عنواى:
حذف فتوکاتالیستی ارتوکلزوفنل اس هحلولهای آبی با استفاده اس دی اکسید تیتانیوم -خاکستز فزار
اصالح شده با پزهنگنات پتاسین

توسط :شیوا رضایی
اساتید راهنوا:
دکتز هحود هلکوتیاى
دکتز علیزضا هصداقی نیا
چکیذُ
همذهِ ٍ ّذف :پیطزفتّای صٌعتی در جْت تاهیي ًیاسّای جاهعِ ،آلَدگی هٌاتع آتی را در پی داضتِ است .لذا
ضٌاخت دلیك اجشای آالیٌذُ ٍ داضتي داًص کافی در سهیٌِی اًتخاب تْتزیي رٍش تصفیِ اهزی ضزٍری هیتاضذ .در
تیي آالیٌذُ ّای گًَاگَى ،خغزات تْذاضتی هزتَط تِ هطتمات فٌلی در عیف گستزدُ ای اس پسابّای صٌعتی تعٌَاى
یک چالص هْن سیست هحیغی هغزح است .اس تیي رٍضْای گًَاگَى حذف کلزٍفٌلّا ،فزایٌذ فتَکاتالیستی دارای
راًذهاى هٌاسثی هیتاضذ .در ایي هغالعِ اس هخلَط خاکستزفزار اصالح ضذُ TiO2-جْت افشایص راًذهاى حذف
فتَکاتالیستی ارتَکلزٍفٌل استفادُ ضذ.
هَاد ٍ رٍضْا :تحمیك تجزتی است کِ اس تْار  1392تا تْار  1393در هزکش تحمیمات هٌْذسی تْذاضت هحیظ
دا ًطگاُ علَم پشضکی کزهاى اًجام ضذ .خاکستز فزار تْیِ ضذُ اس ًیزٍگاُ تزق حزارتی سرًذ کزهاى اتتذا تا اسیذ
سَلفَریک ٍ سپس تا پزهٌگٌات پتاسین اصالح گزدیذ .خاکستز فزار اصالح ضذُ تا دی اکسیذ تیتاًیَم هخلَط ضذ .اس
هخلَط تذست آهذُ جْت حذف ارتَکلزٍفٌل در حضَر ًَر  UVاستفادُ ضذ .عَاهل هَثز تز فزایٌذ حذف ضاهل ًسثت
خاکستز فزار اصالح ضذُ تِ  ،pH ،TiO2همذار کاتالیست ٍ سهاى پزتَدّی تْیٌِ گزدیذ .آسهایطات در ضزایظ تْیٌِ تز
رٍی پساب کارخاًِ سغالطَیی سرًذ کزهاى ًیش اًجام گزفت.

یافتِ ّا :راًذهاى حذف ارتَکلزٍفٌل تَسظ خاکستز فزار اصالح ضذُ ٍ TiO2/UV ،هخلَط  3تِ  1خاکستز فزار اصالح
ضذُ تِ  TiO2در هذت  2ساعت تتزتیة تزاتز  85/8 ٍ 76/7 ،81درصذ تَد .تا تْیٌِ ًوَدى ضزایظ حذف ( ،2 pH
دهای اتاق ( ٍ )29±2˚Cهمذار  0/5gکاتالیست تا ًسثت  3تِ  1خاکستزفزار اصالح ضذُ تِ  )TiO2راًذهاى حذف تِ
 %98/9رسیذ .راًذهاى حذف ارتَکلزٍفٌل در پساب ٍالعی  %87/4تذست آهذ.
ًتیجِ گیزی :تا تَجِ تِ ًتایج هثثت تذست آهذُ اس استفادُ تَام خاکستز فزار اصالح ضذُ ٍ  TiO2در تاال تزدى راًذهاى
حذف ًوًَِ ٍالعی لذا هیتَاى استفادُ اس ایي رٍش را تَصیِ ًوَد.
کلوات کلیذی :خاکستز فزار ،دی اکسیذ تیتاًیَم ،ارتَکلزٍفٌل ،فتَکاتالیست

