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 0.030N , 0.025N , 0,045Nتم في هذا البحث اكسدة المحاليل المائية للبروم بتراكيز مختلفة   

,0.040 , 0.035N) , 0.050N  فسووةية ود وود ( باستخدام بيروكسيد الهيدروجين اوال ومن ثم االشعة فوو ا الب
لفتووراز نم يووة مختلفووة وع اةووق دقوورة فةووائل لةوول فتوورة ولموودة سووادة وا وودة بعوودها تووم  (254nm)طوو م موو جي 

اكسدة المحاليل المائية للبروم باستخدام بيروكسيد الهيوودروجين واالشووعة فوو ا الب فسووةية معووا د وود  فوو  ال وو م 
يروكسوووو س الكسوووودة المحاليوووول المائيووووة للبووووروم ادووووعد بعوووودها تووووم اسووووتخدام طر  ووووة الب  الموووو جي وللفتووووراز الزم يووووة

 g\L  _70 40 والمتضووم ة االونوس مضوواي اليووك بيروكسوويد الهيوودروجين بمعوودم   توواح لووعونوس تتووراو  بووين

g\L   0.1وسحح ال اتج من كل طر  ةولةل التراكيز واللفتراز الزم ية المستخدمة في البحث مقN  ثاي سوولفاز
كا وو  ادلوور  -BrO3 سووبة المتحوو م موون البروميوود الوور ايوو س البروميوو   الصوو في ما ارهوورز  تووائج البحووث اس

تليهووووا طر  ووووة البيروكسوووو س ثووووم  (UV)باسووووتخدام طر  ووووة بيروكسوووويد الهيوووودروجين مووووق االشووووعة فوووو ا الب فسووووةية 
 ا بأستخدام بيروكسيد الهيدروجين ف ط

 

 الكلمات المفتاحية: 
Bromide oxidation ,  
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 المقدمة:
توواتي اهميوووة فراسوووة اهاووو اي الهال جي يوووة الفعالوووة اللان وووة وفوووي المحاليووول 
المائية لعدة اسباب م ها فراسة الحي ف البحر ة  يث تلعب فورا مهمووا فووي 

(ا وخااووووك البووووروم  يووووث ي جوووود بقوووو ل مخووووتلط 1كيميوووواه هووووذد الم  وووول  
والب تاسووي م بووالةل ر ب ميوواز ةليلووة و  وو س دلوور شوو ل بروميوود الصوو في م 

و  جد في م امن االمع  والبحيراز الةافة وفي ماه البحرايذوب البروم 
ةلوويع فووي الموواه و تحلوول موواه البووروم الوور االوكسووةين وهاليوود الهيوودروجين 

(ا ولووم يووتم فراسووة اكاسوويد البووروم بصوو رة 2د وود تعر ووك الشووعة القووم   
ل موووق والوووذت يتفادووو  Br2O 2 تفصووويلية دلووور د ووو  الةلووو ر واليووو ف م ووول

والتي تم ل مةاالز تأكسد مختلفووة  -BrO- , BrO2ةاددة مائية لتة  ن 
وتةموون اهميووة مركبوواز   -BrO3هي س البروم ا افة الوور ايوو س البروميوو   

فووي  -BrO3طر اووحية خااووة هيوو س البروميوو  االبروم لما لها موون مخوو 
مياد القرب, دلوور اس ايوو س البروموواز لووي  موون الم   وواز ال بي يووة لميوواد 

 سوووب  ولة وووك ةووود يتةووو س خوووعم دمليوووة ت هيووور المووواد بووواالونوس, ب,القووور 
 -: ( 3   المعافالز
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B r - + O3 + H2O → HOBr + O2 + OH– 

HOBr + H2 O → H3 O+ + OBr-  

BrO – + 2O3 → BrO3- + 2O2 
فووي موو اف التعموويم م وول محاليوول  -BrO3وموون جهووة  خوورت ةوود يتةوو س ايوو س 

الهيب كل ر   من جراه وج ف ش ائب البروميد في م   اتهووا الخوواما و  جوود 
 85و 65فوووي ميووواد البحووور ب سوووب تتوووراو  بوووين  ي يوووةبصووو رة طب  -Br يووو س 

ا يوويفت التعوورح الحوواف (5,4)مللم/لتوورك كمووا يت اجوود فووي الميوواد الة  يووة 
والتووي تعتبوور مووافةة شووديدة السوومية موون شووأ ها اس تسووبب  -BrO3  للبرومي 

ال وواجم موون التلووب العصووبي فووي  الةلوو ت الوودائم والصوومم فووي  وواالز الفقوول
ة موووون جووووراه ت وووواوم جردووووة وا وووودة موووون وفووووا اهذسا كمووووا سووووةل   وووواالز

مللوووم/ كلوووما  500إلووور  200 ب سوووب تتوووراو  مووون *البرومووواز دبووور الفوووم 
وآالم الووب نك وا تبووا   ال وويهكثار السوومية للبروموواز الل يوواسك و وتقمل اآل

اإلسوووهامك واالدوووتعالز العصووبيةك وف ووور الووودم ال وواجم دووون تةسووور البوو مك و 
ان العصووووبي المركووووزت  وووو راباز الةهوووو الةر ووووازك وا خفوووواح الضوووولطك وا

التوووو رم الرئوووو ت باال ووووافة الوووور ا تموووواالز االاووووابة بالسوووورطاس والسوووومية و 
الةي يووة وال اتةووة دوون التعوورح ال   وول االموود للبروميوو  موون خووعم ميوواد 

  ا(6)القرب 
 -وتقمل ت  ياز اكسدة م ها:  -BrO3ه اك ددة طرا لتعيين اي س 
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ونوس د وووووود فالووووووة اسووووووتخدام االونوس مووووووق االشووووووعة فوووووو ا الب فسووووووةية , اال
 امضية دالية البيروكسيد مق االشعة ف ا الب فسةية وت  ية البيروكسوو س 
والتووي تقوومل البيروكسوويد مووق االونوسا والفائوودة موون طوورا االكسوودة بصوو رة 

وكسوويل وعتراكيووز داليووة لز ووافة سووردة ددامة هي ت ليد جووذور  وورة موون الهي 
يد الهيوودروجين افة بيروكسوو  وو االكسدة ومن اك ر ال وورا المسووتخدمة هووي ا

ةوووووة ت وال ا هووووذد الةووووذوراالكسوووودة الضوووو ئيةا  يووووث تعتبوووور و  الوووور االونوس 
فعالوووة جووودا م ار ووة بووواالونوس او االكسووودة  البيروكسوويدبصوو رة خااوووة مووون 

 (8,7)ل  دها  في  ل استخدامها الض ئية
 

 طرائق العمل :
-تعيين أيون  ةقي طر

3BrO : المتكون 

برو  -1 محل م  تحضير  تم   : المحاليل  وعتراكيز تحضير  الب تاسي م  ميد 

( كما  (0.05N , 0.040N, 0.035N, 0.030N, 0.025N  مختلفة

بعد فلك تم اجراه   0.1Nثاي سلفاز الص في م بتركيز     ضر محل م

 ادملياز االكسدة لةل تركيز من التراكيز المحضرة ادعد

ا افة -2 تم  ف ط:  الهيدروجين  بيروكسيد  باستخدام  من     5ml  االكسدة 

لةل تركيز    ml 10  الر  %37كسيد الهيدروجين وعتركيز  محل م بيرو 

ثاي سلفاز الص في م لحساب تركيز   0.1N  ال اتج مق  ومن ثم سحح

   ا-Bro3اي س 

  ml 10ف ط : يقعق في هدد ال ر  ة    UVاالكسدة باستخدام اشعة   -3

تركيز ولمدة   لةل  فةائل  ولفتراز نم ية م دارها دقرة  تركيز  من كل 

وا دة فلك    اسادة  ثاي سلفاز   0.1N  مق  المحل مسحح  بعد 

 ا -Bro3الص في م لحساب تركيز اي س 

(    Peroxoneاالكسدة باستخدام بيروكسيد الهيدروجين مق االونوس    -4

الر   ا يف  ال ر  ة  هدد  في   :10 ml  تركيز كل  من   5mlمن 

لللان   جر اس  وعسردة  االونوس  ثم  ومن  اوال  الهيدروجين  بيروكسيد 

بين   تراو     L/ml 0.14 – 0.20تراو    لعونوس  ا تاح  وعمعدم 

بعد فلك    ATLAS- 50وفلك باستخدام جهان   ع    g/L 40-60بين  

ثاي سلفاز الص في م لحساب تركيز اي س  0.1N سحح ال اتج ايضا مق 

-
3Broا 

الهيدروجين  -5 بيروكسيد  باستخدام  هدد    UVواشعة    االكسدة  في   :

ا افة   تم  تركيز  5mlال ر  ة  كل  من  مللتر  دقرة  ثم    الر  ومن 

الر تركيز  كل  م دارد    UVاشعة    درح  م جي    nm 254وع  م 

 – Uv Darkroom Cabinate ,  Chromato  باستخدام جهان   ع

Vue C-75    وا دة سادة  ولمدة  فةائل  دقرة  م دارها  نم ية  ولفترة 

مق ال اتج  سحح  تركيز 0.1N بعدها  لحساب  الص في م  ثاي سلفاز 

-اي س  
3Broمن    ا ال اتج  تسحيح  ثاي سلفاز وععد  مق  طر  ة  كل 

-اي س  الص في م تم  ساب تركيز
3Bro  : سب المعافلة التالية  

.Bromate  N2*V2)=  .ThioN1*V1 ) (  

 ابعد فلك تم  ساب  سبة المتح م من البروم الر البرومي  لةل طر  ة

 

 النتائج والمناقشة : 

ال را  رهرز  تائج البحث التي تم الحص م دليها من خووعم االكسوودة بوو 

 ازالوور ايوو س البروموو   B r- يووداالرععة التي استخدم  الكسدة اي س البروم

– 3Bro  اس ه وواك تووأثيرا وا ووحا ل جوو ف بيروكسوويد الهيوودروجين فووي طوورا

 االكسدة المستخدمة وكمايلي: 

ف ط في دمل -1 الهيدروجين  بيروكسيد  استخدام  ة االكسدة ارهر  ي د د 

ف ط العالية  التراكيز  د د  وا حا  البروم  تاثيرا  وكا    سبة   يدا من 

تع ف 1ةليلة   جدوم/    3Bro –  الر  المتح م  يدالبروم اس  و م ن   )

للهيدروكسيد وعتراكيز ةليلة م ها سيما د د    االكسدة الر الةدور الحرة

من البيروكسيد وال ي جد تاثير د د اةل من هدد    %37استخدام تركيز  

ال سبة هدد  من  وادلر  جدر  ال سبة  تركيز  ي ل  الهيدروكسيل    س ي 

الر  ( 10,  9  المتحرر تيفت  ةد  ا ها  الهايب عروماز  كما  اي س   اختزام 

-Bro ا  (11  الر اي س البروم 
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اتضح ددم وج ف   يدفي  الة االكسدة الض ئية ف ط لمحاليل البروم -2

 اية المستخدمة  دلر المحاليل ولةميق الفتراز الزم ات تاثير

بيروكسيد   -3 باستخدام  الهيدروجين مق االونوس  اما في  الة االكسدة 

البرومتسمر     والتي المتح م من  اس  سبة  الر    يدبيروكس س( ل  ظ 

اس   فلك  سبب  و ع ف  ادعد  ال ر  تين  مق  م ار ة  دالية  البروماز 

من  ال اتةة  للهيدروكسيل  الحرة  الةدور  تراكيز  دلر  تعتمد  االكسدة 

لعونوس  التل ائر  البيرو   التحلل  ا افة  يتم  تركيزها  كسيد  ولز افة 

البروم من  المتح م  ن افة  سبة  سبب  ي  س  وعالتالي  الر    يدلعونوس 

ب اس ة المباشرة  لها االكسدة   البرومي  ه  االكسدة    االونوس مضافا 

للهيدروكسيل الحرة  كدلك اس افضل  سبة    كما وجد  كب اس ة الةدور 

% وافضل جردة لعونوس المضاي هي  37للبيروكسيد المستخدم هي 

و ف60 لتر  ثابتةغم/  ال سبة  تة س هدد  اس  الر    ضل  ييفت  فلك  الس 

اي س   تركيز  -ن افة 
3OBr  طر  ة استعمام  د د    البيروكس س   ال اتةة 

دن    ( 12   البيروكسيد  ن افة  سبة  اس  الر 37اال  ييفت  ا تاح    %  ةلة 

-اي س  
3OBr    جدوم في  مبين  ه   ي  ح  سب 2وكما  الدت   )

اي س   الر  البروم  من  -المتح م 
3OBr  ي ل جدر ال ك  ل 

 ا ( 9  الهيدروكسيل

مق    -4 الهيدروجين  بيروكسيد  المتضم ة  ال ر  ة  هدد  ارهرز  تائج 

البروم  المتح م من  اس  سب  الب فسةية  ف ا  -الر    يداالشعة 
3OBr  

اس   بسبب  المستخدمة  االخرت  ال را  بمية  مق  م ار ة  االدلر  كا   

  من هدد ال ر  ة والمسيلة دن تة س اي س   جدور الهيدروكسيل ال اتةة
-

3OBr  ال اتةة من تحلل االونوس الس    اك ر فعالية من من الةدور

ا  ( 8  جهد االكسدة لةدر الهيدروكسيل ادلر من جهد االكسدة لعونوس  

ال ك اوال  البيروكسيد  ا افة  كدلك  يفضل  كمسب ا   كما  يستخدم 

الهيدروكسيل   pre-oxidationادةسلعك جدر  اس  الدراساز  واثب ث 

 ا من البيروكسيد ه  اك ر فعالية في اكسدة الهال جي از الحر ال اتج

وتبوووين  او  ووو س فور االكسووودة الضووو ئية لز وووافة تركيوووز هووودد الةووودور الحووورة

-(  سوووب المتحووو م مووون البوووروم الووور ايووو س 6،7،8 3ك4،5الةوووداوم  
3Bro 

ال اتةوووووة مووووون االكسووووودة ب اسووووو ة بيروكسووووويد الهيووووودروجين واالشوووووعة فووووو ا 

( ن وووافة  سوووبة المتحووو م بز وووافة  7-1الشووو ام  الب فسوووةية معوووا كموووا تبوووين ا

ولمدة سادة  يث ل  ظ اس تعرح التراكيز المحضرة لفتوورة نمن ال ق يق 

نم ية اك وور موون سووادة وا وودة افت الوور اختفوواه اللوو س االاووفر الوودام دلوور 

3 س  تة س اي 
-OBr   و رجووق سووبب فلووك لزعووافة نموون التقوو يق والوودت يوويفت

3عالتووا لووي اختووزام الوور ن ووافة تركيووز الةوودور الحوورة و 
-Bro  الوور ايوو س -Br 

 ا(9الدام دلر تة س اي س البروماز  مما افت الر اختفاه الل س االافر

 

   رالمصاد

1- Vogt R., Sander, R., and Erutzen, P, J : Amechanism 

for halogen release from sea-salt aer rosol in remol 

marine boundary layer , Nature, 327-330, 1996.  

2- Von Glasow , R. , Sander , R. , Boft , A., and 

Crutzen , P., Modeling halogen chemistry in marine 

boundary Layer , J. Geophys , Res. 10 , 109 , 2001. 

3-Kranser , S, W., W. H , Glaze , H.S. Weinberg , P.A. 

Daniel, and I. N. Najm." Formation and control of 

Bromate During ozonation of waters containing 

Bromide ". J. AWWA. 85 (1) : 73-81. 1993.  

4-Bromate in drinking water , Back round document 

for W H O Guidelines for drinking water Quality , 3 

, 40-78 , 2004.  

5-Bromate toxicity including the mechanisms of cancer 

induction, campbell, C.M., February , 2005.  

6- Kurokawa, Y., Takayama, S., Konishi, Y., Hiasa, 

Y., Asahina , S., Takahashi , M., Maekawa , A., and 

Hayashi , Y. Long – term in vivo carcinogenicity 

test of Potassium , Bromate , Sodium hypochlorid 

and Sodium chloride conducted in Japan. Environ, 

Health Perespect., 69 : 221- 235, 1986.  



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2011 ,( 5), ( 3 ) :82-87 

 

85 

7- Hoigne, J. and H. Bader. "Ozone Initiated Oxidation 

of Solutes in Wastewater : A Reaction Kinetic 

Approach Progress Water Technol. 10: 516-657. 

1978.  

8- Hoigne, J. and Bader. "The Role of Hydroxyl 

Radical Reaction in Ozonation Processes in 

Aqueous Solution" Water. Resources.10, 377. 1976. 

9- Glaze, W.H., et al. " The chemistry of water 

Treatment Processes Involving Ozone , Hydrogen 

Peroxide, and Ultraviolet Reaction ". Ozone : Sci. 

Engrg. 9 (4) : 335.1987.  

 10- Yoshe – Purer, Y. and E. Eylan. "Disihfection of 

water by Hydrogen Peroxide. Health lab. Sci. 5, 

1968.  

 11- Von Gunten, U., A. Bruchet , and E. Costentin. 

"Bromate Formation in Advanced Oxidation 

Processes ". J. AWWA. 88(6) : 53. 1996.  

12- Ferguson , Diw, M.J. Mc Guire , B. Koch , R.L. 

Wolf , and E.M. Aieta. "Comparing Peroxone an 

Ozone for Controlling Test and Odor Compound, 

Disinfections and Microorganism". J. AWWA. 

82(4) : 181. 1990. 

 

 كسدة بواسطة بيروكسيد الهايدروجين فقط ( األ1جدول )
  بوجود KBrتركيز 

 2O2Hمليلتر محلول 5

 0.37بتركيز 

حجم الثايوسلفات  

المستهلك  

 )مللتر(  للتسحيح

نسبة المتحول من 

البروميد الى 

 البرومات) %(

0.050 0.60 13.73 

0.045 0.53 13.47 

0.040 0.46 13.44 

0.034 0.39 12.74 

0.030 0.00 0.00 

0.025 0.00 0.00 

 
وبمعدالت انتاج مختلفة  Peroxoneاالكسدة باستخدام طريقة  (2)جدول 

 لالوزون

تراكيز المحاليل 

 المائية للبروميد

معدل نسبة المتحول 

من البروم الى  
-

3BrO  مع معدل

انتاج واطئة لالوزون 

% 

معدل نسبة المتحول من  

-البروم الى 
3BrO  مع

معدل انتاج عالية  

 ن % لالوزو

0.050 30.50 68.13 

0.045 25.00 66.91 

0.040 26.01 61.23 

0.035 22.04 58.26 

0.030 20.31 47.15 

0.025 18.50 36.32 

 

 

بأستخدام البيروكسون  KBr 0.05N( :االكسدة الضوئية لتركيز 3جدول) 

 واشعة 

  KBrتركيز 

مليلتر  5 بوجود

  H2O2محلول 

 0.37بتركيز 

الطول 

الموجي 

(nm ) 

لفترة ا

الزمنية  

 )دقيقه(

حجم 

الثايوسلفات  

المستهلك  

  للتسحيح

 )مللتر(

نسبة 

المتحول من  

البروم الى  

 البرومات

()% 

0.05 254 

10 0.76 17.39 

20 1.30 29.75 

30 2.10 48.06 

40 3.00 68..65 

50 3.60 83.38 

60 4.00 91.45 

 
 

بأستخدام البيروكسون و   KBr 0.045N(: االكسدة الضوئية لتركيز 4جدول )

 . UVاشعة الـ 

  KBrتركيز 

مليلتر  2 بوجود

  H2O2محلول 

 0.37بتركيز 

الطول 

الموجي 

(nm ) 

الفترة 

الزمنية  

 )دقيقه(

حجم 

الثايوسلفات  

المستهلك  

 للتسحيح)مللتر(

نسبة 

المتحول 

من البروم 

الى  

 البرومات

)%( 

0.045 254 

10 0.68 17.29 

20 1.2 30.51 

30 1.96 49.84 

40 2.52 64.08 

50 3 76.29 

60 3.55 90.33 

 

 
 ولفترات زمنية مختلفة  (0.050N KBr)( األكسدة الضوئية لمحلول1شكل )

 
 ولفترات زمنية مختلفة  (0.045N KBr)(األكسدة الضوئية لمحلول 2شكل )
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ن و بأستخدام البيروكسو KBr 0.04N(: االكسدة الضوئية لتركيز 5جدو ل )

 . UVاشعة الـ 

  KBrتركيز 

مليلتر  2 بوجود

  H2O2محلول 

 0.37بتركيز 

الطول 

الموجي 

(nm ) 

الفترة 

الزمنية  

 )دقيقه(

حجم 

الثايوسلفات  

المستهلك  

  للتسحيح

 )مللتر(

نسبة المتحول 

من البروم الى  

 )%( البرومات

0.04 254 

10 0.56 16.02 

20 1.00 28.60 

30 1.47 42.05 

40 2.00 75.21 

50 2.45 70.09 

60 3.00 85.82 

 

 
 ولفترات زمنية مختلفة (0.040N KBr)األكسدة الضوئية لمحلول ( : 3شكل )

  
بأستخدام البيروكسون   KBr 0.035N(:االكسدة الضوئية لتركيز 6جدول )

 . UVواشعة الـ 

  بوجود KBrتركيز 

مليلتر محلول  5

2O2H  0.37بتركيز 

الطول 

الموجي 

(nm ) 

فترة ال

الزمنية  

 )دقيقه(

حجم 

الثايوسلفات  

المستهلك  

  للتسحيح

 )مللتر(

نسبة 

المتحول من  

البروم الى  

 البرومات

)%( 

0.035 254 

10 0.48 15.59 

20 0.90 29.42 

30 1.21 39.55 

40 1.71 55.90 

50 2.12 96.30 

60 2.60 84.99 

 

 
 ولفترات زمنية مختلفة  (0.035N KBr)( األكسدة الضوئية لمحلول4شكل )

 

بأستخدام البيروكسون و  KBr 0.03N(:االكسدة الضوئية لتركيز 7جدول )

 . UVاشعة الـ 
  KBrتركيز 

مليلتر  5 بوجود

محلول  

H2O2  

 0.37بتركيز 

الطول 

الموجي 

(nm ) 

الفترة 

الزمنية  

 )دقيقه(

حجم 

الثايوسلفات  

المستهلك  

  للتسحيح

 )مللتر(

نسبة المتحول 

ى  من البروم ال

 )%( البرومات

0.03 254 

10 0.35 13.35 

20 0.75 28.62 

30 1.27 48.45 

40 1.40 53.42 

50 1.83 67.82 

60 2.20 83.94 

 

 
 ولفترات زمنية مختلفة  (0.030N KBr)( األكسدة الضوئية لمحلول5شكل )

 

 

ن و  بأستخدام البيروكسو KBr 0.025Nاالكسدة الضوئية لتركيز : (8)جدول 

 . UVاشعة الـ 

  KBrتركيز 

مليلتر  5 بوجود

  H2O2محلول 

 0.37بتركيز 

الطول 

الموجي 

(nm ) 

الفترة 

الزمنية  

 )دقيقه(

حجم 

الثايوسلفات  

المستهلك  

  للتسحيح

 )مللتر(

نسبة 

المتحول من  

البروم الى  

 البرومات

)%( 

0.025 254 

10 0.28 12.80 

20 0.65 29.73 

30 1.87 39.70 

40 1.10 50.38 

50 1.45 66.31 

60 2.80 82.32 
 

 

 
 ولفترات زمنية مختلفة  (0.025N KBr)األكسدة الضوئية لمحلول (6)شكل 
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OXIDATION OF AQUEOUS SOLUTION OF BROMIDE USING H2O2 , 

UV AND PEROXONE 

HANAN HASAN FALEEH 

ABSTRACT :  

In this study , aqueous solutions of bromine were prepared with different concentration ranging from (0.025, 

0.030, 0.035, 0.040, 0.045 to 0.050 N ). At the beginning the oxidation was done using only Hydrogen peroxide then 

only ultraviolet radiation at 254nm wave length with different periods of time as for an interval of 10 minutes each 

hour. Consequently , the Oxidation was done by using hydroen peroxide with ultraviolet radiation at the same wave 

length and at periodic time.The final used method , peroxone which includes , ozone added to hydrogen peroxide at 

rate of 40 g/L to 70 g/L for ozone was full fitted. Finally the production of each method for all concentrations and 

period was titrated with 0.1 N Sodium Thiosulfat to determine the concentration of Ion bromate BrO- 3 The results 

show that the ratio of the transformed ion bromide to ion Bromate the highest using hydrogen peroxide with 

ultraviolet radiation. As such peroxone method and finally the method followed where Hydrogen peroxide was 

specifically used.  


