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 مقدمه
 را آب گوناگون مصارف جهان، جمعیت افزون روز رشد 

 از و شودمی آن کمّیت افزایش به منجر که دهدمی افزایش

 صنعتی هايفعالیت افزایش موجب شهرنشینی توسعه دیگر طرف

 منابع به مختلف هايپساب و هافاضالب تخلیه کشاورزي، و

 آن کیفیت کاهش به منجر که شده سطحی هايآب پذیرنده

 زیست محیط آلودگی مهم عوامل از یکی هافاضالب. گرددمی

 و تصفیه آوري،جمع بهداشتی طریق به را آنها بایستی که هستند

هاي آلودگی .[1] برگرداند طبیعت در آب چرخه به مجددا

هاي تر از فاضالبتر و پیچیدههاي صنعتی متنوعحاصل از پساب

شهري است. زیرا همه ساله هزاران ترکیب جدید شیمیایی در 

شود و ورود مقادیر ناچیزي از این کار گرفته میصنایع به

هاي آب هاي صنعتی به جریانترکیبات از طریق پساب

نموده و زدودن  دهها را بسیار پیچیآبآلودگیمشکالت

ها با مشکالت زیادي مواجه ساخته است. به ها را از آبآلودگی

توان گفت بیشترین صدمات وارده به اجتماعات در جرات می

 گرددهاي صنعتی حاصل میحاضر از طریق تخلیه پسابحال

 در که ستا ايهپیچید تترکیبا داراي صنعتی يهابپسا. [2]

 يبیشتر همیتا هابپسا در نچهآ.میباشند ناشناخته اردمو بعضی

 ستا سنگین اتفلز و گانیسمهاوارمیکر ،لیآ ادمو رحضو دارد

 ازمینمایند  دیجاایست زمحیط ايبر را ديیاز تمشکال که

 به انمیتو صنعتی يهابپسا لیآ يهاهالیندآ جمله

و  لفنو، لیآ ادمو و لیفاتیکآ-ماتیکآرو يکربنهاروهید

 [.3] دکر رهشاا ییدارو تترکیبا

 و سوختی تمایعا سیلهو به مینیز یرز يهابآ منابع آلودگی

 هخیرذ زنمخا از هشد هار نفتی هاينکربرهید تمشتقا یگرد

 از استفاده با تبریز پتروشیمی استایرن پلی واحد پساب از نفتی هایحذف هیدروکربن

  2O2UV/H پیشرفته اکسیداسیون فرایند

 4ابراهیم فتایی ،3اسماعیل ناطقی ،2 عبدالحسین قاسمی، 1*علی علیشیري

 بازیافت پتروشیمی تبریز، تبریز، ایران. و شیمیست آزمایشگاه آب -هاي محیط زیستکارشناس ارشد آلودگی -1

 بازیافت پتروشیمی تبریز، تبریز، ایران. و رییس آزمایشگاه آب -شیمیکارشناس ارشد مهندسی  -2

 معاون مجتمع پتروشیمی تبریز، تبریز، ایران. -کارشناس ارشد مهندسی صنایع -3

  ایران.دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل،  -4

 استایرن و بنزن اتیل تولوئن، بنزن،) نفتی هايهیدروکربن برخی حذف بر UV/H2O2 پیشرفته اکسیداسیون فرایند اثر کار، این درچکیده:
 بررسی تکرار سه با تصادفی کامل طرح پایه بر فاکتوریل صورت به آزمایشی انجام با تبریز پتروشیمی استایرنپلی واحد خروجی پساب در( مونومر

و زمان ماند ( 11و  7، 4در سه سطح ) pH ی شاملشیآزما يفاکتورها .گردید نییتعهاي نفتی هیدروکربندر کاهش  2O2H نهیابتدا، غلظت به.شد
 اسیدي نسبت به قلیایی و خنثی هايpHدر  هاي نفتیهیدروکربنحذف میزان  نتایج نشان داد کهباشند. ساعت( می 2و  5/1، 5/1)سه سطح نیز در 

بنزن، راندمان حذف بیشترین افزایش یافت.  بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و استایرن مونومراست.  با افزایش زمان ماند، میزان حذف  بیشتر به مراتب
 افزایش زمان ماند میزان با .در فاضالب کاسته شد راندمان حذفاز  pHو با افزایش  حاصل شدچهار  pHدر  تولوئن، اتیل بنزن و استایرن مونومر

  بیشتري از فاضالب حذف گردید بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و استایرن مونومر

 تبریز.، فاضالب، پپتروشیمی هاي نفتی، هیدروکربن 2O2UV/H فرایندهاي اکسیداسیون پیشرفته،  واژه های کلیدی:

 Ali.alishiri@yahoo.com:علی علیشیري
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 ینا .[4] باشدمی يجد و شایع محیطی یستز مشکل یک  نفتی

 یلنزا يمرهاویزا و نبنز تیل،اتولوئن ن،بنز شامل غلبا تترکیبا

 داراي و كخطرنا ربسیا کهده بونفتی  يهانکربوروهید کل و

 هايروش .[5] باشندمی یکیژبیولو تجمع ناییاتو و باال سمیت

 کار به مقاوم آلی مواد حاوي هايپساب تصفیه براي مختلفی

 وسیله به معموالً هاي نفتیتجزیه هیدروکربن. شودمی برده

 آنها جمله از که گیردمی صورت شیمیایی فیزیکو هايروش

 کرد اشاره( AOPs) پیشرفته اکسیداسیون فرآیندهاي به توانمی

 نیاز بیشتري زمان به معموالً بیولوژیکی تجزیه آنجاییکه از. [6]

 ايدوره هايپدیده و دما تغییرات تاثیر تحت معموالً و دارد

 و سطحی جذب روشهاي و گیردمی قرار سمّی هايآلودگی

 فرایندهاي اغلب بنابراین شوندمی تمام گران بسیار یونی تبادل

 در فرایندها مؤثرترین از یکی عنوان به پیشرفته اکسیداسیون

 .[7]دشونمی معرفی مقاوم ترکیبات تجزیه

 بخش تجربی
مونومر در  استایرن و بنزن اتیل تولوئن، منبع اصلی بنزن،

 استایرن مونومر و پلی استایرن هافاضالب پتروشیمی تبریز واحد 

 2O2UV/Hاست. لذا در این تحقیق، اثر اکسیداسیون پیشرفته 

-پلی   واحد فاضالب خروجی  هاي نفتیروي میزان هیدروکربن

گیري از فاضالب در مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونهاستایرن 

صورت گرفته و آنالیز گردید. مشخصات  21/5/1334تاریخ 

براي  است. ارائه شده 1فاضالب در تاریخ مذکور در جدول 

لیتر از  2)به عنوان متغیر ثابت( مقدار  2O2Hتعیین مقدار بهینه 

، 211، 111، 51عدد بشر اضافه گردیده و مقادیر  6فاضالب در 

هاي مورد نظر اعمال در ظرف ppm 2O2H 511و  411، 311

 اتیل تولوئن، در این آزمایش جهت کاهش میزان بنزن، گردید.

و زمان   2O2H ،pHسه فاکتور  مونومر فاضالب،  استایرن و بنزن

 2O2Hماند در نظر گرفته شد. بدین ترتیب که ابتدا میزان بهینه 

هاي نفتی شناسایی گردید، سپس با اعمال در کاهش هیدروکربن

)متغیر ثابت( در بشرهاي آزمایشگاهی،  2O2Hغلظت بهینه 

 2 و 5/1 ،5/1) ماند زمان و( 11 و 4، 7) pHسطوح فاکتورهاي 

ساعت( )متغیرهاي تصادفی( در سه تکرار روي فاضالب اعمال 

، pHو تنظیم 2O2H (411 ppm )افزودن مقدار بهینه  از بعد شد.

 المپ یک و گرفتند قرار 111×151 ابعاد به هودي زیر بشرها

UV 55اي کم فشار جیوه ( واتUV-C به طول ،) mm313  و به

و شدت تابش  nm 254، طول موج 221-241، ولتاژ mm 26قطر
2ws/cmµ 51111 ،فاصله به cm 11 جاسازي بشرها، سطح از 

 یعنی اشعه، برگشت  و UV اشعه خروج از جلوگیري جهت. شد

. شد پوشانده آلومینیومی فویل با هود دور ها،المپ بهینه کارکرد

 استایرر برقی همزن توسط بشرها داخل محلول آزمایش طول در

بعد از تنظیم سطوح مختلف . شد زده هم به یکنواخت سرعت با

pH هاي با استفاده از محلولNaOH  یک نرمال وHCl 5/1 

 ماند هايدر زمانهاي مرك تهیه شده بودند، نرمال که از محلول

 گرفت.  صورت بشرها از گیرينمونه شده، تعیین

 GCدستگاه هاي نفتی از گیري میزان هیدروکربنبراي اندازه

 استفاده شد. در این دستگاه CHROMPAK–CP90012مدل  

و   mm25/1، و قطرm51با طول  CP-FFAPستون آنالیتیکال 

و گاز حامل  FIDبا دتکتور  µm12/1ضخامت فاز ساکن 

محلول استاندارد، مخلوطی از بنزن، تولوئن، باشد. نیتروژن می

از  pmm51هاي لظتغد که با اتیل بنزن و استاریرن مونومر بو

تهیه، و در دماي  Merckساخت شرکت  %33مواد با خلوص 

C˚4   نگهداري شد. حالل هگزان و استاندارد داخلی ارتو زایلن

تهیه گردید. همچنین آب مقطر دوبار یون  Merckنیز با مارك 

  زدایی شده در تمام مراحل آزمایش به کار گرفته شد.

از نمونه را توسط پیپت حبابدار به یک قیف  cc 11مقدار

جداکننده منتقل، و سپس مخلوط حالل استخراج کننده حاوي 

رم ارتوزایلن به داخل نمونه ریخته شده و فرصت گمیلی 1144/1

کافی براي استخراج و جدا شدن کامل فاز آبی و آلی داده شد. 

میکرولیتر سپس  دو فاز از هم جدا شده، و فاز آلی با حجم یک 

در این  شود.تزریق، و کروماتوگرام آن رسم می GCبه دستگاه 

 39/33اندازه گیري، از گاز حامل نیتروژن با خلوص باال %

 cm/s 31شود و فلوي عبوري گاز حامل در ستون استفاده می

باشد. از آنجاییکه درجه حرارت موثرترین پارامتر در بهبود می

زي است، لذا برنامه دمایی زیر جداسازي در کروماتوگرافی گا

درجه  21هاي ، با  گامC 51˚به کار گرفته شد: دماي اولیه ستون 

رسیده، به مدت ده دقیقه در  C˚211در دقیقه به دماي  سلسیوس
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و دماي  C˚ 311شود. دماي محفظه تزریق این دما نگهداشته می

FID  دستگاه˚C251 باشد. از آنجاییکه از مساحت زیر پیک می

شود، بایستی جهت حذف براي محاسبات کمی استفاده  می

خطاي حاصل از حجم و نحوه تزریق، از استاندارد داخلی زایلن 

 طرح پایه بر فاکتوریل صورت به هاداده تجزیه استفاده کرد.

 این در شد. انجام SAS افزار نرم بوسیله (CRD) تصادفی کامل

 دانکن ايدامنه چند آزمون از هامیانگین مقایسه منظور به تحقیق،

 .شد استفاده %5 احتمال سطح در
استایرن پتروشیمی خروجی واحد پلیمشخصات فاضالب  -1جدول

 .تبریز
 ماده میزان

312ppm COD 

29.91 ppm بنزن 

14.26 ppm تولوئن 

166.35 ppm اتیل بنزن 

105.96 ppm استایرن مونومر 

9 pH 

272 ppm TDS 

Nil PO4
3- 

 

 نتایج و بحث
پراکسید نقش مهمی در فرآیند هیدروژن غلظت اولیه 

کند. براي دستیابی به بیشترین میزان حذف اکسیداسیون بازي می

 2O2Hدر غلظت بهینه افزوده گردد. افزودن  2O2Hها باید آالینده

ها بیشتر از غلظت بهینه موجب بهبود حداکثر حذف آالینده

از دو جنبه  هیدروژن پراکسید ینه . تعیین غلظت به[9]گردد نمی

از منبع  هیدروژن پراکسید حائز اهمیت است، اول اینکه تهیه 

گردد، می خارجی با غلظت باال موجب افزایش هزینه فرآیند

تواند می هیدروژن پراکسید دوم اینکه افزایش بیش از اندازه 

موجب تشکیل رادیکال کم فعال هیدروکسیل شود و بازده 

سیداسیون را کاهش دهد. از طرفی، باقی ماندن فرآیند اک

خواهی در آب موجب افزایش اکسیژنهیدروژن پراکسید 

 .[3]گردد ( میCODشیمیایی )

 هیدروژن پراکسید  مختلفهاي غلظت اثرنتایج حاصل از 

هاي نفتی بعد از هیدروکربندر حذف  جهت تعیین شرایط بهینه

ائه شده ار 2جدول در  هیدروژن پراکسید یک ساعت اعمال 

سرعت  ppm 411است. با افزایش غلظت ماده اکسیدکننده تا 

-می  افزایش  ي نفتیهاانجام واکنش و میزان حذف هیدروکربن

بطوریکه در این غلظت، بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و استایرن یابد. 

رسید.  ppm 72/43و  63/69، 31/5، 23/12مونومر به ترتیب به 

حذف  راندمان، ppm 511به  2O2Hدر حالیکه با افزایش غلظت 

 ppm 411افت نشان داد. بنابراین، غلظت  ي نفتیهاهیدروکربن

بنزن، به عنوان شرایط بهینه براي حذف  هیدروژن پراکسید 

 در نظر گرفته شد. تولوئن، اتیل بنزن و استایرن مونومر
در فاضالب خروجی  های نفتیمیانگین میزان هیدرو کربن -2جدول 

های مختلف     تحت غلظت استایرن پتروشیمی تبریز،واحد پلی

H2O2جهت تعیین شرایط بهینه. درمدت یک ساعت 
 غلظت 

2O2H(ppm) 
 میزان تولوئن میزان بنزن

استایرن  اتیل بنزن

 مونومر

15 59/24 73/11 37/136 61/97 

155 26/23 13/11 79/129 26/92 

255 16/21 37/3 11/117 53/74 

955 14/17 17/9 91/34 42/61 

055 23/12 31/5 63/69 72/43 

155 79/15 46/7 41/97 57/55 

بنزن، تولوئن، رسد علت افزایش سرعت حذف به نظر می     

 ppm 411تا 2O2Hا افزایش غلظت ب اتیل بنزن و استایرن مونومر

این غلظت و ماده اکسیدکننده در بر  UVبهتر امواج  اثربه دلیل 

باشد نقش مهمی در هاي هیدروکسیل میتولید رادیکال

اکسیداسیون مواد آلی دارد. به عبارتی با افزایش غلظت 

همان نسبت تولید رادیکال به ppm 411تا  هیدروژن پراکسید 

هیدروکسیل افزایش یافته که خود عاملی براي اکسیداسیون 

نزن، تولوئن، ببیشتر مواد آلی است. دلیل افت سرعت حذف 

را  ppm 411هاي باالتر از در غلظت اتیل بنزن و استایرن مونومر

هاي باال بر توان به اثر معکوس ماده اکسیدکننده در غلظتمی

-غلظت  در  2O2Hسرعت حدف ماده آلی نسبت داد. به عبارتی، 

کند و می     وان مصرف کننده رادیکال آزاد عملهاي باال به عن

مکاران دهد. دانشور و هآزاد را کاهش میغلظت رادیکال 

نشان  2O2UV/Hدر خصوص حذف مواد آلی با استفاده از ، [11]

بر میزان حذف مواد آلی  هیدروژن پراکسید دادند که با افزایش 

گردد. آنها دلیل این امر را چنین ذکر کردند که این افزوده می
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-ي رادیکالهاي باالتر به عنوان یک رباینده براماده در غلظت

 کند.هاي هیدروکسیل عمل می

 ي حاصل از این آزمایشهانتایج تجزیه واریانس داده

 بنزن،و زمان ماند بر میزان  pHاثر  نشان داد که (3)جدول 

 pH. اثر متقابل  استدار معنیمونومر  استایرن و بنزناتیل تولوئن،

    ود. سرعت بدار ت معنیابراي این صفنیز زمان ماند × 

به صورت  pHمحیط وابسته است و  pHهاي شیمیایی به واکنش

گذارد. در می اثرمستقیم و غیرمستقیم بر اکسیداسیون مواد 

بر تولید  اثراز طریق  pHهاي اکسیداسیون شیمیایی نیز واکنش

 .[11]گذارد می اثررادیکال هیدروکسیل بر راندمان اکسیداسیون 
های مربوط به میزان هیدروکربن داده نتایج تجزیه واریانس -9جدول 

و  pHسطوح مختلف  اثرتحت واحد پلی استایرن های نفتی در فاضالب 

 های ماندزمان

 منابع تغییر
درجه 

 آزادي

 میانگین مربعات

 استایرن مونومر اتیل بنزن تولوئن بنزن

pH 2 **33/34 **53/3 **16/215 **67/13 

 13/1111** 35/3613** 31/35** 11/162** 2 زمان ماند

pH× 22/1* 21/9** 51/1** 95/6** 4 زمان ماند 

 41/1 94/1 149/1 157/1 19 اشتباه آزمایشی

ضریب تغییرات 

(CV%) 
 72/2 54/5 32/2 91/4 

 %1. معنی دار در سطح احتمال **

بنزن بیشترین و کمترین میزان هاي مختلف ماند در زمان

 pH(. به عبارتی، در 1باشد )شکل می 4و  11هاي  pHمتعلق به 

به  بنزنهاي اسیدي نسبت به قلیایی و خنثی میزان درصد حذف 

اسیدي  pHدر شرایط  بنزننسبت بیشتر است. این افزایش حذف 

در این  این مادهتوسط  UVب بهتر امواج ذتوان به امکان جرا می

راندمان فرآیند اکسیداسیون شیمیایی  شرایط نسبت داد.

2O2H/UV  ها در ترکیبات حذف کننده مانند کربنات اثرتحت

اثر  هاي اسیدي pHدر . [12]یابد شرایط قلیایی کاهش می

است. عالوه  OH°بر  OHبسیار بیشتر از  OH°بر  +Hتهاجمی  

نیز به صورت گاز از محیط  2COهاي اسیدي،  pHبر این، در 

شود. در صورتیکه در محیط قلیایی با تشکیل آب خارج می

هاي ها، موجب از بین رفتن رادیکالعواملی مانند کربنات

با افزایش زمان ماند میزان بنزن  .[13]شود می  هیدروکسیل 

هاي مختلف به طور معنی داري کاهش یافت )شکل  pHتحت 

 انجام در مؤثر عوامل از یکی واکنش مناسب زمان (.1

 میزان زمان، گذشت با است. پیشرفته فرایندهاي اکسیداسیون

 بیشتر پراکسیدهیدروژن تجزیه از ناشی حد واسط محصوالت

 بیشتر محیط در هیدروکسیل رادیکال تولید و در نهایت شده

 .[14]یابد می افزایش فرایند بنابراین بازده و شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استایرن پتروشیمی خروجی واحد پلیمیزان بنزن در فاضالب  -1شکل 

 .و زمان های مختلف  ماند pHدر تبریز 

متعلق به  ، اتیل بنزن و استایرن مونومرتولوئن قادیرکمترین م

pH مربوط به  ادیرچهار و دو ساعت زمان ماند و بیشترین مقpH 

با افزایش  (.4و  3، 2 هاي)شکل بودده و نیم ساعت زمان ماند 

 تولوئن، اتیل بنزن و استایرن مونومر در زمان ماند، میزان حذف

اي که توسط یابد. در مطالعهخروجی فاضالب افزایش می

 DCE-1,2روي تجزیه فتوشیمیایی  [15]اسپنووسکی و همکاران 

گرم در لیتر از  211هاي حدود در غلظتکلرواتان( دي-2و1)

هاي پتروشیمی انجام گرفت نشان داد که زمان ماند فاضالب

ها حذف ندهساعت الزم است تا تمام آالی 24-3بسیار طوالنی 

موجب   2O2Hهمراه با  UVگردد. همچنین ترکیبی از تابش 

به تنهایی  2O2Hدر مقایسه با کاربرد  DCE-1,2بهبود تجزیه 

به دو رادیکال  هیدروژن پراکسید اسیدي شدن محیط  گردید.

هیدروژن  اثرو به همین دلیل میزان [ 16]هیدروکسیل تجزیه شده 

یابد. افزایش می ي نفتیهابراي حذف هیدروکربن پراکسید

توانند با واکنش ترکیباتی نظیر فسفاتها، سولفاتها و کلرایدها می

هاي اکسیداسیون در فرآیند مانع از واکنش °OHبا رادیکال 

2O2H/UV کربناتها در رقابت با ها و بیشوند. کربنات

کنند و از این عمل می  OH°ها در طی واکنش با هیدروکربن

الکادسال و  [.16]شوند کاهش غلظت آنها میجهت موجب 
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محیط را براي افزایش راندمان  pHبهترین  [71]همکاران 

2O2UV/H  4در حذف مواد رنگی-pH=3  .گزارش نمودند

هاي هاي قلیایی به دلیل کاهش رادیکالبنابراین، در محیط

-هیدروکربن در حذف 2O2UV/Hهیدروکسیل کارآیی فرآیند 

 تجزیه روي بر اي کهدر مطالعه یابد.کاهش می ي نفتیها

 با يصددر 93 کاهش کثراحد گرفت رتصو فتوشیمیایی

 .[91]حاصل شد   2O2UV/H از دهستفاا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
استایرن در فاضالب خروجی واحد پلیمیزان تولوئن  -2شکل 

و زمان های مختلف  ماند pHدر پتروشیمی تبریز 

pH

2O2UV/H

 ppm

pH

pH

pH

pH

[13 ]

2O2UV/HpH2O2H

mg/L

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

استایرن در فاضالب خروجی واحد پلیمیزان اتیل بنزن  -9شکل 

و زمان های مختلف  ماند pHدر پتروشیمی تبریز 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
استایرن در فاضالب خروجی واحد پلیمیزان استایرن مونومر  -0شکل 

و زمان های مختلف  ماند pHدر پتروشیمی تبریز 

راندمان حذف هیدروکربنهای نفتی فاضالب خروجی واحد  -0جدول 

 مختلفاستایرن پتروشیمی تبریز تحت تیمارهای آزمایشی پلی
 استایرن مونومر اتیل بنزن بنزن تولوئن pH زمان ماند

5/1 

4 39/65 56/43 23/67 11/79 

7 71/57 17/37 26/64 16/75 

11 16/59 53/32 13/61 96/74 

5/1 

4 63/63 52/52 31/73 42/31 

7 61/66 71/43 91/77 33/99 

11 91/67 31/47 37/74 63/99 

2 

4 72/35 77/73 23/31 43/37 

7 35/92 19/61 92/96 17/36 

11 31/93 21/57 67/95 13/36 
 

 نتیجه گیری 

 راندمان ppm 411 تا اکسیدکننده ماده غلظت با افزایش

 افزایش  حذف

 ،511ppm به 2O2H غلظت افزایش با حالیکه در. یافت
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 ppm 411 غلظت بنابراین،. داد نشان افت حذف راندمان

 حذف براي بهینه شرایط عنوان به هیدروژن پراکسید

 میزان .شد گرفته نظر در

 هايpHدر حذف

 افزایش با بود. بیشتر مراتب به خنثی و قلیایی به نسبت اسیدي

 استایرن و بنزن اتیل تولوئن، بنزن، حذف میزان ماند، زمان

 ماده یک و UVاستفاده از ن، یبنابرا .یافت افزایش مونومر

 حذف در موثري روش 2O2H مانند مناسب اکسیدکننده

-می مانند بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و استایرن مونومر یهایآالینده

 باشد.
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Abstract:  

In this work, the effect of using UV/H2O2 advanced oxidation process on the removal of some 

of petroleum hydrocarbons (benzene, toluene, Ethyl benzene, styrene monomer) from 

wastewater of poly styrene unit of Tabriz petrochemical was investigated with an experiment 

as factorial based on complete randomized design with three replications. Firstly, optimum 

concentration of H2O2 was determined in reduction of petroleum hydrocarbon. Experimental 

factors included pH in three levels (4, 7 and 10) and time of application in three levels (0.5, 

1.5 and 2 hours). The results showed that petroleum hydrocarbon removal content under 

acidify pH was more than that under neutral and alkaline condition. Increasing time of 

application, benzene, toluene, Ethyl benzene, styrene monomer removal content increased. 

The highest benzene, toluene, Ethyl benzene, styrene monomer removal efficiency were 

determined under pH=4 and with increasing in pH the removal efficiency were decreased. 

Increasing in time of application caused the higher removal of benzene, toluene, Ethyl 

benzene, styrene monomer removal content. 

; Petroleum hydrocarbons; Wastewater; Tabriz petrochemical.2O2AOPs; UV/HKeywords:  
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