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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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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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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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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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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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