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استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته فنتون جهت تصفیه پسابهای حاوی
آالیندههای نفتی
انصاری2

فریبا استوار ،1ناصر صمدی* ،1،رضا
1گروه شیمی تجزیه-فیزیک و کاربردی ،دانشکده شیمی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،آذربایجان غربی ،ایران
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تاريخ دريافت99/08/25 :
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تاريخ پذيرش99/11/27:

چکيده
در این پژوهش ،از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته به روش فنتون ،به عنوان روش تصفیه شیمیایی نوین استفاده شد .در فرآیند تصفیه فنتون pH ،واکنش،
غلظت کاتالیزور آهن ) ،)IIغلظت اکسنده هیدروژن پراکسید و زمان انجام واکنش چهار پارامتر اصلی و تعیینکننده راندمان تصفیه میباشند .تأثیر هر یک
از این پارامترها در فرآیند تصفیه بسیار مهم است .بنابراین جهت رسیدن به راندمان مطلوب و به حداقل رساندن هزینه تصفیه باید مقدار بهینه هر یک از
پارامترها تعیین شود .نتایج نشان داد که بهترین  pHبرای روش فنتون در حذف کدورت و  CODدر  pHبرابر  3میباشد و باالترین راندمان حذف
 CODو کدورت در غلظت کاتالیزور  ،250mg/Lغلظت اکسنده  500mg/Lو زمان انجام واکنش  40دقیقه به ترتیب با مقادیر  89و  95درصد بدست
آمد که به عنوان شرایط بهینه انتخاب گردید .همچنین ،بررسی مدلهای سینتیکی جهت یافتن سرعت واکنش نیز نشان داد که مدل سینتیکی
) Behnajady– Modirshahla–Ghanbery (BMGمطابقت بیشتری نسبت به مدلهای سینتیکی شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم دارد و
دارای ضریب همبستگی  0/9938میباشد .در نتیجه ،میتوان از فرآیند فنتون ،به عنوان روشی جهت تصفیه پسابهای حاوی آالینده نفتی استفاده نمود.
کلمات کلیدی :پساب نفتی ،آالینده ،روش فنتون ،COD ،کدورت ،سینتیک.

 -1مقدمه
امروزه کمبود آب يکي از مهمترين دغدغههاي بشر بهويژه در مناطق گرم و خشک ميباشد .کشور ما نيز از نظر جغرافيايي در
منطقهاي گرم و خشک واقعشده است بطوريکه بيش از  60درصد کشور داراي آب و هواي گرم و خشک ميباشد ،بهگونهاي که
متوسط ميزان بارندگي در بسياري از مناطق آن کمتر از مقدار ميانگين جهاني ميباشد؛ به همين جهت بحران کمآبي يا بيآبي
در هر چند سال يکبار وضعيت بغرنجي در کشور ايجاد ميکند ،لذا مي توان کمبود آب را به عنوان يکي از مسائل و مشکالت
جدي کشوردر حال حاضر به حساب آورد .از اين رو توجه کافي به تصفيه آب و فاضالب داراي اهميت بسياري ميباشد [.]1،2

* .نویسنده مسئوول  :دانشیار گروه شیمی تجزیه -فیزیک و کاربردی ،دانشکده شیمی ،دانشگاه ارومیه
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استوار و همکاران

يکي از منابع فراواني که مي توان با تصفيه مناسب ،آن را تبديل به آب مورد استفاده براي مصارف صنعتي يا کشاورزي نمود و
توامان از ورود آلودگيهاي بسيار مضر به طبيعت جلوگيري کرد ،تصفيه پساب نفتي آب همراه ( 1)PWحاوي آالينده هاي نفتي
ميباشد .اين پساب حاوي مجموعهاي از ترکيبات از جمله نرمال آلکان ( ،)TNAهيدروکربنهاي آروماتيکي چند حلقهاي -
( )PAHsو تک حلقه اي ،انواع ترکيبات آليفاتيکي ،انواع مختلف ترکيبات معدني ،انواع ترکيبات راديواکتيو ،بنزنها و فنل ها است
[ .]3-5غلظت نمک فاضالب نفتي از دامنه بسيار کم تا  300000 mg/Lمتغير ميباشد .پساب نفتي داراي غلظت کربن آلي کل
( )TOCبين  15تا  1500 mg/Lو غلظت نفت و چربي ( )O&Gبين  2تا  665ميلي گرم در ليتر ميباشد .براي حذف ترکيبات
هيدروکربني ،برخي روشهاي فيزيکي و شيميايي نظير حذف آاليندهها به روش فتوالکتروکاتاليتيک ،جذب سطحي [،]6
هيدروسيکلونها و انعقاد و لختهسازي [ ]7مورد بررسي قرارگرفته اند .اغلب اين روشها تنها مناسب براي پيشتصفيه بوده و لذا
به منظور مصرف مجدد و يا تخليه به منابع پذيرنده مشخص نياز به تصفيه تکميلي و موثر خاص خود دارند [.]5،8
از فرآيندهاي بکار برده شده جهت تصفيه پسابهاي نفتي ،ميتوان به فرآيندهاي شناورسازي ،جذب سطحي ،انعقاد و لختهسازي،
بيولوژيکي و غشائي اشاره نمود [ Beyer .]9و همکارانش از فرآيند شناورسازي جهت حذف آاليندههاي آلي از پساب نفتي به
عنوان پيش تصفيه استفاده کرده و دريافتند که مقادير  TOCو  CODبه ترتيب به  115 mg/Lو  595 mg/Lکاهش مييابد
[ .]10استفاده از فرآيند جذب سطحي نيز توسط  Halimو همکارانش انجام شد و با استفاده از کربن فعال کامپوزيت و زئوليت،
به ترتيب ظرفيت جذبهاي  22/99 mg/g ،37/88 mg/gو  2/35 mg/gبدست آمد [ .]11در بررسي ديگري Zhou ،و
همکارانش با استفاده از فرآيند انعقاد و لختهسازي در حضور منعقدکنندههاي مختلف مانند  ،FeCl3توانستند  97ذرات معلق در
پساب نفتي را از بين ببرند [ .]12همچنين ،استفاده از فرآيندهاي بيولوژيکي نيز در تصفيه پسابهاي نفتي استفاده زيادي
ميشود Freire .و همکارانش فاضالب مخلوط  10-45درصدي از پساب نفتي آب همراه ( TDS>35000 mg/L COD>2000

 )mg/Lرا به کمک راکتور SBRدو ليتري طي چرخههاي زماني  24ساعته مورد بررسي قرار دادند .آنها درصد حذف  CODرا
با درصد رقيقسازي  45و  35درصد (حجمي /حجمي)  30- 50درصد بهدست آوردند و دريافتند که مواد آلي موجود در آب
همراه دليل اصلي راندمان متوسط در نتايج موجود است .لجن فعال نيز يک فرآيند متداول بيولوژيکي براي تصفيه فاضالب است
[ .]13در پژوهشي ديگر COD ،آب همراه ،کل هيدروکربنهاي نفتي ( )TPHو  TDSقبل از ورود به لجن فعال بهترتيب mg⁄L

 126mg⁄L ،431و  35000mg⁄Lبودند .در يک تانک هوادهي از ميکروارگانيسمهايي در طبيعت وجود دارند استفاده گشت و
واحد تصفيه لجن فعال توانست حذف  TPHرا تا  98-99%در زمان بارگذاري ( 20 )SRTروزه انجام دهد [.]14
اکسيداسيون پيشرفته اصوالً به روشهايي اطالق ميگردد که با توليد راديکالهاي اکسيژن به تخريب ترکيبات آلي ميپردازد.

Produced Water
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در اين روشها با استفاده از اکسيدکنندههاي قوي ،کاتاليست ها ،تابش اشعه و همچنين ازن به تصفيه فاضالب ميپردازند .فرآيند
فنتون به دليل هزينه عملياتي پايين نسبت به ساير فرآيندهاي اکسيداسيون پيشرفته ،سميت کم يون آهن و هيدروژن پراکسيد،
تکنولوژي ساده ،امکان کاربرد آن در دما و فشار محيط ،زيست سازگاري باال ،مدتزمان کم فرآيند و مصرف پايين انرژي آن،
بطور گسترده اي جهت کاهش مقادير آاليندگي باال موردتوجه قرار بگيرد [ .]15واکنش فنتون در محيط اسيدي انجام ميگيرد
و  pHمطلوب جهت انجام اين واکنش  2/8-3ميباشد .فرآيند فنتون بر مبناي انتقال الکترون بين  H2O2و يک يون فلزي (
عموما يون آهن) که بهعنوان کاتاليزور همگن عمل ميکند ،تعريف ميگردد .بر اساس مکانيسم  Walling C. and Kato Sدر
محيط اسيدي در اثر واکنش هيدروژن پراکسيد ب ا يون فرو يا فروس ،مکانيسم اکسايش کاهش فرآيند فنتون به شرح زير است.
بر اساس اين مکانيسم راديکال  OHتوليدشده با حمله به مواد آلي ) (RHموجب تخريب آنها ميگردد [ .]18-16روابط
شيميايي فرآيند فنتون در روابط  1تا  4نشان داده شده است.
()1

H 2O2  Fe2  Fe3  HO   HO

()2

HO  RH  H 2O  R

()3

R   Fe3  R   Fe 2

()4

R  H 2O2  ROH  OH 

از فرآيند فنتون جهت تخريب رنگ در پسابهاي رنگي ،تصفيه پساب تن ماهي و پسابهاي گوناگون استفاده شده است .به
عنوان مثال در پژوهشي ،استفاده از فرآيند فنتون جهت تصفيه پساب صنايع کنسرو ماهي نشان داد که با استفاده از فرآيند
فنتون ،راندمان حذف  CODبرابر  %68با  CODاوليه حدود  2500 mg/Lو نسبت  1:1از  H2O2 / Fe2+در غلظت mg/L

 400و زمان واکنش  60دقيقه حاصل شد [ .]19در پژوهشي ديگر ،از فرآيند اکسيداسيون فنتون در مقياس آزمايشگاهي جهت
تصفيه مواد روغني سنتزي از آب استفاده شد ،مقدار  CODپساب نفتي از  800ميليگرم در ليتر به  96ميليگرم در ليتر رسيد
و راندمان  88درصدي حاصل شد .در اين فرآيند از آهن ( )IIسولفات بهعنوان کاتاليزور استفاده گرديد .ساير شرايط عملياتي
براي فرآيند در محدوده  pHبين  6تا  ،7غلظت آهن و هيدروژنپراکسيد به ترتيب  400و  40ميلي گرم بر ليتر ،و زمان
اکسيداسيون  180دقيقه بود [.]20
در اين پژوهش ،از فرآيند اکسيداسيون پيشرفته به روش فنتون جهت تصفيه پساب حاوي آاليندههاي نفتي استفاده شد و تاثير
پارامترهاي موثر بر فرآيند مانند غلظت اکسنده و کاتاليزور ،اثر  pHاوليه و زمان واکنش بررسي گرديد .سپس خروجي تصفيه
شده آناليز گرديد و مقدار  CODو کدورت باقيمانده در پساب اندازهگيري شد.
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 -2بخش تجربی
 -1-2مواد و روشها
مواد شيميايي استفاده شده در اين پژوهش ،داراي خلوص آزمايشگاهي و از نظر تجاري در دسترس بودند .اين مواد شامل
اسيدسولفوريک ( ،)H2SO4کلسيم هيدروکسيد ( ،)Ca(OH)2پلي آکريل آميد ،سديم هيدروکسيد ) ،(NaOHنقره ) (Iسولفات
) ،(Ag2SO4جيوه ) (IIسولفات ) ،(HgSO4پتاسيم دي کرومات ) ،(K2Cr2O7آهن ) (IIسولفات  7آبه ) (FeSO4.7H2Oو
هيدروژن پراکسيد ) (H2O2 30%بودند که از کمپاني مرک خريداري شدند.
براي اندازه گيري  CODاز دستگاه  CODراکتور مدل  AQUA LYTIC AL 125و  CODمتر مدل AQUA LYTIC

 ، AL 250جهت انجام فرآيند اکسيداسيون پيشرفته از دستگاه همزن مغناطيسي و راکتور ،براي اندازه گيري  pHاز  pHمتر
پرتابل مولتي پارامتر مدل  AQUA LYTIC AL 610و ترازو مدل  ELECTRONIC BALANCE HR 120iبا حساسيت
 0/001 grو دقت چها ر رقم اعشار استفاده شد .آناليز کدورت باقيمانده در نمونه پساب نيز با استفاده از دستگاه کدورت سنج
مدل  Hannaانجام گرفت.
 -2-2روش تصفيه فنتون
در اين پژوهش ،از پساب واقعي آب همراه نفتي گرفته شده از شرکت نفت استفاده گرديد و تأثير پارامترهاي موثر بر فرآيند
فنتون مانند  ،pHغلظت  ،H2O2غلظت کاتاليست آهن و زمان انجام واکنش تعيين شد .بدين ترتيب که ابتدا با ثابت نگه داشتن
مقدارکاتاليست ( )Fe2+و با تنظيم  pHبهينه (مقادير  pHاسيدي همواره بهترين عملکرد را دارد) [ ]15و زمان واکنش با تغيير
ميزان  ،H2O2مقدار بهينه  H2O2بدست آمد .سپس در مرحله بعد ،با ثابت نگه داشتن مقادير  H2O2و  pHدر تمامي نمونهها و
تغيير دادن ميزان کاتاليست آهن در ظروف ،مقدار بهينه آن تعيين شد .جهت بهينهسازي فرآيند فنتون ،حجم مشخصي از نمونه
فاضالب ( 500ميلي ليتر) مورد بررسي قرار گرفت .فرآيند در فشار اتمسفري و در دماي  25درجه سانتي گراد انجام شد .با توجه
به  pHاوليه فاضالب ،نمونهها با محلول اسيد سولفوريک رقيق ( 0/1و  1موالر) اسيدي شد و به  pHمطلوب رسيد .در ادامه،
نمونهها به کمک دستگاه جارتست با سرعت  250دور بر دقيقه مختلط شد .پس از سپري شدن مدت زمان آزمايش ،محلول
 0/1( NaOHو  1موالر) به محلول افزوده شد تا  pHمحلول به باالي  8رسيده و درنتيجه واکنش فنتون به اتمام برسد [.]21
 -2-3سينتيک واکنش
جهت بررسي مکانيسم فرآيند تصفيه و کنترل بالقوه سرعت انتقال جرم و واکنش شيميايي در فرآيند اکسيداسيون پيشرفته
فنتون ،دادههاي تجربي فرآيند تصفيه پساب حاوي آالينده هاي نفتي با مدلهاي سينتيکي شبه مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم و مدل
سينتيکي ) Behnajady– Modirshahla–Ghanbery (BMGمورد بررسي قرار گرفتند .در معادله شبه مرتبه اول فرض
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ميشود که تمام آاليندههاي موجود در پساب نفتي فقط در يک مرحله معدني ميشوند ،جايي که افزودن  OHºمنجر به توليد
محصوالت نهايي ميشود (:]22[ )CO2 + H2O
K1
PW 
 CO2  H 2O

)(5

در معادله شبه مرتبه دوم دو مرحلهاي بودن تخريب آاليندهها و تبديل آنها به آاليندههاي معدني را نشان ميدهد و معادله
 BMGبدين معناست که اکسيداسيون ترکيبات آلي توسط فرآيندهاي  Fentonبا استفاده از  Fe2+به عنوان کاتاليزور معموالً
طي دو مرحله انجام ميشود :يک مرحله سريع و يک مرحله بسيار کندتر .مرحله سريع به يک واکنش بين  Fe2+و  H2O2نسبت
داده مي شود ،در حالي که مرحله دوم با سرعت کمتر به دليل تجمع  Fe3+و بازيابي کمتر  Fe2+توسط  H2O2است .معادالت 6
تا  8به ترتيب مدلهاي سينتيکي شبه مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم و مدل  BMGرا نشان ميدهد [.]28-23
)(6

C0
 K1.t
Ct

)( 7

1
1

 K 2 .t
Ct C0

)(8

t
 m  b.t
) 1  (Ct / C0

ln

در معادالت  6تا  C0 ،8و  Ctبه ترتيب غلظت ( CODميلي گرم در ليتر) پساب نفتي را در ابتداي فرآيند ( )t=0و زمان ثانويه
نشان مي دهند k1 .ثابت جنبشي مدل شبه مرتبه اول ( )min-1و  k2ثابت جنبشي مدل شبه مرتبه دوم ( )L.mg-1.min-1است.
همچنين )min( m ،و  ،bدو ثابت مشخصه مدل جنبشي  BMGهستند که نشان دهنده رابطه بين ظرفيت اکسيداسيون و
سينتيک واکنش مي باشند.
 -3بحث و نتیجه گیری
 -1-3شناسايي ترکيبات پساب حاوي آاليندههاي نفتي
پساب نفتي مورد بررسي ،پساب واقعي گرفته شده از شرکت نفت مناطق نفت خيز جنوب کشور ميباشد که پس از نمونهبرداري،
با تثبيت نمونه و نگهداري در دماي  4Cºبه آزمايشگاه منتقل شد و مورد آزمون قرار گرفت .بهمنظور مشخص نمودن خصوصيات
پساب نفتي ،آناليز اوليه پساب انجام گرفت .نتايج آناليز اوليه نمونه پساب و آناليز  GC-MSپساب خام نفتي مورد بررسي به
ترتيب در جدول  1-3و  2-3نشان داده شده است.
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جدول  1-3ترکیبات موجود در نمونه پساب حاوی آالینده های نفتی
رديف

پارامتر

مقدار اندازهگيري شده

واحد

1
2
3
4
5
6

pH

5/80
38/5
1860
912
75
1950

-

هدايت
TSS
BOD5

کدورت
COD

mS
mg/L
mg/L
NTU
mg/L

جدول  1 -4آنالیز  GC-MSنمونه پساب نفتی
رديف

نام ترکيبات

مقدار

واحد

رديف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

بنزن
تولوئن
انيل بنزن
متا ،پارا-زايلن
ارتو-زايلن
فنل
نفتالن

˂10
65
˂10
˂10
24
˂10
35
15
4
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1
˂1

ppb

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

20

Acenaphtylen
Acenaphten
Florene
Phenanthrene
Anthracene
Fluorantene
Pyrene
Benzo(a)ant
Chrysene
B(b)F
B(k)F
B(a)P
Dibenzo(a,h)Anthracene

˂1

ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb

نام ترکيبات

مقدار

واحد

Benzo(g,h,i)Perylene

˂1
˂1
1/2
2/4
2/3
3/0
2/8
3/8
3/5
3/0
3/2
2/8
3/0
2/7
2/4
2/1
2/0
2/0
63/2

ppb

Indeno(1,2,3-cd)Pyrene
Decane
Undecane
Dodecane
Tridecane
Tetradecane
Pentadecane
Hexadecane
Heptadecane
Octadecane
Nonadecane
Eicosane
Heneicosane
Docosane
Tricosane
Tetracosane
Pentacosane
TPH(total petroleum
)Hydrocarbons

ppb
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

ppb

 -2-3بررسي اثر عوامل موثر بر فرآيند تصفيه فنتون
 -1-2-3تأثير pH

 pHبهعنوان يکي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر عملکرد فرايند فنتون ياد ميشود [ .]29بهمنظور دستيابي به حداکثر ميزان
راديکال هيدروکسيل توليدي در فرآيند فنتون ،الزم است تا محيط اسيدي فراهم گردد .لذا اين عامل نقش کليدي در کنترل
فعاليت کاتاليستي گونههاي آهن و پايداري  H2O2ايفا ميکند [ .]30نتايج بررسي اثر  pHدر غلظتهاي ثابت هيدروژن پروکسيد
برابر  ،500 mg/Lآهن دو ظرفيتي  ،250 mg/Lمدت زمان واکنش  40دقيقه و دماي محيط براي راندمان حذف  CODو
کدورت پساب نفتي در شکل  1-3نشان داده شده است.
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شکل  :1-3تأثیر  pHبر راندمان حذف  CODو کدورت (غلظت یون  ،250 mg/L :Fe2+غلظت  ،500 mg/L :H2O2زمان ،40 min :دماK :
)273

با توجه به نتايج نشان داده شده در شکل  ،1-3بيشترين راندمان حذف  CODو کدورت در  pHاسيدي اتفاق افتاده است .بهطور
معمول  2/8 pHتا  3به عنوان  pHايده آل جهت انجام واکنش فنتون شناخته ميشود [ .]31،32در  pHکمتر از  ،3کمپلکسهاي
آهن از قبيل  Fe (H2O)6]3+ ،[Fe(H2O)6]2+و  [Fe(H2O)5OH]2+تشکيل ميشوند ،که اين کمپلکسها بهکندي با هيدروژن
پراکسيد واکنش ميدهند و موجب کاهش سرعت واکنش فنتون و تقليل ميزان توليد راديکالهاي هيدروکسيل ميشوند [.]33،23
همچنين در  pHکمتر از  3در حضور غلظتهاي باالي  ،H+پراکسيد هيدروژن حلشده و تبديل به شکل پايدار يون اکسونيوم
 ]H3O2[+ميشوند (واکنش  .)9واکنش پذيري يون اکسونيوم با يون آهن بسيار کمتر از پر اکسيد هيدروژن ميباشد و در نتيجه
اين عامل موجب کاهش سرعت واکنش فنتون ميگردد [.]23

H 2 O 2  H   H 3O 2 

() 9

همچنين به دليل گرفتار شدن راديکال هيدروکسيل در دام  H+بر اساس واکنش ( ،)9در محيط اسيدي بسيار باال راندمان حذف
کاهش مييابد .لذا بهطورکلي در  pHبرابر  3و يا باالتر از آن pH ،مطلوب فرآيند فنتون انتخاب ميگردد [.]24
بر اين اساس ،تغييرات  pHبر بازده ،بدون لحاظ نمودن ساير متغيرها ،نشان ميدهد که بيشترين بازده حذف  CODو کدورت
در  pH=3اتفاق ميافتد .در ( pH=3محيط اسيدي) گونههاي کمپلکس  Fe(OH)+تشکيل ميشود ،که نسبت به گونههاي
غير کمپلکس آهن در فرآيند اکسيداسيون فنتون از فعاليت بيشتري برخوردار هستند .همانطور که مشاهده ميشود در pH

هاي باالتر از  ،3راندمان حذف بهصورت خطي تا  pH=4کاهش مييابد .اين کاهش راندمان به دليل کاهش مقدار کاتاليست
آزاد در محلول که ناشي از جايگزين شدن کمپلکسهاي هيدروکسيل از قبيل  Fe(OH)3بهجاي يونهاي آهن ميباشد ،صورت
ميگيرد [ .]25،15همچنين در حضور  ،Fe(OH)3هيدروژن پروکسيد به اکسيژن و آب تجزيه ميشود و در نتيجه از ميزان قدرت
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اکسيداسيون آن کم ميشود [ .]27بر اساس نتايج تحقيقات  GUNESدر سال  2008در  pHبين  2/5تا  3بيشترين حذف
CODاز فاضالب آب همراه صورت ميگيرد .پس از  pH=4روند تغييرات با شيب ثابتي در حال کاهش ميباشد .در نتيجه با
توجه به بررسيهاي صورت گرفته در  pHبرابر با  3بيشترين راندمان حذف  CODو کدورت صورت ميگيرد.
-2-2-3تأثير غلظت کاتاليزور آهن دو ظرفيتي

مقدار يون آهن دو ظرفيتي به عنوان کاتاليست واکنش ،از پارامترهاي مهم و تاثيرگذار بر فرآيند فنتون مي باشد .به طور معمول
با افزايش غلظت کاتاليست سرعت تجزيه مواد آلي نيز افزايش مييابد [ .]34زيرا آهن نقش کاتاليست را در واکنش فنتون دارد
و تجزيه پراکسيد هيدروژن را تسريع کرده که در نتيجه آن مقدار زيادي راديکالهاي هيدروکسيل آزاد ميشود .بررسي اثر مقدار
آهن دو ظرفيتي با ثابت نگه داشتن مقدار  pHبرابر  ،3غلظت هيدروژن پراکسيد برابر  500 mg/Lو زمان واکنش برابر  40دقيقه،
بر راندمان حذف  CODو کدورت از پساب نفتي در شکل  2-3نشان داده شده است.
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شکل  :2-3تأثیر غلظت  Fe2+بر راندمان حذف CODو کدورت ( ،3 :pHغلظت  ،500 mg/L :H2O2زمان ،40 min :دما)273 K :

با توجه به نتايج بهدستآمده در شکل  ،2-3غلظت آهن تأثير بسزايي بر حذف  CODو کدورت دارد و افزايش مقدار بيش از حد
آن ،باعث کاهش راندمان حذف ميشود .اين امر را ميتوان در تمايل راديکالهاي هيدروکسيل به انجام واکنش اکسايش-کاهش
با  Fe2+و  H2O2دنبال کرد .بر اساس شکلهاي 3و  ،4افزايش غلظت يون آهن تا غلظت مـشخص  250ميليگرم بر ليتر ،ميزان
راندمان حذف  CODو کدورت را به ترتيب تا  ،%82و  %94افزايش مي دهد.
Fe 2  OH o  Fe3  HO 

() 10

در اين غلظت ميزان توليد راديکال هيدروکسيل در باالترين مقدار خود قرار دارد .پسازآن ،با افزايش بيشازحد بهينه غلظت
آهن ،مقدار نمک هاي آهن موجود در محلول زياد خواهند شد که اين امر عالوه بر اينکه موجب افزايش مقدار جامدات محلول
ميشود ،سبب واکنش راديکالهاي هيدروکسيل با يونهاي آهن باقي مانده نيز خواهد شد (با توجه به واکنش اصلي فنتون)؛ که
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متعاقب اين امر تعداد راديکالهاي آزاد در دسترس کم مي شود و در نتيجه کاهش راندمان فرآيند اکسيداسيون پيشرفته فنتون
کاهش مييابد [.]35،36
همچنين افزايش بيشازحد مقدار آهن باعث تشکيل  Fe(OH)3ميشود که باعث توليد رنگ قهوهاي در پساب ميگردد .با
افزايش غلظت آهن ،مطابق با واکنش ( ،)2باعث افزايش توليد يون – OHميشود ،که با افزايش –  OHو واکنش آن با رسوبات
توليدشده باعث يوني شدن رسوبات ميشود؛ در نتيجه در داخل محلول پراکنده ميشوند که باعث افزايش رنگ ميگردد .به
همين منظور مقدار بهينه  ،250 mg/Lکاتاليزور الزم را در اختيار آب اکسيژنه قرار داده و با توليد به مقدار کافي از راديکال
هيدروکسيل ،باالترين راندمان حذف  CODو کدورت را مي دهد.
 -3-2-3تأثير غلظت اکسيدانت هيدروژن پروکسيد

به منظور بررسي تأثير هيدروژن پروکسيد بر راندمان حذف و تعيين مقدار بهينه آن ،غلظت آن در سطوح مختلف 0-800 mg/L
مورد ارزيابي قرار گرفت .در بررسي اين پارامتر ،تاثر پارامترهاي ديگر ثابت نگه داشته شد .مقدار  pHپساب حدود  ،3زمان انجام
واکنش 40 ،دقيقه و مقدار بهينه کاتاليزور برابر  250 mg/Lبه عنوان مقادير ثابت در نظر گرفته شد .نتايج حاصل از بررسي اثر
غلظت  H2O2بر راندمان حذف  CODو کدورت پساب نفتي ،در شکل  3-3نشان داده شده است.
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شکل  :3-3تأثیر غلظت  H2O2بر راندمان حذف  CODو کدورت ( ،3 :pHغلظت یون  ،250 mg/L :Fe2+زمان ،40 min :دما)273 K :

شکل  3-3راندمان حذف  CODو کدورت حاصل از بررسي تاثير غلظت  H2O2را نشان ميدهد .همانطور که مشاهده ميشود
با افزايش غلظت  H2O2تا ،500 mg/Lبه دليل افزايش توليد راديکالهاي هيدروکسيل راندمان حذف فرآيند در حال افزايش
است .به طورمعمول با افزايش غلظت اکسيدان سرعت تجزيه مواد آلي نيز افزايش مييابد [ .]37،38با بررسي تغييرات غلظت
هيدروژن پروکسيد ميتوان مشاهده نمود که با افزايش غلظت آن تا  ،500 mg/Lراندمان حذف افزايش مييابد ،اما پساز آن با
افزايش غلظت تا  ،800 mg/ Lروند تغييرات با شيب زيادي در حال کاهش است بهطوريکه تأثير محسوسي بر بازده دارد .با
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افزايش غلظت تا  H2O2 ،800 mg/Lبهعنوان راديکال خوار عمل نموده و در اثر واکنش با راديکال هيدروکسيل ،بر اساس واکنش
 10و  ،11موجب تشکيل راديکال هيدروپروکسيل ميشوند و بهاصطالح پديده مهار به وجود ميآيد ،که راديکال در مقايسه با
راديکال هيدروکسيل از قابليت اکسيدکنندگي کمتر و عمر بيشتري برخوردار است [ .]39بهعالوه راديکال قادر است که با
راديکال هيدروکسيل واکنش دهد که در نتيجه باعث کاهش بازده فرآيند اکسيداسيون پيشرفته ميشود [.]40،41
H 2O2  OH   H 2O  HO2

() 11

HO2  OH   H 2O  O2

()12

از طرفي  H2O2باقيمانده نيز باعث افزايش مقدار  CODميشود بهخصوص زماني که روش تعيين  CODنمونه بر پايه کرومات
باشد .براساس تحقيقات صورت گرفته توسط  Talinli and Andersonدر سال  1992بهمنظور بررسي تأثير  H2O2بر مقدار
 ،CODدريافتند که بين غلظت  H2O2و مقدار  CODيک رابطه خطي وجود دارد .هر  1ميليگرم بر ليتر از  H2O2معادل COD

 0/43 g/Lاست .نتايج تحقيقات مشابه نيـز تأثير غلظتهاي اکسيدان و آهن را در حذف انواع ترکيبات آلي تأييد نموده است
[.]42-44
 -4-2-3تأثير مدت زمان واکنش

زمان واکنش يکي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر طراحي و عملکرد هر فرآيند شيميايي و از جمله فرآيند اکسيداسيون است.
در واقع زمان واکنش ،زمان مورد نياز براي رسيدن به اهداف تصفيه مورد نظر است .شکل  4-3تأثير مدت زمان واکنش بر کارآيي
حذف  CODرا در شرايط بهينه هيدروژن پروکسيد ،آهن دو ظرفيتي و  pHنشان ميدهد .بهينهسازي زمان در واکنشهاي
حذف ،باعث صرفهجويي در هزينههاي بهرهبرداري و انرژي مصرفي ميشود.
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شکل  :4-3تأثیر مدت زمان واکنش بر راندمان حذف  CODو کدورت ( ،3 :pHغلظت یون  ،250 mg/L :Fe2+غلظت  ،500 mg/L :H2O2دما:
)273 K
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با توجه به شکل  ،4-3افزايش زمان انجام واکنش ،سبب افزايش راندمان حذف مي شود .بهطورکلي با افزايش مدت زمان واکنش،
بر اثر مدت تماس بيشتر هيدروژن پروکسيد و يونهاي آهن راديکال هيدروکسيل بيشتري توليد ميشود [ .]45،46همانطور که
مشاهده ميشود ،در زمانهاي اوليه ميزان حذف  CODبه دليل تخريب و تجزيه راديکالهاي هيدروکسيل بسيار پايين است و
با گذشت زمان تغييرات با شيب ثابتي صورت ميگيرد .بنابراين مي توان گفت که زمان واکنش بهينه براي اين فرآيند  40دقيقه
است.

 3-3مدلهاي سينتيکي
فرآيند تخريب مواد آلي در طي فرآيند فنتون را مي توان با استفاده از سينتيک واکنش تفسير نمود .در اين مطالعه ،مدل هاي
شبه مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم و مدل  BMGبا استفاده از معادالت  5تا  7مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند .در گزارشهاي
برخي از محققان نشان داده شده که مدل  BMGتخريب فرآيندهاي  Fentonرا به طور موثر پيش بيني کرده است [.]50-47
نتايج حاصل از اين بررسي در شکلهاي  5-3تا  7-3و داده هاي حاصل در جدول  2-3نشان داده شده است.
3
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شکل  :5-3مدلهای سینتیکی تخریب  CODدر فرایند فنتون الف) شبه مرتبه اول ،ب) شبه مرتبه دوم ،ج) مدل BMG

جدول  :2-3دادههاي حاصل از بررسي مدلهاي سينتيکي فرآيند تصفيه فنتون پساب نفتي
فرآيند فنتون

مدل سينتيکي
شبه مرتبه اول
)K1 (min-1
R2

0/281
0/7103

شبه مرتبه دوم
)K2 (L.mg-1.min-1
R2

-5

6× 10
0/801

مدل سينيتيکي BMG
)1/m (min-1
1/b
R2

7/54
0/87
0/9938

داده هاي تجربي نشان داده شده در شکل  5-3و جدول  ،2-3يک واکنش سريع را نشان مي دهدکه با گذشت زمان ،از سرعت
تصفيه کاسته شده و تفاوت راندمان حذف  CODنامحسوس مي شود .با توجه به دادههاي نشان داده شده در جدول  ،2-3داده
هاي تجربي از مدلهاي سينتيک شبه مرتبه اول يا شبه درجه دوم مدل تبعيت کمتري نسبت به مدل  BMGداشته به طوريکه،
ضرايب همبستگي در مدلهاي شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم به ترتيب  0/7103و  0/801مي باشد؛ اما ضريب همبستگي مدل
جنبشي  BMGبرابر  0/9938شده است .همچنين ،مقادير  1/mو  1/bکه ثابتهاي سرعت مدل سينتيکي  BMGمي باشد؛ باالتر
از مقادير ثابتهاي سرعت مدلهاي شبه مرتبه اول ( )k1و مدل شبه مرتبه دوم ( )k2مي باشد 1/b .نشان دهنده حداکثر تبديل
نظري است که ميتواند پس از يک زمان واکنش بسيار طوالني يا بي نهايت حاصل شود ،و به عنوان حداکثر ظرفيت اکسيداسيون
نامگذاري مي شود و  1/mمربوط به ميزان تخريب اوليه ميباشد که در اين فرآيند مقادير  1/bو  1/mبه ترتيب  0/87و 7/54
بدست آمد .درنتيجه ،مدل  BMGبيانگر سينتيک واکنش فنتون بوده و در بسياري از مطالعات گذشته نيز ،تبعيت فرآيندهاي
اکسيداسيون پشرفته فنتون از مدل  BMGثابت شده است [.]47،51،52
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 4-3نتايج آزمون  GC-MSنمونه پساب نفتي
پس از دستيابي به حداکثر راندمان تصفيه پساب نفتي به روش اکسيداسيون پيشرفته فنتون در شرايط عملياتي  pHبرابر ،3
غلظت اکسنده هيدروژن پراکسيد برابر  500ميلي گرم بر ليتر ،غلظت کاتاليزور  Fe2+برابر  250ميلي گرم بر ليتر ،نسبت اکسنده
به کاتاليزور برابر  2:1و زمان واکنش  40دقيقه ،ترکيبات  PAHدر نمونه پساب نفتي قبل و بعد از تصفيه مورد آناليز GC-MS

قرار گرفت و ميزان آاليندهها بررسي شد .نتايج قبل و پس از تصفيه ،به ترتيب در شکل  6-3الف و ب نشان داده شده است.
(الف)

(ب)

شکل  :6-3طیف  GC/MSترکیبات  PAHالف) قبل از تصفیه ،ب) بعد از تصفیه

گستره پيکها در شکل  6-3الف ،حکايت از وجود تنوع ترکيبات هيدروکربني در داخل نمونه آب نفتي دارد .بعد از فرآيند فنتون
در شکل  32 -4ب ،مشخص است که مقدار ترکيبات حلقوي کاهش يافتهاند .هدف از اين آزمايش شناسايي اجزاي آلي در آب
نفتي قبل از تصفيه و پس از تصفيه به روش فنتون است .محصوالت حد واسط و محصوالت جانبي در اين آزمايش شامل اتمهاي
ا کسيژن هستند .در اين آزمايش مشخص شد که محصوالت حد واسط و محصوالت جانبي در خروجي فرآيند فنتون ،عمدتاً
اسيدها بودند که لزوم تنظيم  pHدر انتهاي فرايند را ايجاد ميکند .اين پديده به دليل واکنش اجزاي نمونهها و گونههاي راديکالي
حاصل از شکستن  H2O2با آب يا ترکيبات آلي اتفاق ميافتد .به عبارتي فرآيند فنتون باعث ايجاد محصوالت جانبي ميشود که
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امکان وجود محصوالت جانبي همتا در نمونه اول وجود دارد .لذا امکان وقوع گونههاي حد واسط به همراه محصوالت جانبي در
ازنزني وجود دارد که نوع آنها با توجه به طول زمان ازنزني متفاوت است.
 -4نتیجه گیری
در اين پژوهش ،جهت بررسي تصفيه پذيري نمونه پساب حاوي آالينده هاي نفتي از فرآيند اکسيداسيون پيشرفته به روش فنتون
استفاده شد .تاثير پارامترهاي موثر بر اين فرآيند ،مانند اثر  ،pHاثر غلظت کاتاليزور آهن دو ظرفيتي ،اثر غلظت اکسنده هيدروژن
پراکسيد ،و اثر زمان انجام واکنش بررسي گرديد .تصفيه پذيري با استفاده از بررسي و آناليز ميزان اکسيژن خواهي شيميايي
( )CODو کدورت انجام گرفت .نتايج بهدستآمده نشان مي دهد که مقادير بهينه براي فرآيند فنتون تحت شرايط غلظت آهن دو ظرفيتي
 250ميليگرم بر ليتر ،مقدار  pHبرابر با  ،3غلظت هيدروژن پراکسيد  500ميليگرم بر ليتر ،و زمان واکنش  40دقيقه ميباشد که بر اساس
نتايج بهدستآمده تحت اين شرايط راندمان حذف  CODو کدورت به ترتيب برابر با  %89و  %95به دست آمد .بررسي داده هاي سينتيکي
نيز نشان داد که مدل  BMGمطابقت بهتري نسبت به مدلهاي سينتيکي شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم دارد و داراي ضريب همبستگي
 0/9938مي باشد .درنتيجه اين نتايج ،نشان دهنده راندمان باالي روش اکسيداسيون پيشرفته فنتون جهت حذف ترکيبات آالينده پساب
حاوي مواد نفتي ميباشد و از اين روش ميتوان به عنوان روش تصفيه مناسب استفاده نمود.

 -5تقدیر و تشکر
مولفان مقاله از گروه شيمي دانشگاه گيالن و گروه شيمي دانشگاه اروميه جهت حمايتهاي مالي و معنوي کار پژوهشي حاضر
صميمانه تقدير و تشکر مينمايند.
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