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مدلسازی نفوذ ازن در یک راکتور بستر ثابت به
منظور تصفیه خاکهای آلوده به مواد نفتی
علی آقایاری ،1مهدی ارجمند ،*2لویا خسروانی ،3مهرداد میرزاجانزاده 2و هادی رحیمزاده
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 -1دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،شهر جدید سهند ،ایران
 -2گروه مهندسی شیمی ،دانشکده تحصیالت تکمیلی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،ایران
 -3گروه مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان ،ایران
تاريخ پذيرش93/8/25 :

تاريخ دريافت92/10/30 :

چكيده
درایــن تحقیــق تاثیــر پارامترهــاي موثــر بــر نفــوذ ازن درخــاك آلــوده بهترکیــب نفتــی مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت .خــاک مــورد
مطالعــه پــس از مشبنــدي و حــذف رطوبــت توســط آون بهصــورت مصنوعــی بــا آنتراســین کــه یــک هیدروکربــن آروماتیــک چنــد
حلق ـهاي اســت ،آلــوده شــد و ســپس درظرفهــاي سربســته بــه مــدت یــک هفتــه در محیــط تاریــک نگهــداري شــد .پارامترهــاي
مــورد بررســی عبارتنــد از :ارتفــاع ســتون خــاك ،ســایز ذرات خــاك ،میــزان آالینــده ،زمــان ازناســیون و رطوبــت .حداکثــر میــزان نفــوذ
و راندمــان حــذف بهترتیــب  %83و  %92بهدســت آمــد .در ایــن پژوهــش مشــاهده شــد کــه بــا تغییــر ســایز ذرات خــاك ،تغییــر
چشــمگیري در میــزان نفــوذ ایجــاد نمیشــود .درصورتیکــه تغییــر در میــزان آالینــده و همچنیــن ارتفــاع ســتون خــاك و رطوبــت،
تاثیــر زیــادي در میــزان نفــوذ دارد .همچنیــن مشــاهده شــد کــه بیشــترین ســرعت نفــوذ در  10دقیقــه اول فرآینــد ازناســیون روی
میدهــد .درمرحلــه بعــد بــا بهدســت آوردن معــادالت حاکــم بــر تجزیــه ازن توســط آالینــده ،مــواد آلــی و غیرآلــی ،ســایتهاي فعــال
خــاك و همچنیــن تجزیــه خودبهخــودي ازن ،مدلــی بــراي بررســی نفــوذ ازن در خــاك ارائــه گردیــد و از طریــق مقایســه دادههــای
تجربــی و نتایــج مدلســازی ،ضرایــب ســرعت واکنشهــاي ســینتیکی ازن بــا آالینــده ،موادآلــی و غیرآلــی خــاك ،ســایتهاي فعــال
خــاك و تجزیــه خودبهخــودي ازن ،بهصــورت تقریبــی بهدســت آمــد.
كلمات كليدي :ازناسیون ،خاك آلوده ،آنتراسین ،واکنش سینتیکی و راکتور بستر ثابت

پاالیــش و تصفیــه محیــط زیســت از آلودگیهــای

مقدمه

تاکنــون یکــی از پیامدهــای توســعه ،تخریــب محیــط
زیســت اعــم از آب،خــاک و هــوا بــوده اســت .بنابرایــن،
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

m_arjmand@azad.ac.ir

مختلــف ،وظیفــه مهــم بشــر در قبــال توســعه میباشــد.
روشهــای پاالیــش خــاک بــر اســاس نــوع آالیندههــا،

میــزان آلودگــی ،عمــق نفــوذ آلودگــی و ماهیــت خــاک
تنــوع زیــادی دارد [.]1
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هیدروکربنهــای آروماتیــک چنــد حلق ـهای ،1محصــوالت

تاثیــر گذاشــته و یــک مرحلــه اکسیداســیون انجــام دادنــد

کــه از اتصــال دو یــا تعــداد بیشــتری حلقــه بنزنــی بــه

در ایــن راســتا ،تحقیقــات اندکــی در مــورد ویژگیهــای

جانبــی احتــراق ناقــص یــا پیرولیــز مــواد آلــی هســتند
یکدیگــر تشــکیل شــدهاند [ .]2اخیــرا فناوریهــای
اکسیداســیون شــیمیایی در محــل  2بهعنــوان یــک روش
جایگزیــن ،بــرای روشهــای فیزیکــی و بیولوژیــک در

حــذف هیدروکربنهــای نفتــی سرســخت معرفــی شــده
اســت .اکســید کنندههایــی کــه بهصــورت معمــول مــورد

اســتفاده قــرار میگیرنــد ،عبارتنــد از ازن ،پراکســید

هیــدروژن ،دی اکســید کلــر و پرمنگنــات پتاســیم .ازن
نســبت بــه ســایر فرآیندهــای اکسیداســیون شــیمیایی
در محــل ،فوایــد بیشــتری دارد .از آنجائیکــه ازن یــک

گازاســت ،میتــوان آن را جهــت تصفیــه در قســمتهای
اشــباع و غیــر اشــباع  3مــورد اســتفاده قــرار داد .عــاوه

کــه طــی آن موفــق بــه حــذف  PAHاز خــاک گردیدنــد.
ســینتیکی متفــاوت کــه در ازناســیون خــاک درگیــر

هســتند ،انجــام شــده اســت .هســو و مســتن [ ]7ســعی

کردنــد تــا حــذف فنانتریــن کــه روی خــاک جــذب
ســطحی شــده را شبیهســازی کننــد .ایشــان تعــدادی

آزمایــش دربــاره تجزیــه ازن در خــاک مرطــوب انجــام

دادنــد .در ایــن آزمایشهــا حــذف فنانتریــن بهعنــوان
آالینــده را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .در ادامــه ،کیــم

و چــوی براســاس نتایــج قبلــی ،ســه مــدل متفــاوت را
آزمایــش کــرده و توســعه دادنــد .ایشــان هــر ســه مــدل

را بهوســیله بهینهســازی پارامترهــای مجهــول ،آزمایــش

کردنــد [.]8

بــر ایــن ،ازن را میتــوان از طریــق چاههــای عمــودی و

در پژوهــش حاضــر از مــدل تــودهای ارائــه شــده توســط

لوتــی  4و همــکاران [ ]3برهمکنــش بیــن ســطوح و

شــده اســت .مــدل ارائــه شــده در نرمافــزار

مطالعــه کردهانــد .آنهــا پارامترهــای مهــم را بهصــورت

مــدل ،یــک طراحــی آزمایــش بــا دو بــار تکــرار بــرای

در خــاک ،میــزان کربــن قابــل احتــراق و مایعــات آلــی

انــداره ذرات خــاک ( )Psدر دو ســطح و فاکتــور زمــان در

افقــی بــه خــاک آلــوده تزریــق نمــود.

کیــم و چــوی ،جهــت بررســی نفــوذ ازن در خاک اســتفاده
MATLAB

مــواد آبگریــز در مرحلــه جــذب فرآینــد جداســازی را

برنامهنویســی شــده اســت .بــرای تعییــن پارامترهــای

وجــود خلــل و فــرج مــواد معدنــی ،مــواد آلــی موجــود

پارامترهــای میــزان آالینــده ( ،)Anارتفــاع خــاک (،)h

مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .وجــود فازهــای مختلــف در

چهــار ســطح در نظــر گرفتــه شــد.

کــه در حالــت طبیعــی در مقیــاس ماکروســکوپی توســط

روش آزمایشگاهی

خــاک باعــث مکانیســم پیچیــده انتقــال جــرم میشــود
روشهــای آمــاری و دینامیکــی بررســی میگــردد .چانــگ

تهیه خاک

و الکســاندر [ ، ]4پــس از جــذب فنانتریــن و اترازیــن در

خــاک مــورد نظــر از عمــق  30 cmزمیــن برداشــت شــده

تجزیــه بــه طــور ظاهــری تابعــی از نــوع خــاک اســت.

اســتفاده بــرای ایــن تحقیــق ،در جــدول  1آمــده اســت.

تــا زیــر دمــای بحرانــی ،در بــازه فشــار  50تــا ،200 bar

شــده بــا اســتفاده از الکهــای بــا انــدازه  0/5-1 mmو

 5براب��ری انح�لال هیدروکربنه��ای چن��د حلق��های در

بــرای حــذف رطوبــت خــاک ،در آون بــا دمــای  110 oCو

 16خــاک مختلــف ،بیــان کردنــد ســینتیک و پیشــرفت

و بــه آزمایشــگاه منتقــل شــد .مشــخصات خــاک مــورد

یانــگ و همکارانــش [ ]5از طریــق افزایــش دمــای آب

ابتــدا بــه منظــور ایجــاد محیطــی همگــن ،خــاک تهیــه

قطبیــت آب را افزایــش دادنــد کــه نتیجــه آن افزایــش

 1-2 mmمشبنــدی میشــود .ســپس ایــن نمونههــا

چنیــن آبــی میباشــد .ســاکس و همکارانــش [ ]6تاثیــر

بــه مــدت  24ســاعت قــرار داده میشــود.

حــذف  PAHرا توســط مــواد فعــال ســطحی بررســی

نمودنــد .آنهــا بــا اســتفاده از مــواد فعــال ســطحی و ماده
آلــی موجــود در خــاک بــر رادیکالهــای هیدروکســیل

)1. Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs
2. In-Situ Chemical Oxidation
3. Vados
4. Luthy
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جدول  -1مشخصات خاک مورد استفاده در این تحقیق
مقدار pH

مقدار مواد آلی خاک ()SOM

8

) 14800 ppm( %1/48

مقدار مواد غیر آلی خاک ()SIM

)162800 ppm( %16/28

دانسیته حقیقی خاک

2/16 gr/cm3

دانسیته ظاهری ( خاک مرطوب و بهترتیب برای اندازه ذرات  0/5- 1 mmو )1-2 mm

1/085 ،1/108 gr/cm3

دانسیته ظاهری ( خاک خشک و بهترتیب برای اندازه ذرات  0/5-1 mmو )1-2 mm

1/052 ،1/105 gr/cm3

تخلخل برای خاک خشک با اندازه ذرات 0/5-1 mm
تخلخل برای خاک خشک با اندازه ذرات 1-2 mm

0/488
0/513

الزم بــه ذکــر اســت کــه پــس از گذشــت  24ســاعت

و خشــک شــدن نمونههــا ،نبایــد آنهــا را بالفاصلــه
خــارج کــرد ،زیــرا رطوبــت را ســریعاً جــذب میکننــد.

فضــای خالــی بیــن ذرات بهدســت میآیــد و بــا تقســیم

ایــن مقــدار بــر حجــم تــوده ،مقــدار تخلخــل محاســبه

میشــود.

بههمیــن خاطــر نمونههــا داخــل دســیکاتور قــرار داده
میشــوند کــه معمــوالً داخــل آن یــک جــاذب رطوبــت

ابتــدا طبــق طراحــی آزمایــش مقــدار مشــخصی از خــاک

بعــد مطابــق بــا فرآینــد طراحــی آزمایــش ،مقادیــری از

(mm

 )1-2داخــل راکتــور ریختــه

مصنوعــی بــه خــاک اضافــه میگــردد .آالینــده مــورد

میگــردد .شــمایی از سیســتم ازناســیون مــورد نظــر در

مثــل ســیلیکاژلیا ســولفات مــس قــرار دارد .در مرحلــه

ازناسیون

(بــه ارتفــاع  5یــا  )15 cmبــا انــدازه ذرات مشــخص
 0/5-1یــا

mm

آالینــده بــا غلظــت  100 ppmو  500 ppmبهصــورت

میشــود و راکتــور بــه ژنراتــور تولیــد ازن وصــل

اســتفاده در ایــن تحقیــق ،آنتراســین (محصــول شــرکت

شــکل  1نشــان داده شــده اســت.

مــرک آلمــان بــا خلــوص  )% 99/8میباشــد .ایــن مــاده

کــه یــک هیدروکربــن آروماتیــک چندحلقــهای اســت،
شــامل ســه حلقــه بنزنــی متصــل بــه هــم اســت .دســتگاه

ازنزنــی خــاک ،یــک راکتــور کوچــک اســتوانهای بــه
قطــر  3 cmو ارتفــاع  25 cmاز جنــس پلکســی گلــس

میباشــد کــه بــه منظــور توزیــع یکنواخــت گاز ازن در

داخــل راکتــور یــک توزیــع کننــده  1شیشـهای در پاییــن

راکتــور ،تعبیــه شــده اســت.
اندازهگیری تخلخل

در ایــن سیســتم ،ازن توســط یــک ژنراتــور تولیــد ازن
ســاخت کشــور آلمــان (مــدل  )Ozomatic Lab 802بــا

حداکثــر غلظــت تولیــدی  4 gr/litتولیــد و بــه سیســتم
تزریــق میشــود .دبــی ازن تولیــدی (مخلــوط ازن و

هــوا) و هــم چنیــن غلظــت آن توســط جریانســنج و
شناســاگری کــه بــر روی دســتگاه قــرار دارد ،ســنجیده

میشــود .ازن تولیــدی قبــل از ورود بــه راکتــور از یــک

ارلــن حــاوی محلــول اســید فســفریک ( )pH =2بــه
منظــور شبیهســازی ازنزنــی خــاک اشــباع و خــاک

بــه منظــور تعییــن تخلخــل خــاک مــورد اســتفاده ،جــرم

غیــر اشــباع عبــور داده میشــود .مــدت زمــان ازناســیون

شــده ( )10 grبــر مقــدار چگالــی حقیقــی تقســیم

خروجــی از راکتــور پــس از عبــور از تلــه رطوبــت (بــه

طــرف دیگــر بــا تقســیم همیــن جــرم بــر دانســیته تــوده

شناســاگر میگــردد .در نهایــت ازن خروجــی از شناســاگر

خاکــی کــه بــرای اندازهگیــری چگالــی حقیقــی اســتفاده

یــک ســاعت در نظــر گرفتــه میشــود .همچنیــن ازن

میشــود و حجــم ذرات خــاک بهدســت میآیــد .از

منظــور جلوگیــری از ورود رطوبــت بــه شناســاگر) وارد

کــه بــا اســتوانه مــدرج  100 mlبهدســت آمــد ،مقــدار

بهوســیله کربــن فعــال بــه اکســیژن تجزیــه میشــود.

حجــم تــوده ایــن نمونــه بهدســت میآیــد .در نهایــت
بــا کــم نمــودن حجــم ذرات خــاک از حجــم تــوده ،حجــم

1. Sparger
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اندازهگیر
اندازهگیر
راکتور

مولد ازن

فشارسنج

جاذب

فشارسنج

فشار

سنج

افزاینده رطوبت
شکل  -1طرح شماتیکی از پایلوت ازنزنی

آزمایــش در شــرایط عملیاتــی دمــای  28 °Cو فشــارهای

پایینتــر از

bar

 1انجــام گرفــت .مقــدار دبــی ازن

ورودی بــه سیســتم  150 ml/minو غلظــت آن60 gr/m3

()3

()4
در ایــن معــادالت

yoc

و

yim

بهترتیــب نســبتهای

میباشــد.

اســتوکیومتری ازن بــه مصــرف مــواد آلــی وغیــر

مدلسازی

تکبعــدی بــرای حــل معادلــه  1و روش رانــگ کاتــا

آلــی اســت .تقریــب تفاضــل محــدود (روش ضمنــی)1

مــدل ریاضــی مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق ،مــدل
تــودهای ارائــه شــده توســط کیــم و چــوی [ ]8میباشــد

کــه ازن بهصــورت یــک جــزء متحــرک و مــواد آلــی و غیــر
آلــی بهعنــوان اعضــای غیرمتحــرک فــرض میگــردد.
مــدل ارائــه شــده بــا اســتفاده از نرمافــزار

MATLAB

برنامهنویســی شــد .ثابتهــای ســرعت واکنــش مــدل از
قبیــل ثابــت ســرعت واکنــش ازن بــا آالینــده ،مــواد آلــی

خــاک و مــواد غیرآلــی ،از طریــق تطابــق منحنیهــای

مــدل و نتایــج تجربــی بهدســت میآیــد .بــه دلیــل
حاللیــت کــم و غیــر فــرار بــودن آنتراســین از انحــال و

تبخیــر آن صرفنظــر میشــود.
()1

در ایــن رابطــه D ،تانســور پراکندگــی (،)cm 2/sا vبــردار

ســرعت گاز در حفرههــا (،)cm/sا ρچگالــی تــوده بســتر
خــاک (،)gr/cm3ا  θتخلخــل و [ ]AIMغلظــت مــواد غیــر
آلــی موجــود میباشــد .جهــت مدلســازی ســتون،

معادلــه  1میتوانــد بهصــورت انتقــال تکبعــدی ســاده

شــود .ســرعت مصــرف مــواد غیــر متحــرک آلــی و غیــر

آلــی بــا فرمولهــای زیــر بیــان میگــردد [.]9
()2

بــرای معــادالت  3 ،2و  4جهــت مدلســازی آزمایشــات
ســتونی بســط داده شــده و بهصــورت همزمــان حــل
شــدند.

نتایج و بحث

در ایــن قســمت ابتــدا اثــر پارامترهــای موثــر بــر نفــوذ
ازن در خــاک شــامل ارتفــاع ســتون خــاک ،انــدازه ذرات

خــاک ،میــزان آالینــده و رطوبــت بررســی میشــود.

ســپس مقایســهای بیــن نتایــج ایــن مطالعــه بــا ســایر
تحقیقــات انجــام میگیــرد .در ادامــه تاثیــر انفــرادی

پارامترهــای زمــان ازنزنــی ( ،)sارتفــاع ســتون خــاک
( ،)cmســایز ذرات خــاک ( ،)mmو میــزان آالینــده ()ppm

و رطوبــت بــر روی نفــوذ بــر اســاس طراحــی آزمایــش
انجــام شــده ،بررســی و تحلیــل خواهــد شــد .در نهایــت

نیــز از طریــق مقایســه نتایــج مدلســازی بــا نمودارهــای
تجربــی ،مقادیــر پارامترهــای مــدل تخمیــن زده میشــود
تاثیر اندازه ذرات خاک

مقــدار انتقــال جــرم بســتگی بــه ســطح مشــترک و
مقاومــت فــاز مایــع دارد .هرچــه ذرات ریزتــر باشــند،
مســاحت ســطح ویــژه بیشــتر شــده و مقــدار انتقــال جــرم

و نــرخ انحــال افزایــش مییابــد [.]10
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بــا توجــه بــه شــکل ،2نفــوذ ازن در خــاک بــا انــدازه

واســط هــم چشــمگیرتر میشــود ،کــه در نتیجــه بــا

میگیــرد کــه دلیــل آن میتوانــد تجزیــه بیشــتر ازن

تجزیــه شــده بــه رادیکالهــای هیدروکســیل بیشــتر

ریزتــر در میــزان آالینــده  ،100 ppmکندتــر انجــام

توســط ذرات ریزتــر خــاک بــه رادیــکال هیدروکســیل
باشــد .همانطــور کــه از شــکل  2مشــخص اســت،

غلظــت نهایــی ازن در آزمایــش بــا ســایز  0/5-1 mmدر
مقایســه بــا ســایز  1-2 mmکمتــر اســت .نتایــج شــکل 3

تولیــد حــد واســطها مقادیــر ازن مصرفــی بهصــورت
و چشــمگیرتر میشــود .طبــق نتایــج ،وقتــی میــزان
آالینــده بــاال اســت شــیب منحنــی نفــوذ کمتــر اســت و

منحنــی نفــوذ دیرتــر بــه حالــت پایــدار میرســد .بــازده

حــذف بــا افزایــش میــزان آنتراســین افزایــش مییابــد.

چیــز دیگــری را بیــان میکنــد و نتیجــهای کــه بــرای

نتیجــه بهدســت آمــده بــا یافتههــای ســایر محققیــن

کــه بــرای ایــن تضــاد میتــوان بیــان نمــود ،بــه میــزان

تاثیر ارتفاع خاک

شــکل  2ارائــه شــد ،در اینجــا صــادق نیســت .تنهــا دلیلی

آالینــده ارتبــاط دارد .در خــاک با ســایز ذرات ،0/5-1 mm

مطابقــت دارد [.]10 ، 11

ازن هنــگام نفــوذ ،مــواد آلــی خــاک و آالینــده موجــود در

ذرات ریزتــر خــاک بــا ســرعت بیشــتری ازن را بــه

خــاک را اکســید میکنــد .در صورتــی کــه ارتفــاع ســتون

حــذف ســریعتر و بیشــتر ایــن میــزان آالینــده اســت.

انجــام میشــود .از طرفــی در ایــن میــان میــزان آالینــده،

ازن بــا اســتفاده از فرآینــد نفــوذ گازی در شــن و انحــال

حالــت پایــدار نهایــی دارنــد .بــا توجــه بــه شــکلهای 2

ازن حــل شــده بــا آالیندههــای محلــول واکنــش

خــاک ،هــم در میــزان حالــت پایــدار و هــم در شــیب

رادیــکال هیدروکســیل تبدیــل میکننــد کــه نتیجــه آن

کــم باشــد ،ایــن کار با شــدت بیشــتری و در زمــان کمتری

تاثیر میزان آالینده

انــدازه ذرات خــاک و رطوبــت نقــش مهمــی در مقــدار

در رطوبــت موجــود در ســطح ذرات شــن انتقــال مییابــد.
میدهــد .وجــود واکنــش شــیمیایی ،انتقــال جــرم ازن

از فــاز گاز بــه رطوبــت موجــود در خــاک را افزایــش

میدهــد .افزایــش میــزان آنتراســین در خــاک ،انتقــال

جــرم ازن را افزایــش میدهــد ،کــه نتیجــه آن مصــرف
میــزان زیــادی از ازن گازی و افزایــش زمــان عبــور ازن

از خــاک میباشــد .بــا افزایــش میــزان آالینــده ،نســبت
آنتراســین حــذف شــده بــه ازن مصرفــی افزایــش مییابــد.

علــت امــر ایــن اســت زمانیکــه میــزان آنتراســین کــم
باشــد ،میــزان حــذف آنتراســین باالســت ،ولــی از طــرف

دیگــر واکنشهــای رقابتــی ازن بــا فرآوردههــای حــد

بــرای عبــور ازن کمتــر اســت و بــا کاهــش ســطح مقطــع،
ســرعت افزایــش و زمــان نفــوذ کاهــش مییابــد .زیــرا

بــا ریزتــر شــدن ذرات خــاک ،ایــن ذرات ریــز بهمنزلــه
محلهــای فعــال بــرای تجزیــه ازن عمــل میکننــد و

بــا تجزیــه ازن بــه رادیکالهــای هیدروکســیل ،موجــب
ایــن تضــاد میشــوند .لــذا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه

میــزان آالینــده ،هــم در شــیب و هــم در میــزان پایــداری
موثــر اســت.

An=500 ppm, h=5 cm,ps=0.5-2

1

An=500 ppm, h=5 cm,ps=1-2

2

الف

1

()mg/l

80

60

2
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40
زمان ()min
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0
-10 0

شکل  -2تاثیر اندازه ذرات با غلظت آالینده  100 ppmدر ارتفاع ستون خاک (الف)  5 cmو (ب) 15 cm

()mg/1

80

20 40 60
زمان ()min

انــدازه ذرات  ،0/5-1 mmخلــل و فــرج موجــود در خــاک

غلظت ازن

1

2

60
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-10

رســیدن بــه حالــت پایــدار موثــر اســت .در خــاک بــا

غلظت ازن

1 An=500 ppm, h=15 cm,ps=0.5-2
2 An=500 ppm, h=15 cm,ps=1-2
ب

و  3بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه عامــل انــدازه ذرات
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An=500 ppm, h=15 cm,ps=1-2
An=500 ppm, h=15 cm,ps=0.5-1

1
2

غلظت ازن
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غلظت ازن

ب

An=500 ppm, h=5 cm,ps=1-2
An=500 ppm, h=5 cm,ps=0.5-1

1
2

شکل  -3تاثیر اندازه ذرات با غلظت آالینده  500 ppmدر ارتفاع ستون خاک (الف)  5 cmو (ب) 15 cm
تاثیر رطوبت

در صــورت وجــود رطوبــت ،الیــه رطوبــت ســطح شــن را

میپوشــاند و آب ســایتهای فعــال خــاک را محبــوس

اختــاف جزئــی بهوجــود آمــده احتمــاال بهدلیــل روش
حــل معــادالت اســت.

تعیین ثابت واکنش تجزیه خودبهخودی ازن ()k1

میکنــد .در نتیجــه واکنــش کاتالیســتی بــا ازن کاهــش

ثابــت واکنــش تجزیــه خودبهخــودی ازن از طریــق

امــا نــرخ واکنــش در فــاز گاز ســریعتر از مایــع اســت.

گردیــد .بــه ایــن منظــور آزمایــش ازنزنــی در یــک

را کاهــش میدهــد .عــاوه بــر ایــن متوســط ســرعت

تخلخــل ،زمــان ازناســیون ،چگالــی تــوده خــاک و غلظــت

افزایــش مییابــد .ایــن مســأله باعــث میشــود در میــزان

واکنــش  k1بهصــورت حدســی در مــدل و تغییــر پیوســته

خــاک کاهــش یابــد [.]12

توجــه بــه شــکل  6کــه حاصــل مقایســه و تطابــق چندیــن

تعیین پارامترهای مدل میزان نفوذ ازن در خاک

ایــن پارامتــر تقریبــا برابــر ()s-1ا 999×10-6بهدســت آمــد.

مییابــد .اگــر چــه ازن میتوانــد در مایــع حــل گــردد،

نمودارهــای حاصــل از ازناســیون راکتــور خالــی محاســبه

بنابرایــن مطابــق شــکل  4میــزان رطوبــت ،زمــان عبــور

راکتــور خالــی انجــام شــد و آزمایشــات در ســرعت،

خطــی گاز در نتیجــه کاهــش حجــم گاز در ســتون

اولیــه مختلــف ازن انجــام گرفــت .ســپس بــا اعمــال ثابــت

رطوبتهــای باالتــر ،زمــان الزم بــرای عبــور ازن از میــان

آن ،محاســبات تــا تطابــق دو نمــودار انجــام میگیــرد .بــا

در مــدل تــودهای بــه کار رفتــه ،بــا فــرض اینکــه ازن

بــا مــواد آلــی و آالینــده بهصــورت مســتقیم واکنــش

نمــودار ازناســیون راکتــور خالــی بــا مــدل اســت ،مقــدار
تعییــن ثابــت واکنــش ازن بــا ســایتهای فعــال خــاک و
آالینــده ( kCو )k2

میدهــد ،تنهــا واکنشهــای ازن بــا مــواد آلــی ،غیــر

بــرای تعییــن ایــن دو ثابــت ،از یــک نمــودار کــه ازنزنــی

بیــان میشــود ،در ایــن قســمت بــا تطبیــق نمودارهــای

میدهــد ،اســتفاده شــده اســت .بــا مقایســه و تطابــق

واکنشهــای درجــه اول و دوم ازن بــا مــواد موجــود در

حدســی ،در نهایــت مقــدار ایــن دو پارامتــر بهترتیــب

آلــی و آالینــده ،بــا اســتفاده از غلظــت ازن در فــاز گاز

خــاک کلســینه شــده آلــوده بــه آالینــده را نشــان

تجربــی و نتایــج حاصــل از مــدل ،ضرایــب اســتوکیومتری

مــدل بــا دادههــای تجربــی و تعییــن  k2و  kcبهصــورت

خــاک تعییــن میشــود.

برابــر ( 999×10-6 )ml/g.sو ( 1×10-6 )ml/µg.sبهدســت

در ابتــدا بــرای تاییــد درســتی مــدل ،شــرایط ارائــه شــده

آزمایشــگاهی را ارائــه میدهــد.

بررسی اعتبار مدل

بــرای مدلســازی کــه توســط شــین 1و همکارانــش []9

آمــد .شــکل  7مقایســه نتایــج مــدل بــا دادههــای

بیــان گردیــد ،روی مــدل ارائــه شــده پیــاده میشــود.
شــکل  5نتیجــه ایــن مقایســه را نشــان میدهــد.

1. Won-Tae Shin
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غلظت ازن

رطوبت= 2 % 10

1

()mg/1

100

50
زمان ()min

0

شکل  -4منحنی تاثیر رطوبت خاک بر میزان نفوذ (خاک کلسینه
با دبی مخلوط هوا و ازن  ،2/2 l/minغلظت ازن  ،105 g/m3میزان
آالینده  ،200 ppmارتفاع ستون خاک  5 cmو اندازه ذرات بین mm
1-2
غلظت ازن
()mg/1

غلظت ازن
()mg/1

غلظت ازن

غلظت ازن

()mg/1

شکل  -7مقایسه مدل با دادههای آزمایشگاهی جهت تعیین kc
او k2ا )a .مدل ا(mg/l,اt= 60 min, v=0.6 cm/s, theta= 0.513,
 [O3]0=30ا3,ا]Cc]0=200 µg/g, ρ=1.052 g/cmا و  )bدادههای
آزمایشگاهی ()]Cc]=200 ppm, ps=1-2 mm, h=15 cm
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شــکل  -8مقایســه مدل با دادههای آزمایشگاهی برای تعیین
 k3و )k4ا.
 -aمــدل  yom=0.01, yim=0.001, yoc= 0. 1اtheta=0.513,ا
,ρ= 1.105 g/cm 3,اt=1 hour, v=0.6 cm/s
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شکل  -6مقایسه مدل با دادههای آزمایشگاهی برای تعیین k1
الف) مدل  )t= 42 min, v=0.35 cm/s, theta= 1, [O3]0= 45 mg/l) aو  )bدادههای آزمایشگاهی
ب) مدل  )t= 20 min, v=0.35 cm/s, theta= 1, [O3]0= 60 mg/l) aو  )bدادههای آزمایشگاهی
ج) مدل  )t= 65 min, v=0.35 cm/s, theta= 1, [O3]0= 45 mg/l) aو  )bدادههای آزمایشگاهی
د) مدل  )t= 35 min, v=0.35 cm/s, theta= 1, [O3]0= 55mg/l) aو  )bدادههای آزمایشگاهی

غلظت ازن

1200

شکل  -5نمودار تایید مدل این تحقیق .الف) منحنی مدل ارائه
شده در این تحقیق و ب) منحنی مدل آقای تاشین []9
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غلظت ازن

رطوبت= 1 % 0
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تعییــن ثابــت واکنــش ازن بــا مــواد آلــی و غیــر آلــی

مقایســه دو نمونــه از نتایــج آزمایشــگاهی بــا نتیجــه

خــاک ( k3و )k4

بهدســت آمــده از مــدل

در ایــن مرحلــه از دادههــای یکــی از آزمایشهــای

در ایــن قســمت بــا اعمــال شــرایط دو آزمایــش مختلــف

اســتفاده گردیــد ،تــا تاثیــر مــواد آلــی هــم بــر تجزیــه

ارائــه شــده تــا حــدود زیــادی بــا نتایــج تجربــی مطابقــت

اصلــی ازنزنــی خــاک خشــک آلــوده بــه آنتراســین،

ازن در نظــر گرفتــه شــود .نتایــج حاصــل از مــدل و
دادههــای آزمایشــگاهی در شــکل  8مقایســه شــده اســت.
مقــدار ایــن دو ثابــت در ایــن تحقیــق بهترتیــب برابــر،
( 25×10-7 )ml/µg.sو ( 17×10-9 )ml/µg.sبهدســت آمــد.

نتایــج نهایــی پارامترهــای مــدل بهدســت آمــده در ایــن
تحقیــق ارائــه شــده اســت.
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دارد .شــکل  9ایــن ادعــا را ثابــت میکنــد .در جــدول 2
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بــر روی مــدل ،ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه نتایــج مــدل

شکل  -9مقایسه مدل با دادههای تجربی

الف)  )aمدل t=1 hour, v=0.73 cm/s, ρ= 1.105 g/cm3, theta=0.488, yom=0.01, yim=.001, yoc=0.09ا]Cc]0=100 µg/g,
ا,]AIM]0=162800 µg/g,اµg/gا)]AOM]0=14800ا )bادادههای تجربی (mg/lا=60ا[O3ا]ppm ,ا,]Cc]=100اcmا h=15اmm,اps=0 .5-1
ا(ب)  )aمدل ,yoc=0.09ا.001ا=, yimا, yom=.01اا ,theta=.513ا, ρ= 1.052 g/cm3اt=1 hour, v=0.69 cm/sا  µg/gا]Cc]0=100ا,
µg/gاا162800ا= ]AIM]0اµg/g,اا )]AOM]0=14800ا )bدادههای تجربی , ]O3]= 60 mg/lا]Cc]=100 ppmا,h=15 cm,اps= 1-2 mmا

جدول  -2پارامترهای ثابت مدل ارائه شده در این تحقیق
پارامترها

مقادیر

( [AOM]0غلظت مواد آلی اولیه موجود در خاک)

(14800 )µg/g

( [AIM]0غلظت مواد غیر آلی اولیه موجود در خاک)

(162800 )µg/g

( K1ثابت واکنش مرتبه صفر تجزیه خود بخودی ازن)

(999×10-6 )s-1

( K2ثابت واکنش مرتبه اول تجزیه ازن توسط سایتهای فعال خاک)

(999 × 10-6 )ml/g.s

( K3ثابت واکنش مرتبه دوم ازن با مواد آلی خاک)

(25×10-7 )ml/µg.s

( K4ثابت واکنش مرتبه دوم ازن با مواد غیر آلی خاک)

(17×10-9 )ml/µg.s

( Kcثابت واکنش مرتبه دوم ازن با آالینده)

(1× 10-6)ml/µg.s

( yomنسبت استوکیومتری مصرف ازن به مصرف مواد آلی)

0/01

( yimنسبت استوکیومتری مصرف ازن به مصرف موادغیرآلی)

0/001
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نتیجهگیری

عالئم و نشانهها

در ایــن تحقیــق شــرایط نفــوذ ازن در خاکهــای

 :AIMغلظت مواد غیرآلی موجود در خاک

غیراشــباع آلــوده بــه آنتراســین مــورد بررســی قــرار
گرفــت و تاثیــر پارامترهایــی نظیــر میــزان آالینــده ،انــدازه
ذرات خــاک ،ارتفــاع ســتون و رطوبــت خــاک بــر روی

نفــوذ ازن مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .از ســوی دیگــر،
بــه منظــور بررســی خصوصیــات انتقــال ازن گازی در
شــرایط مختلــف خــاک و همینطــور امــکان تهویــه ازن
در محــل ،بــرای تصفیــه خاکهــای غیــر اشــباع آلــوده

بــه آنتراســین ،از یــک مــدل ســینتیکی بــرای نفــوذ ازن
در خــاک اســتفاده شــد و ضرایــب ســینتیکی واکنشهــای

ازن در خــاک بــا مقایســه نمودارهــای حاصــل از مــدل و

نتایــج تجربــی ،بهدســت آمــد .همانگونــه کــه نتایــج
تحقیــق نشــان میدهــد ،ارتفــاع ،موثرتریــن پارامتــر در

نفــوذ ازن در خــاک میباشــد و باالتریــن میــزان درصــد

حــذف آالینــده مربــوط بــه حالتــی اســت کــه بیشــترین
مقــدار آالینــده و کوچکتریــن انــدازه ذرات خــاک را
داشــته باشــیم .همچنیــن در حالتــی کــه میــزان آالینــده
باالســت ،شــیب منحنــی نفــوذ کمتــر اســت و منحنــی

نفــوذ دیرتــر بــه حالــت پایــدار میرســد .دلیــل ایــن
امــر ایــن اســت کــه بــا افزایــش آالینــده ،بــه ناچــار ازن

بیشــتری بــرای تجزیــه آن بایــد مصــرف شــود .از طرفــی
مقــدار حالــت پایــدار هــم کمتــر خواهــد بــود ،چــون ازن

نــه تنهــا توســط آالینــده مصــرف میشــود ،بلکــه توســط
واســطههای ناپایــدار حاصــل از تجزیــه آالینــده توســط

ازن هــم بــه نســبت بیشــتر تجزیــه میگــردد.

 :AOMغلظت مواد آلی موجود در خاک

 :Ciغلظت نوع

()μgr/gr

()μgr/gr

 iا()μgr/gr

 :Dتانسور پراکندگی

cm2/s

 :K1ثابــت واکنــش درجــه اول تجزیــه خودبهخــودی ازن

در فــاز گاز در راکتــور
:K2

()s-1

ثابــت واکنــش درجــه اول تجزیــه ازن توســط

ســایتهای فعــال خــاک

()ml/gr.s

 :K3ثابــت واکنــش درجــه دوم ازن بــا مــواد آلــی خــاک
()ml/μgr .s

 :K4ثابــت واکنــش درجــه دوم ازن بــا مــواد غیرآلــی

خــاک

()ml/μgr .s

 :Kcثابــت واکنــش درجــه دوم ازن بــا ســایتهای فعــال

خــاک

()ml/μgr .s

 :θتخلخل

 :O3غلظت گاز ازن در فاز گاز

 :tزمان

()mg/l

()sec

 :vسرعت در حفرات

()cm/s

 :yimنســبت اســتوکیومتری ازن بــه مصــرف مــواد غیــر
آلی خاک

 :yomنســبت اســتوکیومتری ازن بــه مصــرف مــواد آلــی
خاک

 :yocنسبت استوکیومتری ازن به مصرف آالینده

 :zارتفاع

()cm

 :ρچگالی خاک

()gr/cm3
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