عنوان

حرف اسید ٌیُمیک با استفادي اش اکسیداسیُن فتُکاتالیتیکی َ TiO2تعییه شسایط بٍیىً حرف با
استفاددي اش واوُ ذزي TiO2
تُسط :فاطمً مىصُزی
استاد زاٌىما اَل :دکتس محمد ملکُتیان
استاد زاٌىما دَم:دکتس کامیاز یغمائیان
سال تحصیلی1931-1931:
چکیده:
مقدمو و ىدف :اعیذ ُیْهیک یک تشکیة کلیذی اص هْاد ُیْهیکی اعت کَ
اص تجضیَ عٌاصش گیاُی ّ حیْاًی آتضی آصاد هی ؽْد.حضْس هْاد ُیْهیکی
دس آب آؽاهیذًی هی تْاًذ طعن ّ سًگ ًاهطلْب ایجاد کٌذ .هْاد
ُیْهیکی تَ عٌْاى پیؼ عاص هحصْالت جاًثی گٌذصدایی Disinfection By-product
) (DBPsدس فشایٌذ کلشصًی ًمؼ داسًذ ّ هْاد عشطاًضایی سا ًظیش تشی
ُالْهتاى ُا تْلیذ هی ًوایٌذُ..ذف اص ایي تحمیك حزف اعیذ ُیْهیک تا
اعتفادٍ اص اکغیذاعیْى فتْکاتالیتیکی  ّ TiO2تأثیش کاتیْى ُای
 Mg2+ّCa2+تش کاسایی حزف اعت.
مواد و روش ىا :پژُّؼ هطالعَ تجشتی –آصهایؾگاُی اعت کَ تَ هذت
یکغال (عال  )0931دس هشکض تحمیمات تِذاؽت هحیط داًؾگاٍ علْم پضؽکی
کشهاى اًجام گشفت.آصهایؾات ُن تش سّی ًوًَْ عٌتتیک ّ ُن تش سّی
آب خام صایٌذٍ سّد اصفِاى اًجام گشفتً.وًَْ آب خام صایٌذٍ سّد لثل
اص ّسّد تَ تصفیَ خاًَ آب تاتا ؽیخعلی اصفِاى گشفتَ ؽذ ّ دس دهای
 4ºcتَ آصهایؾگاٍ هٌتمل گشدیذ . .پاساهتشُای هختلفی اص جولَ pH
( )3ّ7ّ5ّ9صهاى تواط ( )051ّ095ّ021ّ015ّ31ّ75ّ01ّ55ّ91ّ05دلیمَ ،
غلظت اّلیَ ًاًْ رسٍ ، )0.5,0.75,1,1.5mg/1000mL( TiO2غلظت اّلیَ HA
( ّ )1.5,2,3,4mg/1000mLچِاس غلظت( )0,20,80,200mg/1000mLاص کاتیْى ُای
 Mg2+ ّCa2+هْسد آصهایؼ لشاسگشفت  .آصهایؾات دس دهای  21 ±0تْعط ُوضى
هغٌاطیغی کَ تا عشعت  511دّس دس دلیمَ کَ تطْس یکٌْاخت دس حشکت اعت
،دس یک ساکتْس تغتَ هجِض تَ عیغتن گشدػ آب خٌک کٌٌذٍ اًجام
گشفت.لثل اص اًجام آصهایؾات کلیَ ظشّف اصهایؾگاُی تا اعیذ ًیتشیک
 ٪5ؽغتؾْ داد ٍ ؽذًذ.

یافتو ىا :تاالتشیي هیضاى  HAدس فصل پائیض ّ کوتشیي هیضاى آى دس فصل
تاتغتاى تذعت آهذ  .تیؾتشیي ساًذهاى حزف  HAدس فصل تاتغتاى ّ
کوتشیي آى دس فصل پائیض تذعت آهذً .تایج تذعت آهذٍ ًؾاى هی دُذ کَ
تا افضایؼ غلظت  TiO2کاسایی حزف کاُؼ هی یاتذ  .غلظت تِیٌَ کاتالیغت
تیي  1/77-0 g/Lاعت .تحت ؽشایط اعیذی خصْصأ دس
 TiO2جِت حزف HA
 pH=3کاُؼ لاتل هالحظَ ای دس غلظت  HAطْل یک عاعت اتتذایی داسین
ایي ًؾاى هی دُذ کَ جزب یک ًمؼ لاتل هالحظَ ای تش سّی تجضیَ
فتْکاتالیتیکی تاصی هی کٌذ اص ایٌشّ ّاکٌؼ فتْکاتالیتیکی اعاعأ دس
عطح اتفاق هی افتذ .دس صهاى تواط  01دلیمَ دس همادیش  pHهختلف تَ
حذاکثش هیضاى حزف هی سعین ّ عشعت حزف تا افضایؼ صهاى تواط کاُؼ هی
یاتذ .تیي غلظت اّلیَ  ّ HAدسصذ حزف ساتطَ عکظ ّجْد داسد .ایي ًاؽی
اص تْلیذ تشکیثات ّاعط ًاؽی اص تجضیَ اعت .حضْس یْى کلغین ّ
هٌیضیْم ثاتت کشد کَ پیؾشفت لاتل هالحظَ ای اص جزب  HAتَ داخل عطح
 TiO2دس همادیش  pHخٌثی تا للیایی خْاُین داؽت.
نتیجو گیری :تا تْجَ تَ هیضاى حزف  73/2ّ01/03دسصذی HAدس ؽشایط pH
خٌثی ّ صهاى تواط  01دلیمَ تَ تشتیة دس ًوًَْ عٌتتیک ّ طثیعی ّ
افضایؼ هیضاى حزف دس حضْس یًِْای  Mg2+ّ Ca2+سّػ هزکْس یک سّػ هٌاعة
جِت حزف اعیذ ُیْهیک اص آتِای طثیعی ًشم ّ عخت اعت.
واژه ىای کلیدی :اعیذ ُیْهیک،هْاد آلی ً،اًْ رسٍ ،TiO2کلغین ،
هٌیضیْم

