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 -1گروه مهندسي شيمي ،دانشكده فني و مهندسي ،دانشگاه اصفهان ،ايران
 -2گروه پژوهشی تصفیه آب و بازیافت پساب ،پژوهشکده محیطزیست ،دانشگاه اصفهان ،ايران
 -3واحد آب برق بخار ،پاالیشگاه نفت اصفهان ،ايران
تاريخ دريافت94/7/29 :

تاريخ پذيرش95/2/25 :

چكيده
فاضــاب کاســتیک مســتعمل بــه دلیــل قلیائیــت بــاال ،حضــور ترکیبــات گوگــردی ،بــار آلودگــی بــاال و زیســت تخریــب ناپذیــری
از مهمتریــن چالشهــای زیســتمحیطی پاالیشــگاهها بهشــمار مــیرود .در همیــن راســتا ،در ایــن پژوهــش مهمتریــن عوامــل
فرآینــدی تأثیرگــذار بــر بــازده فرآینــد اکسیداســیون پیشــرفته الکتروفنتــون شــامل :پــی اچ (در گســتره  ،)2-5نســبت هیــدروژن
پراکســید بــه میــزان اکســیژنخواهی شــیمیایی ( ،)H2O2/COD =0/2-0/75دمــا ( ،)20-60 °Cزمــان واکنــش ( )45-135 minو
دانســیته جریــان ( ،)5-20 mA/cm2بهصــورت همزمــان در کاهــش بــار آلودگــی کاســتیک مســتعمل پاالیشــگاه نفــت اصفهــان بــه
کمــک طراحــي آزمایشهــا بــا روش ســطح پاســخ ( )RSMمــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج تجربــی نشــان داد عوامــل ،H2O2/COD
دمــا ،پــی اچ ،دانســیته جریــان و زمــان واکنــش بهترتيــب بيشــترين اثــر را بــر بازدهــی واکنــش داشــتند .زمانمانــد  pH ،60 minبرابــر
 ،4/5نســبت  H2O2/CODبرابــر  ،0/6دانســيته جريــان  15 mA/cm2و دمــای  60 °Cبهعنــوان شــرايط بهينــه فرآینــدی ارزیابــی شــد
کــه بازدهــی نهایــی  %96را بــراي فرآینــد الکتروفنتــون برحســب شــاخص  CODدر پــی داشــت .همچنیــن دادههــای تجربــی نشــان داد
کــه بــا تغییــر  CODاولیــه فاضــاب در محــدوده ( )12500- 60000 mg/Lدر شــرایط بهینــه ،بازدهــی کاهــش بــار آلودگــی کاســتیک
مســتعمل در گســتره  %94تــا  %97برحســب شــاخص  CODقــرار داشــت.
كلمات كليدي :کاستیک مستعمل ،الکتروفنتون ،فرآیند اکسیداسیون پیشرفته ،تصفیه فاضالب ،محیطزیست

مقدمه

همــواره یکــی از چالشهــای اصلــی در واحدهــاي صنعتــی

کــه از مــواد شــیمیایی محلــول جهــت جــذب ترکیبــات

مضــر اســتفاده میکننــد ،تصفیــه محلــول حاصــل و باقــی
نمانــدن آلودگــی ثانویــه بــوده اســت [ .]1یکــی از ایــن
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي m.farhadian@eng.ui.ac.ir

محلولهــا ،محلــول کاســتیک یــا همــان ســود ســوزآور

رقیقشــده میباشــد .امــروزه حجــم بســیار زیــادی از

ســود ســوزآور در واحدهــاي پااليشــگاهي در فرآينــد

حــذف ناخالصیهایــی چــون گاز هیــدروژن ســولفید،
گاز کربــن دیاکســید ،اســيدهاي کربوکســيلي و نفتنــي و
مرکاپتانهــای موجــود در ترکیبــات هيدروکربنــي بــهکار
مــیرود [.]2
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ازایــنرو كاســتيك مصرفشــده حــاوي مقــدار زیــادی

ترکیبــات مركاپتــان ،1ســديم ســولفيد 2و دي ســولفيدها

3

1395-6

آلودگیهــا بــا غلظتهــای متفــاوت موجــب گســترش

کاربــرد ایــن فرآینــد شــده اســت .روش اكسيداســيون

میباشــد [ .]3لــذا لــزوم تصفیــه ایــن فاضــاب قلیایــی

پيشــرفته ابتــدا بــر اســاس توليــد گونههــای اکســیدکننده

تــا  % 10و درصــد وزنــی گوگــرد در گســتره  0/5تــا % 4

هیــدروژن پراکســید يــا از طريــق فرآينــد فتوفنتــون يــا

بــا  pHبــاالی  ،12درصـ�د وزنــی  NaOHدر محــدوده 1

قــوي مثــل راديــكال هيدروكســيل كــه از فتوليز مســتقيم

ضــروری بــه نظــر میرســد [ .]4نمکهــای تولیــدی از

فتوكاتاليســت بــه دســت میآیــد ،پایهگــذاری شــده

نفتــی ،عمــده ترکیباتــی هســتند کــه باعــث افزایــش

اکســید شــونده را در فشــار و دمــاي پاییــن اکســید

ترکیــب ســدیم موجــود در کاســتیک و هیدروکربنهــای

میــزان اکســیژنخواهی شــیمیایی  )COD( 4در فاضــاب

کاســتیک مســتعمل میشــود [ .]5نــوع نفــت خــام ورودی

بــه پاالیشــگاه ،نــوع فرآینــد پاالیــش و اســتانداردهای
کیفــی محصــوالت نفتــی میتوانــد بــر مقــدار کمــی و

کیفــی کاســتیک مســتعمل تأثیــر بگــذارد [ .]6بــر ایــن
اســاس انــواع فاضــاب کاســتیک مســتعمل را بــه ســه
دســته کلــي :کاســتيک ســولفيدي ( 5کــه در فرآینــد

تصفيــه گازهــاي ســوختي گاز مایــع ،ســوخت گاز و اتیلــن
تشــکيل میشــود) ،کاســتيک کريســيلي( 6کــه از تصفيــه

کراکینــگ بنزیــن و محصــوالت بــرج تقطیــر تشــکيل
میشــود) و کاســتيک نفتنــي (از تصفيــه کروســين و

برشهــای ديــزل بــا ســود ســوزآور تشــکيل میشــود)

اســت .فرآینــد فنتــون میتوانــد آلودگیهــای ســخت

کنــد [ .]16در ایــن روش طبــق واکنــش  ،1بــه ازای هــر
مــول هيــدروژن پروكســيد در حضــور كاتاليســت آهــن،
ل هيدروكســيل توليــد میشــود .ايــن
یــک مــول رادیــکا 

رادیکالهــا در واكنــش بــا مولکولهــای آلــي موجــب
تخريــب آنهــا میشــوند [ .]17بــا در نظــر گرفتــن

نقــش كاتالیســتی آهــن ،بهتازگــی بهمنظــور ارتقــا
یافتــن فرآینــد فنتــون طبــق واکنشهــای  2و  ،3تولیــد
کاتیــون آهــن ( )IIبهصــورت الکتروشــیمیایی (فرآینــد

الکتروفنتــون) موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت [.]18
()1

()2
()3

Fe +2 + H 2 O 2 + H + → Fe +3 + OHº + H 2 O
+2

−

+3

Fe + e → Fe

Fe → Fe 2 + + 2e −1

میتــوان طبقهبنــدی کــر د [ .]7نــوع کاســتیک مســتعمل

بــرای جلوگیــری از ترســیب نمکهــای آهــن و نیــز

مؤثــر باشــد .تاکنــون روشهــای متفاوتــی بــرای تصفیــه

در محیــط اســیدی بارگــذاری میشــود کــه طبــق

میتــوان بــه دفــع در چــاه عمیــق و اســتخرهای تبخیــری

میشــود [ .]19البتــه پژوهشــگران توصیــه مینماینــد

حــد غلظــت کــم بــه تصفیهخانههــای بیولوژیکــی [،]9

طــی فرآینــد اســید زنــی ،میتــوان ایــن گازهــای آلــوده

در انتخــاب روش تصفیــه و شــرایط عملیاتــی میتوانــد

ناپایــداری هیــدروژن پراکســید در محیــط بــازی ،فرآینــد

کاســتیک مســتعمل پیشنهادشــده اســت کــه از آن جملــه

واکنــش  ،4خــروج گاز  H2Sرا در مرحلــه اســیدزنی موجب

[ ،]8ســوزاندن در کورههــای زبالهســوزی [ ،]7تزریــق در

کــه بــا توجــه بــه انتشــار گاز بــا محتــوای گوگــردی در

تصفیــه شــیمیایی [ ،]10روش الکترودیالیــز و رزینهــای

را در مســیری جداگانــه جمــع آوری و پاالیــش کــرد[.]20
()4
H + HS → H S

اکسیداســیون پیشــرفته [ ]14اشــاره کــرد .نتایــج

برای انجام واکنش و تولید لجن شیمیایی میباشد.

تبــادل یونــی [ ،]11افــزودن حــال و دمولســیفایر [،]12

روش اکسیداســیون هــوای مرطــوب [ ]13و فرآيندهــای
پژوهشهــای انجــام گرفتــه روی تصفیــه فاضــاب
کاســتیک مســتعمل در پاالیشــگاهها نشــان میدهــد کــه
فرآیندهــای اکسیداســیون پیشــرفته از بازدهــی باالتــری

نســبت بــه ســایر روشهــا برخــوردار میباشــند [.]15

پتانســيل فرآينــد اکسیداســیون پیشــرفته در رفــع انــواع

−

+

2

ازاینرو مشکل اين روش ،لزوم فراهم آوردن محیط اسيدي

1. RSNa
2. Na2S
3. DSO
4. Chemical Oxygen Demand
5. Sulfidic Caustic
6. Cresylic Caustic
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ازجملــه مزایــای اســتفاده از فرآینــد الکتروفنتــون میتــوان

راندمــان کلــی حــذف آلودگــی پــس از زمــان واکنــش

یــون آهــن بــا کنتــرل شــدتجریان و هزینــه عملیاتــی

و بــرای نمونــه واقعــی بــه %93رســید [ .]19باتوجــه بــه

بــه عــدم تولیــد محصــوالت جانبی ،کنتــرل مناســب میزان
پاییــن اشــاره کــرد [ .]16در راســتای امکانســنجی و
یافتــن شــرایط بهینــه بــا بهکارگیــری فرآینــد الکتروفنتــون

در تصفیــه کاســتیک مســتعمل ،تاکنــون پژوهشهایــی

انجامشــده اســت .در پژوهشهــای انجامشــده بــه

بررســی فرآینــد فنتــون و الکتروفنتــون در تصفیــه
کاســتیک مســتعمل [ ]19 -22و دیگــر آالیندههــای
موجــود در فاضالبهــای صنعتــی نظیــر فنــول [ 23و

 ،]18پروفــام [ ،]24نیتــرات [ ]17و انــواع رنگهــا [-25

 ]27پرداختهشــده اســت .در ایــن مطالعــات اثــر عوامــل

برابــر یــک ســاعت ،بــرای نمونــه ســنتز شــده بــه %95

مشــخصات کیفــی و کمــی فاضــاب کاســتیک مســتعمل

هــر پاالیشــگاه و تمرکــز بيشــتر مقــاالت بــر فاضــاب
ســنتتیک ،در ایــن مطالعــه ،بررســی آزمایشــگاهی کارکــرد
فرآینــد الکتروفنتــون در کاهــش بــار آلودگــی فاضــاب

واقعــی کاســتیک مســتعمل پاالیشــگاه اصفهــان انجــام
شــد .همچنیــن بهمنظــور ارزیابــی اثــر تداخلــی عوامــل در
فرآینــد الکتروفنتــون و عــدم توجــه کافــی پژوهشهــای

قبلــی بــه ایــن موضــوع ،باعــث شــد تــا عوامــل تأثیرگــذار
بهصــورت همزمــان در ایــن پژوهــش موردبررســی قــرار

مختلفــی همچــون  ،pHغلظــت هیــدروژن پراکســید ،دمــا،

گیرنــد.

جنــس الکترودهــا بهصــورت جداگانــه بررسیشــده اســت.

مواد و روشکار

غلظــت یــون آهــن یــا شــدتجریان ،زمــان واکنــش ،نــوع و

جمیــل و همــکاران در ســال  ،2015در شــرایط بهینــه

مواد شیمیایی

بــا بررســی عوامــل دانســیتهجریان ،غلظــت  H2O2و pH

مــواد شــيميايي اصلــي مورداســتفاده بــراي مرحلــه

بــا اضافــه کــردن  H2O2بهصــورت ناپیوســته و بــا تغییــر

اسیدســولفوریک  )Cas# 7664-9( %98ســدیم هیدروکسید

بهعنــوان یــک متغیــر در واحــد زمــان بــه بازدهــی %83/4
روش تزریــق  H2O2بهصــورت پیوســته بــه بازدهــی%90

خنثیســازی و واکنــش فنتــون بــه ترتیــب
 %24بــرای تنظیــم

pH

و هیــدروژن پراکســید %30

دســت یافتنــد [ .]14هــواری و همــکاران در ســال ،2015

( )Cas# 43771097بــود كــه از شــركت  Merckتهیــه

تصفیــه کاســتیک مســتعمل در شــرایط بهینــه  pHبرابــر

از پاالیشــگاه اصفهــان تهیــه شــد .ویژگیهــای نمونــه

آوردنــد [ .]22در پژوهشــی توســط نونــز و همــکاران در

 1ارائهشــده اســت .همچنیــن بهمنظــور اندازهگیــری

بازدهــی  %96/5را بــا بهکارگیــری فرآینــد فنتــون در

شــد .نمونههــای کاســتیک مســتعمل مــورد آزمایــش

 2/5و غلظــت هیــدروژن پراکســید  650 mg/Lبهدســت

واقعــی کاســتیک مســتعمل پاالیشــگاه اصفهــان در جدول

ســال  2009روی تصفیــه کاســتیک مســتعمل ،دمــای

 CODنمونههــا از محلولهــای تهیــه شــده از شــرکت

راکتــور در یــک حمــام  70°Cثابــت نگــهداشــته شــد.

 ،HACHاســتفاده شــد.

جدول  1مشخصات نمونه کاستیک مستعمل پاالیشگاه اصفهان.
شاخص اندازهگیری

گستره تغییرات مشاهدهشده

نمونه مورد آزمایش

)COD (ppm

7000-30000

12500 ± 50

pH

12-14

12 ± 0/1

گوگرد کل ()ppm

5000-20000

1600 ± 50

هیدروژن سولفید ()ppm

5000-10000

6800 ± 50

فنول ()ppb

0-5

2 ± 0/1

کل جامدات محلول ()g/L

40-50

46 ± 0/1

شماره ،91
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از گاز نیتــروژن بهمنظــور اختــاط در محیــط واکنــش

روشهای اندازهگیری

اندازهگیــری

COD

طبــق

اســتاندارد

 ،D1252-00اندازهگیــری میــزان

یدومتــری طبــق اســتاندارد
،D

H 2S

ASTM

بــه روش

Standard Methods 427

اندازهگیــری میــزان فنــول طبــق اســتاندارد
و آزمايــش اندازهگيــري

USEPA method 420.1

گوگــرد بــه روش اشــعه ايكــس

()ASTM D4294

درصـ�د خلــوص آهــن  %99بــه ابعــاد  5×10 cmو بــه
ضخامــت  5 mmتهیهشــده از شــرکت فــوالد مبارکــه

اصفهــان بهعنــوان الکترودهــای کاتــد و آنــد اســتفاده

شــد .بــا توجــه بــه نقــش مؤثــر فاصلــه الکترودهــا بــر
بازدهــی فرآینــدی الکتروفنتــون و نیــز تغییــر مقــدار
فاصلــه بهینــه دو الکتــرود بــا انجــام آزمایشهــای اولیــه

سامانه آزمايشگاهي و روند انجام آزمايشها

از یــک اســتوانه دوجــداره از جنــس شیشــه نســوز
cc

بهجــای هــوا اســتفاده شــد .از دو صفحــه آهنــی بــا

بهینــه دانســیته جریــان بــا تغییــر فاصلــه الکترودهــا،

انجــام شــد.

(پیرکــس) بــا حجــم

1395-6

 1250بهعنــوان راکتــور

اســتفاده شــد .جهــت تنظیــم دمــاي راکتــور از یــک

گرمکــن الکتریکــی مجهــز بــه ســامانه تنظیــم دمــا
اســتفاده گردیــد .همچنیــن در جــداره خارجــي ايــن

راكتــور آب بــا دمــاي محيــط واردشــده و دمــاي راكتــور

بــا دماســنج كنتــرلشــد تــا دمــاي ســیال در حیــن
انجــام واکنشهــای تخريبــي در تمــام حجــم راكتــور
ثابــت باقــي بمانــد .بــه دلیــل اثــر اکســیدکنندگی هــوا و

بــرای جلوگیــری از اختــال احتمالــی در نتایــج آزمایش،

و مــرور مقــاالت  3 cmتعییــن گردیــد و در تمامــی
آزمایشهــا ثابــت بــود [ .]18همچنیــن از منبــع تغذیــه

ولتــاژ متغیــر  0-4آمپــر و  0-30ولــت مــدل

PS-305D

ســاخت شــرکت  LONG WEIبــرای تولیــد جریــان
مســتقیم اســتفاده شــد .طــرحواره ســامانه آزمايشــگاهي

در شــكل  1نشــان دادهشــده اســت .بــراي هــر آزمايــش،

 800 ccنمونــه کاســتیک مســتعمل پاالیشــگاه اصفهــان،
پــس از تنظيــم مقــدار اســیدیته آن ،همــراه بــا مقــدار

موردنیــاز از هیــدروژن پراکســید (بــا توجــه بــه جــدول

طراحــي آزمايشهــا) بــه محفظــه راكتــور منتقــل شــد.

شکل  1طرح واره سامانه آزمایشگاهی

بررسی آزمایشگاهی عملکرد ...
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پــس از اتمــام زمــان واکنــش ،بــرای توقــف فعالیــت

تكــرار) بهعنــوان پاســخ گــزارش وارد نرمافــزار شــد .نتایــج

بــا توجــه بــه غیرفعــال شــدن هیــدروژن پراکســید در

مســتعمل در بیشــترین مقــدار حــدود  %96در فرآینــد

هیــدروژن پراکســید باقیمانــده در محیــط واکنــش،
محــدوده پــی اچ قلیایــی ،ســدیم هیدروکســید تا رســیدن

 pHبرابــر ( 8/5محــدوده قلیایــی) بــه نمونــه تصفیهشــده
مــورد آزمایــش اضافــه شــد .پــس از مشــخص شــدن
شــرایط بهینــه فرآینــدی در پایــان آزمایشهــا ،تغییــر

مشــخصات نمونــه مــورد آزمایــش بهویــژه اختــاف از

نظــر  CODبــا نمونهگیریهــای چندبــاره در روزهــای
مختل��ف ،ارزیاب��ی ش��د .ب��ازده آزمايــش برحســب  %طبــق

رابطــه  5محاســبه شــد.

Co -Ce
=
X%
×100
Co

()5

در ایــن رابطــه  C0مقــدار  CODاولیــه و  Ceمقــدار

COD

فاضــاب تصفیهشــده برحســب  mg/Lمیباشــد.
طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ

در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه محدودیتهــای

عملیاتــی ،طراحــی آزمایشهــا بــا اســتفاده از نرمافــزار

 Design Expert.7.0بــه روش طراحــی مرکــب مرکــزی

بــا مقــدار آلفــا برابــر صفــر انجــام شــد .بــا انجــام
آزمایشهــای غربالــی و مــرور مقــاالت بــرای هــر عامــل

ســطوح ارائهشــده در جــدول  2بــرای انجــام آزمایشهــا

در نظــر گرفتــه شــد.

آزمایــش نشــان داد کــه بــار آلودگــی فاضــاب کاســتیک
الکتروفنتــون کاهــش یافــت .ایــن در حالــی اســت کــه

دادههــای تجربــی نشــان میدهــد در مرحلــه اســیدزنی

بــا خــروج گاز  H2Sدر فــاز گازی(طبــق واکنــش مربــوط
در رابطــه شــماره  )4حــدود  %45از  CODکاهــش یافــت.

در پژوهشهــاي گذشــته بــا توجــه بــه میــزان ترکیبــات

گوگــردی ،مقــدار کاهــش  CODدر مرحلــه اســیدزنی تــا

حــدود  %90نیــز گزارششــده اســت [.]19

تحلیــل آمــاری دادههــا بــا اســتفاده از روش آنالیــز
واریانــس صــورت گرفــت .دادههــای تجربــی بهدســت
آمــده نشــان میدهــد کــه عوامــل نســبت ،H2O2/COD

دمــا ،pH ،دانســیته جریــان و زمــان واکنــش بهترتيــب

بيشــترين اثــر را بــر بازدهــی واکنشهــا داشــتهاند.

همچنیــن نتایــج بهدســت آمــده نشــان میدهــد کــه
اثــر تداخلــي عوامــل  × pHدمــا ،دما×زمــان واکنــش و

دانســیته جریان×زمــان واکنــش بهترتیــب بيشــترين اثــر

را بــر بازدهــی واکنشهــا داشــتهاند .در ایــن فرآینــد
مــدل آمــاري مرتبــه دومــي كــه نرمافــزار براســاس

دادههــای آزمایشــگاهی ارائــه داده اســت ،مطابــق رابط ـه

 6میباشــد:

نتایج و بحث

کارایــی فرآینــد الکتروفنتــون در تصفیــه نمونــه فاضــاب

واقعــی کاســتیک مســتعمل بــا اندازهگیــری شــاخص
آلودگــی  CODبهعنــوان پاســخ بررســی شــد .بــازده
هريــك از  32عــدد آزمایــش طراحیشــده (ميانگيــن دو

= بازدهی حذف

H O 

= 0.74 − ( 0.05 × pH ) +  0.42 × 2 2  +
COD 


) ( 0.005 × Current density ) + ( 0.002 × Temperature
) + ( 0.001 × Time ) + ( 0.0004 × Temperature × pH

()6

2

H O  
− ( 0.00001 × Time × Temperature ) −  0.35 ×  2 2  

 COD  


جدول  2عوامل و سطوح انتخابشده آزمایشها.
نام عامل

سطح پایین

سطح میانی

سطح باال

H2O2 / COD

2

3/5

5

0/2

0/45

0/75

دانسیته جریان الکتریکی )(mA/cm2

5

12/5

20

دما ()°C

20

40

60

زمان واکنش ()min

45

90

135

pH

COD
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ایــن مــدل نشــاندهنده معادلــه ســطح پاســخ دادههــای

کاهــش  CODبــا افزایــش نســبت  H2O2 / CODاز مقــدار

جملههــای دارای دو عامــل نشــاندهنده اثــر تداخلــی

تــا  %96بــازده داشــت و پـسازآن بازدهــی کاهــش یافــت.

تجربــی بهدســتآمده از فرآینــد الکتروفنتــون اســت.

عوامــل در ایــن فرآینــد میباشــد .همچنیــن نتایــج

نشــاندهنده رفتــار غیــر خطــی مــدل ارائــه شــده
نســبت بــه عامــل  H2O2/CODمیباشــد .مقــدار  R2بــراي

دادههــای حــذف  CODدر فرآینــد الکتروفنتــون برابــر

 0/98بهدســت آمــد كــه نشــاندهنده تطابــق مناســب
بيــن دادههــای تجربــي و دادههــای پیشبینیشــده
حاصــل از طراحــي آزمایشهــا اســت .در پژوهشهــای
قبلــی اثــر تداخلــی عوامــل بررســی نشــده بــود کــه در

ایــن پژوهــش ،تحلیــل نتایــج بــا تمرکــز بــر ایــن موضــوع
ســاماندهی شــد.

 0/2تــا مقــدار بهینــه  ،0/63رونــدی افزایشــی از %88

همچنیــن مطابــق دادههــای تجربــی نشــان داده شــده
در شــکل  ،2اثــر افزایــش دانســیته جریــان بــر بازدهــی
فرآینــد در نســبت  H2O2 / CODباالتــر از مقــدار بهینــه
آن برابــر  ،0/6بــه دلیــل حضــور بیشــتر گروههــای

هیدروکســیل و یــون آهــن دوظرفیتــی ،کمتــر تاثیرگــذار
میباشــد .نتایــج بررســیهای ســایر پژوهشــگران نیــز

نشــان میدهــد کــه ایــن مقــدار بهینــه وابســته بــه
مشــخصات کیفــی فاضــاب متفــاوت اســت [ 28و .]23

همچنیــن نتایــج مطالعــات تجربــی در شــکل  2نشــان
میدهــد کــه همــواره بــا افزایــش نســبت

H2O2 / COD

بررســی تغييــرات بازدهــی حــذف  CODبرحســب تغييرات

و دانســیته جریــان ،بهطــور قطعــی بازدهــی حــذف

H2O2 / COD

بهطورکلــی بازدهــی فرآینــد الکتروفنتــون وابســته بــه

دانســیته جریان و H2O2 / COD

شــكل  2اثــر تغييــرات دانســیته جریــان و

از فاضــاب کاســتیک مســتعمل افزایــش نمییابــد.

بــر بازدهــی حــذف  CODاز فاضــاب کاســتیک مســتعمل

میــزان تولیــد رادیکالهــای هیدروکســیل ،بــا مقاديــر

مطابــق پیشفــرض نرمافــزار مورداســتفاده ،عامــل ،pH

مقادیــر اضافــی هيــدروژن پراكســايد در محلــول بــه

 40 °Cو  90 minبهترتیــب ثابــت در نظــر گرفتهشــده

کاهــش غلظــت رادیکالهــای هیدروکســیل میشــود.

تحلیــل واریانــس مشــخص اســت ،اثــر تغییــر غلطــت

ناخواســته کــه باعــث کاهــش بازدهــی میشــود را نشــان

 CODچشــمگیر بــود .نتايــج نشــان داد كــه بازدهــی

()7

پاالیشــگاه اصفهــان را نشــان میدهــد .همچنيــن،

اضافــي دانســیته جریــان کاهــش مییابــد .همچنیــن

دمــا و مدتزمــان در ســطوح ميانــي خــود ،برابــر ،3/5

دليــل انجــام واکنشهــای فرعــي نامطلــوب ،ســبب

اســت .همانطــور كــه در شــکل  2و همچنیــن جــدول

واکنشهــای  7تــا  ،9مهمتریــن واکنشهــای جانبــی

آباکســیژنه بــر بازدهــی فرآینــد الکتروفنتــون در کاهــش

میدهــد [.]29

* درصد بازدهی کاهش

()8

COD

Fe+2 + OH º → Fe+3 + OH −
-1

º + H O
H 2 O 2 + OH º → HO 2
2

*
دانسیته جریان()mA/cm2

نسبت

H2O2/COD

شکل  2نمودار خطوط همتراز اثر عوامل دانسیته جریان و  ،pH=3/5( H2O2 / CODدما= ،40 °Cزمانواکنش= .)90 min
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بازدهــی حــذف نســبت بــه تغییــر  pHاز مقــدار  2تــا ،5

2OH º → H 2 O2

بیــن  %88تــا حــدود  %96تغییــر میکنــد .همانطــور

همانطــور کــه در واکنشهــای  7تــا  9مشــاهده

کــه اشــاره شــد بــه دلیــل اثــر تداخلــی  pHبــا دمــا،

میشــود مقادیــر اضافــی آهــن و آباکســیژنه باعــث

نمیتــوان بهصــورت مســتقل در مــورد هریــک از

از بیــن رفتــن رادیکالهــای هیدروکســیل میشــود.

آنهــا نظــر داد؛ امــا بهصــورت کلــی میتــوان مشــاهده

بنابرایــن یافتــن مقادیــر بهینــه دانســیته جریــان و نســبت

کــرد کــه در دمــای بــاالی  50°Cدر  pHباالتــر از ،3/5

آباکســیژنه بــه شــاخص  CODتأثیــر زیــادی بــر بازدهــی

بازدهــی مطلــوب بهدســت میآیــد .در مطالعــات دیگــر

فرآینــدی خواهــد داشــت.

نیــز محیــط اســیدی بــرای فرآینــدی الکتروفنتــون

بررســی تغييــرات بازدهــی حــذف  CODبرحســب
تغييــرات دمــا و

پیشنهادشــده اســت کــه بــا نتایــج ایــن پژوهــش

pH

هماهنگــی دارد [ 22و .]21

طبــق نتايــج بهدســتآمده ،عامــل دمــا × pHدارای اثــر

بررســی تغييــرات بازدهــی حــذف  CODبــا تغييــر زمــان

تداخلــی چشــمگیری بــود .اگــر اثــر یــک عامــل روی

واکنــش و دمــا

پاســخ در یــک ســطح خــاص در ســطوح مختلــف عامــل

نمــودار خطــوط همتــراز بازدهــی فرآینــد برحســب

دیگــر یکســان نباشــد ،آن دو عامــل بــر یکدیگــر دارای

تغييــرات دمــا و مدتزمــان واکنــش در شــكل  4نشــان

برهمکنــش میباشــند .بــه همیــن خاطــر اثــر ایــن

دادهشــده اســت .طبــق شــكل  4در دمــای کمتــر از ،40 C

دو عامــل در ایــن بخــش بهصــورت همزمــان بررســی

°

بیشــترین بازدهــی بهدسـتآمده  %93بــود ولــی در دمــای

شــد .دمــا و  ،pHبــه ترتیــب دومیــن و ســومین عامــل

نزدیــک بــه  ،60 °Cبــا زمــان واکنــش حــدود 50 min

مؤثــر بــر بازدهــی میباشــند .بــا توجــه بــه شــکل  3کــه

نشــاندهنده خطــوط همتــراز اثــر عوامــل دمــا و

هــم بــازده بــه  %95رســید .بــا توجــه بــه اثــر تداخلــی

pH

مدتزمــان واکنــش و دمــا ،میتــوان گفــت در دماهــای

اســت ،در  pHکمتــر از  ،3/5بــا افزایــش دمــا از  20تــا

باالتــر ،در نيمــه دوم بــازه مــدتزمــان واکنــش کاهــش

 45°Cبازدهــی فرآینــدی از حــدود  %90بــه  %95افزایــش

 CODیــا همــان افزایــش بازدهــی ،بــا شــدت كمتــري

یافــت و پــسازآن بــا افزایــش دمــا تــا  ،60°Cبازدهــی

اتفــاق میافتــد .بنابرايــن ،رادیکالهــای هیدروکســیل در

مقــدار ناچیــزی حــدود  %1کاهــش یافــت .ایــن در حالــی

ابتــداي واكنــش قادرنــد بــا شــدت و ســرعت بيشــتري بــه

اســت کــه در pHهــای از  3/5تــا  ،5افزایــش دمــا بهطــور

ســاختار ترکیبــات آلــوده حملــه كــرده و آن را تخريــب

مطلــق باعــث افزایــش بازدهــی شــد .ايــن امــر نشــانگر

نماينــد.

اثــر تداخلــی ایــن دو عامــل میباشــد.

* درصد بازدهی کاهش

COD

دما ()◦C

*

pH

شکل  3نمودار خطوط همتراز اثر عوامل دما و  pHا( H2O2 / COD=0/46دانسیته ،جریان=  12/5 mA/cm2و زمانواکنش=.)90 min

شماره ،91

52

* درصد بازدهی کاهش

1395-6

COD

*
زمان واکنش()min

*

دما()◦C

شکل  4نمودار خطوط همتراز اثر عوامل دما و زمان واکنش ( ،pH=3/5دانسیته جریان=  12/5 mA/cm2و )H2O2 / COD =0/46

حالآنکــه در نیمــ ه دوم از مدتزمــان واکنــش ،ترکیبــات

ســخت تجزیــه شــونده باقــی میماننــد و درنتیجــه شــدت

باعــث کاهــش بازدهــی حــذف آالینــده شــده اســت.
بررسی شرایط بهینه فرآیند

حــذف و يــا کاهــش  CODكمتــر میشــود .دلیــل ایــن

يكــي از اهــداف روش طراحــی آزمایــش پاســخ ســطح،

در اثــر دمــای باالتــرباشــد .همچنیــن ترکیبــات فاضــاب

اســت .در ايــن مطالعــه ،هــدف بهينــه كــردن بازدهــی

تخریــب میشــوند؛ امــا در دمــای پایینتــر ســرعت

در محــدوده متغيرهــاي ورودي بــه فرآينــد دنبــال شــد.

آالینــده محلــول در کل زمــان واکنــش توزیــع میشــود.

نشــان میدهــد .تطابــق پاس ـخهاي حالــت شــرايط بهينــه

بررســی اثــر تداخلــی عوامل دانســیته جریان×زمــان واکنش

ل ارائهشــده توســط نرمافــزار،
تایيــد نمــود كــه مــد 

بازدهــی برحســب تغييــرات دانســیته جریــان و زمــان

تغییــر  CODاولیــه کاســتیک مســتعمل پاالیشــگاه اصفهان

امــر میتوانــد بــه خاطــر افزایــش ســرعت واکنشهــا

تعييــن شــرايط بهينــه عملياتــي بــراي انجــام فرآينــد

کاســتیک مســتعمل بــا ســاختار ســادهتر ،ســریعتر

حــذف  CODکاســتیک مســتعمل فرآینــد الکتروفنتــون

واکنشهــا کاهــش مییابــد و در واقــع تخریــب ترکیبــات

جــدول  3شــرایط بهینــ ه بهدســتآمده از نرمافــزار را

اثر تداخلی دانسیته جریان و زمان واکنش

و پاســخهاي بهدســتآمده براســاس نتايــج تجربــي،

بــر بازدهــی حــذف  CODبــا نمــودار خطــوط همتــراز

واکنــش در شــکل  5نشــان دادهشــده اســت .در دانســیته
جریــان برابــر

mA/cm2

 5بــه دلیــل فراهــم نشــدن یــون

آهــن بهانــدازه کافــی ،هرچــه زمــان واکنــش تــا 135 min

بیشــتر میشــود بازدهــی تــا  %94افزایــش مییابــد؛ امــا
بــا افزایــش دانســیته جریــان و بهتبــع آن افزایــش یــون
آهــن ،در زمــان واکنــش  45 minبازدهــی حــذف بــه %95

رســید و پـسازآن بــا ســرعت گرفتــن واکنشهــای جانبــی

بیانشــده در روابــط  8 ،7و  ،9بازدهــی حــذف آالیندههــا

کاهــش یافــت .همچنیــن مطابــق بــا نتایــج تجربــی نمایش
داده شــده در شــکل  ،5افزایــش زمــان واکنش در دانســیته
جریــان باالتــر از مقــدار بهینــه

mA/cm2

 ،15بهدلیــل

وجــود مقادیــر اضافــی یــون آهن(طبــق واکنــش شــماره )7

پیشبینــی خوبــي از نتايــج داشــت ه اســت .همچنیــن اثــر
در شــرایط بهینــه بررســی شــد .بــا افزایــش  CODاولیــه
تــا  COD ،60000 ppmخروجــی نیــز مقــداری افزایــش
یافــت امــا بههرحــال بازدهــی فرآینــد در حــد مطلوبــی
قــرار گرفــت .شــکل  6مقــدار  CODخروجــی و بازدهــی
فرآینــد الکتروفنتــون در شــرایط بهینــه بــرای نمونههــای
کاســتیک مســتعمل بــا  CODاولیــه متغیــر نشــان
میدهــد .همانگونــه کــه در شــکل  6نشــان داده شــده
اســت بــا افزایــش  CODنمونههــای فاضــاب کاســتیک
مســتعمل در گســتره ( )12500-60000 mg/Lدر شــرایط
بهینــه ،مقــدار آلودگــی پســاب خروجــی نیــز برحســب
شــاخص  CODبهدلیــل افزایــش وجــود ترکیبــات ســخت
تجزیهشــونده در فاضــاب ،افزایــش یافتــه اســت.
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* درصد بازدهی کاهش

COD

زمان واکنش ()min

*

دانسیته جریان ()mA/cm2

شکل  5نمودار خطوط همتراز اثر عوامل زمان واکنش و دانسیته جریان ( ،pH=3/5دما= 40°Cو )H2O2/COD=0/46
جدول  3شرایط بهينه براي کاهش  CODکاستیک مستعمل فرآیند الکتروفنتون
pH

H2O2/COD

دما()°C

4/8

0/63

57

63

شرایط تجربی 4/5

0/6

60 ± 1

60 ± 1

شرایط مدل

100
90

زمانواکنش ( )minدانسیته جریان ()mA/cm2

%98

%98

 CODخروجی

بازدهی حذف

14/8

420 ppm

%96/4

15 ± 0/1

520 ± 30 ppm

%95/8 ±0 /1

%97

1200

بازدهی ()%

70

1000

60

800

50

600

40
30

400

20

200

10
0

1400
مقدار  CODخروجی ()ppm

80

%96

1600

60000

20000
34000
مقدار  CODاولیه ()ppm
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نتیجهگیری

نتايــج پژوهــش انجامشــده نشــان داد كــه فرآینــد

اکسیداســیون الکتروفنتــون ،عملكــرد بســيار خوبــي
در کاهــش بــار آلودگــی کاســتیک مســتعمل گوگــردی
پاالیشــگاهی دارد .همچنیــن دادههــای تجربــی نشــان

میدهــد عوامــل تاثیرگــذار بــر فرآینــد شــامل نســبت

 ،H2O2/CODدمــا ،pH ،شــدتجریــان الکتریکــی و زمــان

واکنــش بهترتیــب دارای بیشــترین تأثیــر را بــر بازدهــی

واكنــش و اثــر تداخلــی میباشــند .از طرفــی نتایــج

پژوهــش حاضــر نشــان میدهــد کــه بازدهــی فرآينــد در
حــذف آلودگــی بــا کاهــش  pHبــه دليــل اثــر همافزايــي

یــون آهــن و همچنیــن هیــدروژن پراکســید افزایــش
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یــا خــوراک واحدهــای تصفیهخانــ ه فاضــاب صنعتــی

 اولیــه فاضــاب بیــنCOD  همچنیــن بــا تغییــر.مییابــد

.فرآینــد غشــایی اســتفاده شــود

حــذف کاســته نشــد کــه نشــان از اعتبار ایــن شــرایط برای

پاالیشــگاهها تکمیلــی ماننــد تصفیــه بیولوژیکــی یــا

تشکر و قدردانی

 بازدهــی، در شــرایط بهینــه60000 mg/L  تــا12000
 نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد. داردCOD مقادیــر مختلــف

کــه بــا توجــه بــه شــرایط ایمــن و قابــل فراهــم فرآینــدی

،از همکاریهــا و حمایتهــای واحــد تحقیــق و توســعه

 ايــن روش میتوانــد بهعنــوان يــك گزينــه،الکتروفنتــون

 آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه،پاالیــش نفــت اصفهــان

 گاز و پتروشــیمی مــورد توجــه قــرار،پاالیشــگاههای نفــت

 بــرق بخــار و بخــش آزمایشــگاه شــرکت،واحــد آب

 فاضالب کاســتیک مســتعملCOD كاربــردي بــراي کاهش

اصفهــان و همچنیــن پژوهشــکده محیطزیســت دانشــگاه

 پســاب تصفیهشــده کاســتیک مســتعمل، بهعــاوه.گيــرد

.اصفهــان صمیمانــه قدردانــی میگــردد
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