان غیرقابل برگشت می irR( 7در معادله )

 

(7 )              𝑅𝑖𝑟(%) = ((𝑗𝑊1
− 𝑗𝑊2

)/𝑗𝑊1
) × 100 

  

 سایز حفره غشاء 

مورد مطالعه در سایز حفرات غشاء یکی از پارامترها موثر و 

باشد. برای تعیین شعاع بررسی میزان عبور و بازداری آن می

مورد  F)-E-(G12( 8ی )( ، معادلهmrهای غشاء )متوسط حفره

حجم آب خالص نفوذ کرده  Qاستفاده قرار گرفت. در این معادله 

                                                 
10 Membrane Antifouling Property 
11 Flux Recovery Ratio 

× s.pa 4-10چگالی آب و برابر با   s⁄3m ،μدر واحد زمان با واحد 

 شده است. فشار اعمال  ΔP و 9/8

 

(8                                         )𝑟𝑚 = √
(2.9−1.75)8𝜇𝑙𝑄

𝜀𝐴∆𝑃
 

 

 7های موثر بر حذف رنگ اسید اورنجبررسی پارامتر -7-2

 13افزار دیزاین اکسپرتکمک نرمبه

جهت بررسی کارایی غشاء طراحی شده در زمینه بازداری 

های متعددی را بر حسب میزان توان نمونهها، میها و رنگآالینده

ها مورد مطالعه قرار داد.  در این تحقیق اهمیت و آالیندگی آن

به عنوان رنگ نمونه انتخاب و شرایط بهینه  7رنگ اسید اورنج 

و دما از موثرترین  pHجهت حذف آن بررسی شد. پارامترهای 

. اثر این باشندها به روش غشائی میپارامترها در حذف آالینده

افزار دیزاین به کمک نرم 7پارامترها بر حذف رنگ اسید اورنج 

 Response، مدل مطالعاتی 11.0.3.0اکسپرت نسخه 

Surfaceمدل طراحی ، Central Composite مدل مورد  و

مورد بررسی قرار گرفت.  1مطابق جدول  Quadraticاستفاده 

و دو سطح پاسخ پایین و باال  pHدر این طراحی دو متغیر دما و 

درجه سلسیوس  45تا  25در نظر گرفته شد. برای دما بازه دمایی 

عنوان سطوح پایین و باالی انتخاب و به 9تا  3بازه  pHو برای 

این متغییرها در نظر گرفته شدند. با اعمال شش تکرار در مقدار 

که  آزمایش مطابق با جدول طراحی نمود 13مرکزی، نرم افزار، 

در هر آزمایش، درصد حذف رنگ به عنوان پاسخ در نظر گرفته 

 (.1شود )جدول می

جهت  7 میکروموالر اسید اورنج 5های الزم از محلول حجم

انجام مراحل حذف فراهم گردید و جهت محاسبه درصد حذف از 

های تهیه شده قبل و بعد از عبور از غشاء بهینه انتخاب محلول

شود و با استفاده از معادله گرفته می UV-Visشده، طیف جذبی 

 گردد:( درصد حذف محاسبه می 9)
 

(9                         )%𝑅 = (1 − (𝐴2/𝐴1)) × 100 

 

در خوراک ورودی  7جذب اسیداورنج  1Aکه در این رابطه 

یافته از غشاء در محلول تراوش 7جذب اسید اورنج  2Aبه غشاء و 

 حذف اسید اورنج است.  % Rو 

12 Guerout-Elford-Ferry 
13 Desigen-Expert 
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 DOE: شرایط انجام طراحی شده توسط 1جدول 

 شماره تست c 0 pHدما 

25 3 1 

25 9 2 

45 3 3 

45 9 4 

35 1 5 

35 12 6 

15 6 7 

55 6 8 

35 6 9 

35 6 10 

35 6 11 

35 6 12 

35 6 13 

 

 بحث و نتیجه گیری -3
مختلف های در این بخش، نتایج حاصل از افزودن غلظت

کلراید بر ساختار و عملکرد غشاء با نانوکامپوزیت آهن/کولین

های میکروسکوپ الکترونی روبشی ، عکسFTIRبررسی طیف 

(SEMآنالیز حرارتی، میزان شار و مقاومت غشاء، پس ،) زنی

ی تماس آب مورد بحث غشاء، گرفتگی غشاء، محتوای آب و زاویه

اء بهینه انتخاب شده، به گیرد، سپس با استفاده از غشقرار می

کمک روش  طراحی آزمایش، نتایج حاصل از کاربرد آن در حذف 

 شود. آالینده بررسی می

 

  FTIRنتایج تست  -1-3

های عاملی و برای شناسایی گروه FTIRطیف سنجی 

کلراید، سطح غشاء عملکردی برروی نانوکامپوزیت آهن/کولین

کلراید نانوکامپوزیت آهن/کولینخالص و غشاء اصالح شده با 

( نشان داده شده است. در شکل 1استفاده شده است که در شکل )

 کلرایدمربوط به طیف نانوکامپوزیت آهن/کولین a(، قسمت 1)

ظاهر شده  cm 559-1در  O-Feاست. پیک مربوط به پیوند 

 cm 3438-1کلراید ظهور باند پهن بین است. برای طیف کولین

و  cm 3027-1های ( و پیکH-Oوط به گروه )مرب 3341و 

cm-پیک در  DES-Feباشند. برای می 2CHبرای گروه  2925

باشد، می N-Cظاهر شد که مربوط به ارتعاش کششی  1153 1

آمیز نانوکامپوزیت که نشان دهنده سنتز و اصالح موفقیت

 cm-1باشد. ظهور پیک در عدد موجی کلراید میآهن/کولین

 DESکلراید در به ارتعاش کششی جذب کولین مربوط 1454

، cm 3438-1های در حدود باشد. همچنین پیکمی

به ترتیب مربوط به کشش، خمیدگی و تغییر  1616و1667

 (. 38و  36باشند )می O-Hارتعاشات گروه 

اترسولفون خالص مربوط به طیف پلی b( قسمت 1شکل )

، حلقه بنزنی، یک پیوند اتری و ساختار PESباشد. در طیف می

 cm-1سولفونی قابل شناسایی است. یک پیک کششی در ناحیه 

حلقه بنزن در  H-Cهای کششی گروه واقع شده است. پیک 1156
1-cm 3026 ،2980 های واقع در اند. پیکقرار گرفته 2925و-cm

ممکن است مربوط به افزایش ساختار  1403و1487، 1638 1

C-مربوط به گروه  cm 1102-1یکی باشند. پیک در ناحیه آرومات

O 1باشد. ظهور پیک پهن در ناحیه می-cm 3452  مربوط به پیوند

H-O  در گروهH3SO های مشخصه واقع در باشد. پیکمی-cm

هستند.  C-O-Cمربوط به گروه کششی  1242و 1318 1

 1200تا  cm 700-1های ظاهر شده در نواحی همچنین پیک

 (. 41-39کششی گروه سولفون هستند ) S-Oبوط به مر

مربوط به غشاء اصالح شده با  c( قسمت 1شکل )

کلراید است. با توجه به طیف، پیک ناحیه نانوکامپوزیت آهن/کولین
1-cm 2926 تر شده و شدت بیشتری نسبت به غشاء خالص قوی

Fe-که مربوط به  cm 1155-1دارد و پیک ظاهر شده در ناحیه 

DES باشد نشان دهنده وجود نانوکامپوزیت در سطح غشاء می

 (. 36اترسولفون است )پلی

 

 BETبررسی آنالیز  -2-3

های سطح، نظیر سطح ویژه، مقدار برای بررسی ویژگی

متوسط اندازه حفرات و توزیع اندازه حفرات از آنالیز جذب و 

 ااستفاده شده و نتایج این آنالیزه BJHو  BETواجذب نیتروژن،

 ( آورده شده است. 2) در شکل

-دست آمده، مساحت سطح در غشاء پلیبا توجه به نتایج به

اترسولفون اصالح شده با اترسولفون خالص و غشاء پلی

 863/16و  533/23ترتیب کلراید بهنانوکامپوزیت آهن/کولین

دهد که میزان دست آمد. این نتایج نشان میمترمربع بر گرم به

اصالح شده به دلیل اشغال مقداری از فضای غشاء سطح در حالت 

 توسط نانو ذرات اضافه شده کاهش یافته است. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

کلراید، ( نانوکامپوزیت آهن/کولینa) FTIR(: طیف 1شکل )

(b( ،غشاء خالص )c) غشاء اصالح شده با نانوکامپوزیت آهن/کولین-

 کلراید

 

فون اترسولخالص و پلی اترسولفونحجم تخلخل درغشاء پلی

 1966/0کلراید به ترتیب اصالح شده با نانوکامپوزیت آهن/کولین

دست آمد که نشان از متر مکعب بر گرم بهسانتی 1269/0و 

چنین، میانگین ها بعد از انجام اصالح بود. همکاهش حجم تخلخل

ولفون اترساترسولفون خالص و غشاء پلیقطر تخلخل در غشاء پلی

 423/33کلراید به ترتیب شده با نانوکامپوزیت آهن/کولین اصالح

ا هدست آمد که نشان از کاهش قطر تخلخلنانومتر به 089/30و 

بعد از انجام اصالح به دلیل جاذبه الکتراستاتیک نانو ذرات اضافه 

 شده و ساختار غشاء بود.

در یک  14افزار اورجین پرودر زیر دو نمودار را به کمک نرم

طور که مقایسه دو غشاء (. همان4و  3کنیم )شکل نمودار رسم می

کلراید خالص و غشاء اصالح شده با نانوکامپوزیت آهن/کولین

کنیم. در نمودار غشاء خالص، حجم بیشتر از گاز مشاهده می

شود که نشان از سطح ویژه باالتر در غشاء نیتروژن جذب می

                                                 
14 Origin pro 2019 

ه دارد. همچنین، واجذب غشاء شد خالص نسبت به غشاء اصالح

اصالح شده حالت هیسترزیس کمتری داشت. تمامی این نتایج به 

دلیل حضور نانو ذره در ساختار غشاء اصالح شده و تاثیر حضور 

 آن بر خصوصیات غشاء اصالح شده است.

 

 
( غشاء B( غشاء خالص و Aبرای  BET(: نتایج آزمون 2شکل )

 کلرایدآهن/ککولیناصالح شده با نانوکامپوزیت 
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نمودار جذب و واجذب در غشاء خالص و غشاء  (:3شکل )

 کلرایداصالح شده با نانوکامپوزیت آهن/کولین

 

 قرار گرفته در نمودار جذب النگمویر که در زیر مورد مقایسه

است، در غشاء خالص نسبت به غشاء اصالح شده، مقادیر باالتری 

 شود. از جذب در حفرات مشاهده می

در این بخش از بررسی ساختار غشاء اصالح شده، تغییرات 

حجم نسبت به شعاع حفرات در ناحیه جذب بررسی شد. در این 

غشاء و  BJHبررسی برای غشاء خالص سطح ویژه ذرات با آنالیز 

و  25/62ترتیب کلراید بهاصالح شده با نانوکامپوزیت آهن/کولین

دست آمد. با اشغال شدن برخی از منافذ مترمربع بر گرم به 14/52

و حفرات غشاء توسط اصالحگر، کاهش حجم و سایز حفرات 

 (. 44-42صورت گرفته است )
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 نمودار النگمویر برای غشاء خالص و اصالح شده (:4شکل )

  

 

نمودار شعاع حفرات در مقابل تغییرات حجم نسبت  (:5شکل )

 شعاع حفره

 

بررسی نتایج آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی  -3-3

(SEM) 

شوند، دو در غشاهایی که به روش وارونگی فاز ساخته می

 -رود. یکی جدایش مایعی جدایش فازی مجزا انتظار میپدیده

مانند و  15ساختار لوله موئینگیری یک مایع آنی، که سبب شکل

 گیری یکمایع با تأخیر، که سبب شکل -دیگری جدایش مایع

شود. فرآیند جدایش مانند در داخل غشاء می 16ساختار اسفنجی

-فازی تأخیری محلول پلیمری در حمام غیرحالل، سبب شکل

شود. درجدایش فازی تر میگیری غشاء با الیه جداساز متراکم

دارای الیه رویی با تخلخلل زیاد خواهد بود. آنی، غشای حاصله 

افتد که سرعت خروج حالل از فیلم جدایش آنی زمانی اتفاق می

دوست به محلول پلیمری، پلیمری باال باشد. افزودن نانوذرات آب

برروی سرعت جریان غیرحالل به داخل فیلم پلیمری و خروج 

                                                 
15 Finger-like 

یع تشکیل سرتر حالل منجر به گذارد. خروج سریعحالل تاثیر می

شود، که یک مقاومت اضافی در برابر انتقال جرم ی فعال میالیه

کند و زمان الزم برای تبادل حالل و غیرحالل در زیر ایجاد می

یابد. بنابراین حفرات در زیر الیه از ساختار الیه افزایش می

( نشان 6شوند. شکل )اسفنجی به ساختار انگشت مانند تبدیل می

عرضی از غشای خالص و غشای اصالح شده با ی مقطع دهنده

د. باشکلراید، به روش وارونگی فاز مینانوکامپوزیت آهن/کولین

ها دارای ساختار شود، نمونهطور که در شکل مشاهده میهمان

خل ی متخلی باالیی متراکم و یک زیر الیهنامتقارن با یک الیه

به حالت باشند. با توجه به شکل، ساختمان غشای خالص می

ی باالیی )جداساز( نسبت به سایر تر است و الیهاسفنجی نزدیک

باشد. چنین ساختاری منجر به شار عبوری تر میغشاها ضخیم

درصد وزنی از نانوکامپوزیت،  5/0شود. با افزودن کمتر از غشاء می

ساختمان غشاء نسبت به غشای خالص تغییر کرده است که منجر 

 ی جداساز و ضخامتتر الیهضخامت پایینگیری غشاء با به شکل

باالتر زیرالیه شده است. ساختمان غشاء بازتر و تخلخل در زیرالیه 

ی جداساز نسبت به بیشتر شده است. همچنین حفرات در الیه

گیری چنین ساختاری اند. دلیل شکلغشای خالص بزرگتر شده

-لیپ این است که میل باالتر بین آب و نانوکامپوزیت نسبت به

ت گیری و سرعاترسولفون، سرعت نفوذ آب به غشای در حال شکل

نفوذ حالل از غشاء به آب را افزایش داده است. این امر منجر به 

د انجدایش فازی آنی شده و حفرات انگشت مانند شکل گرفته

(49-45 .) 

 

 

( Bغشای خالص و ( Aمربوط به  SEM(: تصاویر 6شکل )

 شده با نانوکامپوزیت آهن/کولین کلرایدغشاء اصالح 

 

 

16 Sponge-lik 
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  EDXبررسی نتایج  -4-3

برای شناسایی عناصر موجود در  EDXآنالیز عنصری 

( طیف 7باشد. شکل )ترکیب و تاییدی برای اثبات سنتز می

EDX  غشاء خالص و غشاء اصالح شده با نانوکامپوزیت

اجزای  ، درصد7دهد. جدول پیوست کلراید را نشان میآهن/کولین

تشکیل دهنده غشاء خالص و غشاء اصالح شده با نانوکامپوزیت 

دهد. وجود پیک مربوط به عناصر کلراید را نشان میآهن/کولین

فلزی و ترکیبات موجود در نانو کامپوزیت اضافه شده به غشاء، 

 باشند. بیانگر درستی سنتز انجام شده می

 

 

غشاء اصالح ( Bغشاء خالص و ( EDX  :A(: طیف 7شکل )

 کلرایدشده با نانوکامپوزیت آهن/کولین

 

 بررسی نتایج آنالیز حرارتی  -4-3

 TGAبررسی آنالیز  -1-4-3

TGA ای برای تعیین پایداری های تجزیهیکی از تکنیک

حرارتی و کسر اجزای فرار موجود در مواد است که بوسیله کاهش 

غییر جرم شوند. در این روش، توزن حین افزایش دما ظاهرمی

ار شود. برای بررسی رفتگیری میصورت تابعی از دما اندازهنمونه به

ها در حرارتی غشاهای ساخته شده و تغییرات پایداری حرارتی آن

-زنو -کلراید، از آزمون گرماترکیب با نانوکامپوزیت آهن/کولین

صورت یک نمودار سنجی استفاده شده است. نتایج این آزمون به

نشان داده شده است. این نمودار شامل سه بخش:  (8در شکل )

و شیب مالیم از  100℃تبخیر رطوبت و حالل )در محدوده صفر تا 

( 300 ℃(، فروپاشی زنجیره پلیمری )در محدوده 300℃تا حدود  100

باشد. برای غشاء اصالح شده با و در آخر فروپاشی بخش آلی می

تغییرات دمای فروپاشی کلراید روند نانوکامپوزیت آهن/کولین

افزایشی است. دمای فروپاشی با افزایش نانو کامپوزیت افزایش 

یابد. دلیل این امر برهمکنش مناسب میان پلیمر و می

نانوکامپوزیت و همچنین پایداری گرمایی نانوکامپوزیت 

کلراید است. با افزایش دما و عبور از مرحله تخریب آهن/کولین

 540℃حاوی نانوکامپوزیت در بازه دمایی  حرارتی پلیمر، در غشاء

 شود. در اینیک شکستگسی یا کاهش شیب مشاهده می 560تا 

شود و پس از این مرحله بخش آلی نانوکامپوزیت فروپاشی می

دهد. در ادامه با ای رخ میفروپاشی کاهش وزن قابل مشاهده

-گیری در وزن نمونه مشاهده نمیتغییر چشم 700℃افزایش دما تا 

شود و شروع می 100 ℃شود. کاهش وزن جزیی غشاء خالص از 

شود و شروع می 400 ℃کاهش وزن قابل توجه غشاء خالص از 

است. تعامل  PESاین نشان دهنده پایداری حرارتی خوب غشاء 

استحکام زنجیره پلیمری را افزایش  PESبین نانوکامپوزیت و 

ود. شجیزه پلیمر میداده است، که باعث افزایش انرژی در تجزیه زن

دمای تخریب غشاء خالص و غشاء اصالح شده با نانوکامپوزیت به 

است، که نشان دهنده پایدرای حرارتی باالتر  450 ℃و  400 ℃ترتیب 

وان تباشد. از این تفاوت میغشاء اصالح شده با نانوکامپوزیت می

نتیجه گرفت که افزودن نانوکامپوزیت به پلیمر غشایی باعث 

 (. 51-50شود )یش پایداری حرارتی آن میافزا

 

 

( غشاء B( غشاء خالص و Aبرای  TGA(: نمودار 8شکل )

 کلرایداصالح شده با نانوکامپوزیت آهن/کولین

 

  DSCبررسی نتایج آنالیز  -2-4-3

DSC  یک ابزار تحلیلی حرارتی است که به طور گسترده

حرارتی پلیمرها گیرد و به درک رفتار ای مورد استفاده قرار می

(، ذوب gTدر یافتن دمای انتقال شیشه ) DSCکند. کمک می

(mT( و تبلور )cTپلیمرها، مخلوط )های های پلیمری و کامپوزیت

اطالعات ارزشمندی درمورد سختی  DSCکند. پلیمری کمک می

دهد و های پلیمری در اختیار قرار میو انعطاف پذیری زنجیره

یمری پس از افزودن نانوذرات را های پلسخت شدن زنجیره

چنین این یک واقعیت آشکار است که دمای نماید. هممشخص می
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( یک پلیمر، معیاری مهم برای سازگاری قطعات gTانتقال شیشه )

ها است. بنابراین برای یک مخلوط یا غشاهای ساخته شده با آن

ود، شپلیمری کامالً مخلوط، دمای انتقال شیشه منفرد حاصل می

که برای یک مخلوط پلیمری غیرقابل برگشت، بیشتر از در حالی

غشاء خالص و غشاء  DSCآید. ترموگرام دست میبه gTیک 

( ارائه 9کلراید در شکل )اصالح شده با نانوکامپوزیت آهن/کولین

ها مشخص شد که غشاها، دمای شده است. با بررسی ترموگرام

ور طه خود دارند.  همانفرد را نسبت بای منحصربهانتقال شیشه

که در شکل مشخص است غشاء پلیمری خالص و غشاء اصالح 

ق کنند که مطابهای گرمازا را مشخص میشده با نانوکامپوزیت قله

گیری شده برای پلیمرهای منفرد است. غشاء با دمای اوج اندازه

گراد درجه سانتی 680و  640خالص و غشاء اصالح شده دمای اوج 

شویم افزودن نانوکامپوزیت به این نتایج متوجه می دارند. از

پذیری خوبی بین پلیمر و ماتریکس غشایی، قابلیت انعطاف

نانوکامپوزیت ایجاد شده است و ظرفیت گرمایی را باال برده است 

(52-53 .) 

 

 

( غشاء B( غشاء خالص و Aبرای  DSC(: نتایج آزمون 9شکل )

 کلرایدآهن/کولیناصالح شده با نانوکامپوزیت 

 

 نتایج آزمون زاویه تماس -5-3

آبدوست بودن یا آبگریز بودن سطح غشاهای ساخته شده، 

دست آمده است. زاویه تماس سطح توسط آنالیز زاویه تماس به

اترسولفون خالص و اصالح شده با نانوکامپوزیت غشاهای پلی

توجه  ( آمده است. با11( و شکل )10کلراید در شکل )آهن/کولین

به مقادیر موجود، با افزایش محتوای نانوکامپوزیت در ساختار 

غشاها، زاویه تماس افزایش یافته است. زاویه تماس با خاصیت 

آبدوستی غشاء یک رابطه معکوس دارد. این بدین معناست که هر 

ت تر اسچه زاویه تماس سطح غشاء کوچکتر باشد، غشاء آبدوست

ء بزرگتر باشد، غشاء آبگریزتر و هر چه زاویه تماس سطح غشا

(، با افزایش 10است. با توجه به مقادیر گزارش شده در شکل )

کلراید در ساختار غشاء زاویه مقدار نانوکامپوزیت آهن/کولین

تماس کاهش داشته است. این به این معنی است که افزایش 

نانوکامپوزیت باعث آبدوستی سطح غشاء شده است. کمترین عدد 

 5/0ه برای زاویه تماس مربوط به غشاء اصالح شده با گزارش شد

 کلراید است. مطابق شکلدرصد وزنی از نانوکامپوزیت آهن/کولین

( زاویه تماس غشاها با افزایش درصد وزنی نانوکامپوزیت 10)

درجه  9/57درجه در غشاء خالص به  3/102کلراید از آهن/کولین

نانوکامپوزیت  درصد وزنی از 5/0در غشاء اصالح شده با 

کلراید کاهش یافته است و این حاکی از افزایش آهن/کولین

 (. 54باشد )خاصیت آبدوستی غشاها می

 

 
(: زاویه تماس غشاهای خالص و اصالح شده با نانوکامپوزیت 10شکل )

 کلرایدآهن/کولین

 

 

به ترتیب برای غشاء خالص،  Fتا  A(: تصاویر زاویه تماس 11شکل )

درصد وزنی از غشاء اصالح شده با  8/0و  5/0، 2/0، 1/0،  05/0

 کلرایدنانوکامپوزیت آهن/کولین
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 خواص غشایی -6-3

 نفوذپذیری -1-6-3

برای اطمینان از میزان نفوذپذیری، شار آب خالص از غشاء 

خالص و غشاهای اصالح شده با درصدهای مختلف وزنی از 

کلراید ساخته شده، محاسبه شد. شکل نانوکامپوزیت آهن/کولین

-را ارائه می BSAهای شار آب خالص و شار ( نتایج آزمایش12)

شده با درصد مشخصی از دهد. کاماًل واضح است که غشاء اصالح

درصد وزنی( بیشترین مقدار  5/0کلراید )نانوکامپوزیت آهن/کولین

دوستی غشاء تا پذیری آب و آبرا در شار آب خالص داشت. نفوذ

کلراید افزایش یافته است. نفوذ درصد وزنی آهن/کولین 5/0

های آب در ماتریس غشایی به دلیل حضور غشایی با جذب مولکول

 5/0نانو کامپوزیت، ارتقاء پیدا کرد. نتایج نشان داد که با افزودن 

ه بکلراید در ماتریس غشایی، شار آب درصد وزنی از آهن/کولین

درصد وزنی 5/0درصد افزایش یافته است. غشاء اصالح شده با  31

کیلوگرم بر  97کلراید دارای حداکثر مقدار شار آب )آهن/کولین

متر مربع( بود. با این حال، کاهش در شار آب در محتوای باالتر از 

کلراید مشاهده شد. کاهش ذکر شده می نانوکامپوزیت آهن/کولین

 انباشت مواد معدنی باشد.  تواند ناشی از گرایش

 

 

و آب  BSA(: آزمایشات تصفیه سه گانه )فیلتراسیون 12شکل)

با  PES( غشاء خالص و مخلوط BSAخالص قبل و بعد از تصفیه 

 کلرایدمحتویات مختلف نانوکامپوزیت آهن/کولین

 

ه تواند نتیجحال، مسدود شدن منافذ سطح غشایی میبا این

وزیت و افزایش ویسکوزیته باشد. یک افزایش محتوای نانوکامپ

اهش گری و کرابطه متضاد بین ویسکوزیته باالتر محلول ریخته

تواند منجر به کاهش قابل توجهی در نفوذپذیری تخلخل می

 مخلوط شود.  PESغشاهای 
 

 گرفتگی و پس زنی غشاء  - 2-6-3

-مشکالت مختلفی از قبیل کاهش راندمان و افزایش هزینه

و شار نتیجه پدیده رسوب آالینده در غشاء است.  های نگهداری

باشد. بنابراین، بیشتر پیامد رسوب غشاء، کاهش شار آب می

تحقیقات بر اصالح چنین غشاهایی متمرکز شده است. در مطالعه 

گرم در لیتر به عنوان یک  1با غلظت  BSAحاضر، از محلول 

فاکتور استاندارد برای بررسی پدیده رسوب استفاده شد. در طول 

، کاهش BSAتصفیه آب خالص پس از عبور دادن محلول 

از تمام غشاهای آماده  BSAنفوذپذیری مشاهده شد. شار محلول 

برای غشاء  BSA( نشان داده شده است. شار 12شده در شکل )

بود، در حالی که محتوای بهینه برای غشاء اصالح شده  43خالص 

طور که واضح بود. همان 79کلراید، درصد وزنی آهن/کولین 5/0

ابل کلراید قاست، اثر مثبت نانوکامپوزیت هیدروفیل آهن/کولین

 PESباشد. نفوذپذیری و خاصیت ضدگرفتگی غشاهای توجه می

یت شدن نانوکامپوز دو ویژگی اصلی این غشاء هستند که با اضافه

 کرد غشاها را تحتیابند و عملکلراید به آن، بهبود میآهن/کولین

دست آوردن یک مرور کلی در مورد دهند. برای بهتأثیر قرار می

 BSAنفوذپذیری غشاهای آماده شده، آزمایش جامع فیلتراسیون 

طور ( انجام شد. همانBSAو شار آب خالص )قبل و بعد از تصفیه 

کلراید درصد وزنی آهن/کولین5/0رود، غشاء حاوی تظار میکه ان

در هر دو تست فیلتراسیون آب خالص بهترین عملکرد را داشته 

است. با توجه به خصوصیات ضدگرفتگی مناسب این غشاء، پس 

، شار غشای بهینه بهتر از غشاهای دیگر بود. BSAاز فیلتراسیون 

ص در مرحله سوم )پس عالوه براین، کاهش آشکار در شار آب خال

( نسبت به مرحله اول مشاهده شد. روند کاهش BSAاز تصفیه 

ن باشد که نتیجه تجمع پروتئیعمدتاً مربوط به قطبش غلظتی می

در نزدیکی سطح غشاء است. عالوه بر این، نانوکامپوزیت 

، گریهای مختلف در محلول ریختهکلراید، با نسبتآهن/کولین

در تمام غشاهای اصالح شده با  BSAزنی سبب افزایش پس

 نانوکامپوزیت نسبت به غشاء خالص شده است. 

برای بررسی بیشتر پدیده رسوب غشاء خالص  FRRپارامتر 

( نتایج 13و اصالح شده با نانوکامپوزیت استفاده شد که در شکل )

دهد که دست آمده نشان داده شده است. این شکل نشان میبه

غشاء اصالح شده را  FRRه نانوکامپوزیت، استفاده از مقادیر ویژ

بخشد که دارای یک مقدار بهینه است. حداکثر و حداقل بهبود می

کلراید و درصد وزنی آهن/کولین 5/0برای غشای  FRRمقادیر 

بود. در حقیقت، توجه  30/80و % 30/92غشاء خالص به ترتیب %

ست آمده دبه پدیده رسوب بسیار پیچیده است. با توجه به نتایج به

کرد ضدگرفتگی برتر غشاء و تحقیقات قبلی، دلیل اصلی عمل
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. دوستی بیشتر آن باشدتواند آباصالح شده با نانوکامپوزیت می

آبدوستی غشاء یک عامل کنترل کننده برای خواص جذب است 

و آبدوستی بیشتر  یک سطح باید بدلیل جذب کمتر ماده آبگریز 

شود. استفاده از ی میباشد که باعث کاهش رسوب غشای

باعث  PESکلراید در ساختار غشاء نانوکامپوزیت آهن/کولین

توان از زاویه دیگر شود. این را میدوستی غشاها میافزایش آب

مشاهده کرد. با استفاده از مواد افزودنی هیدروفیل در ماتریس 

دوست، مقاومت سطحی افزایش خواهد یافت. عالوه غشای آب

برشی برروی سطح غشاء اصالح شده باعث جداسازی براین، نیروی 

های جذب شده نسبت به موارد مشابه روی غشاء خالص رسوب

کرد شود. پدیده تشکیل رسوب در سطح غشاء و کاهش عملمی

تواند نتیجه محتویات باالتر مواد افزودنی معدنی باشد. غشایی می

یار زیاد درصد از نانو ذره، سبب افزایش بس 5/0افزودن بیش از 

د تواننشود. غشاهای دارای زبری بیشتر میزبری سطح غشاء می

های داخل خلل/ فرج سطح شوند باعث نفوذ یا چسبندگی رسوب

شوند. بنابراین، تجمع و درنهایت منجر به کاهش بازیابی شار می

تواند مشکل اصلی افزودن بیشتر نانوکامپوزیت نانوکامپوزیت می

خوبی مشخص شده است س غشایی باشد. بهمورد استفاده در ماتری

گذاری بیشتر هستند. با که غشاء دارای شار باالتر، مستعد رسوب

حال، غشاء اصالح شده با نانوکامپوزیت آماده شده با مقدار این

کلراید، هر دو خاصیت افزایش شار بهینه نانوکامپوزیت آهن/کولین

 دهد. و خاصیت ضدگرفتگی را نشان می

 

 

( از غشاء خالص و اصالح FRR(: نسبت بازیابی شار )13)شکل 

 کلرایدشده با درصدهای مختلف وزنی نانوکامپوزیت آهن/کولین

 

منبع اصلی برای رسوب غشاء و فرآیندهای غشایی با مواد 

ها در منافذ آلی، جذب رسوب برروی سطح غشایی و گرفتگی آن

پذیر برگشت( شامل دو بخش، رسوب tRکل غشاء ) است. رسوب

(rRو رسوب برگشت )( ناپذیرirRاست. رسوب غیرقابل )  برگشت

ها در به واسطه جذب شدید رسوبات روی سطح یا گرفتگی آن

پذیر ناشی از جذب ضعیف گیرد. رسوب برگشتمنافذ صورت می

کل شود. شرسوبات است که با شستشوی ساده غشاء برداشته می

محاسبه شده از شار آب را قبل ( نتایج حاصل از میزان رسوب 14)

ء توسط آب و پس از شستن غشا BSAاز رسوب دهی محلول 

-دهد. نتایج نشان داد که نسبت رسوب برگشتمقطر را نشان می

د به کلرایناپذیر غشاء خالص با افزودن نانوکامپوزیت آهن/کولین

 41یابد )درصد وزنی به عنوان غشاء بهینه کاهش می 5/0میزان 

 (. 58-55و 

 

 

(: نسبت مقاومت در برابر رسوب برای غشاء خالص و 14شکل )

 کلرایداصالح شده با نانوکامپوزیت آهن/کولین

 

 بررسی تخلخل غشاء -3-6-3

دوستی و میزان تورم غشاء محتوای آب غشاء معیاری از آب

است و با میزان تخلخل غشاء رابطه دارد. نتایج حاصل از اثر 

کلراید به محلول پلیمری بر آهن/کولینافزودن نانوکامپوزیت 

( نشان داده شده است. با توجه به 15میزان تخلخل در شکل )

درصد وزنی، تخلخل  05/0شکل، با افزودن نانوکامپوزیت به میزان 

علت کم بودن میزان نانوکامپوزیت تغییر کاهش یافته است زیرا به

پوزیت دوستی غشاء حاصل نشده است و نانوکامچندانی در آب

برروی سرعت جدایش فاز و در نتیجه، تخلخل غشاء تاثیری 

است. با پرشدن حفرات توسط نانوکامپوزیت، تخلخل نداشته 

کاهش یافته است؛ در نتیجه منجر به ظرفیت کمتر غشاء برای 

درصد  5/0شود. با افزایش مقدار نانوکامپوزیت تا داشتن آب مینگه

ل دلیاین افزایش تا حدی بهوزنی، تخلخل افزایش یافته است. 

 کلراید و تاحدی بهدوستی نانوکامپوزیت آهن/کولینخاصیت آب

باشد. زیرا نانوکامپوزیت دلیل رشد بزرگ حفرات در زیرالیه می

دوست بودن، باعث تسریع خروج حالل از فیلم پلیمری علت آببه

شود. حضور موادی با خواص و بازتر شدن ساختمان غشاء می

ی حالل و یرحالل )آب بدون یون(، موجب تسریع مبادلهمشابه غ
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 -شود. از طرف دیگر تشکیل باندهای پلیمرغیرحالل می

-هدهد و فیلم ریختنانوکامپوزیت، برهمکنش پلیمری را کاهش می

کند. بنابراین جدایش فازی در حمام انعقاد گری را ناپایدارتر می

شاء افزایش یافته و غ افتد که در نتیجه، تخلخلتر اتفاق میسریع

درصد  8/0تواند آب بیشتری را در خود نگهدارد. در غلظت می

وزنی مسدود کردن منافذ با مقادیر اضافی نانوکامپوزیت منجر به 

د. شوتر غشاء میحفرات کمتر، تخلخل کمتر و ساختمان نزدیک

-کاهش تخلخل باعث کاهش ظرفیت غشاء برای نگهداری آب می

 (. 53-52و  43شود )

 

 

 ( اثر غلظت های مختلف نانوذره بر تخلخل غشا15شکل )

 

 حذف آالینده  -7-3

 5/0پس اصالح غشاء و بررسی خصوصیات آن و انتخاب غشاء 

درصد به عنوان غشاء بهینه، به منظور بررسی توانایی این غشاء 

شده جهت حذف رنگ اصالح شده در حذف آالینده، از غشاء اصالح 

عنوان آالینده نمونه به کمک روش طراحی آزمایش به 7اسیداورنج 

، با درصدهای مختلف تهیه PESاستفاده شد. شش غشاء پلیمری 

 18شدند. بهترین درصد وزنی جهت ساختن غشاء خالص، غشاء %

عنوان شرایط بهینه به Mpa 3/0میکرومتر و فشار  160با ضخامت 

 ردازیم:پتایید شده است. در ادامه به تفسیر این نتایج می

بر روی درصد حذف  pHمنظور بررسی اثر دو پارامتر دما و به

میکروموالر تهیه گردید و برای  5محلول  7از رنگ اسید اورنج 

 17افزار دیزاین اکسپرتهای نرمتست استخراج شده طبق داده 13

متفاوت با غشاء اصالح شده  pHدر شرایط دما و  18CCDروش 

( 5/0کلراید )غشاء بهینه %توسط نانو کامپوزیت آهن/کولین

و دما با توجه به مطالعات  pHها انجام شد. متغیرهای آزمایش

 9تا  3ها در تصفیه غشایی به ترتیب گذشته و دامنه کاربردی آن

                                                 
17   Desigen-Expert 

 6آزمایش طراحی نمود که  13افزار انتخاب شدند. نرم 25-45 ℃و 

زمایش غشاء به منظور تکرار مقدار مرکزی درنظر گرفته شده آ

ها در شرایط خواسته شده انجام و درصد حذف است. آزمایش

( نشان داده 3افزار ارائه گردید. نتایج در جدول )محاسبه و به نرم

 اند. شده

 
 
 

در شرایط مختلف  7(: درصد حذف رنگ اسید اورنج3جدول )

 درصد 5/0برای غشا بهینه 
  2A 1A T pH حذفدرصد 

59/92 00251/0 03391/0 25 3 1 

8/76 01991/0 00462/0 25 9 2 

3/44 01276/0 02292/0 45 3 3 

77 02371/0 10276/0 45 9 4 

9 01431/0 01571/0 35 1 5 

6/38 25885/0 42194/0 35 12 6 

1/50 21685/0 43477/0 15 6 7 

1/42 25885/0 44697/0 55 6 8 

5/71 00469/0 01645/0 35 6 9 

7/86 0064/0 04822/0 35 6 10 

5/88 05106/0 44596/0 35 6 11 

7/90 04259/0 45814/0 35 6 12 

6/85 06572/0 45831/0 35 6 13 

 

افزار دیزاین بررسی نتایج حذف رنگ با نرم -1-7-3

 اکسپرت

-های مختلف برای دادهافزار دیزاین اکسپرت از بین مدلنرم

(، 4را انتخاب نموده است )جدول ) Quadraticهای آماری مدل 

 ((. 6( و )5)

 

 افزار دیزاین اکسپرت مورد استفاده(: مشخصات نرم4جدول )

File Version 0/3/0/11   
Study Type Response Surface Subtype Randomized 

Design Type Central Composite Runs 13 

Design Model Quadratic Blocks No Blocks 

Build Time (ms) 0/1   

 

 ها(: جدول مدل انتخابی برای فیت کردن داده5جدول )

Source 
Sequential 

p-value 

Lack of 

Fit p-

value 

Adjusted 

R² 
Predicted R²  

Linear 7231/0 0001/0 > 1373/0- 1018/1-  

2FI 3462/0 0001/0 > 1370/0- 5766/1-  

Quadratic 0001/0 > 4710/0 9940/0 9786/0 Suggested 

18 Central Composite Design 
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Source 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 

F-

value 

p-

value 
 

Linear 93/4298 5 78/859 94/330 
0001/0 

> 
 

2FI 31/3819 4 83/954 52/367 
0001/0 

> 
 

Quadratic 75/4 2 37/2 9141/0 47100 Suggested 

Cubic 0000/0 0    Aliased 

Pure 

Error 
39/10 4 60/2    

 

 

(: مقادیر انحراف محاسبه شده و پیشنهاد شده توسط 6جدول )

 افزار دیزاین اکسپرتنرم

Source Std. 

Dev. 
R² 

Adjusted 

R² 

Predicted 

R² 
PRESS  

Linear 88/21 0695/0 1373/0- 1018/1- 05/9734  

2FI 88/21 1731/0 1370/0- 5766/1- 02/11993  

Quadratic 59/1 9967/0 9940/0 9783/0 02/99 Suggested 

Cubic 61/1 9978/0 9938/0  * Aliased 

 

گونه که محاسبات آماری و ضرایب همبستگی نشان همان

-می Quadraticترین مدل برای این تحقیق دهند، مناسبمی

باشد، زیرا عالوه بر داشتن ضرایب همبستگی مناسب میزان 

PRESS ترین حالت قرار دارد. محاسبه شده آن نیز در مطلوب

اب ها انتخبنابراین مدل مکعبی را برای محاسبات در سایر قسمت

 نماییم. می

نظر، به منظور بررسی میزان تأثیر پس از انتخاب مدل مورد  

بر میزان حذف(، پارامترهای  pHعوامل موثر بر نتیجه )تاثیر دما و 

و  Anovaهر کدام از این متغیرها را به روش  آماری مربوط به

 (. 7محاسبه نمودیم )جدول  Quadraticدر مدل 

عالوه بر اثر منفرد هر متغیر، میزان همبستگی بین متغیرها 

 گونه که مشاهدهاند. همانو تأثیر توان در هرکدام نیز بررسی شده

 pHدهد که دست آمده نشان میبه Fو  Pشود مقدار پارامتر می

صورت مستقل و همبسته بر نتیجه اثر دارند. میزان این و دما به

 (:8باشد )جدولتأثیرات به صورت فرمول زیر می
 

  (2
20. 09 X- 2

11. 9 X – 2X 1+ 0. 36 X 2+3. 63 X 1Y = 17. 95 + 13. 42 X  ) 

 
 (Anovaهای آماری )(: داده7جدول )

Source 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F-value p-value  

Model 08/4616 5 22/923 83/365 0001/0 > Significant 

A-pH 94/458 1 94/458 86/181 0001/0 >  

B-Temp 04/269 1 04/269 61/106 0001/0 >  

AB 61/479 1 61/479 05/190 0001/0 >  

A² 31/2548 1 31/2548 78/1009 0001/0 >  

B² 63/1853 1 63/1853 51/734 0001/0 >  

Residual 14/15 6 52/2    

Lack of Fit 75/4 2 37/2 9141/0 4710/0 
not 

significant 

Pure Error 39/10 4 60/2    

Cor Total 22/4631 11     

 

 (: جدول معادله تاثیر پارامترها بر پاسخ8جدول )
Removal = 

-17. 95006  

42/13+ pH 

63/3+ Temp 

36/0+ pH * Temp 

906/1- pH² 

089/0- Temp² 

 

 (: جدول پارامترهای آماری مدل فیت شده9جدول)

Std. Dev. 59/1  R² 9967/0 

Mean 81/68  Adjusted R² 9940/0 

C. V. % 31/2  Predicted R² 9786/0 

   Adeq Precision 1091/46 

 

توان دریافت، بیشترین تأثیر را گونه که از فرمول میهمان

pH  .و سپس دما برروی درصد حذف دارند 

های درصد حذف از دو جهت بررسی میزان پراکندگی داده

 .Residuals Vsو  Normal Plot of Residualsنمودار 

Predicted دهند که هرچه ها نشان میاستفاده شد. این منحنی

ورت صتر باشد خطا کم و نتایج بهپراکندگی اطراف خط منحنی کم

 (. 17و  16های باشد )شکلو خطای کار کمتر می تصادفی بوده

در نظر گرفته  5حد خطای پذیرفته شده در محاسبات %

شود های باال مشاهده میگونه که در منحنیشده است، اما همان

باشند که بیانگر سطح اطمینان پراکنده می ±2ها در دامنه %داده

 باشد. باال در کار و خطای کمتر می

 

 و دما pHی خطای رخ داده در تغییر بررس -2-7-3

منظور بررسااای میزان خطای نتایج هرکدام از متغیرها، به

پراکندگی نتایج نساابت به هرکدام از متغیرها در زیر نشااان داده 

شکلشده ( میزان خطایی که در 19( و )18های )اند. با توجه به 

 داده استاندارد است. و دما رخ pHتغییر 
 

 

 های درصد حذفپراکندگی داده(: 16شکل )
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 های درصد حذفپراکندگی داده(: 16شکل )

 

 

 pHداده در تغییر (: خطای رخ18شکل )

 

شود که در این حالت هم حداکثر خطا و مشاهده می

است که بسیار کمتر از حداکثر  ±2پراکندگی مشاهده شده %

بسیار خوب باشد. این امر نشان دهنده دقت ( می±5مقدار مجاز )%

 باشد. ها میدر انجام تحقیق و خطای کم در نتایج آزمایش

 

 

 داده در تغییر دما(: خطای رخ19شکل )

 

 دست آوردن شرایط بهینه نحوه به -3-7-3

دست آوردن شرایط بهینه از دو شکل دوبعدی و برای به

افزار دیزاین اکسپرت ( استخراج شده از نرم21( و )20بعدی )سه

 نماییم. ه میاستفاد
 

 

 (: منحنی پاسخ دوبعدی درصد حذف20شکل )

 

(: منحنی سه بعدی تاثیر پارامترهای مورد بررسی بر 21شکل )

 پاسخ

 

شود، در شرایط اسیدی و قلیایی گونه که مشاهده میهمان

شدید به علت پروتونه شدن یا غلظت بسیار زیاد هیدروکسی، 

در  pHیابد، اما بهترین شرایط از نظر درصد حذف کاهش می

باشد. تغییر دما نیز باعث تغییر میزان نرمی حدود ناحیه خنثی می

و سختی غشاء و درنتیجه راحتی یا سختی عبور سیال و تغییر 

 34℃میزان حذف خواهد شد و بهترین شرایط دمایی در حدود 

 ((. 10باشد )جدول )می
 

 محاسبه شده(: جدول شرایط بهینه 10جدول )
Factor Name Level Low Level High Level Coding 

A pH 77/6 00/3 00/9 Actual 

B Temp 92/33 00/25 00/45 Actual 
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و دما، دوبار حذف  pHمنظور تأیید شرایط بهینه در این به

 شود کهافزار ارائه گردید. مشاهده میانجام و نتایج حاصل به نرم

باشد و مقادیر نزدیک به آمده مطلوب می دستمقدار میانگین به

 ((. 11یکدیگر هستند )جدول )

 

(: جدول تایید مقادیر پیش بینی شده با تکرار پاسخ 11جدول )

 در شرایط بهینه

Response Std 

Dev 

SE 

Pred 

95% PI 

low 

Data 

Mean 

95% PI 

high 

Removal 58859/1 32328/1 8737/85 2/91 3496/92 

 

 جمع بندی -4

این تحقیق برای اولین بار از مایع یونی کولین کلراید و در 

نانو ذره اکسید آهن جهت اصالح ساختار و آبدوستی غشاء 

اترسولفون استفاده شد. پارامترهای مختلف غشاء نانوفیلتر پلی

ای مختلف بررسی های تجزیهتوسط عبور سیال و استفاده از روش

اسخ به منظور بهینه شدند. از روش طراحی آزمایش و مدل سطح پ

کردن آماری پارامترهای موثر بر حذف آالینده بهره گرفته شد. 

نتایج نشانگر اصالح ساختار، افزایش آبدوستی و افزایش خاصیت 

 شد. pHحذف رنگ توسط غشاء در شرایط بهینه دما و 
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ABSTRACT 
 

ARTICLE INFO 

In the present study, polyetersulfone membrane was 

modified with ferric chloride nanocomposite to improve 

membrane performance in removing contaminants. Choline 

chloride ion liquid was used for the first time. In order to 

determine the properties and morphology, FTIR, contact 

angle, porosity, BET, TGA, DSC, SEM, transmission flux 

and membrane clogging analysis were investigated. In order 

to find the optimal removal conditions, pH and temperature 

were selected as effective variables and the necessary 

experiments were designed and performed using Design 

Expert software and response surface method. The results 

showed that the best performance of orange 7 dye removal 

with a membrane of 0.5 wt% nanocomposite and a 

concentration of 5 μM contaminant at pH 6.7 and a 

temperature of 33.9 ℃C, which removes 97.6% of the 

contaminant. The forecasting model and the results were in 

good agreement. Water permeability in the modified 

membranes increased due to changes in the structure and 

hydrophilicity of the membrane surface, which led to a 

decrease in clogging and an increase in the amount of return 

flux compared to the pure membrane. 
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