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حذف ترفتاليكاسيد از پساب صنايع پتروشيمي با
فرايند ازوناسيون در راكتورهاي نيمه پيوسته
عارف شکری

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اراک ،ایران
تاريخ دريافت95/8/24 :

تاريخ پذيرش96/3/16 :

چكيده
ایــن مطالعــه بــا هــدف ارزیابــی تصفیــه پســاب صنایــع پتروشــیمی حــاوی ترفتالیــک اســید جهــت تخلیــه بــه محیــط زیســت و اســتفاده
مجــدد از آن انجــام شــده اســت .در ایــن پــروژه ،از فرآینــد ازوناســیون جهــت تخریــب و معدنیســازی  60 mg/Lاز ترفتالیکاســید
در راکتــور نیمــه پیوســته تحــت شــرایط میــزان متغیــر از ازون و  ،pHاســتفاده شــده اســت .فرآینــد ازوناســیون در pHهــای  9، 7 ،5و
 11انجــام شــده اســت .میــزان تخریــب آالینــده بعــد از گذشــت  30 minاز ابتــدای واکنــش در شــرایط میــزان بهینــه از غلظــت ازون
( )8/6 mg/Lو  pHبرابــر بــا  ،9حــدود  %99/3بهدســت آمــده اســت و در pHهــای  7 ،5و 11بــه ترتیــب حــدود  90/5 ،79/70و%93

از ترفتالیــک اســید تخریــب شــده اســت .نتایــج نشــان داد کــه بــه علــت تشــکیل رادیــکال هیدروکســیل ،راندمــان حــذف آالینــده در
محیــط قلیایــی نســبت بــه محیــط اســیدی بیشــتر بــوده اســت .بــا افزایــش غلظــت آالینــده ســرعت حــذف آن کاهــش یافــت .پــس
از گذشــت  90 minاز ابتــدای واکنــش ،میــزان حــذف اکســیژن مــورد نیــاز شــیمیایی ( )CODدر  pHبرابربــا  9برابــر بــا  %58/5بــوده
اســت .بــه علــت تولیــد ترکیبــات حــد واســط کربوکســیلیک اســیدی ســرعت تخریــب ترفتالیــک اســید بســیار ســریع تــر از ســرعت
معدنــی ســازی و حــذف  CODبــود .ســرعت تخریــب آالینــده از نــوع شــبه درجــه اول بــود و ثابــت ســرعت( )kو زمــان نیمــه عمــر
واکنــش تخریــب ( )t1/2تعییــن شــد.

كلمــات كليــدي :ترفتاليكاســيد ،فراينــد ازوناســيون ،راكتورهــاي نيمــه پيوســته ،اکســیژن مــورد نیــاز

شــیمیایی ،پســاب صنایــع پتروشــیمی.

بــه عنــوان آالیندههــای آب شــناخته میشــوند [.]1

مقدمه

مشــتقات آروماتیکــی در بســیاری از فرآیندهــای

صنعتــی ماننــد مــواد منفجــره ،تهیــه حشــره کشهــا،
صنایــع نســاجی و کاغذســازی کاربــرد دارنــد ،لــذا ایــن

ترکیبــات در اثــر رهــا شــدن بــه محیــط زیســت اغلــب
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

aref.shokri3@gmail.com

اگــر پســابهای حــاوی ایــن ترکیبــات بــدون تصفیــه
وارد منابــع آبــی شــوند ،میتواننــد بــرای محیــط زیســت

وانســانها خطرنــاک باشــند [ .]2ترفتالیکاســید
یکــی از مهمتریــن مــواد شــیمیایی واســطه در صنعــت

پتروشــیمی میباشــد کــه بــه عنــوان مــاده اولیــه بــرای
تولیــد پلیاتیلــن ترفتــاالت اســتفاده میشــود.
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در پســاب تعــدادی از شــرکتهای پتروشــیمی واقــع

آالیندههــای آلــی در محلولهــای آبــی بــوده اســت و

و ســایرآالیندههای آروماتیکــی موجــود میباشــد.

روش مســتقیم در pHهــای اســیدی صــورت میگیــرد

درجنــوب ایــران ترکیبــات حــاوی ترفتاليــك اســيد

اســتفاده از مشــتقات آروماتیکــی در مقیــاس صنعتــی
در دهــه گذشــته منجــر بــه آلودگیهــای زیســت

محیطــی شــدید شــده اســت ،عــاوه بــر ایــن حجــم

وســیعی از پســابها توســط شــرکتهای پتروشــیمیایی،

داروســازی و پلیمــری وارد محیــط زیســت میشــوند.
اکثــر ایــن پســابهای آروماتیکــی در برابــر روشهــای

کالســیک تصفیــه شــیمیایی و بیولوژیکــی مقــاوم

هســتند [ .]3فرآینــد اکســایش پیشــرفته جهــت تخریــب

وحــذف ترکیبــات ســمی ،غیــر قابــل تجزیــه بیولوژیکــی
وآالیندههــای معدنــی وآلــی روشــی موثــر و کارامــد بــوده
اســت [.]5-4

مطالعــات زیــادی توســط محققیــن دیگــر روی حــذف

ترفتالیــک اســید از محیــط آبــی بــا روشهــای اکســایش

پیشــرفته [ ]6و همچنیــن روشهــای فوتوکاتالیســتی بــا
اســتفاده از دی اکســید تیتانیــم و اکســید روی صــورت

گرفتــه اســت کــه کاتالیســتهای نــوری قــادر بودنــد

غلظتهــای اولیــه کمتــری از اســید ترفتالیــک را تخریــب
کننــد و عــاوه بــر ایــن یکــی دیگــر از مشــکالت آنهــا
جداســازی ذرات کاتالیســت از پســاب در انتهــای فرآینــد

بــود [.]7

بســیاری از آالینــده هــای آروماتیکــی ســمی وغیــر
قابــل تجزیــه بــوده وحــذف آنهــا بــا اســتفاده از روش

هــای اکســایش پیشــرفته ماننــد ازناســیون ،ازناســیون
کاتالیســتی ،فوتوکاتالیســت هــا ،نــور فرابنفــش و آب

اکســیژنه وغیــره مطالعــه شــده اســت .بنابرابــن ،از فرآینــد
اکســایش پیشــرفته اســتفاده شــده اســت ودر ایــن
فرآیندهــا رادیــکال هیدروکســیل کــه عاملــی اکســنده
قــوی وغیــر انتخابــی اســت تولیــد شــده اســت [.]8

ایــن فرآینــد در محیــط قلیایــی از روشهــای اکســایش

پیشــرفته محســوب میگــردد زیــرا ســازوکار آن در
محیــط قلیایــی از طریــق رادیــکال هیدروکســیل انجــام

میشــود [ .]9ازون روشــی موثــر ومفیــد جهــت تخریــب

بــا دو روش بــا ترکیبــات آلــی واکنــش میدهــد ،در
کــه بســیار انتخابگــر بــوده و باعــث کاربــرد ویــژه آن

در از بیــن بــردن میکــرو ارگانیســمها ،اکســید کــردن

ترکیبــات معدنــی و آلــی و همچنیــن تجزیــه ترکیبــات
آلــی کــه دارای گروههــای عاملــی فعــال میباشــند،

شــده اســت [ .]11-10ایــن دو مكانيــزم بــراي يافتــن

مــواد شــيميايي و اكســيدكردن آنهــا بــا هــم رقابــت
ميكننــد ،اكسيداســيون مســتقيم ناشــی از ازن مولکولــی
در مقايســه بــا اكسيداســيون توســط راديكالهــاي آزاد

ت كندتــر انجــام ميشــود ،ولــي در
هيدركســيل بــه نســب 

عــوض غلظــت ازن محلــول بيشــتر از راديكالهاســت و
برعكــس واكنــش راديــكال هيدركســيل ســريع اســت امــا
در شــرايط معمــول ازوناســيون ،غلظــت آنهــا بــه نســبت

كــم میباشــد [.]12

مطالعــات مقایســهای فرآیندهــای ازوناســیون ،ازن ونــور

فرابنفــش ،ازون وآب اکســیژنه و ازون آب اکســیژنه ونــور
فرابنفــش جهــت حــذف ارتوتولوییدیــن و نیتــرو فنــول از
پســاب صنایــع پتروشــیمی صــورت گرفتــه اســت [-13

 .]14در ایــن پــروژه حــذف ترفتالیــک اســید بــا فرآینــد

ازوناســیون مــورد مطالعــه وبررســی قرارگرفتــه اســت و
فاکتورهــای زیــادی روی فرآینــد اکسیداســیون بــا ازون
تاثیــر گــذار بــوده اســت .در ایــن پــروژه بــه طــور عمــده

اثــر غلظــت ازون ،غلظــت اولیــه آالینــده و  pHروی
تخریــب ترفتالیــک اســید مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه

اســت.

مواد و روشها

ترفتالیک اسید ( ،)%98هیدروکسیدسدیم ،اسیدکلریدریک،

تیوسولفاتسـدیم و یدیدپتاسـیم از درجـه آزمایشـگاهی

بودنـد و از شـرکت مـرک آلمـان خریـداری شـدند .ازون
نیـز توسـط یـک دسـتگاه ازون ژنراتور مـدل  ARDAکه از

اکسـیژن فاقـد رطوبـت تغذیه میشـد ،تولید شـده اسـت.
تمـام واکنشگرهـا بـدون هیچ گونـه خالصسـازی اولیه و
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بـه همـان صورتـی که خریـداری شـدند مصـرف گردیدند.

اســپکتروفوتومتر مــدل  5443ســاخت شــرکت

شـد .خـواص شـیمیایی ترفتالیک اسـید مورد اسـتفاده در

توســط دســتگاه کروماتوگرافــی مایــع بــا کارایــی بــاال

در تمـام ایـن پـروژه از آب دوبـار تقطیـر شـده اسـتفاده

آمریــکا آزمایــش گردیــده اســت .عــاوه برایــن نمونههــا

جـدول  1نشـان داده شـده اسـت.

( )HPLCمجهــز به آشکارســاز  UVدر طــول موج 254 nm

نیــز آزمایــش شــدند .ایــن دســتگاه مــدل Knauerســاخت

دستگاهها وتجهیزات مورد استفاده

کشــور آلمــان و مجهــز بــه یــک اســپکتروفوتومتر مــدل
 Platm blueبــود ،در ضمــن ســتون فاز معکــوس آن دارای

تمامــی آزمایشــات در یــک واکنشــگاه نیمــه پیوســته

 150 mmطــول و  4/6 mmقطــر بــود کــه از ذرات 3 μm

( پیوســته نســبت بــه ازون و ناپیوســته نســبت بــه

 Separon C18پــر شــده بــود .از روش ایزوکراتیــک بــا حالل

پســاب حــاوی ترفتالیــک اســید) انجــام شــده اســت .از

مخلوطــی از %80اســتونیتریل و %20آب مقطر(حــاوی

یــک کپســول تحــت فشــار ،اکســیژن خالــص وارد یــک

یــک درصــد اســتیک اســید) وبــا فلــوی

دســتگاه ازون ســاز ســاخت ایــران شــده و ازون تولیــد

مبــدل حرارتــی متصــل بــه ترموســتات مــدل

اســپکتروفوتومتری و  HPLCآزمایــش شــدند کــه نتایــج

BW20G

ایــن دو روش تقریبــا بــا همدیگــر مطابقــت داشــت .بــا

ســاخت شــرکت کــرهای ،در مقــدار ثابــت  25 °Cتنظیــم

گردید(شــکل .)1

cc/min

1

اســتفاده شــده اســت .نمونههــا بــا هــر دو روش

گردیــده اســت .دمــای واکنشــگاه بــا اســتفاده ازیــک

pH

Agilent

افزایــش مقــدار کمــی از ســدیم تیوســولفات واکنشهــای

محلــول بــا اســتفاده از اســید

اکســایش متوقــف گردیــده اســت .میــزان اکســیژن مــورد

کلریدریــک وســود ســوز آور یــک دهــم مــوالر بــا دســتگاه

نیــاز شــیمیایی ( )CODنمونههــا بــا اســتفاده از راکتــور

 pHمتــر مــدل  PT-10P Sartoriusســاخت کشــور آلمــان

تنظیــم شــده اســت .در بازههــای زمانــی مشــخص5 cc ،

COD

واســپکتروفوتومتر مــدل

DR/5000U

ســاخت

شــرکت  HACHآمریــکا انــدازه گرفتــه شــده اســت.

از محتویــات واکنشــگاه بیــرون کشــیده شــد و بــا دســتگاه

جدول  1مشخصات ترفتالیک اسید مورد مطالعه.
نوع آالینده

فرمول مولکولی

جرم مولکولی ()g/mol

ترفتالیک اسید

()C8H6O4

166/13

حاللیت در آب (دردمای )25 °C

ساختار مولکولی

 17 gبه ازای هر لیتر آب

10
5
11
12

9

6

8

3

7

2
1

O2

4
شکل  1طرح واره واکنشگاه و سامانه مورد استفاده در مقیاس آزمایشگاهی
 -1اکسیژن خالص  -2شیر سوزنی  -3روتامتر  -4مولد ازون  -5ظرف حاوی محلول  2درصد وزنی  -6 ،KIواکنشگاه نیمه پیوسته -7
دستگاه همزن  -8پخش کننده ازون  -9میله مغناطیسی  -10سامانه نمونه گیری  11و  -12آب خنک کننده خروجی و ورودی از پوشش
واکنشگاه به سمت ترموستات.
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ابتــدا محلــول حــاوی ترفتالیــک اســید در واکنشــگاه تهیه

اندازهگیــری ازون تاییــد شــده اســت .ازونهــای واکنــش

جریــان آب خنــک کننــده از ترموســتات دمــا در 25 °C

وشــو شــده و بــا اســتفاده از محلــول دو درصــد وزنــی

شــد و واکنشــگاه دارای آب ژاکــت بــود کــه بــا اســتفاده از

نکــرده خروجــی از ســطح ظــرف وارد یــک ظــرف شســت

تنظیــم گردیــد .اکســیژن خالــص در یــک کپســول

یدیــد پتاســیم و روش یدومتــری مقــدار ازون واکنــش

روتامتــر گردیــد .بــرای تولیــد ازون از اکســیژن خالــص

هــود انجــام گرفتــه اســت .واکنــش تولیــد ازون واکنشــی

نگهــداری شــد و پــس از عبــور از یــک شیرکشــویی وارد
اســتفاده شــده اســت ولــی بایــد قبــل از ورود اکســیژن بــه
دســتگاه ازون ســاز رطوبــت گاز اکســیژن گرفتــه شــود بــه

همیــن منظــور از یــک محفظــه رطوبتگیــر از جنــس
ســیلیکاژل اســتفاده شــده اســت .بعــد از مدتــی محفظــه

ســیلیکاژل مــورد اســتفاده از رطوبــت اشــباع شــده و دیگر

ظرفیــت حــذف رطوبــت را نداشــت لــذا تعویــض گردیــد.

نکــرده انــدازه گرفتــه شــد .تمــام ایــن آزمایشــات در زیــر
بــا آنتالپــی منفــی یعنــی گرمــازا میباشــد .بــه طــور

کلــی هــر واکنشــی کــه بتوانــد اکســیژن رادیکالــی تولیــد

کنــد میتوانــد شــرایط الزم را بــرای تولیــد گاز ازون
داشــته باشــد [.]16

روش کارآزمایشگاهی

فلــوی اکســیژن توســط یــک شــیر ســوزنی تنظیــم شــده

نمونههــای مــورد اســتفاده در آزمایــش از مخلوطــی از

خروجــی از دســتگاه ازون ســاز از طریــق یــک لولــه وارد

آن  60 mg/Lبــود کــه دقیقــا مســاوی بــا غلظــت واقعــی

توذیــع شــده اســت .کلیــه اتصــاالت مــورد اســتفاده در

مــورد نیــاز شــیمیایی آنهــا نیــز بر اســاس روش اســتاندارد

مناســب را داراســت .در ضمــن بــرای اندازهگیــری مقــدار

بــا روش اسپکتروســکوپی جهــت اندازهگیــری جــذب

مــازاد را تعییــن نمــود .ازون باقیمانــده از واکنــش را بــه دو

طــول هــر آزمایــش دقیقــا  2 Lاز نمونــه مــورد اســتفاده

شــده اســت .ســپس بــا تیتــر کــردن یدید پتاســیم توســط

از محلــول نمونهگیــری شــد ومقــدار درصــد حــذف

اســت.

محاســبه شــده اســت (رابطــه  1و .)2

و اکســیژن خالــص وارد دســتگاه ازونســاز گردیــد .ازون

ترفتالیــک اســید و آب مقطــر تهیــه شــده اســت و غلظــت

پخــش کننــده شــده و از پاییــن ظــرف در واکنشــگاه

نمونــه در مقیــاس صنعتــی بــوده اســت .مقــدار اکســیژن

ایــن پــروژه از جنــس شیشــه میباشــد کــه مقاومــت

انــدازه گرفتــه شــده اســت .سیســتم رفالکــس بســته

ازون از روش یدومتــری اســتفاده شــده کــه بتــوان ازون

نمونههــای  CODدر  600 nmاســتفاده شــده اســت .در

ظــرف حــاوی یدیــد پتاســیم بــا غلظــت مشــخص هدایــت

قــرار گرفتــه اســت .در طــول واکنــش هــر  5 minیکبــار

تیوســولفات ســدیم مقــدار ازون مصرفــی تعییــن شــده

 CODو درصــد حــذف آالینــده بــا اســتفاده از روابــط زیــر

قطــر منافــذ پخــش کننــده بســیار ریــز بــوده لــذا ســطح

] [TPA ] − [TPA
(( × 100 )1
] [TPA

و مــاده آالینــده موجــود در ظــرف واکنــش بــه بهتریــن

()2

تمــاس و انتقــال جــرم و در نتیجــه واکنــش بیــن ازون

0

0

تنظیــم شــده باشــد ،ایــن دســتگاه  10 g/hrازون تولیــد
خواهــد کــرد .خروجــی دســتگاه ازون ســاز مخلوطــی از

ازون و اکســیژن بــود کــه میــزان ازون آن برابــر بــا 6

درصــد وزنــی مخلــوط بــود .ایــن نتایــج کــه بــا اســتفاده
از اســناد شــرکت ســازنده دســتگاه ازون ســاز بهدســت
آمــده اســت کامــا بــا آزمایــش یدومتــری جهــت

] [COD ] − [COD
( × 100
] [COD
0

)

[]COD
( )%میزان حذف
=

0

نحــو انجــام شــده اســت .طبــق اســناد شــرکت ســازنده در
صورتــی کــه فلــوی اکســیژن عبــوری برابــر بــا 2 L/min

)

اسیدترفتالیک
()%میزان حذف
()%
=

]TPA]0

و

]COD]0

به ترتیب غلظت ترفتالیک اسید و

مقدار  CODدر ابتدای واکنش و [ ]TPAو [ ]CODغلظت این

کمیتها در زمان  tبود .درفرآیند ازون زنی زمان ابتدای

واکنش لحظه تزریق ازون به ظرف واکنش بود .مقدار

pH

محلول در سطح مورد نظر با افزودن سود و اسید سولفوریک
یک دهم موالر اندازه گیری شده است [.]15
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در شــکل  2نشــان داده شــده اســت .واضــح اســت کــه در

نتایج و بحث
اثر میزان غلظت ازون روی حذف ترفتالیک اسید

ازون قــدرت اکســایش فــوق العــادهای دارد بنابرایــن قــادر
اســت کــه ســاختار ترکیبــات آلــی را تخریــب نمایــد و

آنهــا را بــه ترکیبــات آلــی ســبکتری تبدیــل کنــد و یــا
اینکــه تعــدادی از ترکیبــات آلــی را مســتقیما بــه کربــن

دی اکســید و آب تبدیــل نمایــد .مقــدار ازون بیانگــر

مقــدار خروجــی از دســتگاه میباشــد کــه وارد راکتــور
میگــردد و ایــن پارامتــر مهمــی جهــت تصفیــه پســاب

میباشــد بهطــوری کــه مســتقیما روی بازدهــی تخریــب
آالینــده وهزینههــای عملیاتــی تاثیرگــذار اســت .مقادیــر

کــم آن منجــر بــه بازدهــی ضعیــف فرآینــد اکســایش
میگــردد در حالــی کــه میــزان دوز تزریقــی زیــاد ازون

باعــث میشــود کــه مقــدار اضافــی ازون از محلــول بــه
صــورت واکنــش نکــرده خــارج شــده و محصــوالت حــد

واســط ایجــاد گــردد کــه ایــن مقــدار تزریــق اضافــی
ازون روی فرآینــد تصفیــه بــی تاثیــر بــوده و یــا خیلــی
مواقــع اثــر منفــی نیــز دارد .اکســایش ترفتالیــک اســید

بــر اســاس واکنــش آن بــا رادیکالهــای هیدروکســیل

غلظتهــای کــم از  4/3تــا  8/6 mg/Lمیــزان تخریــب بــا
شــیب زیــادی افزایــش یافتــه اســت زیــرا افزایــش مقــدار

ازون باعــث افزایــش انتقــال جــرم بــه علــت افزایــش
تمــاس ازون در مایــع میشــود .امــا در غلظتهــا و

مقادیــر زیــاد ازون بــه صــورت واکنــش نکــرده از محلــول

خــارج شــده و بــا افزایــش میــزان غلظــت ازون از 8/6

تــا  ،17/3 mg/Lازون تاثیــر کمتــری روی درصــد حــذف

ترفتالیــک اســید داشــته اســت .ایــن نتایــج توســط تعــداد
زیــادی از محققیــن نیــز تاییــد شــده اســت [.]18-17
اثر  pHروی حذف ترفتالیک اسید

فرآینــد ازون تنهــا در صورتــی بــه عنــوان یکــی از

روشهــای اکســایش پیشــرفته شــناخته میشــود کــه
ازن تجزیــه شــود و رادیــکال هیدروکســیل را تولیــد نمایــد
(معادلــه  .)4گــزارش شــده اســت کــه  pHواکنــش یــک

پارامتــر عملیاتــی مهــم اســت کــه بــه طــور قابــل توجهــی
بــر کارآیــی فرآینــد ازناســيون اثرگــذار اســت [ .]19در pH

بــاال ،ازون تقریبـاً بــه طــور غیــر انتخابــی بــا تمــام ترکیبات
آلــی و معدنــی موجــود در محلــول واکنــش میدهــد.

تولیــدی در فرآینــد میباشــد .بــا افزایــش میــزان فلــوی

وقتــی  pHافزایــش مییابــد ،تجزیــه ازون در آب بیشــتر

وایــن پدیــده منجــر بــه افزایــش غلظــت ازون در محلــول

ترکیــب واکنشهــا بــا ازون مولکولــی و نیــز بــا رادیــکال

تولیــدی میگــردد و بــه دنبــال آن میــزان تخریــب

هیدروکســید و ازون منجــر بــه تشــکیل رادیــکال

ازن ســطح تمــاس بیــن ازون ومحلــول افزایــش یافتــه

میشــود اکســایش مــواد آلــی ممکــن اســت بــه علــت

و در نتیجــه افزایــش میــزان رادیکالهــای هیدروکســیل

هیدروکســیل رخ دهــد [ .]20واکنــش بیــن یونهــای

آالیندههــا افزایــش مییابــد.

سوپراکســید آنیونــی • O2-و رادیــکال هیدروپروکســید

اثــر میــزان غلظــت ازون روی تخریــب ترفتالیــک اســید

•HO2

میگــردد.
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حذف ترفتالیکاسید ()%
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شکل 2اثر میزان غلظت ازون روی تخریب ترفتالیک اسید (غلظت اولیه ترفتالیک اسید برابر  pH ،60 mg/Lبرابر با .)9
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بــا واکنــش بیــن ازون و رادیــکال سوپراکســید آنیونــی،
رادیــکال • O3-تشــکیل میگــردد کــه ســریعاً تجزیــه شــده

خودخــوری رادیکالهــا مشــاهده شــده اســت و راندمــان
تخریــب آالینــده کاهــش یافتــه اســت.

و رادیــکال هیدروکســیل تولیــد میکنــد [ .]21تحقيقــات

در  pHبرابــر بــا  5تشــکیل رادیکالهــای هیدروکســیل

اســيدي مهمتريــن مكانيــزم ،اكسيداســيون مســتقيم بــا

اتفــاق افتــاد بهطــوری کــه ازون کافــت مولکولــی واکنــش

هيدروكســيل توليــد ميشــوند شــامل زمانــي اســت كــه

در  pHپاییــن وارد واکنــش میشــود امــا در محیــط قلیایــی

پراكســيد هيــدروژن اضافــه شــده اســت .واکنــش هــای

از واکنــش مســتقیم یونهــای هیدروکســید بــا ازون در

2O3 → 3O 2

زنجیــری ازون را کــه غیــر انتخابــی و بســیار ســریع

انجــام شــده نشــان داده اســت كــه تحــت شــرايط

خیلــی کــم بــود لــذا واکنشهــای رادیکالــی بــه نــدرت

ازون مولكولــي اســت [ .]21شــرايطی كــه راديكالهــاي

غالــب بــود .در حقیقــت ازون مســتقیما بــا ترفتالیک اســید

 pHزيــاد باشــد و يــا در معــرض  UVقــرار داشــته و يــا

رادیــکال هیدروکســیل کــه عامــل اکســنده قــوی میباشــد

انجــام شــده بــه صــورت زیــر مــی باشــند (رابطــه  3تــا.)6

pHهــای بــاال ایجــاد میشــود و ایــن عامــل واکنشهــای

O 3 + OH → HO 2 + O 2

میباشــد را ایجــاد میکنــد [ .]22بــه نظــر میرســد

O 2 −• + O 3 → O 3 −• + O 2

تخریــب شــده وحــدود  %99/3از ترفتالیــک اســید بعــد از

()3
()4

()5
()6

−

−

HO 2 − + O 3 → OH • + O 2 −• + O 2

پیوندهــای دوگانــه حلقــه ترفتالیــک اســید توســط ازون

تجزيــه  O3بــه  O2در غلظتهــاي بــاال ايــن ترکيب بيشــتر

 30 minاز واکنــش در  pHبهینــه تخریــب شــده اســت

حاصــل واکنــش ازون بــا يونهــاي هيدروکســيد موجــود در

آزمایشــات در pHهــای  9، 7، 5و 11انجــام شــد و میــزان

انجــام میگيــرد .همانطــور کــه مالحظــه میگــردد

(شــکل )3زیــرا ازون در محیــط قلیایــی قــوی ناپایــدار بــود.

آب ســه نــوع راديــکال آزاد بــه شــدت واکنشپذيــر اســت

تخریــب بــه ترتیــب برابــر بــا 90/5 ،79/70و  %93بــود.

کــه در فرآيندهــاي مختلــف (از جملــه تصفيــه پســاب)
میتواننــد بســيار کارا باشــند.

()7

−

• OH − + O 3 → O 3• + OH

همانطــور کــه از شــکل  3مشــخص شــده اســت اثــر
تخریبــی ازون روی ترفتالیــک اســید بــا افزایــش

pH

افزایــش یافتــه اســت .بــا وجــود ایــن وقتــی  pHبیشــتر از

 9شــد ،بــه علــت افزایــش غلظــت یونهــای هیدروکســید

و در نتیجــه رادیکالهــای هیدروکســیل تولیــدی اثــر

بــا افزایــش

pH

از  5تــا  9واکنشهــای رادیــکال

هیدروکســیل و ازون هــردو مهــم بودنــد .در pHهــای بــاال
تشــکیل رادیکالهــای هیدروکســیل ســریع بــود بنابرایــن

بــه علــت مصــرف ســریع ازن جهــت تولیــد رادیــکال

هیدروکســیل ،واکنــش ازون کافــت کمتــر بــود و رادیــکال
هیدروکســیل عامــل اکســنده قویتــری نســبت بــه ازون
مولکولــی بــوده اســت .ایــن یافتههــا بــا دســتاوردهای

محققیــن دیگــر ســازگار اســت [.]25-23
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شکل  3اثر  pHروی حذف ترفتالیک اسید در فرآیند ازوناسیون (غلظت اولیه ترفتالیک اسید برابر با  60 mg/Lو غلظت ازون تزریقی برابر
با .)8/6 mg/L

حذف ترفتالیکاسید از ...
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اثر غلظت اولیه ترفتالیک اسید روی راندمان تخریب آالینده

محلولهــای حــاوی  80 ،40،60و

mg/L

 100از

ترفتالیکاســید تهیــه شــد .شــرایط واکنــش بــرای تمــام

غلظتهــا یکســان بــود و غلظــت ازون تزریقــی در

mg/L

 8/6ثابــت نگــه داشــته شــد .بــا افزایــش غلظــت اولیــه

نســبت رادیــکال هیدروکســیل بــه مولکولهــای آالینــده
افزایــش یافتــه اســت امــا شــانس و میــزان برخــورد بیــن

مولکولهــای ازن و رادیــکال هیدروکســیل تولیــدی
ناشــی از آنهــا کاهــش یافتــه اســت.

سرعت حذف ترفتالیک اسید و  CODناشی از آن در محلول آبی

ترفتالیــک اســید میــزان تخریــب آن کاهــش یافتــه اســت

ازون توســط يــك يــا هــر دو مكانيــزم زيــر بــا ترفتالیــک

اولیــه ترفتالیــک اســید مقــدار زیــادی از مولکولهــای

توســط ازون مولكولــي و اكسيداســيون آالینــده توســط

ازوناســیون تولیــد شــده انــد وارد واکنــش شــده و نســبت

ازن توليــد شــدهاند .ايــن دو مكانيــزم بــراي يافتــن

آالینــده کاهــش یافتــه اســت .افزایــش غلظــت اولیــه

بــا هــم رقابــت ميكننــد .اكسيداســيون مســتقيم در

ودلیــل پیشــنهادی آن ایــن اســت کــه بــا افزایــش غلظــت

اســید واكنــش ميكنــد :اكسيداســيون مســتقيم

ایــن مــاده بــا رادیکالهــای هیدروکســیلی کــه از فرآینــد

راديكالهــاي آزاد هيدروكســيل كــه طــي تجزيــه

تعــداد رادیکالهــای هیدروکســیل بــه مولکولهــای

مولکولهــای ترفتالیــک اســید و اكســيدكردن آنهــا

مــاده آالینــده باعــث طوالنیتــر شــدن زمــان تصفیــه و

مقايســه بــا اكسيداســيون راديكالهــاي آزاد هيدركســيل
نســبتاً كنــد انجــام ميشــود .ولــي در عــوض غلظــت

مصــرف بیشــتر ازون شــده اســت.

اثــر غلظــت اولیــه ترفتالیــک اســید روی راندمــان تخریــب

آن در شــکل  4نشــان داده شــده اســت .بــا افزایــش

غلظــت ترفتالیــک اســید از  60بــه  ، 100 mg/Lدرصــد
حــذف آالینــده از  99/3بــه  %53کاهــش یافــت .امــا در
صــد حــذف آالینــده در غلظــت  40 mg/Lاز ترفتالیــک
اســید برابــر بــا  %97/5بــود کــه مقــداری جزیــی کمتــر از
حالــت  60 mg/Lبــود بنابرایــن  60 mg/Lاز غلظــت اولیــه

آالینــده را بــه عنــوان بهینــه انتخــاب شــده اســت .دلیــل

ایــن پدیــده را میتــوان مربــوط بــه ایــن واقعیــت دانســت

ازون محلــول بيشــتر از راديكالهاســت برعكــس واكنــش

راديــكال هيدركســيل ســريع اســت امــا در شــرايط
معمــول ازوناســيون ،غلظــت آنهــا نســبتاً كــم اســت.

تحقيقــات انجــام شــده نشــان داده اســت كــه تحــت
شــرايط اســيدي مهمتريــن مكانيــزم ،اكسيداســيون
مســتقيم بــا ازون مولكولــي اســت .تجزيــه ســريع ازون

طــي چنــد مرحلــه انجــام ميشــود .هــر چنــد مكانيــزم
دقيــق و نيــز واكنشهــاي مربوطــه معلــوم نيســتند ولــي
مدلهايــي بــراي بيــان مكانيــزم ارائــه شــده اســت.

کــه بــا کاهــش غلظــت اولیــه آالینــده بــا وجــود اینکــه
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شکل  4اثرغلظت اولیه ترفتالیک اسید روی راندمان حذف آالینده (غلظت ازون تزریقی برابر با  ، 8/6 mg/Lزمان واکنش برابر با ،40 min
.)pH= 9

شماره  ،96آذر و دی 1396
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عقيــده بــر آن اســت كــه راديكالهــاي هيدروكســيل

داشــته اســت [ .]27-26همانطــور کــه در رابطــه 12

ميآينــد .معادلــه ســرعت واکنــش بــه صــورت زیــر

ثابتهــای ســرعت واکنــش ،عبــارت

بهعنــوان يــك محصــول واســط در تجزيــه ازن بهدســت
میتوانــد معرفــی شــود.
()8

و شــکل  5نیــز نشــان داده شــده اســت جهــت ارزیابــی
[ln [TPA]0/[TPA

برحســب زمــان واکنــش رســم شــده اســت و همانطــور

کــه در جــدول  2نشــان داده شــده پــس از تجزیــه

در رابطــه فــوق ثابــت ســرعت بــرای واکنــش ازون بــا

وتحلیــل رگرســیون خطــی ثابــت ســرعت واکنــش درجــه

مربــوط بــه رادیــکال هیدروکســیل بــا مولکــول آالینــده

]TPA [0
)ln
=
( k app × t
[ ]TPA

مولکولهــای ترفتالیکاســید و همچنیــن ثابــت ســرعت
میباشــد .بــا توجــه بــه مطالعــات گذشــته مشــخص

اســت کــه رادیــکال هیدروکســیل و ازون مولکولــی بــه

مقــدار اضافــه در محلــول وجــود دارنــد ،لــذا تغییــرات

اول و زمــان نیمــه عمــر واکنــش بهدســت آمــده اســت.
()12

بــه طــوری کــه مقادیــر  ]TPA]0و  ]TPA]tبــه ترتیــب

غلظــت ترفتالیکاســید در زمــان صفــر و  tبــود و  kappنیــز
ثابــت ســرعت شــبه درجــه اول واکنــش بــود.

آنهــا در طــول فرآینــد ناچیــز بــوده و غلظــت آنهــا را

دلیــل انحــراف ضریــب همبســتگی از یــک ()R2= 0/953

صــورت زیــر میتــوان نوشــت.

ســینتیکی فرآینــد ازوناســیون غلظــت ازون در حیــن

میتــوان ثابــت در نطــر گرفــت .لــذا رابطــه فــوق را بــه

بــه ایــن واقعیــت مربــوط میشــود کــه در معــادالت

()9

فرآینــد بــا گذشــت زمــان و در حیــن واکنــش بــه طــور

()10

()11

´

´

•k=k o +k OH
3

کامــل ثابــت نمیباشــد بلکــه بــه طــور تقریــب ثابــت در

نظــر گرفتــه شــده اســت و ایــن مقــدار تقریبــی در ثابــت

بــا توجــه بــه نتایــج آزمایشــات مشــخص اســت کــه

ســرعت واکنــش ضــرب شــده و ثابــت ســرعت ظاهــری

تعــداد مولکولهــای ترفتالیــک اســید اســت .لــذا تعــداد

شــده اســت ،در ضمــن دادههــای شــکل  5تاییــد کننــده

در نظــر گرفــت و ثابــت ســرعت واکنــش بــا اســتفاده از

از ترفتالیــک اســید بــود کــه  CODمتناظــرآن برابــر بــا

شــبه درجــه اول بهدســت آمــده اســت .ایــن ســینتیک

 CODکاهشــی شــد امــا ســرعت آن نســبت بــه تخریــب

تعــداد رادیکالهــای هیدروکســیل بســیار بیشــتر از

واکنــش را تشــکیل میدهــد کــه در رابطــه  12مشــخص

رادیکالهــای هیدروکســیل را میتــوان تقریبــا ثابــت

ایــن موضــوع میباشــند .نمونــه خــام شــامل 60 mg/L

فیــت کــردن دادههــای آزمایشــگاهی و معادلــه ســینتیکی

 80 mg/Lانــدازه گرفتــه شــد .در طــول فرآینــد تصفیــه

پیشــنهادی بــا نتایــج بســیاری از محققیــن دیگــر مطابقت

ترفتالیــک اســید کمتــر بــود.
)]In([TPA]0/[TPA
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جدول  2ثابت سرعت و زمان نیمه عمر واکنش حذف ترفتالیکاسید در شرایط بهینه.
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در فرآیندهــای مختلــف میــزان حــذف  CODبــا زمــان

ســریع بــود بنابرایــن بــه علــت مصــرف ســریع ازن جهــت

زمــان رســم شــد و همانطــور کــه در شــکل  6مشــخص

بــود و رادیــکال هیدروکســیل عامــل اکســنده قویتــری

نیــز بررســی شــد وعبــارت [ ln [COD]0/ [CODبــر حســب
شــده اســت پــس از رگرســیون خطــی ،زمــان نیمــه عمــر
وثابــت ســرعت واکنــش تعییــن گردیــده اســت.

]COD[0
)ln
( = k app × t
[]COD

()13

تولیــد رادیــکال هیدروکســیل ،واکنــش ازون کافــت کمتــر

نســبت بــه ازون مولکولــی بــوده اســت .در شــرایط بهینــه
و در زمــان  30 minاز واکنــش ،میــزان حــذف آالینــده
ترفتالیکاســید برابــر بــا  ،99/3بــود امــا میــزان حــذف

همانطــور کــه در جــدول  3مشــخص شــده اســت در

اکســیژن مــورد نیــاز شــیمیایی پــس از گذشــت 90 min

واکنــش کمتــر از ثابــت ســرعت بهدســت آمــده بــرای

 CODکاهشــی شــد امــا ســرعت آن نســبت بــه تخریــب

مطالعــه ســینتیک حــذف  CODبــا زمــان ثابــت ســرعت

حــذف ترفتالیــک اســید بــود کــه دلیــل آن را میتــوان

بــه تولیــد شــدن ترکیبــات حــد واســط مقــاوم دانســت

برابــر بــا  %58/5بــوده اســت .در طــول فرآینــد تصفیــه
ترفتالیــک اســید کمتــر بــود.

در مطالعــه ســینتیک حــذف

COD

بــا زمــان

کــه تجزیــه آنهــا بــه کنــدی صــورت گرفتــه اســت [.]28

ثابــت

نتیجهگیری

حــذف ترفتالیــک اســید ()137/7×10-3)min(-1

واکنــش

ســرعت

()10/5×10-3)min(-1

کمتــر از ثابــت ســرعت بهدســت آمــده بــرای

در ایــن پــروژه پســاب ســنتزی حــاوی ترفتالیــک اســید

بــوده اســت کــه دلیــل آن را میتــوان بــه تولیــد شــدن

مقیــاس صنعتــی در شــرایط پایــدار بــود مــورد مطالعــه

کنــدی صــورت گرفتــه اســت .ســرعت تخریــب آالینــده از

ازون تزریقــی و غلظــت اولیــه آالینــده بررســی و بهینــه

نیمــه عمــر واکنــش تخریــب ( )t1/2تعییــن شــد.

تخریــب آالینــده کاهــش یافــت .بــا افزایــش میــزان فلــوی

تشکر و قدردانی

کــه غلطــت آن تاحــدودی مشــابه بــا مقــدار آن در

ترکیبــات حــد واســط مقــاوم دانســت کــه تجزیــه آنهــا بــه

و بررســی قــرار گرفــت .اثــر متغیرهــای  ،pHغلظــت

نــوع شــبه درجــه اول بــود و ثابــت ســرعت ( )kو زمــان

گردیــد .بــا افزایــش غلظــت اولیــه ترفتالیکاســید میــزان
ازون ســطح تمــاس بیــن ازون و محلــول افزایــش یافتــه و

بدینوســیله از شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــه

و در نتیجــه افزایــش میــزان رادیکالهــای هیدروکســیل

پژوهشــگران و نخبــگان دانشــگاه آزاد اســامی اراک بــه

ایــن پدیــده منجــر بــه افزایــش غلظــت ازون در محلــول

خاطــر راهنمایــی هــای علمــی و همچنیــن از باشــگاه

تولیــدی شــد و بــه دنبــال آن میــزان تخریــب آالیندههــا

خاطــر حمایــت مالــی تقدیــر و تشــکر میگــردد.

افزایــش یافــت.

در pHهــای بــاال تشــکیل رادیکالهــای هیدروکســیل
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شکل  -6حذف  CODبا زمان در شرایط بهینه ( pHبرابر با  60 mg/L ،9از ترفتالیکاسید 8/6 mg/L ،از غلظت ازون).

1396  آذر و دی،96 شماره

160

مراجع
[1]. Xiao J., Xie Y. and Cao H., “Organic pollutants removal in wastewater by heterogeneous photo catalytic
ozonation,” Chemosphere Vol. 121, pp. 1–17, 2015.
[2]. Song S., Xia M., He Z., Ying H., Lu B. and Chen J., “Degradation of p-nitrotoluene in aqueous solution by
ozonation combined with sonolysis,” J Hazard Mater, Vol. 144, pp. 532−537, 2007.
[3]. Zareen K. and Anjaneyulu Y., “Influence of soil components on adsorption –desorption of hazardous organicdevelopment of low cost technology for reclamation of hazardous waste dumpsites,” J. Hazard Mater. B, Vol. 118,
pp.161−169, 2005.
[4]. Asaithambi P., Sajjadi B., Abdul Aziz A. R. and Wan Daud W. M. A. B., “Ozone (O3) and sono (US) based
advanced oxidation processes for the removal of color, COD and determination of electrical energy from landfill
leachate,” Sep. Purif. Technol. Vol. 172, pp. 442–449, 2017.
[5]. Cheng M., Zeng G., Huang D., Lai C., Xu P., Zhang C. and Liu Y., “Hydroxyl radicals based advanced oxidation
processes (AOPs) for remediation of soils contaminated with organic compounds: A review,” Chem. Eng. J. Vol.
284, pp. 582–598, 2016.
[6]. Thiruvenkatachari R., Kwon T. O., Jun J. C., Balaji S., Matheswaran M. and Moon S., “Application of several
advanced oxidation processes for the destruction of terephthalic acid (TPA),” J. Hazard Mater, Vol. 142, pp.
308–314, 2007.
[7]. Shafaei A., Nikazar M. and Arami M., “Photocatalytic degradation of terephthalic acid using titania and zinc
oxide photocatalysts: Comparative study,” Desalinantion, Vol. 252, pp. 8–16, 2010.
[8]. Shen J., Chen Z., Xu Z., Li X., Xu B. and Qi F., “Kinetics and mechanism of degradation of p-chloronitrobenzene
in water by ozonation,” J. Hazard Mater., Vol. 152, pp.1325–1331, 2008.
[9]. Gharbani P., Tabatabaii S. M. and Mehrizad A., “Removal of Congo red from textile wastewater by ozonation,”
Int. J. Environ Sci. Tech., Vol. 5, pp. 495−500, 2008.
[10]. Zhou H., Liu J., Xia H., Zhang Q., Ying T. and Hu T., “Removal and reduction of selected organic micropollutants in effluent sewage by the ozone-based oxidation processes,” Chem. Eng J., Vol. 269, pp. 245–254,
2015.
[11]. Diwani G. E., Rafie S. E. and Hawash S., “Degradation of 2,4,6-trinitrotoluene in aqueous solution by
Ozonation and multi-stage Ozonation biological treatment,” Int. J. Environ Sci. Tech, Vol. 6, pp. 6 19−628, 2009.
[12]. Panjeshahi M. H. and Ataei A., “Application of an environmentally optimum cooling water system design in
water and energy conservation,” Int. J. Environ. Sci. Tech., Vol. 5, pp. 251−262, 2008.
[13]. Shokri A., Mahanpoor K. and Soodbar D., “Degradation of Ortho-Toluidine in petrochemical wastewater by
Ozonation, UV/O3, O3/H2O2 and UV/O3/H2O2 processes,” Desal. Water Treat, Vol. 57, pp. 16473−16482, 2016.
[14]. Shokri A., “Degradation of 2-nitrophenol from petrochemical wastewater by ozone,” Russ. J. Applied Chem.
Vol. 88, pp. 2038–2043, 2015.
[15]. Elsousy K., Hussen A., Hartani K. and ElAila H., “Elimination of organic pollutants using supported catalysts
with hydrogen peroxide,” J. J. Chem., Vol. 2, pp. 97−103, 2007.

161

... حذف ترفتالیکاسید از

[16]. Tawabini B. and Zubair A., “Bromate control in phenol-contaminated water treated by UV and ozone
processes,” Desalination, Vol. 267, pp.16–19, 2011.
[17]. Muthukumar M., Sargunamani D., Selvakumar N. and Venkata Rao J., “Optimisation of ozone treatment for
colour and COD removal of acid dye effluent using central composite design experiment,” Dyes Pig. Vol. 63, pp.
127–134, 2004.
[18]. Gharbani P., Tabatabaii S. M. and Mehrizad A., “Removal of Congo red from textile wastewater by ozonation,”
Int. J. Environ Sci. Tech., Vol. 5, pp. 495–500, 2008.
[19]. Muthukumar M., Sargunamani D., Selvakumar N. and Rao V. J., “Optimization of ozone treatment for color
and COD removal of acid dye effluent using central composite design experiment,” Dyes Pigments, Vol. 63,
pp.127–134, 2004.
[20]. Shokri A. and Mahanpoor K., “Degradation of Ortho-toluidine from aqueous solution by the TiO2/O3 process,”
Int. J. Ind. Chem. Vol. 8, pp. 101–108, 2017.
[21]. Song S., Xia M., He Z., Ying H., Lu B. and Chen J., “Degradation of p-nitrotoluene in aqueous solution by
ozonation combined with sonolysis,” J. Hazard Mater., Vol. 144, pp. 532–537, 2007.
[22]. Gharbani P., Khosravi M., Tabatabaii S. M., Zare K., Dastmalchi S. and Mehrizad A., “Degradation of trace
aqueous 4-Chloro-2-nitrophenol occurring in pharmaceutical industrial wastewater by ozone,” Int. J. Environ. Sci.
Tech., Vol. 7, pp. 377–384, 2010.
[23]. Mehrizad A. and Gharbani P., “Application of central composite design and artificial neural network in modeling
of reactive blue 21 dye removal by photo-ozonation process,” Water Science Technol., Vol. 74, pp. 184–193, 2016.
[24]. Hamdi E.l., Najjar N., Touffet A., Deborde M., Journel R. and Leitner N. K. V., “Levofloxacin oxidation by
ozone and hydroxyl radicals: kinetic study, transformation products and toxicity” Chemosphere, Vol. 93, pp. 604–
611, 2013.
[25]. Ismail M., Khan H. M., Sayed M. and Cooper W. J., “Advanced oxidation for the treatment of Chlorpyrifos in
aqueous solution,” Chemosphere, Vol. 93, pp. 645–651, 2013.
[26]. Shokri A. “Investigation of UV/H2O2 process for removal of Ortho-Toluidine from industrial wastewater by
response surface methodology based on the central composite design,” Desal. Wat. Treat., Vol. 58, pp. 258–266,
2017.
[27]. Jung Y., Hong E., Kwon M. and Kang J. “A kinetic study of ozone decay and bromine formation in saltwater
ozonation: Effect of O3 dose, salinity, pH, and temperature,” Chem. Eng. J. Vol. 312, pp. 30–38, 2017.
[28]. Miao H., Cao M., Xu D., Ren H., Zhao M., Huang Z. and Ruan W., “Degradation of Phenazone in aqueous
solution with ozone: Influencing factors and degradation pathways,” Chemosphere, Vol. 119, pp. 326–333, 2015.

