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 معالجة المخلفات السائلة بواسطة االوزون وارتباطها بتلوث البيئة البحرية
 

 هدى رشدي الجندي
 

يتناول هدا البحث دراسة استخدام االوزون فى ازالة اللون لنوعين من الصبغات وهى الصبغة المباشرة والصبغة الفعالة وذالك باستخدام                   
ن التفلون حيث انة اليتأثر باالوزون، وتم دراسة تأثير المتغيرات التالية علـى             مفاعل مصنوع من الزجاج وكل الوصالت المستخدمة م       

 زمن ازالة لون الصبغة كطريقة الزالة الملوثات فى البيئة البحرية وهذة المتغيرات هى ؛
  تركيز الصبغة1
  تأثير درجة االس الهيدوجينى2
 تأثير تغير التيار المار3
 معدل سريان االوزون4

 لنتائج عن االتى؛وقد أسفرت ا
 من اللون خالل دقائق% 98ان المعالجة باالوزون أثبتت فاعليتها الزالة اللون الصبغات فى الملوثات السائلة ويتم ازالة 

 .ووجد أنة كلما زاد تركيز الصبغة كلما زاد الزمن الالزم لعملية ازالة اللون باستخدام االوزون
 .اآلزم الزالة اللون لنفس تركيز الصبغةكلما زاد تركيز االوزون كلما قل الزمن 

علما بأن االس االيـدروجينى لمـاء       7- 10وجدأن أنسب درجة أس هيدروجينى الجراء عملية ازالة اللون للصبغة المباشرة تتراوح من            
 8.2البحر

 حيث أن كل مـن      3-5ة تتراوح بين  لذا يجب االزالة عند هذة القيمة الجراء عملية المعالجة اما بالنسبة للصبغة الفعالة فكانت أنسب قيم               
 .كمية االوزون الفعال والزمن اآلزم الزالة اللون أصغر مايمكن

 وجد انة بزيادة معدل التيار الداخل الى المفاعل يقل الزمن الآلزم لعملية ازالة لون كلتى الصبغتين
 .نووجد أن كلما زاد معدل سريان االوزون يقل كل من كمية االوزون وزمن ازالة اللو

 درجة مئوية ال تتأثر عملية ازالة اللون باستخدام االوزون بدرجة ملحوظة ولذا قد تم اجراء كل التجـارب                   30عند زيادة الحرارة حتى       
 . درجة مئوية25عند درجة حرارة ثابتة

ن اللـون خـالل عمليـة       م% 20-60استخدام طريقة االكسدة باالوزون ثم طريقة الفلترةأو الترشيح باستخدام الكربون النشط تزيل من            
 90-95%االكسدة باالوزون ثم يستخدم الكربون النشط الزالة المتبقى من اللون وتكون النتيجة النهائية للطريقتين معا من 

يتناول هدا البحث دراسة استخدام االوزون فى ازالة اللون لنوعين من الصبغات وهى الصبغة المباشرة والصبغة الفعالة وذالك باستخدام                   
مفاعل مصنوع من الزجاج وكل الوصالت المستخدمة من التفلون حيث انة اليتأثر باالوزون، وتم دراسة تأثير المتغيرات التالية علـى                    

 الصبغة كطريقة الزالة الملوثات فى البيئة البحرية وهذة المتغيرات هى ؛زمن ازالة لون 
  تركيز الصبغة1
  تأثير درجة االس الهيدوجينى2
 تأثير تغير التيار المار3
 معدل سريان االوزون4

 وقد أسفرت النتائج عن االتى؛
 من اللون خالل دقائق% 98سائلة ويتم ازالة ان المعالجة باالوزون أثبتت فاعليتها الزالة اللون الصبغات فى الملوثات ال

 .ووجد أنة كلما زاد تركيز الصبغة كلما زاد الزمن الالزم لعملية ازالة اللون باستخدام االوزون
 .كلما زاد تركيز االوزون كلما قل الزمن اآلزم الزالة اللون لنفس تركيز الصبغة

علما بأن االس االيـدروجينى لمـاء       7- 10لون للصبغة المباشرة تتراوح من    وجدأن أنسب درجة أس هيدروجينى الجراء عملية ازالة ال        
 8.2البحر

 حيث أن كل مـن      3-5لذا يجب االزالة عند هذة القيمة الجراء عملية المعالجة اما بالنسبة للصبغة الفعالة فكانت أنسب قيمة تتراوح بين                 
 .كمية االوزون الفعال والزمن اآلزم الزالة اللون أصغر مايمكن

 وجد انة بزيادة معدل التيار الداخل الى المفاعل يقل الزمن الآلزم لعملية ازالة لون كلتى الصبغتين
 .ووجد أن كلما زاد معدل سريان االوزون يقل كل من كمية االوزون وزمن ازالة اللون

ة ملحوظة ولذا قد تم اجراء كل التجـارب          درجة مئوية ال تتأثر عملية ازالة اللون باستخدام االوزون بدرج          30عند زيادة الحرارة حتى       
 . درجة مئوية25عند درجة حرارة ثابتة

من اللـون خـالل عمليـة       % 20-60استخدام طريقة االكسدة باالوزون ثم طريقة الفلترةأو الترشيح باستخدام الكربون النشط تزيل من            
 90-95%ن النتيجة النهائية للطريقتين معا من االكسدة باالوزون ثم يستخدم الكربون النشط الزالة المتبقى من اللون وتكو


