Archive of SID

اولیههمایش ملی آب ،انسان،زمیه
ا صفهان  ،شهر یىر 3131
هطالعِ عَاهل هؤثز بز حذف ًیتزات اس هٌابع آبّای سیزسهیٌی آلَدُ بِ ًیتزات با
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چکیذُ
دس ایي هغالؼِ اهکاى حزف ًیسشاذ اص هٌاتغ آبّ ای صیشصهیٌی تا اسسفادُ اص فشآیٌذ اًؼقاد الکسشیکی تشسسی ضذ .اًؼقاد الکسشیکی
یک ٍاکٌص الکسشٍلیض اسر کِ تا اػوال خساًسیل الکسشیکی تیي صفحاذ فلضی کِ تِ ػٌَاى آًذ ٍ کازذ ػول هی کٌٌذ ّوشاُ
اسر ،دس ایي زحقیق اص فلض آلَهیٌیَم تِ ػٌَاى آًذ ٍ کازذ اسسفادُ ضذ .یَىّا ی فلضی زَلیذ ضذُ دس آًذ تا یَىّای ًیسشاذ
هحلَل زَدُّایی سا زطکیل هیدٌّذ کِ زَسظ گاصّای ّیذسٍطى زَلیذ ضذُ دس کازذ تِ سغح هٌسقل ٍ یا زًِطیي هی ضًَذ ٍ
تذیي زشزیة یَىّای ًیسشاذ اص هٌاتغ آتی حزف خَاٌّذ ضذ .دس ایي زحقیق ػَاهل هؤثش تش فشآیٌذ اًؼقاد الکسشیکی اص خولِ
 ،pHفاصلِ قشاسگیشی صفحاذ آًذ ٍ کازذ اص یکذیگشٍ ،لساط ٍ غلظر اٍلیِ ًیسشاذ تِ عَس کاهل هَسد تشسسی قشاس گشفسٌذ ،کِ دس
ًْایر ،آصهایطاذ صَسذ گشفسِ حاصل اص تْیٌِ ساصی هقذاس هسغییشّا ًطاى دادًذ کِ تِ عَس کلی تا افضایص ٍلساط ٍ کاّص
هسغیشّای غلظر اٍلیِ ًیسشاذ ،فاصلِ صفحاذ اص یکذیگش ٍ  pHاٍلیِ هحلَل زا ّ pHای اسیذی ،هیزَاى تِ دسصذ قاتل
زَخْی اص حزف ًیسشاذ ( % 93دس صهاى  180دقیقِ) دسر یافر.

ٍاصُ ّای كلیذی :اًؼقاد الکسشیکی ،حزف ًیسشاذ ،یَىّای فلضی ،زصفیِ آب.

 - 1داًطدَی کاسضٌاسی اسضذ گشٍُ هٌْذسی ضیوی ،داًطگاُ کشدسساى
 - 2اسسادیاس گشٍُ هٌْذسی ضیوی ،داًطگاُ کشدسساى
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- 1هقذهِ:
دس تسیاسی اص اخسواػاذ خْاًی ،اص آبّای صیشصهیٌی تِ ػٌَاى هٌثغ اصلی آب آضاهیذًی اسسفادُ هیضَد ،کِ حفاظر اص کیفیر
ایي هٌاتغ تشای حفاظر اص تْذاضر ٍ سالهر اًساىّا اهشی تسیاس هْن هی تاضذ .ایي دسحالی اسر کِ اسسفادُ تیص اص حذ اص زثثیر
کٌٌذُّای کطاٍسصی ،دفغ ًادسسر فاضالب اص عشیق چاُّای خزتی ،تِ ّوشاُ ػَاهل هسؼذد دیگش ،دس هدوَع تاػث افضایص غلظر
ًیسشاذ دس آبّای صیشصهیٌی ضذُ اسر (  .) Kuzelka & et al.,1991اص آًدا کِ هصشف آبّای صیشصهیٌی آلَدُ تِ ًیسشاذ
هی زَاًذ آثاس سَیی هاًٌذ هسْوَگلَتیي ،سشعاى ٍ سٌذسم کَدک کثَد (  ،) Winneberger1982تش سالهر اًساىّا داضسِ تاضذ ٍ
تِ دلیل حاللیر تاالی ًیسشاذ دس آب ،سٍشّای هَخَد خْر حزف ٍ کاّص هیضاى ًیسشاذ تِ حذ هداص اػالم ضذُ زَسظ ساصهاى
تْذاضر خْاًی (  ،) 45 mg/L NO 3-هؼوَال خیچیذُ ٍ خشّضیٌِ ّسسٌذ (  .( Environ & et al,1987اصخولِ سٍشّای هَخَد
خْر حزف ًیسشاذ اص هٌاتغ آتی هیزَاى تِ سٍشّای زثادل یًَی ،اسوض هؼکَس ،حزف صیسسی ،اضاسُ کشد ( Liang & et
 .) al,1999اگش چِ زثادل یًَی فشآیٌذی تسیاس کاسآهذ خْر حزف ًیسشاذ هی تاضذ ،اها تِ دلیل ّضیٌِّای ػولیازی ًسثسا تاال ٍ
تاقی هاًذى هیضاى صیادی اص زشکیثاذ ًاهغلَب هاًٌذ کلشیذّا دس آب زصفیِ ضذُ خشٍخی ،کِ افضایص هشاحل زصفیِ سا تِ دًثال
خَاّذ داضر سٍش قاتل زَخْی ًویتاضذ (  . ) Van der Hoek,1988سٍش دیگش ،زدضیِ صیسسی اسر ،کِ یک سًٍذ خایذاس ٍ تسیاس
هؤثش دس کاّص ًیسشاذ تِ هیضاى  ٍ :100تذٍى اسسفادُ اص ّش گًَِ هَاد ضیویایی ًاهغلَب اسر .هسأسفاًِ ،ایي فشآیٌذ تسیاس کٌذ
ٍ خشّضیٌِ اسر ٍ ًیاص تِ زؼویش ٍ ًگْذاسی گسسشدُ داسدّ .وچٌیي ایي فشآیٌذ تِ دها ٍ pH ،حضَس زشکیثاذ سوی تسیاس حساس
اسر ٍ دس اکثش هَاسد فقظ تشای زصفیِ هٌاتغ آتی تا غلظر تاالی ًیسشاذ اسسفادُ هیضَد ) . ) Tchobanoglous,1991تا اسسفادُ
اص سٍش اسوض هؼکَس هیزَاى تِ تاصدُ ای دس حذٍد  : 65اص حزف ًیسشاذ دسر یافر ،تا ایي حال تا ٍخَد ّضیٌِّای تسیاس تاالیی
کِ تشای زأ هیي اًشطی ٍسٍدی فشآیٌذ هَسد ًیاص اسر ٍ ایداد خساج ضَس کِ هطکالذ دفغ سا افضایص هیدٌّذ ،ایي سٍش هَسد زَخِ
قشاس ًگشفر (  .(Rautenbach & et al,1991اًؼقاد الکسشیکی اص خولِ اقسصادیزشیي فشآیٌذّای فیضیکی ٍ ضیویایی اسر ،کِ
داسای هضایای صیادی اص خولِ سادگی زٌظین ٍ کٌسشل دسسگاُ ،اًشطی کن هَسد ًیاص ٍ زَاًایی تیثثاذ کشدى ،هسشاکن ساخسي ٍ حزف
آالیٌذُّا دس یک هشحلِ هیتاضذ ) .(Chen,2004اًؼقاد الکسشیکی یک سًٍذ تشای تیثثاذ کشدى اهَلسیَى یا آالیٌذُ حلضذُ دس
یک هحیظ آتی زَسظ یک خشیاى الکسشیکی اسر )  .(Graham & et al,2002دس فشآیٌذ اًؼقاد الکسشیکی زَلیذ هَاد
هٌؼقذکٌٌذُ دس هحل تا اسسفادُ اص زدضیِ الکسشیکی صفحاذ فلضی کِ هؼوَال اص خٌس آلَهیٌیَم یا آّي ّسسٌذ صَسذ هیگیشد
) .(Mollah & et al,2004زؼاهل تیي هَاد هٌؼقذکٌٌذُ زَلیذ ضذُ ٍ آالیٌذُّا ،خیچیذُزشیي قسور دس فشآیٌذ اًؼقاد الکسشیکی
هی تاضذ .دس ایي سٍش یَىّای فلضی زَلیذ ضذُ ،یَى ّای هحلَل دس آب سا خزب کشدُ ٍ تا خٌثی ساصی تاس الکسشیکی تاػث اص تیي
تشدى آالیٌذُّا هیضَد کِ دس ًْایر اص تِّن خیَسسي ایي رساذ زَدُّایی زطکیل هیضَد کِ ایي زَدُّا زَسظ گاص ّیذسٍطى زَلیذ
ضذُ دس کازذ ،تِ سغح هٌسقل ضذُ ٍ یا تِ ػلر سٌگیٌی زِ ًطیي ٍ حزف خَاٌّذ ضذ ) .) Emamjomeh & et al, 2009اٍلیي
تاس دس سال  2004هیالدی اٍگَسلَ حزف تشخی اص زشکیثاذ غیشآلی هاًٌذ ًیسشاذ سا تا اسسفادُ اص اًؼقاد الکسشیکی هَسد هغالؼِ قشاس
داد .دس آصهایصّای صَسذ گشفسِ زَسظ اٍگَسلَ هطاّذُ ضذ کِ اسسفادُ اص صفحاذ آّي ٍ آلَهیٌیَم تاػث افضایص دسصذ حزف
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ًیسشاذ اص هٌاتغ آتی خَاّذ ضذ تا ایي حال دس ایي آصهایصّا زغییشاذ سایش ػَاهل هؤثش تش فشآیٌذ تشسسی ًطذ .دس ایي زحقیق اص
فشآیٌذ اًؼقاد الکسشیکی تشای حزف ٍ کاّص غلظر ًیسشاذ اص هٌاتغ آتی آلَدُ اسسفادُ ضذُ اسر ،کِ تا زَخِ تِ هغالؼاذ خیطیي
تشسسی خاهغ ٍ کاهلزشی اص ػَاهل هؤثش تش فشآیٌذ حزف صَسذ گشفر ٍ هقادیش تْیٌِ ایي ػَاهل خْر دسسیاتی تِ دسصذ حزف
تاالیی اص ًیسشاذ تا اسسفادُ اص ًشم افضاس عشاحی آصهایطاذ (  ) Design Expertهحاسثِ ضذ.

 - 2هَاد ٍ رٍشّا
هطخصات راكتَر اًعقاد الکتزیکی
ساکسَسی کِ دس ایي زحقیق هَسد اسسفادُ قشاس گشفر ،ساکسَس هکؼثی ضکل اص خٌس خالکسیگالس ضفاف تِ اتؼاد 21 × 17 ×17
ساًسیوسش تَد .دس داخل ساکسَس صفحازی اص خٌس آلَهیٌیَم ( تِ ػٌَاى کازذ ٍ آًذ ) تِ اتؼاد  13 × 15ساًسیهسش ٍ ضخاهر  2هیلی -
هسش زَسظ دٍ هیلِ ًاسساًا دس هشکض ساکسَس ٍ تِ فَاصل هسفاٍذ اص یکذیگش قشاس دادُ ضذًذ .خٌس صفحاذ دس ّش آصهایص ثاتر دس
ًظش گشفسِ ضذ ٍ صفحاذ زَسظ سینّای گیشُ داس تِ دٍ قغة هثثر ٍ هٌفی هٌثغ اًشطی هسسقین هسصل ضذًذ .هیضاى ٍلساط دس ّش
آصهایص زَسظ هٌثغ اًشطی خشیاى هسسقین زٌظین ضذ .قسور خاییي ساکسَس اص  4ػذد سٌگ َّای هسسغیلی تِ اتؼاد 10 × 4
ساًسی هسش خْر َّادّی یکٌَاخر دس هحلَل زؼثیِ ضذَّ .ادّی زَسظ خوح َّا کِ داسای فیلسش َّا ًیض هی تاضذ تا قاتلیر َّادّی
تِ هیضاى حذاکثش  5 /5لیسش تش دقیقِ اًدام گشدیذ .ایي َّادّی ّوضهاى تاػث زالعن ٍ اخسالط کاهل هحلَل هیضَد ٍ ّوچٌیي
زَدُ ّای زطکیل ضذُ عی فشآیٌذ سا تِ سغح هٌسقل کشدُ ٍ اص زدوغ آًْا دس فضای تیي صفحاذ کِ تاػث افضایص هقاٍهر
الکسشیکی هحلَل ٍ کاّص ساًذهاى حزف خَاّذ ضذ ،خلَگیشی هیکٌذ .تا زَخِ تِ ًاخیَسسِ تَدى فشآیٌذ دس ّش آصهایص  4لیسش اص
هحلَل سذین ًیسشاذ (

تا غلظرّای هسفاٍذ اص ًیسشاذ (

تش حسة هیلیگشم تش لیسش ٍ حل ضذُ دس  1لیسش آب

هقغش زْیِ ضذُ ٍ داخل ساکسَس قشاس دادُ هی ضَد .ضوایی اص ساکسَس اًؼقاد الکسشیکی دس ضکل ً 1طاى دادُ ضذُ اسر.
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ضکل ( ) 1ضوایی اس راكتَر اًعقاد الکتزیکی )1( :كاتذ )2( ،آًذ ) 3( ،هٌبع تغذیِ جزیاى هستقین )4( ،هحفظِ راكتَر )5( ،سٌگ َّا )6( ،پوپ َّا

طزاحی آسهایصّا
آصهایصّا تَسیلِ ًشمافضاس ( Design Expertساخر ضشکر ً ،State-Easeسخِ  ) 7.0.0یا  DX–7تا  5هسغیش ٍ  5سغح
عشاحی ضذ DX–7 .یک ًشمافضاس زحر ٍیٌذٍص تَدُ ٍ عشاحی آصهایصّا سا تِ عَس هٌاسة تشای ضٌاسایی ػَاهل حیازی هؤثش تش
فشآیٌذ اًدام دادُ ٍ اص  RSMتشای زؼییي ضشایظ تْیٌِ اسسفادُ گشدیذ .خذٍل عشاحی آصهایصّا تشای ساکسَس ًاخیَسسِ دس خذٍل 1
ًطاى دادُ ضذُ اسر.
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جذٍل  1طزاحی آسهایص ّا ٍ سطَح هتغیزّا بزای راكتَر ًاپیَستِ
High Axial

High Factorial

Low Factorial

Center

Factor

Low Axial

)(+α

)(+1

)(0

)(–1

)(–α

30

23

17

12

5

)A: Voltage (V

239

173

125

77

11

)B: Electrolysis time (min

10

8

6

4

1

)C: Distance (cm

11

9.9

8/1

6/8

5

D: Initial pH

300

243

159

111

201

)concentration (mg/L

E: Initial

رًٍذ آًالیش
غلظر ًیسشاذ قثل ٍ تؼذ اص ّش آصهایص تا اسسفادُ اص سٍش ( ،) UV- 1800 SHIMADZUدسسگاُ اسدکسشٍفَزَهسش ضٌاسایی
ضذ 5 .هیلی لیسش اص ًوًَِ سا دس فَاصل صهاًی هخسلف زا حدن  50هیلی لیسش زَسظ آب هقغش سقیق کشدُ ٍ خس اص ساًسشیفیَط دس
دٍس  ٍ 10000 rpmتِ هذذ  5دقیقِ ،تِ ًوًَِ  1هیلی لیسش ّیذسٍکلشایذ اسیذ (  ،1N ) HClتشای خلَگیشی اص زذاخل اثش
ّیذسٍکسیذّا اضافِ کشدُ ) ًْ ٍ ،(El-Shazly,2011ایسا غلظر ًیسشاذ دس عَل هَج ً 220اًَهسش ٍ تا اسسفادُ اص هٌحٌی
کالیثشاسیَى هحاسثِ ضذ.

ً- 3تایج ٍ بحث
اثز ٍلتاص
ضکل (  ) 2دسصذ حزف ًیسشاذ تا صهاى ٍ دس ٍلساطّای هسفاٍذ سا ًطاى هیدّذ ،کِ هطاّذُ هیضَد دسصذ حزف ًیسشاذ تا افضایص
ٍلساط افضایص هی یاتذ .ایي ًسایح سا هیزَاى تا ایي ٍاقؼیر زَضیح داد کِ ،افضایص ٍلساط سشػر اًحالل صفحاذ فلضیّ ،وچٌیي زَلیذ
یَىّای هٌؼقذکٌٌذُ سا افضایص هیدّذ ٍ تِ دًثال آى آالیٌذُّای تیطسشی تا یَىّای زَلیذ ضذُ زَدّای سٌگیي زطکیل دادُ ٍ
زِ ًطیي هیضًَذ .افضایص ٍلساط ّوچٌیي ،هٌدش تِ کاّص صهاى هَسد ًیاص تشای سسیذى تِ حالر خایذاس غلظر هیضَد ٍ تا افضایص
صهاى دس ٍلساطّای تاال ،هیزَاى تِ دسصذ حزف تیطسشی اص ًیسشاذ دسر یافر (  .) sanjeev kumar & et al,2010خْر تشسسی
اثش ٍلساط ،دس زواهی آصهایطاذ صَسذ گشفسِ صفحاذ آلَهیٌیَم دس فاصلِ ثاتر  6ساًسیهسش اص یکذیگش قشاس دادُ ضذًذّ ،وچٌیي pH
اٍلیِ هحلَل  ٍ 8غلظر اٍلیِ ًیسشاذ  150هیلیگشم تش لیسش دس ًظش گشفسِ ضذًذ.
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درصذ حذف ًیتزات

ٍلتاص (ٍلت)

سهاى (دقیقِ)
ضکل ( )2راًذهاى حذف ًیتزات با سهاى ٍ در ٍلتاصّای هتفاٍت

اثز غلظت اٍلیِ ًیتزات
ضکل (  ) 3دسصذ حزف ًیسشاذ تا صهاى ٍ دس غلظرّای اٍلیِ هسفاٍذ اص ًیسشاذ سا ًطاى هیدّذ ،کِ هطاّذُ هیضَد تا افضایص
غلظر اٍلیِ یَىّای ًیسشاذ (

اص  100زا  300هیلیگشم تش لیسش ،دسصذ حزف ًیسشاذ کاّص هی یاتذ .ایي ًسایح سا هیزَاى

تا ایي ٍاقؼیر زَضیح داد کِ ،تا افضایص غلظر ًیسشاذ ،یَىّای تیطسشی تش سغح صفحاذ فلضی زدوغ یافسِ ٍ خزب هیضًَذ ،کِ
ایي ػاهل هاًغ اص اًحالل کاهل صفحاذ ٍ کاّص زَلیذ یَىّای فلضی هیضَد ٍ تِ دًثال آى آالیٌذُّای کوسشی خزب یَىّای
فلضی ضذُ ٍ حزف هیضًَذ تٌاتشایي  ،ساًذهاى حزف ًیض کاّص خَاّذ یافر ( . )El-Shazly,1111خْر تشسسی اثش غلظر اٍلیِ
ًیسشاذ ،دس زواهی آصهایطاذ صَسذ گشفسِ صفحاذ آلَهیٌیَم دس فاصلِ ثاتر  6ساًسیهسش اص یکذیگش قشاس دادُ ضذًذّ ،وچٌیي pH
اٍلیِ هحلَل  ٍ 8خساًسیل الکسشیکی خشیاى دس هقذاس حذاکثش ٍ 30لر زٌظین ضذًذ.
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درصذ حذف ًیتزات

غلظت اٍلیِ ًیتزات (هیلیگزم بز لیتز)

سهاى (دقیقِ)
ضکل ( )3راًذهاى حذف ًیتزات با سهاى ٍ در غلظت ّای اٍلیِ هتفاٍت اس ًیتزات

اثز pH
تا اػوال خساًسیل الکسشیکی هٌاسة تیي صفحاذ فلضی ،یَىّای فلضی کِ اص زدضیِ آًذ ٍ یَىّای ّی ذسٍکسیذ کِ اص زدضیِ کازذ
زَلیذ ضذُّ ،یذسٍکسیذّای فلضی زطکیل دادُ ٍ دس هحلَل حل هیضًَذ:
()1
)(1

دس ّ pHای اسیذی داسین:
)(3
ٍ دس ّ pHای تاصی:
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)(9
دس اداهِ ،یَىّای ًیسشاذ هَخَد دس هحلَل خزب یَىّای هؼلق ّیذسٍکسیذ آلَهیٌیَم ضذُ ٍ تا زطکیل زَدُّای سٌگیي دس
ًْایر زِ ًطیي ضذُ ٍ حزف هیضًَذ ( .(Bouhezila & et al,1111ضکل (  ) 4دسصذ حز ف ًیسشاذ تا صهاى ٍ دس ّ pHای اٍلیِ
هسفاٍذ سا ًطاى هیدّذ ،کِ هطاّذُ هیضَد دسصذ حزف ًیسشاذ تا کاّص  pHاٍلیِ هحلَل اص  10زا  5افضایص هی یاتذ .خْر
تشسسی اثش  pHدس زواهی آصهایطاذ صَسذ گشفسِ صفحاذ آلَهیٌیَم دس فاصلِ ثاتر  6ساًسیهسش اص یکذیگش قشاس دادُ ضذًذ،
ّوچٌیي غلظر اٍلیِ ًیسشاذ  150هیلیگشم تش لیسش ٍ ٍلساط ٍ 30لر دس ًظش گشفسِ ضذًذ.

درصذ حذف ًیتزات

 pHاٍلیِ هحلَل

سهاى (دقیقِ)
ضکل (  )4راًذهاى حذف ًیتزات با سهاى ٍ در ّ pHای اٍلیِ هتفاٍت
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اثز فاصلِ الکتزٍدّا
ضکل (  ) 5دسصذ حزف ًیسشاذ تا صهاى ٍ دس فَاصل هسفاٍزی کِ صفحاذ آلَهیٌیَم اص یکذیگش قشاس گشفسِاًذ سا ًطاى هیدّذ ،کِ
هطاّذُ هیضَد دسصذ حزف ًیسشاذ تا کاّص فاصلِ تیي الکسشٍدّا اص  8زا  4ساًسیوسش افضایص هی یاتذ .ایي ًسایح سا هیزَاى تا ایي
ٍاقؼیر زَضیح داد کِ ،تا کاّص فاصلِ تیي صفحاذ آًذ ٍ کازذ خشیاى الکسشیکی تیطسشی تیي صفحاذ تشقشاس ضذُ کِ ایي افضایص
خشیاى سشػر اًحالل صفحاذ آلَهیٌیَمّ ،وچٌیي زَلیذ یَىّای هٌؼقذکٌٌذُ سا افضایص هیدّذ ٍ تِ دًثال آى یَىّای ًیسشاذ
تیطسشی خزب یَىّای ّیذسٍکسیذ فلضی ضذُ ٍ حزف هیضًَذ .خْر تشسسی اثش فاصلِ تیي صفحاذ ،دس زواهی آصهایطاذ صَسذ
گشفسِ pH ،اٍلیِ هحلَل  ،8غلظر اٍلیِ ًیسشاذ  150هیلیگشم تش لیسش ٍ ٍلساط ٍ 30لر دس ًظش گشفسِ ضذًذ.

درصذ حذف ًیتزات

فاصلِ بیي صفحات

سهاى (دقیقِ)
ضکل ( ) 5راًذهاى حذف ًیتزات با سهاى ٍ فَاصل هتفاٍت بیي صفحات
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جوعبٌذی- 4
.ًیسشاذ یک آالیٌذُ هضش تشای سالهسی اًساى ٍ حسی دام ٍ عیَس هی تاضذ کِ حزف آى اص هٌاتغ آتی اص اّویر تاالیی تشخَداس اسر
 سادگی زٌظین ٍ ساًذهاى، فشآیٌذ اًؼقاد الکسشیکی تِ دلیل هضایایی اص خولِ ّضیٌِ کن،اص هیاى سٍشّای هَخَد خْر حزف ًیسشاذ
 دس ایي هغالؼِ فشآیٌذ اًؼقاد الکسشیکی تا صفحازی اص خٌس آلَهیٌیَم تِ ػٌَاى.تاال سٍش هٌاسةزشی خْر حزف ًیسشاذ هی تاضذ
 تا زغییش ػَاهل هَثش تش فشآیٌذ ٍ تِ دسر آٍسدى هقادیش تْیٌِ آًْا زَسظ ًشم افضاس عشاحی.آًذ ٍ کازذ هَسد تشسسی قشاس گشفر
ٍ  غلظر اٍلیِ ًیسشاذ ٍ فاصلِ تیي صفحاذ،ِ هطاّذُ ضذ کِ افضایص ٍلساط ٍ کاّص هسغییشّایی اص خول،آصهایطاذ ٍ تشسسی ًسایح
 تا، دسصذ93.21  دس ایي زحقیق تاالزشیي ساًذهاى حزف ًیسشاذ. ساًذهاى حزف ًیسشاذ سا افضایص خَاٌّذ داد، اٍلیِ هحلَلpH
150  غلظر اٍلیِ ًیسشاذ، ساًسیهسش4  فاصلِ الکسشٍدّا،8  اٍلیِ هحلَل تشاتشpH ،اسسفادُ اص فشآیٌذ اًؼقاد الکسشیکی ٍ دس ضشایظ
ِ دقیقِ تِدسر آهذ کِ ًطاى اص دسصذ تاالیی اص حزف ًیسشاذ دس هقایسِ تا ًسایح هطات180  ٍلر ٍ صهاى30  ٍلساط،هیلیگشم تش لیسش
.تِدسر آهذُ هیتاضذ
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