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چکيده
کمبود آب در بسیاری از کشورهای خشک و نیمه خشک یک نگرانی عمده و یک نیاز روز افزون محسوب میشود .از طرفی اغلب مواد
آلی حاضر در فاضالبها را میتوان تصفیه کرد ،اما تعداد موادی که با بهرهگیری از فرآیندهای معمول حاضر ،قابل تصفیه نیستند و یا
کمی تصفیه میشوند ،رو به فزونی است .از این رو کشورها می بایستی با مدیریت صحیح مصرف و یافتن منابع آبِ جایگزین به جای منابع
متداول ،بر این بحران غلبه نمایند .در این راستا تحقیقات جدید به منظور تبدیل مولکولهای پیچیده و مقاوم به مولکولهای سادهتر منجر
به معرفی روشهای جدید تحت عنوان فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته ( )AOPsگردید .این فرآیندها به منظور تصفیه پسابهای صنعتی از
جمله پسابهای کارخانههای تولید مواد شیمیایی ،پاالیشگاهها ،صنایع الستیک ،صنایع کاغذسازی و بسیاری از صنایع دیگر با موفقیت بهکار
گرفته شدهاند .هدف اصلی تصفیه فاضالب ،تولید پساب مناسب جهت تخلیه به محیطهای پذیرنده است .به نحوی که استانداردهای تصفیه
پساب رعایت شده و ضرر و زیان به محیط پذیرنده وارد نگردد .بنابراین تصفیه فاضالب با فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته عالوه بر حفظ
محیط زیست و ارتقاء سالمت عمومی ،باعث بازگشت آب به طور مستقیم و غیر مستقیم به چرخه مصرف میگردد و با توجه به مسئله بحران
آب در قرن اخیر ،اهمیت موضوع هر چه بیشتر نمایان میشود.
كليدواژه ،(AOPS) :تصفیه ،آب  ،فاضالب.
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مقدمه

فاضالب بهدست آمده از شستوشوی قسمتهای مختلف

همه جوامع هم بهصورت جامد و هم بهصورت مایع،

خانه ،ولی آنچه که در شبکه گردآوری فاضالب شهری

فضوالتی تولید میکنند .بخش مایع این فضوالت یا

بهنام فاضالب خانگی جریان دارد ،بهجز فاضالب خانگی

فاضالب اساساً همان آب مصرفی جامعه است که در نتیجه

خالص دارای مقداری فاضالب بهدست آمده از مغازهها

کاربردهای مختلف آلوده شده است .از نظر منابع تولید

فروشگاهها ،تعمیرگاها ،کارگاهها ،رستورانها و نظایر آنها

فاضالب را میتوان ترکیبی از مایع یا فضوالت دانست که

میباشد ].[2

توسط آب از مناطق مسکونی اداری ،تاسیسات تجاری و
صنعتی حمل شده و بر حسب مورد با آبهای زیرزمینی،

خواص فاضالب خانگی

آبهای سطحی و سیالبها آمیخته است .فاضالب جمع

 -رنگ فاضالب

آوری شده از جوامع شهری و روستایی نهایتا باید به منابع

رنگ فاضالب خانگی نشان دهنده عمر آن است .فاضالب

آب یا خاك بازگردند بنابراین برای حفظ محیطزیست

تازه دارای رنگ خاکستری است ،پس از مدتی که فاضالب

آالیندههای فاضالب و تا حد قابل قبولی از آنها باید از

گندیده و کهنه شد رنگ آن تیره و سیاه میشود ].[2

فاضالب حذف شوند [.]1

 -بوی فاضالب

تعداد ترکیبات آلی که از شروع قرن ساخته شدهاند از مرز

بوی فاضالب ناشی از گازهایی است که در اثر متالشی

نیم میلیون گذشته است و هر سال حدود  10000ترکیب

شدن مواد آلی بوجود میآید .بوی فاضالب تازه قابل

جدید به آن اضافه میشود .در طول  20تا  30سال گذشته

تحملتر از فاضالب کهنه است .بوی فاضالب کهنه بیشتر

تعداد مراکز صنعتی که فضوالت خود را به شبکه فاضالب

ناشی از گاز هیدروژن سولفوره میباشد که در اثر فعالیت

شهری تخلیه میکنند افزایش چشمگیری یافته است .اگرچه

باکتریهای بیهوازی و در نتیجه احیای سولفاتها به

اغلب مواد آلی حاضر در فاضالبها را میتوان تصفیه کرد،

سولفیدها تولید میگردد ].[2

اما تعداد موادی که با بهرهگیری از فرآیندهای معمول

 -درجه اسیدی

حاضر ،قابل تصفیه نیستند و یا کمی تصفیه میشوند ،رو به

فاضالب خانگی خالص و تازه معموال حالتی خنثی و یا

فزونی است [.]1

متمایل به قلیایی دارد .تنها در اثر ماندن و شروع عمل
گندیدگی گازهای اسیدی(هیدروژن سولفوره) تولید

انواع و خواص فاضالبها

گردیده و درجه اسیدی فاضالب کاهش یافته و خاصیت

بهطور کلی می توان گفت فاضالبها بسته به شکل پیدایش

اسیدی پیدا میکند ].[2

و خواص آنها به سه گروه تقسیم می شوند.

 -دمای فاضالب

فاضالبهای خانگی -فاضالبهای صنعتی -فاضالبهای

بهعلت اعمال زیستی باکتریهای موجود در فاضالب درجه

سطحی

گرمای فاضالب معموال بیشتر از درجه گرمای آن در

 -1فاضالبهای خانگی

همان محیط است .درجه گرمای فاضالب در سردترین

فاضالبهای خانگی خالص تشکیل شدهاند از فاضالب

روزهای زمستان غالبا از  10درجه سانتیگراد کمتر نمیرود

دستگاههای بهداشتی خانهها مانند توالت ،دستشویی ،حمام-

و در روزهای معمولی فاضالب درجه گرمایی در حدود 20

ها ،ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی ،پساب آشپزخانهها ویا

درجه سانتیگراد دارد ].[2
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فاضالبهای صنعتی

استانداردهای زیست محیطی روز به روز اهمیت بیشتری

خواص فاضالبهای صنعتی و پساب کارخانهها کامال بسته

مییابد ].[2

به نوع فرآورده کارخانه دارد .با توجه به این موضوع مهم-

هدف از تصفیه فاضالب

ترین تفاوتی که میتواند فاضالب کارخانهها با فاضالب-

الف -تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم

های خانگی داشته باشد عبارتند از :

ب -پاك نگهداشتن محیط زیست

الف -امکان وجود مواد و ترکیبات شیمیایی سمی در

ج -بازبابی فاضالب

فاضالب کارخانهها بیشتر است

استفاده دوباره از فاضالب تصفیه شده به جای آب شیرین

ب -غالبا خاصیت خورندگی بیشتری دارند

جهت آبیاری کشاورزی به مراتب ارزانتر از شیرینسازی

ج  -خاصیت اسیدی یا قلیایی زیادی دارند

آب دریاهای شور میباشد .این مسئله در ایران که در

د -امکان وجود موجودات زنده در آنها کمتر است ].[2

بسیاری از نقاط آن مردم با کمبود آب شیرین مواجه هستند

تنها بخشی از فاضالب کارخانهها که تقریبا در تمام

میتواند در مصرف آب شیرین آب مورد استفاده در

کارخانهها خاصیتی یکسان دارند ،فاضالب به دست آمده از

آبیاری کشاورزی صرفه جویی نماید .عالوه بر این بهعلت

تشکیالت خنک کننده آنهاست .در فاضالب برخی از

وجود مواد کودی در فاضالب تصفیه شده میتواند منبع

کارخانهها مانند کارخانههای بهرهبرداری از معادن،

غذایی خوبی برای گیاهان و تقویت کشتزارها گردد.

کارخانههای فوالدسازی وکارخانهها شیمیایی بیشتر مواد

د -تولید کود طبیعی از لجن بهدست آمده

خارجی را مواد معدنی تشکیل میدهند در صورتیکه در

ه -تولید انرژی

برخی دیگر از کارخانهها مانند کارخانههای تهیه مواد

نزدیک به  70درصد گازهای تولید شده در انبارهای هضم

غذایی و کارخانههای نشاستهسازی بیشتر مواد خارجی در

لجن را گاز متان تشکیل میدهد که ارزش حرارتی آن در

فاضالب ،مواد آلی هستند .درجه آلودگی این فاضالبها

حدود ارزش سوختی گاز شبکه شهری میباشد ].[2

میتواند گاهی چندین برابر و حتی دهها برابر آلودگی

ساالنه در جهان بیش از هفتصد هزار تن مواد رنگزا سنتز

فاضالب خانگی باشد ].[2

میشود که  50درصد آنها آزو هستند و کاربردهای زیادی

فاضالبهای سطحی (آبهای سطحی)
فاضالبهای سطحی ناشی از بارندگی ،ذوب یخها و برف-
های نقاط بلند هستند که بهعلت جریان در سطح زمین و
تماس با آشغالها و کثافات روی زمین و شستن سطوح
خیابانها و پشت بامها آلوده شدهاند.
تمرکز بر کاهش ضایعات و کاهش مصرف آب در سال-
های اخیر و ایجاد پسابهای غلیظتر با حضور مواد سمی
بیشتر را در پی داشته است .از این رو دفع مناسب ضایعات
و پسابهای صنعتی و کاهش آالیندهها به منظور دستیابی به

در صنایع مختلف بهویژه نساجی دارند .حدود  15درصد از
تولید ساالنه رنگزاهای سنتزی در طی فرآیندهای رنگ-
رزی وارد پسابهای صنایع میشوند .با پیشرفت صنایع
رنگزاهای نساجی ،هر روز رنگزاهای جدیدی وارد بازار
میشوند که خواص رنگرزی بهتری دارند .این بهبود ناشی
از پایداری ساختاری رنگزاها میباشد و سبب مقاوم شدن
آنها در برابر تجزیه بیولوژیک و حتی تجزیه شیمیایی می-
گردد ].[4
تحقیقات جدید بهمنظور تبدیل مولکولهای پیچیده و
مقاوم به مولکولهای سادهتر منجر به معرفی روشهای
جدید تحت عنوان فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته ()AOP
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گردید .این فرآیندها به منظور تصفیه پسابهای صنعتی از

ب) واکنشهای انتشاری که در آنها رادیکال تبدیل به

جمله پسابهای کارخانههای تولید مواد شیمیایی،

دیگر رادیکالهای آزاد میگردد.

پاالیشگاهها ،صنایع الستیک ،صنایع کاغذسازی و بسیاری

ج) واکنشهای پایانی که رادیکال آزاد تبدیل به یک

از صنایع دیگر با موفقیت بهکار گرفته شدهاند .پیشتر

ترکیب آزاد میگردد ].[12

روشهای مختلف فیزیکی – شیمیایی نظیر الترافیلتراسیون،

با این حال رسیدن به سطحی از اکسیداسیون برای ترکیبات

اسمز معکوس ،تبادل یونی و جذب روی مواد مختلف نظیر

مقاوم تر و سمی تر توسط فرآیندهای  AOPنیاز به غلظت-

کربن فعال ،زغال ،تراشههای چوب و سیلیکاژل ،به منظور

های بسیار باال و زمان واکنش بسیار طوالنی دارد چرا که در

حذف رنگ و  CODاز پساب بهکار گرفته شدهاند که در

این واکنشها ترکیبات واسطه تولید خود به عنوان رقیب

حوزه کاربردی بودن از موفقیت نسبی برخوردار بودهاند

ترکیبات اولیه با رادیکال  OHوارد واکنش میگردند.

ولی از آنجایی که روشهای مذکور تنها آلودگی را از فاز

اصطالحا به عنوان نابود کننده رادیکال )Scavenger( OH

آبی به شبکه جامد منتقل میکند و فرآیند تخریبی نیستند،

عمل میکنند .بنابراین معدنی شدن یک ترکیب آلی در

تکنیکهای فرآگیر به حساب نمیآیند ] .[8در سال 1987

شرایط بسیار باال بوده و زمان واکنش اگر به حد کافی

گلیز( )Glazeاکسایش پیشرفته را بهعنوان فرآیندهای تصفیه

طوالنی باشد حاصل خواهد گردید .به همین دلیل وقتی از

آب در دما و فشار محیط شامل تولید رادیکالهای

فرآیند  AOPبهعنوان فرآیند تصفیه استفاده میگردد انجام

هیدروکسیل که به اندازه کافی در زالل سازی آب موثرند

آزمایش در مقیاس آزمایشگاهی یا پایلوت بر روی ترکیبات

را معرفی کرد.

آلی مورد نظر ضروری میباشد ] .[12روشهای اکسایش

رادیکالهای هیدروکسیل یک اکسید کننده شیمیایی قوی و

پیشرفته بهطور کلی با یکی از دو روش روش زیر انجام

غیر انتخابگر هستند که خیلی سریع با ترکیبات شیمیایی

میشوند:

ترکیب میگردند .بسته به طبیعت نوع ماده آلی ،دو نوع

 -1اکسایش با اکسیژن در محدوده دمایی مابین شرایط

حمله اولیه با رادیکالهای هیدروکسیل داریم که یا رادیکال

محیطی و شرایط موجود در زباله سوزها و فشار  1-20مگا

هیدروکسیل میتواند یک اتم هیدروژن را از ماده آلی جدا

پاسکال

کند مثل آلکانها یا آلکلها و یا اینکه به آالیندههایی نظیر

 -2استفاده از اکسید کنندههای قوی مثل ازن ( )O3با آب

آلفینها یا ترکیبات آروماتیک اضافه شود ] .[5با توجه به

اکسیژنه( )H2O2یا فنتونهایی که قادر به تولید محصوالت

اینکه عمر رادیکالهای هیدروکسیل کم است لذا باید در

جانبی با واکنشپذیری قوی (رادیکالهای هیدروکسیل)

محل تولید گردند و تهیه آن در غلظتهای باال قبل از

میباشند ].[5

شروع عملیات تصفیه توصیه نمیگردد .مکانیسم تولید
رادیکالهای هیدروکسیل با ترکیبات آلی بسیار خاصی از
غلظت رادیکال  OHپیچیده ولی با این حال این واکنش و
به طور کلی واکنشهای رادیکالی را در سه مرحله میتوان
تفسیر کرد ].[12
الف) واکنش اولیه یا آغازین که در آنها رادیکالهای
آزاد تولید میگردد.
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ازن بیشترین اکسیداسیون ترمودینامیک را در بین
اکسیدانتهای معمول که برای بیش از هشت دهه در تصفیه
آب استفاده شده است را دارد ].[10
میزان واکنش پذیری ازن برای بسیاری از آبهای آلوده
کم است .در حالی که در ترکیب با  UV ،H2O2و یا در
pHهای باال رادیکالهای هیدروکسیل تولید میکند که
سرعت واکنش پذیری باالیی دارند .رنج ثابت سرعت برای
واکنش رادیکالهای  OHبا مواد آلی به طور میانگین
 109-1010 S-1.M-1است .که بیشتر از هر اکسیدانت رایج

شکل  :1محدوده استفاده از روشهای مختلف از بین بردن آالیندهها بر
اساس اکسی زن مورد نیاز شیمیایی

دیگر شناخته شده است ].[10

جدول  - 1پتانسیل های استاندارد برای انتخاب گندزداهای شیمیایی ][10

پتانسیل()v

واکنش فرضی

فرمول

—————————————————
1/36
Cl2+ 2e = 2ClBr2 + 2e = 2 Br-

= 2I-

I2 + 2e

ترکیبات

1/09
0/54

Cl2

Clorine

Br2

Bromine

I2

Iodine

O3 + 2e + 2H+ = O3 + H2O

2/07

O3

ClO2+ 5e +2 H2O= Cl- + 4OH-

1/91 a

Clo2

ClO2+ e = ClO2

0/95 b

-

Ozone
Dioxide Clorine

————————————————————————
واکنش بصورت کلی
آنچه که اغلب در آب اتفاق می افتد

جدول – 2ثابتهای سرعت واکنش ( ) k ،M-1.S-1ازن و رادیکال هیدروکسیل ].[5

ماده آلی

ازن

رادیکال هیدروکسیل

103 - 104

109 - 1011

فنلها

10 3

109 - 1010

ماده آلی حاوی نیتروژن

10 - 100

108 - 1010

آروماتیکها

1 - 100

108 - 1010

کتونها

1

109 - 1010

الکلها

0/01 – 1

108 - 109

آلکنهای کلردار

a
b
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همان طور که قبال اشاره شد فرآیند اکسیداسیون پیشرفته AOP

در این فرآیندها) )AOPرادیکال هیدروکسیل مواد آلی

OH

را با یکسری واکنش بطور کامل به مواد معدنی تبدیل

بعنوان یک اکسیداسیون قوی برای شکستن موادی که

میکند و برخالف سایر اکسیدانها گروه خاصی از مواد

اکسیدانهای متعارف همچون اکسیژن ،ازن وکلر قادر به

در مقابل آنها مقاومت نشان نمیدهند .مزایای دیگر این

عبارتست از استفاده از رادیکالهای هیدروکسیل آزاد

شکستن آنها

نمیباشند .قدرت

اکسیداسیون

نسبی

فرآیند عبارتند از:

مهمترین اکسیدانها در مقایسه با کلر در جدول  3آمده است

 -1جهت انجام این فرآیند به دما یا فشار خاصی نیاز نمی

] .[13همانطور که مالحظه میشود بعد از فلور رادیکال

باشد

هیدروکسیل قویترین اکسیدان میباشد.

 -2همه مواد در این فرآیند اکسید میشوند
 -3در این فرآیند مواد زاید ثانویه تولید نمیشود ].[10

نسبت قدرت اكسيداسيون مواد
اکسیدان متداول در صنعت آب و فاضالب به ترتیب زیر می-

باشد.
OH > O3 > H2O2 > Mno4 > Clo2 > Hocl > Cl2 > O2

جدول  -3قدرت اکسیداسیون نسبی مهمترین اکسیدانها نسبت به کلر ].[13

ماده اکسیدان

پتانسیل اکسیداسیون

 EOPنسبی با کلر

الکترو شیمیایی)EOP(V

——————————————————————————
2/25
3/06
فلور
رادیکال هیدروکسیل
اتم اکسیژن
ازن
آب اکسیژنه

2/8
2/42
3/08
1/78

2/05
1/78
1/52
1/3

اسید هیپو کلرو

1/49

1 /1

دی اکسید کلر

1/5

1/1

گاز کلر

1/36

1

مولکول اکسیژن

1/23

0/9

یون هیپو کلریت

0/9

0/66

یون کلریت

0/76

0/56

تحلیلی بر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته....

روشهای اكسايش پيشرفته
چندین روش مختلف جهت تولید رادیکالهای  OHوجود

13
H2O2 + Fe2+ —› Fe3+ + °OH + OHFe3+ + H2O2 —› Fe2+ + H+ + HO°2
RHX + °OH —› X- + )oxidation products

) incl.CO2+ H2O

دارد .این روشها شامل روشهای فتو شیمیایی و غیر
فتوشیمیایی میباشند ].[5

انجام واکنشهای شیمیایی ،ناشی از حضور رادیکالهای

 -1ازناسیون در  pHباال (( <8/5

آزاد هیدروکسیل است .اضافه گردیدن  OHبه ترکیب

 -2ازن و آب اکسیژنه (pH )O3/H2O2

آلی(غیر اشباع آلیفاتیک و آروماتیک) و تشکیل محلول

 -3ازن و کاتالیست ()O3/catalyst

آلی رادیکال آزاد ،جذب هیدروژن ،انتقال و جابجایی

 -4فنتون ()H2O2 /UV

الکترون که با تشکیل یونهایی با ظرفیت الکترونی باال و

O3/UV-5

احیای رادیکال آزاد هیدروکسیل و نیز برخورد و واکنش

H2O2 /UV-6

میان رادیکالهای آزاد منجر به تشکیل ترکیباتی پایدار می-

O3/ H2O2 / UV-7

گردد ].[8

 -8فتو فنتون  /سیستمهای شبیه فنتون

فرآیند اکسیداسیون پیشرفته( )AOPو بهخصوص معرف

 -9اکسایش فتوکاتالیستی()UV/TiO2

فنتون ،پراکسید هیدروژن در حضور یونهای آهن 2با

الف -روشهای غیر فتوشیمیایی

موفقیت برای تیمار پسابهای صنعتی از جمله پساب

چهار روش جهت تولید رادیکالهای هیدروکسیل بدون

کارخانجات تولید مواد شیمیایی ،پاالیشگاهها ،صنایع

استفاده از انرژی نورانی موجود است .دو نوع از این روش-

الستیک ،صنایع کاغذسازی و بسیاری از صنایع دیگر بکار

ها ،شامل واکنش ازن میباشد در حالیکه در روشهای

گرفته شدهاند ].[3

دیگر ،از یونهای  Fe2+بهعنوان کاتالیست استفاده میکنند.

معرف فنتون میتواند برای پسابها ،پسماندها و خاكهای

این روشها به ترتیب زیر میباشند ].[11

آلوده با اهداف زیر بهکار گرفته شود:

 -1سیستم فنتون - 2ازناسیون در مقادیر  pHباال ((pH <8/5

 -حذف آالینده های ارگانیک

 -3ازن با آب اکسیژنه  -4ازن و کاتالیست

-کاهش سمیت ()toxicity

فنتون ()Fenton
فعالیت این سیستم اولین بار در سال 1894بهوسیله کاشف
آن  H.J.H.fentonمشاهده شد ولی استفاده از آن تا دهه
 1930که مکانیزم آن شناخته شد به تاخیر افتاد ].[3
از این ترکیب تا دهه  1960برای اکسیداسیون مواد سمی
هیچ استفادهای نشد ] .[6از فرآیند فنتون ( )H2O2/Fe2+به
دلیل سهولت اجرا ،امکان بکارگیری آن در مقیاسهای
مختلف و مالحظات اقتصادی و تیماری مناسب شناخته شده
است .اصول بنیادین فرآیند اکسیداسیون پیشرفته با به-
کارگیری محلول فنتون را میتوان به شرح زیر بیان کرد.

بهبود تخریب پذیریحذف BOD-حذف COD

حذف رنگ و بونرخ واکنشهای انجام شده در این فرآیند به حضور
بازدارندههایی مثل  t-butanolو یونهای  Cl-بستگی دارد.
همانطور که اشاره شد رادیکالهای هیدروکسیل یکی از
فعالترین گونههای شیمیایی شناخته شده است و از نظر
فعالیت پس از فلورین در مقام دوم قرار دارد (با قدرت
اکسایش .[3] )2/06
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پارامترهای موثر در اكسايش پيشرفته فنتون

استفاده از  H2O2به دلیل شتاب گرفتن تجزیه آن کاهش

 )1غلظت آهن

مییابد ].[3

در نبود آهن رادیکالهای هیدروکسیل تشکیل

 )5اثر pH

نمیشوند در نتیجه از آالیندهها حذف صورت

 pHسیستم به طور مشخص تخریب آالیندهها را تحت تاثیر

نمیگیرد ولی با افزایش مقدار آن روند حذف آالینده

قرار میدهد pH .اپتیمم در اغلب موارد حدود  3بوده و در

شتاب میگیرد و این روند تا نقطهای پیش میرود که

pHهای پایینتر(کمتر از  )2/5تشکیل  Fe(H2O)2+که با

افزایش بیشتر از آن مقدار در روند واکنش بی تاثیر است.

هیدروژن پراکساید به آرامی واکنش میدهد سبب کاهش

وجود یک مقدار اپتیمم آهن از خصوصیات معرف فنتون

مقدار رادیکالهای هیدروکسیل ( )OHو در نتیجه باعث

است ].[3

کاهش بازده فرآیند میشود .در شرایط قلیایی نیز به دلیل

)2نوع آهن

تبدیل  Fe2+به  Fe(OH)3که خود سبب تجزیه  H2O2می-

برای اغلب موارد نوع آهن  Fe2+یا Fe3+چندان اهمیتی

شود ،از تشکیل رادیکالهای  OHجلوگیری میکند و

ندارد .در صورتی که مقدار اندکی از معرف فنتون (کمتر از

موجب کاهش بازده میشود ].[3

 10-25 mg/lآب اکسیژنه) مورد استفاده قرار گیرد برخی

 )6اثر زمان واکنش

از محققان  Fe2+را ترجیح میدهند ].[3

زمان واکنش به عوامل متعددی بستگی دارد که از این میان،

 )3غلظت H2O2

کاتالیست و غلظت پساب بیشترین اثر را دارند .برای

با اضافه کردن  H2O2به پساب ،شاهد یک کاهش پایدار

پسابهای حاوی مواد فنلیک با غلظت کمتر از 250mg/l

در مقدار  CODهستیم .با افزایش H2O2از یک میزان معین،

زمان معمول واکنش  30-60دقیقه است .برای پسابهای

 toxicityبه شدت کاهش مییابد .اغلب مشاهده میشود

پیچیدهتر و غلیظتر واکنش ممکن است ساعتها طول

افزایش میزان هیدروژن پراکساید سبب افزایش درصد

بکشد که در اینگونه موارد افزودن معرف فنتون ترجیح

حذف آالیندهها میشود ولی در هر صورت در تعیین مقدار

داده میشود ].[3

 H2O2باید دقت کرد زیرا باقیمانده  H2O2سبب افزایش

از آنجایی که واکنش اکسیداسیون طی مراحل متعددی

 CODمیشود و از سویی دیگر برای بسیاری از میکرو

صورت میگیرد و ترکیبات میانی مختلفی تشکیل میشود

ارگانیسمها مضر است .بنابراین مقدار هیدروژن پراکساید

که ممکن است خود آالینده سمی محسوب شوند تنظیم

باید به مقداری تنظیم شود که تقریبا تمام آن مورد مصرف

شرایط عملیاتی از قبیل دما ،pH ،غلظت هیدروژن

قرار گیرد ].[3

پراکساید ،غلظت یونهای آهن و نسبت رقیق سازی پساب

 )4دما
در برخی متون دمای 30°Cبهعنوان دمای اپتیمم منظور شده
است و تحقیقات دیگر نشان دادهاند که افزایش دما از 10
تا 40درجه سانتیگراد راندمان فرآیند را تحت تاثیر قرار
نمیدهد .در صورتی که دما از  40°Cباال رود راندمان

از اهمیت فوق العاده باالیی برخوردار است ].[3
ثابت سرعت برای واکنش یونهای فروس( )Fe2+با آب
اکسیژنه خیلی زیاد است و  Fe2+در عرض چند ثانیه تا چند
دقیقه در حضور مقادیر زیادی آب اکسیژنه به  Fe3+اکسید
میشود .آب اکسیژنه به صورت کاتالیزوری توسط Fe3+
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تحلیلی بر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته....

تجزیه شده و طبق واکنشهای زیر رادیکال هیدروکسیل

فرآیند فنتون که جهت تصفیه فاضالب بکار می رود شامل

تولید میکند.

چهار مرحله است ].[6
Fe3+ + H2O2 ‹—› H+ + Fe-OOH2+
Fe-OH2+
—› H2O° + Fe2+
2+
Fe + H2O2 —› Fe3+ + OH- + OH°

 -1اکسیداسیون

 -2خنثی سازی

 -3انعقاد /خنثی ساز

 -4جداسازی فاز مایع از جامد (ته نشینی)

روش مرسوم اکسیداسیون ترکیبات آلی توسط ازن یا آب

يافتهها و بحث

اکسیژنه در بسیاری از موارد ،مواد آلی را کامال به  CO2و

طی مطالعهای که توسط آقای فرخی و همکاران در سال

 H2Oتبدیل نمیکند .در بعضی از واکنشها محصوالت

 1388بر روی تجزیه پذیری شیرابه زباله یکی از مناطق شهر

فرعی اکسایش باقیمانده در محلول ممکن است سمی و یا

اهواز انجام شد ،بعد از حصول غلظتهای بهینه  H2O2و
2+

حتی خیلی سمیتر از ترکیب اولیه باشد .اتمام کامل

 Feو مدت زمان مناسب و بکار بردن این مقادیر نتایج

واکنشهای اکسایش میتواند با اضافه کردن واکنش با

قابل مالحظهای بهدست آمد .چهار مرحله انجام شده به

تشعشعات  UVبا طول موج  254nmجهت بازدهی بیشتر

شرح زیر میباشد ]:[6

همراه ازن باشد ].[14

مرحله اول -تعیین غلظت بهینه

از مزایای کاربرد فرآیند اکسیداسیون فنتون این است که

در این مرحله با ثابت نگه داشتن مقدار آهن متناسب با

فرآیند مذکور ترکیبی از اکسیداسیون و انعقاد است .از

 CODنمونه ،مقادیر مختلف آب اکسیژنه به نمونه اضافه

دیگر مزیتهای این فرآیند نسبت به سایر فرآیندهای

گردید که در نسبت موالریته بیشترین کارآیی حذف

اکسیداسیون پیشرفته ،کوتاه بودن زمان واکنش ،غیر سمی

 CODبدست آمد که بالغ بر  4560mg/lبوده است و در

بودن و ارزان بودن ترکیبات آن (آهن و هیدروژن

نسبتهای باالتر و کمتر از این مقدار نتایج مطلوبی بدست

پراکساید) است.

نیامد ].[6

H2O2

نمودار :1میزان کاهش  CODدر نسبت های مختلف
مرحله دوم – تعیین غلظت بهینه Fe2+

غلظتهای  H2O2و تغییر مقادیر  Fe2+نسبت مولی این

در این مرحله برعکس روش قبل با ثابت نگهداشتن

دو تغییر یافته و باالترین راندمان حذف در نسبت
 [H2O2]/[Fe2+] =1:14/8دست آمد ].[6

فصلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست ،سال هفتم ،شماره  ،28پاییز 1395
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نمودار :2شرایط بهینه حذف

 CODدر 60دقیقه pH= 3-

pHهای مختلف ،بهترین میزان حذف  CODدر pH=3- 3/5

مرحله سوم -تعیین اثر pH

 pHاثر کلیدی بر عملکرد فرآیند فنتون و راندمان آن در

را نشان میدهد ].[6

حذف مواد غیر قابل تجزیه دارد .نتایج بهدست آمده در

نمودار  :3وضعیت آزمایش فتون در پی اچ های مختلف و در زمان  60دقیقه

مرحله چهار – بررسی اثر زمان واکنش و افزایش

حذف  CODبهدست آمد که در زمان  90دقیقه بیشترین

در این مرحله که پس از بهدست آمدن نسبت بهینه

وضعیت تجزیهپذیری راندمان حذف  CODحاصل شد

 [H2O2]/[Fe2+] =1:14/8و  pHبهینه که بیشترین میزان

(با گذشت زمان راندمان حذف افزایش مییابد) ].[6
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تحلیلی بر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته....

نمودار  :4تغییرات نسبت BOD5/CODو افزایش راندمان تصفیه شیرآبه طی زمانهای مختلف  pH=3و نسبت [H2O2]/[Fe2+] =1:14/8

بنابراین با اعمال شرایط بهینه بهدست آمده در طی

زیتون) که دارای مشخصات جدول  4بود انجام گرفت

مراحل مذکور قابلیت تجزیهپذیری بیولوژیکی شیرابه

].[8

) (BOD5/CODاز  0/005به  0/38ارتقاء یافت ،که یک
نتیجه قابل توجه میباشد ] .[6بررسی دیگری که توسط
آقای علی آبادی و همکاران روی (کاربرد عملیات اسید
کراکینگ همراه با فرآیند فنتون در تصفیه پساب روغن

جدول  -4مشخصه های پساب استخراج سانتریفوژی روغن از زیتون

————————————————————––––
مقدار

شاخصهای آالیندگی

——————————————————————
pH

5/4

COD

74400mg/l

کدورت

2665 NTU

کل ترکیبات فنلیک

1/83 g/l

———————————————————————
*رقیق سازی کدورت به نسبت  1 : 5صورت گرفته است.

تاثير يونهای آهن

موالر تنظیم شد .پس از گذشت  4ساعت در دستگاه

 pHنمونههای پساب در مقدار  3و غلظت هیدروژن

همزن نمونههای آزمایشی خارج شدند و کاهش

پراکساید در سطح  0/5موالر تنظیم شد سپس غلظت

آالیندههای پساب بررسی و نتایج زیر حاصل شد ].[8

یونهای آهن در مقادیر 0/03 ،0/02 ،0/01 ،0/005
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نمودار :5تاثیر غلظت یون های آهن در کاهش شاخصهای آالیندگی ].[8

بررسی غلظت هيدروژن پراكسايد در بازدهی
فرآيند
به این منظور نمونههای مختلفی با غلظتهای ،0/25 ،0/12

جدول زیر مشخص شده است (با افزایش غلظت هیدروژن

 0/5 ،0/36موالر  H2O2تهیه گردید که نتایج آنالیز در

پراکساید درصد حذف نیز افزایش یافتهاست)].[8

نمودار :6اثر غلظت هیدروژن پراکساید در کاهش شاخصهای آالیندگی پساب ].[8

 -3شکل  3تاثیر pHهای مختلف در راندمان حذف
آالیندهها را نشان میدهند که بیشترین راندمان حذف
در pH = 3میباشد ].[8
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نمودار :7تاثیر  pHبر راندمان حذف شاخصهای آالیندهها ].[8

 -4در نهایت جدول  4اثر دو دمای مختلف را در حذف

که تاثیر دما در حذف آالیندههای مختلف متفاوت میباشد

آالیندهها ،در فرآیند فنتون را نشان میدهد ،مشاهده میشود

].[8

جدول  -5تاثیر دما در کاهش شاخص آالیندگی ][8

درصد حذف آالینده ها

شاخص آالیندگی
پساب

 25درجه سانتیگراد

COD

52

51

کل ترکیبات فنلیک

96

98

آروماتیستی

30

27

رنگ

15

18

 30درجه سانتیگراد

در نهایت فرآیند فنتون در  pHبرابر  3و در شرایط بهینه

نتيجهگيری

قادر است به ترتیب  32 ،18 ،97 ،57درصد از  ،CODکل

کمبود آب در بسیاری از کشورهای خشک و نیمه خشک

ترکیبات فنلیک ،رنگ و آروماتیسیتی پساب را حذف

یک نگرانی عمده و یک نیاز روز افزون محسوب میشود.

نماید .مطالعه اخیر نشان داد که ترکیب عملیات اسید

همه جوامع هم بهصورت جامد و هم بهصورت مایع،

کراکینگ و فرآیند فنتون میتواند بهترتیب ،97/9 ،77/21

فضوالتی تولید میکنند .استفاده دوباره از فاضالب تصفیه

 70/76 ،69/66درصد از آالیندههای فوق را حذف کند

شده به جای آب شیرین جهت آبیاری کشاورزی به مراتب

] .[8مهندس موسوی و همکاران نشان دادند که باالترین

ارزانتر از شیرینسازی آب دریاهای شور میباشد .تعداد

/ LAS

ترکیبات آلی که از شروع قرن ساخته شدهاند از مرز نیم

میزان حذف  LAS, COD, BODدر نسبت مولی
 H2O2برابر  40رخ میدهد ].[9

میلیون گذشته است و هر سال حدود  10000ترکیب جدید
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به آن اضافه میشود .در طول  20تا  30سال گذشته تعداد

منابع

مراکز صنعتی که فضوالت خود را به شبکه فاضالب شهری

] [1ابریشم چی ،ا؛ افشار ،ع؛ جمشید ،ب؛  ،1385مهندسی فاضالب،

تخلیه میکنند افزایش چشمگیری یافته است .اگرچه اغلب

جلد اول مرکز نشر دانشگاهی ،چاپ چهارم.3-7 ،

مواد آلی حاضر در فاضالبها را میتوان تصفیه کرد ،اما

] [2منزوی ،م.ت؛  ،1388تصفیه فاضالب  ،موسسه انتشارات دانشگاه
تهران ،جلد دوم ،چاپ دوازدهم.2-11 ،

تعداد موادی که با بهرهگیری از فرآیندهای معمول حاضر،

] [3علی آبادی ،م؛ میرعارفین ،س.م؛ مقدم رضایی،م؛ کاربرد فرآیند

قابل تصفیه نیستند و یا کمی تصفیه میشوند ،رو به فزونی

اکسیداسیون پیشرفته فنتون در کاهش بار آالیندگی پساب های صنعتی،

است .پیشتر روشهای مختلف فیزیکی–شیمیایی نظیر

دانشکده شیمی ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،مجله تحقیقات پیشرفته،

الترافیلتراسیون ،اسمز معکوس ،تبادل یونی و جذب روی

شماره.49-53 ،2

مواد مختلف نظیر کربن فعال ،زغال ،تراشههای چوب و

] [4موحدیان عطار ،ح؛ رضایی ،ر؛  ،1385بررسی کارآیی فناوری
اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته( )AOPدر تجزیه رنگزای پلی آزوی

سیلیکاژل ،بهمنظور حذف رنگ و  CODاز پساب به کار

مستقیم با فرایند  ،UV/H2O2نشریه آب و فاضالب شماره .75-83 ،59

گرفته شدهاند که در حوزه کاربردی بودن از موفقیت نسبی

] [5رحیمی ممقانی ،ا؛ فاتحی فر ،ا؛ عبادی ،ا؛ محمدزاده ،ج.س؛ ،1387

برخوردار بودهاند ولی از آنجایی که روشهای مذکور تنها

امکان سنجی استفاده از روشهای اکسایش پیشرفته برای تصفیه آب و

آلودگی را از فاز آبی به شبکه جامد منتقل میکند و فرآیند
تخریبی نیستند ،تکنیکهای فرآگیر به حساب نمیآیند .در

،

فاضالب  ،مجله شیمی ایران ،سال هفتم شماره .62-74 ،38
] [6فرخی ،م؛ کوتی ،م؛ موسوی ،غ.ر؛ تکدستان ،ا؛  ،1388مطالعه
بهبود قابلیت تجزیه پذیری شیرابه به روش اکسیداسیون فنتون ،،،مجله

این راستا تحقیقات جدید بهمنظور تبدیل مولکولهای

سالمت و محیط ،فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط

پیچیده و مقاوم به مولکولهای سادهتر منجر به معرفی

ایران ،شماره دوم.144-123 ،

روشهای جدید تحت عنوان فرآیندهای اکسیداسیون

[7] Otoran, M.A., Brillas, E.,2007, Electrochemical Advanced
Oxidation Processes(EOPs) for Environmental Applications ,,,
Portugaliae Electro chemical Acta 25,1-18.

پیشرفته ( )AOPsگردید.

] [8علی آبادی ،م ،.فاضل ،ش ،.وهب زاده ،ف ،1388 ،.کاربرد

این فرآیندها به منظور تصفیه پسابهای صنعتی از جمله

عملیات اسید کراکینگ و فرآیند فنتون در تصفیه پساب روغن زیتون،

پسابهای کارخانههای تولید مواد شیمیایی ،پاالیشگاهها،

نشریه آب و فاضالب ،شماره 30-36 ،1385 ،57

صنایع الستیک ،صنایع کاغذسازی و بسیاری از صنایع دیگر

] [9موسوی ،ع.ر؛ محوی ،ا .ح؛ مصداقی نیا ،ع .ر؛ ناصری ،س؛ هنری،

با موفقیت بکار گرفته شدهاند .هدف اصلی تصفیه فاضالب،
تولید پساب مناسب جهت تخلیه به محیطهای پذیرنده است.

ح .ر؛  ، 1386بررسی کارآیی فناوری اکسیداسیون پیشرفته در بهبود
تصفیه پذیری فاضالب حاوی سورفاکتان با فرآیند  ، Fe+2/H2O2دهمین
همایش ملی بهداشت محیط ،همدان.

به نحوی که استانداردهای تصفیه پساب رعایت شده و ضرر

] [10فرخی ،م؛ کوتی ،م؛ موسوی ،غ .ر؛ تکدستان ،ا؛  ،1388مطالعه

و زیان به محیط پذیرنده وارد نگردد .بنابراین تصفیه

بهبود قابلیت تجزیه پذیری شیرابه به روش اکسیداسیون فنتون ،مجله

فاضالب با فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته عالوه بر حفظ

سالمت و محیط ،فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط

محیط زیست و ارتقاء سالمت عمومی ،باعث بازگشت آب
بهطور مستقیم و غیر مستقیم به چرخه مصرف میگردد و با
توجه به مسئله بحران آب در قرن اخیر ،اهمیت موضوع هر
چه بیشتر نمایان میشود.
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