عىُان
حرف فلصات سىگیه (سسب ،جیُي،کادمیُم ) با استفادي اش
واوُذزات ٌیبسیدی  ,Tio2/ Sio2اشفاضالب سىتتیک َ تعییه شسایط
بٍیىً (مطالعً مُزدی فاضالب صىایع زوگ ساشی )
تُسط اللً زاوىدي کالوکش

استاد زاٌىما :دکتس

محمد ملکُتیان

استاد مشاَز:مٍىدض مٍشید

لؤلؤئی

سال تحصیلی9319- 9312
چکیده
زمینه و هدف:تجوغ تیَلَطیکی فلضات سٌگیي تخصَص دس آب هشکالت تْذاشتی صیادی تَجَدآٍسدُ است.سٍشْای هختلفی
جْت حزف فلضات سٌگیي اص پساب ّای صٌؼتی تکاس سفتِ است.جزب سطحی یکی اص سٍشْای فیضیکی شیویایی است کِ تؼلت
تاصدّی تاال،سادگی ٍاسصاى تَدى جارتْاٍدسدستشس تَدى اًَاع هختلف آًْادسهقایسِ تا سایشسٍشْا،سٍشی پشکاستشداست.ایي تحقیق تا
ّذف تشسسی اهکاى حزف فلضات سٌگیي (کادهیَم،سشب،جیَُ) تا استفادُ اصًاًَرسات ّیثشیذی Tio2 /sio2اصفاضالب
هصٌَػی ٍ ٍاقؼی ٍ تؼییي ششایط تْیٌِ جزب اًجام گشفت.
روش بررسی :هطالؼِ کاستشدی-تجشتی است کِ دس فاصلِ صهاًی هْش لغایت اسفٌذ سال  1330اًجام گشفت تحقیق ّن تشسٍی ًوًَِ
سٌتتیک ٍّن ًوًَِ ٍاقؼی فاضالب سًگساصی اًجام شذ.پس اص تؼییي کیفیت شیویایی فاضالب خام ٍتْیِ هحلَل سٌتتیک
اثش،pHهقذاسجارب،صهاًْای تواس هختلف ٍ غلظتْای هختلف فلضات سٌگیي (کادهیَم،سشب،جیَُ)تش سٍی هیضاى حزف تشسسی
ٍششایط تْیٌِ ّشیک اص پاساهتشّا تؼییي گشدیذ.توٌظَس دسک تْتش فشایٌذ جزب،سیٌتیک جزب ٍ ایضٍتشم ّای تؼادلی تشسسی شذ.تشای
تجضیِ تحلیل دادُ ّا اص ًشم افضاسٍ spssسطى 16استفادُ شذ.

یافته ها:هیضاى حزف فلضات تَسیلِ جارب ّیثشیذی هتفاٍت تَد.دس دهای هحیط  pHتْیٌِ تِ تشتیة تشای فلضات کادهیَم سشب ٍ
جیَُ(،)5ٍ3ٍ5صهاى تْیٌِ ()30 ٍ120ٍ30دقیقِ ٍ هیضاى جارب  0/5هیلیگشم دس لیتش تؼییي گشدیذ.هیضاى حزف فلضات کادهیَم
،سشب،جیَُ تَسط ایي ًاًَرسُ ّیثشیذی تشای ًوًَِ ّای هصٌَػی تِ تشتیة 33/6 ، 33/36 ، 33/66دسصذ ٍ تشای ًوًَِ ّای ٍاقؼی
فاضالب  36/4 ،35/56، 35/5دسصذ تذست آهذ ٍ تشای فلض سشب تاالتشیي ساًذهاى سا ًشاى داد.
نتیجه گیری :گشچِ هیضاى حزف دسهحلَل ّای ٍاقؼی تا هحلَل ّای سٌتتیک تؼلت تذاخل ػَاهل هذاخلِ گش دس فاضالب کوتش
تَدٍ .لی دس هجوَع تا تَجِ تِ دسصذ تاالی حزف فلضات سٌگیي(کادهیَم،سشب ،جیَُ)دس ششایط تْیٌِ ٍ هقایسِ آى تا سٍشْای دیگش
هیتَاى سٍش هزکَس سا تؼٌَاى یکی اص سٍشْای کاسآهذ تشای حزف فلضات سٌگیي هطشح ًوَد.
کلمات کلیدی:فلض سٌگیي،کادهیَم،سشب،جیَُ،جزبً،اًَرسُ

