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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی آزمایشگاهی تصفیهی فاضالب آلوده با هیدروکربنهای نفتی با روش  UV/O3میباشد .برای
پیشبینی میزان تخریب آالیندهها غلظت اولیه  O3و آالیندهها ،pH ،دمای محلول ،زمان واکنش و شدت  ،UVطراحیشد .برای
این منظور از یک راکتور  1 lشیشهای استوانهای استفاده شد .منبع تابش ،المپ  UVکمفشار جیوهای با طولموج UV ( 2۵4 nm
 )–C 30Wبود که در باالی فتوراکتور با جریان ناپیوسته جهت انجام آزمایش  UV/O3قرار دادهشد .غلظتهای مختلف ،۵( O3
 2۵ ،2۰ ،1۵ ،1۰و  )3۰ mg/lآزمایش شد .در غلظت  1۵ mg/lهیدروکربنهای نفتی و زمانهای ماند ،۵۰ ،4۰ ،2۰ ،3۰ ،1۰ ۵
 1۰۰ ،۶۰و  12۰ minراندمان حذف هیدروکربنهای نفتی در سیستم  UV/O3به ترتیب برابر با ،۵۶ ،۵2 ،42 ،3۶ ،31 ،28 ،1۵
 73و  % ۵/۵9بهدست آمد حال آنکه راندمان حذف  CODدر همین زمانهای ماند بهترتیب برابر با ،۶7/۵ ،۶1/۵ ،4۵ ،38 ،22
 ،88/۵ ،8۰ ،7۰و  7۶%/۵مشاهده شد .هنگامیکه  pHاولیه  12 ،1۰ ،9 ،۶ ،۵ ،4 ،3بود ،بهطور تقریبی راندمان حذف هیدروکربنها
به ترتیب  3۵٫8 ،44٫8 ،۵8 ،۶3٫4 ،۶2 ،7۵٫8و  %3۰درصد بهدست آمد .نتایج آزمایشات در این مطالعه نشان میدهد که دوز
 O3 2۰ mg/lدر  pH =3و شدت  ،)2۵4 nm( UV 2٫8 W/cmشرایط بهینه بهرهبرداری جهت معدنی شدن هیدروکربنها
باراندمان حذف  %73پس از  1۰۰ minزمان واکنش را فراهم کرد.
واژههای کلیدی :هیدروکربنهای نفتی؛ اشعهی UV؛ O3؛ تصفیهی فاضالب؛ راندمان حذف.
.
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 -1مقدمه
پسابهای آلوده به نفت با ترکیبات معطر و آلیفاتیک که
درنتیجه اثر غیرقابلانکار صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی می-
باشد تأثیر زیادی بر انرژی و اقتصاد جهان دارند (Ntuli
) .and Kuipa, 2011درحالیکه فاضالب این صنعت حاوی
بنزن ،تولوئن ،اتیل بنزن و زایل ( ،)BTEXدی اتیل فتاالت
( )DEPاثرات بسیار مضری را بر محیطزیست و همچنین
سالمت انسان دارد ،حذف این نوع آالیندهها از فاضالبهای
صنعتی بسیار مهم است ) .(Shih and Li 2008اگرچه
صافسازی ،شناورسازی ،و جذب برای تصفیهی فاضالب
تاکنون بهطور مؤثر مورداستفاده قرارگرفته است
( ،)Iakovaleva and Sillanp 2013فرایند اکسیداسیون
پیشرفته ( )AOPروش بسیار قدرتمند برای تخریب مواد آلی
از محیطهای آبی است که در آنها نمیتوان با استفاده از
روشهای سنتی حذف شوند ( .)Oncescu et al. 2010بر
طبق مطالعاتی که در جهان صورت گرفته است نظیر
( )Oturan et al. 2011از فرآیند اکسیداسیون شیمیایی،
فتوشیمیایی و الکتروشیمیایی بر اساس تولید کاتالیزوری
رادیکالهای هیدروکسید از طریق واکنش فنتون برای حذف
دیورون علفکش از محلول آبی استفادهشده است .نتایج
تجربی آنها نشان داد که ترکیب واکنش فنتون با
اکسیداسیون فتوشیمیایی/الکتروشیمیایی میتواند منجر به
افزایش قدرت اکسیداسیون و افزایش قابلمالحظه میزان
حذف دیورون حاصل از علفکش شود ).(Allen 2008
تجزیهوتحلیل جنبشی از این راهبردهای تصفیه نشان میدهد
که واکنش شبه درجه اول میتواند برای تصفیهی دیورون
اعمال شود .با استفاده از رنگآمیزی رنگ آتریکوونون و .C.I
اسید آبی  2۵و اکسیدانهای مختلف این نتیجه را میدهد که
میزان رنگزدایی ترکیب  H2O2و ) Fe(IIبا استفاده از اشعه
ماورای بنفش بیشتر باعث حذف رنگ میشوند (Oturan
) .et al. 2011همچنینAleboyeh and Olya ( ،
 )2008با توجه به تخریب فتوولتیک رنگهای آزویی با تابش
اشعه ماورای بنفش و پر اکسید هیدروژن متمرکز شدند .آنها
نشان دادند که با استفاده از تنها  3٫7۵ W/Lاز دوز  UVدر
مخلوط واکنش  17/۵ mg/lو  ،H2O2 ۵2۵ mg/lحدود 9۰
درصد کل کربن آالینده را میتوان در  1۰۰ minحذف کرد.

آنها همچنین یک مدل سینتیکی دقیق برای واکنش حذف
رنگزاهای آزویی بر اساس نتایج تجربی خود ارایه دادند .با
استفاده از  UV/H2O2و  ،UV/TiO2فوتواکسیداسیون
متیل ترشیاری بوتیل اتر ( )MTBEکه توسط Hu et al.
 2008مورد آزمایش قرارگرفته است نشان داد که انتشار
مقادیر زیادی از فاضالبهای صنعتی آلودهکنندهی
محیطزیست نیازمند به توسعه و پیادهسازی فنآوریهای
تصفیهی مناسب دارد که قادر باشد آالیندههای خطرناک
موجود در بسیاری از این جریانهای صنعتی را از بین ببرد
) .(Aleboyeh and Olya 2008در صنعت نفت ،آب
چرب در مراحل تولید ،حملونقل و پاالیش و نیز استفاده از
مشتقات به وجود میآید .فاز تولید بهمراتب بزرگترین منبع
این آلودگی است .در طول فرایند تولید ،نفت به همراه آب و
گاز استخراج میشود .هنگامیکه در آب موجود باشد ،نفت
میتواند  ۵۰درصد حجم مایع را تشکیل دهد و حتی در پایان
عمر مفید چاهها به  1۰۰درصد نزدیک شود
) .(Abdelwahab et al. 2009عالوه بر این ،روند پاالیش
شامل استفاده از مقدار زیادی از آب ،بهویژه برای تقطیر،
هیدروژن ،نمکزدایی و فرآیندهای خنککننده ،منجر به
مشکالت مهم آلودگی آب میشود ( Cerqueira and
 .)Costa Marques 2012رشد پیشبینیشده در تقاضای
جهانی نفت در دو دههی اخیر نشان میدهد که تولید و
تخلیه پسابهای آلوده از صنعت پاالیش نفت همچنان
افزایش مییابد ( .)Yavuz et al. 2010ترکیب این آب
آلوده بسیار متغیر و پیچیده است که بسته به منشأ آن،
میتواند انواع مختلفی از مواد شیمیایی مانند نمکهای آلی،
هیدروکربنهای آلیفاتیک و آروماتیک ،روغن و گریس ،فلزات
و گاهی مواد رادیواکتیو را شامل شود .بهویژه ،غلظت ترکیبات
فنلی میتواند در محدودهی (Cañizares 2۰-2۰۰ ppm
) et al. 2008باشد ،درحالیکه بهعنوانمثال EPA ،حداکثر
حد مجاز تخلیه فنل در فاضالب را در کمتر از  1 ppmتعیین
میکند ( .)Diya’uddeen et al. 2011با توجه به غلظت
زیاد روغن ،این جریانها دشوار است .چندین روش معمول
برای حذف روغن از آب استفادهشده است :شناور ،انعقاد
شیمیایی ،تصفیهی بیولوژیکی (ازجمله دفع در تاالب) ،جاذب
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بستر آکنده ،تبخیر ،جداسازی غشاء ،اسمز معکوس و مواردی
از این قبیل ،اما موفقیت این تکنیکها هرگز کامل نبوده
است .دالیلی از جمله مالحظات اقتصادی تا عملکرد ضعیف
حذف ،بهویژه در مورد ترکیبات سمی رقیق وجود دارد.
بهعنوان مثال ،اولترافیلتراسیون ( )UFبرای حذف روغن از
آب بسیار امیدوارکننده است ،اما بهدلیل مهار شدید غشا و
موانع اقتصادی محدود شده است ).(Li et al. 2017
همچنین تصفیهی بیولوژیکی متعارف ترکیبات آلی موجود در
فاضالبهای صنعت نفت بهطور گستردهای نشان دادهشده
است .بااینحال ،در حال حاضر مشخص شده است که
ترکیبات بازدارنده ممکن است به سمیت مزمن در محیط
تجدیدشونده کمک کند ( Asatekin and Mayes
 .)2009استفاده از روشهای کاربردی برای تجزیه ترکیب
هیدروکربنهای نفتی اهمیت بسیار زیادی دارد .بنابراین،
هدف از این مطالعه ،تجزیه ترکیبات هیدروکربنهای نفتی به-
خصوص فنل توسط کاربرد مخلوطی از اکسیدکننده ازون و
اشعهی  UVدر طی فرآیند اکسیداسیون پیشرفتهی
 UV/O3میباشد.

جهت انجام فرایند اکسیداسیون پیشرفته با کاربرد توأم
 UV/O3در حذف هیدروکربنها موردمطالعه از یک محفظه
شیشهای به حجم  2 lاستفاده گردید که درون ظرف
خنککنندهای به حجم  1۰ lقرارگرفته بود .جهت همگنبودن
از همزن مغناطیسی استفاده شد .المپ  UVمورداستفاده
دارای توان  12۵ Wو طولموج  247/3 nmنانومتر (ساخت
کارخانهی  ARDAکشور فرانسه) بود که در داخل غالف
کوارتز قراردادِه شد .جهت تولید ازن ،اکسیژن تغلیظ شده که
توسط دستگاه تغلیظ کننده اکسیژن (مدل  3F7ساخت
کارخانهی  ARDAکشور فرانسه) تولید شده بود ،به ژنراتور
(مدل  COG-OM Type1Aساخت کارخانهی ARDA
کشور فرانسه) هدایتشد .میزان ازن تولیدشده معادل 1 g/h
در فشار  1 atmو دمای  2۵ ˚Cبود .ازن تولیدشده از طریق
لولهای از جنس سیلیکون بهطور مداوم به داخل آزمونه وارد
گردیده و ازن اضافی داخل آزمونه به درون ظرف حاوی پدید
است.
بهمنظور بررسی تأثیر  pHبر تجزیه هیدروکربنها ،آزمایشها

 -2مواد و روشها

در  pHهای  12 ،1۰ ،9 ،۶ ،۵ ،4 ،3انجام و نمونههای

 1-2مواد

جمعآوریشده با دستگاه TOCمتر (مدل - 190

در این مطالعه از مخلوط بنزین و گازوئیل بهعنوان معرف کل
هیدروکربنهای نفتی استفاده شد و مقیاس بررسی میزان

 )Rosemount Analytical Dohrmann DCو
اسپکتروفتومتر (مدل )Unico4802مورد آزمایش قرار

کارایی کل کربن آلی بود .آمادهسازی دستگاه و درجهبندی

گرفتند.

 ۵۰ ،1۰ ،۵و  1۰۰ mg/lانجام شد .از دستگاه TOC

ازن ( )30w/wبهعنوان اکسیدکننده ،سولفوریک اسید

داخلی و خارجی با مخلوط بنزین و گازوئیل در غلظتهای ،2
( Analyzerمدل  )ANATOC SERIES J.برای
اندازهگیری کل کربن آلی استفاده شد .این دستگاه بر اساس
تجزیه ترکیبات آلی در محیط آبی به کربن دیاکسید
( ،)CO2آب ،پایهی اسیدی و یا نمک عمل مینماید .برای
تعیین درجهبندی خارجی به ترتیب مقدار ۵۰۰ ،1۰۰ ،1۰ ،1
و  1۰۰۰ µlاز مخلوط حجمی  1:1بنزین و گازوئیل در بالن
به حجم  ۵۰ mlاضافه شد .با توجه به درجهبندی داخلی با
محلول پتاسیم فتاالت هیدروژن ،مقدار  TOCدر هریک از
رقتهای فوق تعین شد.

( )98٪و سود برای تنظیم  pHکه همگی از شرکت مرک
تهیهشده بود مورداستفاده قرار گرفت .غلظتهای مختلف
هیدروکربن  ،3۰ ،2۰و  ،4۰ mg/lدامنه تغییرات  pHدر
محدوده  12 ،1۰ ،9 ،۶ ،۵ ،4 ،3و غلظتهای مختلف ازن
بهعنوان متغیرهای این تحقیق و زمان انجام واکنشی min
 12۰ثابت در نظر گرفته شد .برای ایجاد اختالط و توزیع هر
چهبهتر رادیکالهای آزاد تولیدشده با استفاده از هیدروژن پر-
اکسید در هین واکنش ،دو مگنت کوچک با استفاده از دو
هیتر مگنت مغناطیسی ،بهمنظور اختالط دایم نمونهها به کار
گرفته شد pH .با استفاده از دستگاه  pHمتر اندازهگیری شد
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و برای تنظیم محدودههای  pHاز  HClو NH4OH
استفاده گردید .در نهایت اطالعات بهدستآمده از بررسی
تأثیر عوامل مختلف بر کارایی روشهای حذف با استفاده از
نرمافزار  Excelمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
در این آزمایشات برای تعیین مقدار درصد حذف فنل مقدار
جذب نمونهها توسط دستگاه  TOCمتر اسپکتروفوتومتر
 UNICO 4S2سنجیده شد و مقدار درصد حذف از رابطه
( )1محاسبه شد:
()1

نهایت ،پس از گذشت زمانماندهای ،۵۰ ،4۰ ،2۰ ،3۰ ،1۰ ،۵
 1۰۰ ،۶۰و  2 ml ،12۰ minاز نمونه جهت بررسی غلظت
هیدروکربنها و  CODتوسط دستگاه اسپکتروفوتومتر
 ۵۰۰۰DTموردبررسی قرار گرفت .کلیه آزمایشها شامل
تعیین مقادیر بهینه  pHو نیز زمان واکنش در مراحل مجزا و
درد مای محیط انجام گرفت .در هر مرحله با ثابت نگهداشتن
تمامی متغیرها و تنها با تغییر یک متغیر ،مقدار برای پارامتر
موردنظر تعیین گردید.
 3-2آنالیز نمونهها و تحلیل آماری

(ɳ =1-TOC/TOCto × )1۰۰

که در این رابطه ɳ ،راندمان حذف برحسب درصدTOC ،
میزان کربن آلی محلول در ابتدای واکنش ( )toو TOC
میزان کربن آلی محلول پس از گذشت زمان 9۰min
میباشد.
 2-2مراحل آزمایش
این تحقیق یک مطالعه توصیفی  -تحلیلی و از نوع تجربی -
آزمایشگاهی است .مطالعه حاضر در مقیاس آزمایشگاهی و
بهصورت ناپیوسته انجام گرفت .آزمایشهای مربوط به فرآیند
اکسیداسیون پیشرفته در ظرف راکتور به حجم مفید  1 lاز
جنس نسوز و مجهز به همزن ،محل تزریق و خروج نمونه و
خروجی فاضالب استفاده گردید .منبع تابش  2عدد المپ
 UV-Cکمفشار جیوهای با طولموج U V-C30 2۵4 nm
( ،Wفیلیپس ،هلند) که در باالی فتوراکتور با جریان
ناپیوسته برای انجام آزمایش  UV/O3قرار داده شد بود.
غلظتهای مختلفـ  2۵ ،2۰ ،1۵ ،1۰ ،۵( O3و )3۰ mg/l
مورد آزمایش قرار گرفتند .مبنای افزودن حجمهای ازون بر
اساس مطالعات آزمونه قبلی بوده است .میزان شار انرژی
توسط دو المپ  28 W/cm2بود .تغییر در فاصلهی بین
المپ  UVو راکتور موجب تغییر در شدت تابش نور میشود.
لذا ،تمام آزمایشات در فاصلهی  1۰ cmاز راکتور انجام
گرفت .در هر مرحله غلظتهای  3۰ ،1۵ ،1۰ ،۵و ۶۰ mg/l
از محلول فنل وارد راکتور شده تحت تأثیر تابش  UVو
غلظتهای ازن ( )۵-3۰ mg/lقرار گرفت .طی تابش پرتو
 ،UVمحلول با سرعت ثابت  8۰ rpmهم زده شد و در

پس از تزریق محلولهای استاندارد و رسم منحنی درجه-
بندی ،غلظت هیدروکربنها موردسنجش قرار گرفت .بهمنظور
حذف اثر ازن روی  ،CODبه محلول ۰/1 g ،منگنز اکسید به
مدت  1۵ minقبل از اندازهگیری  CODافزوده شدCOD .
با روش موجود در کتاب استاندارد بخشAPHA5220 ،
سنجش گردید .جهت اندازهگیری غلظت ازن در محلول از
روش تیتراسیون با پتاسیم پرمنگنات استفاده گردید .مقدار
 2۵۰ mlنمونه وارد دو بشر شد و به آن بهترتیب  1۰۰و ml
 2M HCl 1۰افزوده شد و سپس محلولها با استاندارد
پتاسیم پرمنگنات  ۰/2۰ Mتیتر شد و تیتراسیون تا ظهور
رنگ صورتی ادامه یافت .هر آزمایش در سه مرحله تکرار شد
و نتایج بهدستآمده با استفاده از نرمافزار آماری SPSS
نسخه  14آنالیز و در محیط  Excelنمودارها ترسیم شدند.
مقادیر میانگین برای هر پارامتر محاسبه و پس از مقایسه با
استانداردها نمودارهای مربوطه ترسیم شد .با توجه به سنجش
مقادیر ورودی و خروجی هیدروکربن از رآکتور ،نیاز به بررسی
اختالف بین دو متغیر کمی  -کمی در ورودی و خروجی
خواهد بود .ابتدا از آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت بررسی
نرمال بودن دادهها استفادهشده و در صورت نرمال بودن
دادهها ( )>p۰/۰۵از آزمونه آماری  ANOVAاستفاده گردد.

-3یافتهها و بحث
 1-3تاثیر  ،UV ،O3و UV/O3
چگونگی تغییرات راندمان حذف هیدروکربن موجود در
محلول واکنش نسبت به تغییرات  O3در نمودار شکل ()1
نشان دادهشده است .با توجه به نمودار مالحظه میگردد که با
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افزایش زمانماند تا  3۰ minو افزایش غلظت هیدروژن پر-

اکسیدکننده در محیط ،از راندمان حذف هیدروکربن کاسته

اکسید بر راندمان حذف هیدروکربنها افزوده میشود .راندمان

میشود.

حذف هیدروکربنها در زمان ماند  12۰ minهم کاهش
مییابد و به حدود  4۰-۵۵درصد میرسد .بیشترین کاهش
غلظت در زمان ماند  9۰ minمیباشد.
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شکل ( )1راندمان حذف هیدروکربنها در حضور غلظتهای
ازن ()pH= ۶-7
Fig. 1 Removal efficiency of hydrocarbons in
)the presence of O3 (pH=6-7
نتایج بیانگر آن است که با افزایش مقادیر ازون ،میزان حذف
هیدروکربنها و  CODدر نمونهها افزایشیافته است.
بیشترین میزان حذف در غلظت  2۰ mg/lازن بوده است .در
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شکل ( )2تجزیه ازن در فرایند ( UV/O3غلظت اولیه ازن
 2۰mg/lدر حضور پرتو )UV
Fig.2 O3 removal using UV/O3 process
(Initial O3 concentration = 20 mg/l in the
)precense of UV
در زمـــان مانـــد  9۰ minو غلظـــت 2۰ mg/lهیـــدروژن
پراکســید ،حـــداکثر رانـــدمان حــذف هیـــدروکربنهـــا ۶2
درصد بهدسـت آمـد .وقتیکـه هیـدروژن پراکسـید کـافی در
محلول وجـود دارد تـا زمـانی کـه واکـنش رادیکـال  HO2از
 OHکمتــر اســت ،رقابــت مــواد آلــی بــرای واکــنش بــا
رادیکالهای هیدروکسیل وجود دارد.

غلظت  3۰ mg/lازن ،کاهش راندمان حذف مشاهده میشود.

(Daneshvar et al. )2004در خصــوص حــذف مــواد

همانگونه که در نمودار شکلهای ( )1و ( )2دیده میشود ،با

آلی بـا اسـتفاده از اکسیداسـیون فتوشـیمیایی بـا ازن نشـان

افزایش غلظت هیدروژن پراکسید و زمان ماند ،بر راندمان

دادنــد کـــه بــا افـــزایش ازن ،میـــزان حــذف مـــواد آلـــی

حذف هیدروکربنها را افزوده میشود .ازن بهعنوان یک

افزایشیافتــه کــه بــا نتــایج ایــن مطالعــات مطابقــت دارد.

اکسیدکننده قوی ،هیدروکربن را به ترکیبات جانبی تجزیه

دلیـــل ایـــن امـــر آن اســـت کـــه هیـــدروژن پراکســـید در

مینماید .قدرت اکسیداسیون ازن در محدودهی 78/1 eV

غلظتهــــای بــــاالتر بــــهعنوان یــــک عامــــل رباینــــده

قرار دارد .همچنین این اکسیدکننده به دلیل تولید رادیکال

( )scavengerبـــرای رادیکالهـــای هیدروکســـیل عمـــل

اکسیژن ،مانع از ایجاد حفره میگردد.

مینماید ).(Karimi et al. 2011

الکترون رهاشده از ازن منجر به جذب اکسیژن میگردد؛

در مطالعــه انجامشــده توســط (Kruithof et )2007

اکسیژن رادیکالی  O2ایجاد میگردد که خود در برخورد با

 al.در زمینــه حــذف ترکیبــات آلــی بــه کمــک واکــنش

سایر مولکولهای ازن رادیکال پراکسید و هیدروکسیل تولید

نسبت مشابه ای گزارش گردید.

مینماید .البته در زمان ماند بیش از  9۰minبه دلیل اتمام
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جدول  1اثر  pHاولیه محلول در حذف هیدروکربن از محیط
آبی در مدتزمان  3۰دقیقه
Table 1 Effect of the solution initial pH in the
removal of hydrocarbon from aquous media
within 30 min
ردیف

pH
اولیه

pH
نهایی

1
2
3
4
5
6
7

3
4
5
7
9
10
12

2.9
3.56
4.43
6.55
8.91
9.83
11.63

درصد
حذف
75.8
63.4
62.1
58.4
44.8
35.8
30

میزان تجزیه
()min-1
1.34×10-3
0.72×10-3
0.56×10-3
0.54×10-3
0.42×10-3
0.33×10-3
0.2×10-3

فتولیز مستقیم  O3در طی فرآیند  UV/O3در آب خالص در
اثر تابش پرتو  UVدر نمودار شکل ( )2آمده است .فتولیز
مستقیم  O3منجر به تولید رادیکالهای  OHمیگردد که در
نهایت هیدروکربنهای موجود در نمونه را تجزیه مینماید.

میباشد .لذا راندمان حذف هیدروکربنها در حالت اسیدی
محلول حاوی هیدروکربنها باالتر میباشد.
دوز  UVدر این مطالعه از  2المپ  UVبا طولموج nm
 2۵4استفاده گردید .با توجه به شکل  ،2راندمان فرآیند
فتوکاتالیستی برای غلظت اولیه هیدروکربن  ،۵ mg/lبا
افزایش زمان پرتودهی از  ۵به  ،12۰راندمان حذف از  ۰/۰8به
 27/7میرسد .فتواکسیداسیون هیدروکربنها توسط تابش نور
 UVدر  pH=7در جدول ( )2نشان دادهشده است.
همانطور که در شکل ( )۵دیده میشود ،در زمانماند  ۵تا
 12۰ minو در غلظت اولیه هیدروکربنها  2۰ mg/lو pH
خنثی راندمان حذف هیدروکربنها بین  1۵تا  %72میباشد.
در زمانهای ماند بیش از  ،1۰۰ minراندمان حذف کاهش
یافت طوریکه در زمانماند  ،12۰ minراندمان حذف از 72
به مقدار  %۵/۵9کاهش یافت .این بیانگر این مطلب است که
با افزایش زمانماند از مقادیر مؤثر پراکسید هیدروژن کاسته
شده است طوریکه در واکنش با  UVمقادیر مؤثری رادیکال
هیدروکسیل تولید نشده است.

شکل ( )3راندمان حذف هیدروکربنهای آلی در pHهای مختلف

Fig. 3 Removal efficiency of organic
hydrocarbons at different pHs
 2-3اثر  pHبر راندمان حذف هیدروکربنها
از پارامترهای دیگر مؤثر بر فرآیند  pHمیباشد .جدول ( )1به
بررسی تأثیر  pHبر راندمان حذف هیدروکربنها (درصد) در
فرآیند  UV/O3میپردازد .همانگونه که شکل ( )3نشان
میدهد ترکیبی از آب و هیدروکربنهای آلی که دارای 3
= pHاست بیشترین میزان افت غلظت هیدروکربنها را دارا

( Seid Mohammadi and Movahedian )2010به
این نتیجه رسیدند که افزایش غلظت عامل اکسیدکننده تا
حد معینی آهنگ واکنش را افزایش میدهد و هنگامیکه از
حد معینی افزایش یافت اثر معکوس در حذف مادهی آلی
دارد .غلظت  ۰٫۰۵ Mهیدروژن پراکسید بیشترین کارایی را
در حذف  -4کلرو فنل نشان دادTizaoui et al. )2007( .
طی تحقیق بر روی تصفیهی شیرابهی لندفیل با ازن و ترکیب
ازن با هیدروژن پراکسید ،نشان دادند که با افزایش غلظت
هیدروژن پراکسید ،میزان حذف آالینده افزایش نمییابد
(غلظت  2 g/lبا بازده  ٪94بیشترین کارایی را نشان داد) که
نتایج بهدستآمده از این مطالعه با نتایج مطالعهی حاضر
همخوانی دارد .واکنش مستقیم ازن با ترکیباتی است که
دارای پیوند دوگانه هستند .ازن در واکنش غیرمستقیم ،با
تولید هیدروکسیل با تمام ترکیبات موجود واکنش میدهد.
در نمونهی سنتیک تمامی ازن صرف واکنش هیدروژن با
هیدروکربنها میگردد .ازن در واکنش مستقیم با ترکیبات
آلی ،از قبیل دترجنتها و بنزن موجود در فاضالب ،واکنش
میدهد .در واکنش غیرمستقیم ازن ،رادیکالهای
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 بهطوریکه.آنها بر قطعات کوچکتر میگردد
استفاده از فرآیند اکسیداسیون فتوشیمیایی
 موجب تخریب%72 میتواند۔ تا حداکثر
.هیدروکربنها گردد

هیدروکسیل تولیدشده از ازن با تمام ترکیبات موجود در
 با فلزات و ترکیبات آلی نیز واکنش میدهد که سبب،فاضالب
(Malakootian and افت بازده در نمونهی واقعی میگردد
.Asadi 2011)

 بهتنهایی دارای حداکثر راندمانU V  تابش پرتو-3

 نتیجهگیری-4

 سرعت تجزیهی، در این فرایند. میباشد28%

 با توجه به افزایش غلظت مواد آلی در آبهای-1

 وpH هیدروکربنهای آلی به عوامل متعددی نظیر

 در سالهای اخیر استفاده از مواد،سطحی

،)غلظت هیدروژن پراکسید (مادهی اکسیدکننده

UV اکسیدکننده نظیر هیدروژن پراکسید و ازن و

زمان تماس و غلظت اولیهی مادهی آلی بستگی

 توصیه،بهعنوان عوامل گندزدایی در دسترسی

.دارد

.میگردد

 روشی، این فرایند، با توجه به نتایج بهدستآمده-4

 و ازن موجب فتولیز ازن از طریقUV  تابش-2

مناسب برای حذف هیدروکربنهای آلی از فاضالب

 القایی شبیه واکنش فوتوفنتون- فرآیندهای نوری

.صنایع نفتی توصیه میگردد

 فتولیزO میگردد و موجب تولید رادیکالهای
مستقیم مولکولهای هیدروکربنی تبدیل و تجزیه
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Abstract
The purpose of this study was to experimentally investigate the treatment of petroleum
hydrocarbons-contaminated wastewater using UV/O3 method. To predict the degree of pollutant
destruction, the initial concentrations of O3 and pollutant, pH, solution temperature, reaction time
and UV intensity were designed. For this purpose, 1-liter cylindrical glass reactor was used. The
radiation source was a low-pressure mercury UV lamp with 254-nanometer wavelength (30 W
UV-C) placed on the top of the batch photoreactor in order to perform UV/O3 experiments.
Different concentrations of O3 (5, 10, 15, 20, 25, and 30 mg/l) were tested. In a concentration of
15 mg/l petroleum and contact time of 5, 10, 30, 20, 40, 50, 60, 100, and 120 minutes, the
removal rate of hydrocarbons in the UV/O3 system was 15, 28, 31, 36, 42, 52, 56, 73, and 59.5%,
wheras, the COD removal efficiency at the same contact times was 22, 38, 45, 61.5, 67.5, 70, 80,
88.5, 76.5% respectively. When the initial pH was 3, 4, 5, 6, 9, 10, and 12, the approximately
efficiency of hydrocarbon removal was 75, 8, 62, 63, 4, 58, 44, 8, 35, 8, and 30% respectively.
The results of this study showed that 20 mg/l O3 dose at pH = 3 and UV intensity of 2.8 W/cm
(254 nm), the optimal utilization conditions for mineralization of hydrocarbon provide 73%
removal after 100 minutes of reaction time.
Keywords: Petroleum Hydrocarbons; UV Ray; O3; Wastewater Treatment; Removal Efficeincy.
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