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خالصه
با توجه به محدود بودن منابع آب و گسترش روزافزون واحدهای صنعتی ،افزایش تولید فاضالبهای صنعتی و آلوده شدن منابع آب از معضالت اجتماعی
و اقتصادی محسوب میشود .به دلیل اثرات سوء تخلیه پسابهای رنگی بر محیط زیست ،تصفیه اینگونه پسابها اجتنابناپذیر است .روشهای معمول
تصفیه شیمیایی و بیولوژیکی قادر به تصفیه این پسابها نیستند.روشهایی که طی تحقیقات ،توانایی تجزیه این ترکیبات سمّی و یا سختتجزیهپذیر را دارند،
تحت عنوان فرایندهای اکسایش پیشرفته ،ارائه شدهاند.فرآیندهای فنتون و شبه فنتون هتروژن ،در سالهای اخیر جهت غلبه بر معایب فرآیندهای هموژن
مورد بررسی قرار گرفتهاند .در راکتور بستر سیال ،ذرات کاتالیست به صورت معلق در داخل سیال قرار میگیرند و واکنشگرها در برخورد با ذرات سیالی
شده ،واکنش مورد نیاز را انجام میدهند.در این راکتورها ،محتویات داخل راکتور به خوبی با یکدیگر مخلوط میشوندو بنابراین سرعت انتقال جرم و انتقال
حرارت باالست و شرایط الزم برای انجام عملیات در مقیاس صنعتی نیز مناسب است .در این مطالعه کارایی راکتور بستر سیال در حذف مواد رنگزا ،با
استفاده از فرایندهای فنتون و شبه فنتون در حضور ذرات کاتالیست جامد مورد بررسی قرار گرفته است .بر اساس تحقیقات انجام شده ،استفاده از راکتور
بستر سیال برای حذف مواد رنگزای آلی از پسابها ،نتایج خوبی دربرداشته و میتواند به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی به صنعت معرفی شود.
کلمات کلیدی :راکتور بستر سیال ،مواد رنگزا ،فنتون هتروژن ،شبه فنتون هتروژن

.1

مقدمه

تولید جهانی و استفاده از ترکیبات شیمیایی در چند دهه اخیر بهطور قابل توجهی افزایش یافته است .هزاران ترکیب شیمیایی وارد محیطزیست میشوند که
بسیاری از آن ها در برابر تجزیه بیولوژیکی مقاوم هستند .به منظور جلوگیری از آلودگی آب و محیط زیست به وسیله پسابهای حاوی مواد آالینده باید
راه کارهایی برای تصفیه و استفاده مجدد از آن ها اتخاذ کرد .در حال حاضر تأمین آب بهداشتی به یکی از مشکالت اصلی جامعه جهانی تبدیل شده است.
دانشمندان در قرن بیستم با مطالعه عملیات تصفیه آب و فاضالب و مشاهده کمبودهای روشهای رایج ،درصدد ابداع روشهای نوین تصفیه به منظور افزایش
بازدهی روشهای قبلی و حذف آالیندههایی که با روشهای سنتی قابل حذف نبودند برآمدهاند [.]1روشهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی متعددی برای
حذف انواع آالیندهها از جمله آالیندههای رنگزا از پسابها به کار برده شده است [ . ]2ابداع و استفاده از فرآیندهای اکسایش پیشرفته ( Advanced Oxidation
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 )Processesتحول عظیمی در حذف آالیندههای محیط زیست به وجود آورده است ،چنانچه فعالیتهای علمی و صنعتی انجام شده در این زمینه و تالش برای
کارآمدتر کردن این روش بیانگر این موضوع میباشد [.]3

.2

مواد رنگزا

مواد رنگزا در بسیاری از صنایع همچون کاغذ ،پالستیک ،مواد غذایی ،مواد آرایشی ،نساجی و رنگرزی مورد استفاده قرار میگیرند [.]4گزارش شده است که
به علت عدم تثبیت مناسب مولکولهای رنگرزی ،حدود  21-11درصد این رنگها وارد پساب صنایع میشوند [ .]6 ,5مواد رنگزای شیمیایی که در این صنایع
به کار میرود؛ دارای خطرات بالقوهای از جمله سرطانزایی و جهشزایی برای انسان میباشند .به عالوه نفوذ رنگهای متفاوت به آبهای سطحی و زیرزمینی
باعث رنگی شدن منابع آبی میشود [ .]11-7با تخلیه ترکیبات رنگزا در آبهای پذیرنده ،میزان اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی آب افزایش مییابد .رنگها
همچنین مانع انتقال کامل نور به داخل آب شده و در نتیجه موجب کاهش عمل فتوسنتز میشوند و متعاقب آن اکسیژن محلول در آب را کاهش میدهند [-11
 .]14با توجه به مضرات ذکر شده حذف مواد رنگزا از اینگونه پسابها ضرورت خاصی خواهد داشت.

.3

روشهای تصفیه آلودگیهای آلی

روشهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی مختلفی برای حذف مواد رنگزا از پسابهای دارای ترکیبات رنگی مورد استفاده قرار گرفته است .تکنیکهای فیزیکی-
شیمیایی شامل :فیلتراسیون غشایی ،کواگوالسیون /فلوکوالسیون ،رسوبدهی ،جذب سطحی ،تعویض یونی ،الکترولیز ،اکسایش پیشرفته و احیای شیمیایی
میباشد .به طور کلی هر یک از روشها محدودیت هایی دارند و غالباً استفاده از یک فرآیند برای حذف کامل ماده رنگزا کافی نیست؛ بنابراین راهکارهای
حذف ماده رنگزا اغلب به صورت ترکیبی از روشهای گوناگون است [.]16 ,15
اکثر مواد رنگزای مورد استفاده صنایع نساجی به دلیل ایجاد کمپلکس های قوی ،از نظر بیولوژیکی غیرقابل تجزیه بوده و فرآیندهای تصفیه متداول
فاضالب مانند جذب سطحی ،انعقاد و لختهسازی [ ،]17شناورسازی و فرآیندهای غشایی [ ]11روش مؤثری برای حذف آنها محسوب نمیگردد .از طرفی این
روشها قادر به تخریب این ترکیبات نبوده و فقط می توانند این ترکیبات را از یک فاز به فاز دیگر منتقل کنند و منجر به آلودگیهای ثانویه محیطی میشوند
[ .]21 ,11استفاده از روشهای لختهسازی با استفاده از یونهای Al ،Feو  Mgبرای حذف رنگها از پسابها نیز بسیار رایج است؛ ولی عوامل گوناگونی سبب
شده است تا محققان به دنبال روشهای جدیدتری برای حذف این نوع آالیندهها باشند [ .]21 ,15امروزه فرآیندهای اکسایش پیشرفته به علت کارایی باال و عدم
ایجاد آلودگیهای ثانویه بسیار مورد توجه قرار گرفته و برای حذف انواع مختلفی از آالیندهها از قبیل مواد رنگزا مورد استفاده قرار میگیرند [.]22

.4

فرآیندهای اکسایش پیشرفته

روش اکسایش شیمیایی به مفهوم اکسید کردن ترکیبات آلی به سایر ترکیبات مانند دیاکسید کربن ،آب و دیگر ترکیبات بیضرر است .این عمل میتواند با
اکسیدکنندههای مختلفی مانند معرف فنتون (پراکسید هیدروژن فعال شده با نمکهای آهن ( ،))IIازون یا کلرین انجام گیرد .در اکثر موارد عامل اکسیدکننده،
پراکسید هیدروژن می باشد که به علت پایداری در شکل خالص ،نیاز به فعال شدن دارد .مواد مختلفی مانند نمکهای آهن ( ،)IIازن و اشعه  UVمیتوانند به
این منظور به کار روند .مطالعات اخیر نشان میدهد که روش فنتون (پراکسید هیدروژن فعال شده با نمکهای آهن ( ))IIبرای اکسایش پسابهایی که تصفیه
بیولوژیکی آنها مشکل است ،بسیار مناسب میباشد [.]4
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در بعضی منابع ،این فرآیند به عنوان فرآیندی که همراه با تولید رادیکالهای بسیار فعال هیدروکسیل و سولفات [ ]23میباشد و پتانسیل باالیی برای
اکسایش ترکیبات آلی دارد ،تعریف شده است .به خاطر ظرفیت اکسایش باالی رادیکالهای هیدروکسیل ( 2/1ولت) ،در اغلب فرآیندهای اکسایش پیشرفته،
رادیکال  OH°با روشهای مختلف تولید میشود که با تلفیق آنها میتوان عالوه بر افزایش تولید رادیکال هیدروکسیل ،سرعت اکسایش را بهبود بخشید [-24
 .]26در این روش در نتیجه واکنش  H2O2با یونهای فرو و فریک رادیکالهای فعال هیدروکسیل ( )OH°به صورت زیر تولید میشوند [:]27

()1

𝐹𝑒 2+ + 𝐻2 𝑂2 → 𝐹𝑒 3+ + 𝐻𝑂 ° + 𝐻𝑂 −

()2

𝐹𝑒 3+ + 𝐻2 𝑂2 → 𝐹𝑒 2+ + 𝐻𝑂2 ° + 𝐻 +

()3

𝐹𝑒 3+ + 𝐻𝑂𝑂° → 𝐹𝑒 2+ + 𝑂2 + 𝐻 +

رادیکالهای هیدروکسیل تولید شده ،به ترکیبات آلی حمله میکنند و منجر به تجزیه ترکیبات آلی میشوند.
𝑂 𝑅 − 𝐻 + 𝐻𝑂 ° → 𝑅° + 𝐻2

()4

رادیکالهای آلی تولید شده در اثر واکنش با  ،O2رادیکالهای پراکسیل را ایجاد میکنند ،حد واسطهای رادیکالهای حاصله یک سری از واکنشهای
تخریبی زنجیری را آغاز مینمایند به طوری که در نهایت منجر به تبدیل آالیندههای آلی به دیاکسید کربن و سایر مواد بیضرر میشوند [.]27
𝑡𝑐𝑢𝑑𝑜𝑟𝑝 → 𝑅° + 𝑂2 → 𝑅𝑂2 °

()5

امروزه استفاده از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از رادیکالهای سولفات (  )𝑆𝑂4 −°که از پرسولفات (  )𝑆2 𝑂8 2−و یا پراکسی مونوسولفات
(  )𝐻𝑆𝑂5 −تولید میشود ،به عنوان روش مناسب دیگری برای حذف ترکیبات مقاوم در برابر تجزیه بیولوژیکی محسوب میشود .رادیکالهای سولفات را
می توان با حرارت دادن ،روش فتوشیمیایی ،رادیولیز و با تجزیه اکسایش-کاهش از پرسولفات و پراکسی مونوسولفات تولید کرد .واکنشهای انجام یافته در
طی فرآیند را به صورت زیر میتوان نوشت:

()6

𝑆𝑂4 −° + 𝑅𝐻2 → 𝑆𝑂4 2− + 𝐻 + + 𝑅𝐻 °

()7

𝑅𝐻 ° + 𝑆2 𝑂8 2− → 𝑆𝑂4 2− + 𝐻 + + 𝑅 + 𝑆𝑂4 −°

()1

𝑆𝑂4 −° + 𝐻2 𝑂 → 𝐻𝑆𝑂4 − + 𝑂𝐻 °
𝐻𝑆𝑂4 − → 𝐻 + + 𝑆𝑂4 2−

()1
1

𝑂𝐻 ° +𝑆2 𝑂8 2− → 𝐻𝑆𝑂4 − + 𝑆𝑂4 −° + 𝑂2

()11

2

ال بیاثر هستند و آالینده محسوب
همانطور که در واکنشهای فوق دیده میشود ،یونهای سولفات به عنوان محصوالت نهایی تولید میشوند و عم ً
نمیشوند [.]21
اگر در واکنش های فنتون و شبه فنتون از نمک فلزات به عنوان کاتالیست استفاده شود ،فرآیند مذکور به عنوان فرآیند هموژن تعریف میشود؛ این
فرآیند معایبی دارد که به عنوان نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
.1

دشوار بودن بازیابی کاتالیست

.2

امکان انجام فرآیند در  pHهای اسیدی و در بازه محدود ()2/5 -4

.3

تشکیل لجن هیدروکسید آهن در مقادیر  pHباالتر از  4و لزوم حذف آن در فرآیند فنتون

با استفاده از انجام واکنش در حضور کاتالیستهای جامد به صورت فرآیند هتروژن میتوان بر مشکالت ذکر شده غلبه کرد [.]22
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.5

راکتورهای کاتالیستی

این راکتورها به سه دسته زیر تقسیم میشوند:
الف -راکتور کاتالیستی سیال -جامد
در این راکتور ،کاتالیست در یک بستر ثابت قرار دارد و واکنشدهندهها از درون آن عبور داده میشوند .این راکتور معموالً به صورت استوانهای
بزرگ و مجهز به پوشش مناسب جهت تأمین گرمایش یا سرمایش مورد نیاز ساخته میشود.
ب -راکتور کاتالیستی بستر متحرک
در این راکتور ذرات کاتالیست بر اثر نیروی وزن دارای سقوط آرامی در سیال میباشند .این ساز وکار منجر به ایجاد بستری متحرک و پویا در درون
راکتور میشود .عبور واکنشدهندهها از چنین بستری فرصت الزم را برای واکنشهای کندتر مهیا میسازد [.]21
ج -راکتور کاتالیستی بستر سیال
در این راکتور به علت سرعت باالی سیال ،کاتالیست به صورت معلق درآمده و با واکنشدهندهها در تماس قرار میگیرند و واکنش مورد نظر انجام
میشود[ .]31زمانی که جریان سیال از سیستم عبور نمیکند ،ذرات کاتالیست به سمتپائین راکتور سقوط میکنند و در اثر ورود جریان از پایین راکتور ،به صورت
سیالی در میآیند که به آن راکتور بستر سیال میگویند[ . ]31در راکتور بستر سیال همانند راکتور مخلوط شونده ،محتویات داخل راکتور اگرچه هتروژن
می باشند ،ولی به خوبی با یکدیگر مخلوط شده و باعث توزیع یکنواخت دما در تمام نقاط راکتور میگردند [ .]31به دلیل توزیع مناسب حرارت در داخل این
راکتورها مشکل نقاط داغ وجود ندارد .به دلیل ظرفیت باال و کنترل حرارت خوب ،این نوع راکتورها ،کاربرد صنعتی زیادی پیدا کردهاند.
مزایای راکتورهای بستر سیال
 -1جریان مالیم و مایع مانند ذرات اجازه میدهد که عملیات به صورت اتوماتیک و به طور ساده کنترل شود.
 -2اطمینان از اختالط سریع جامدات باعث ایجاد شرایط یکنواخت و جلوگیری از ایجاد نقاط داغ میشود.
 -3در مقابل تغییرات سریع به آرامی عکسالعمل نشان میدهد.
 -4حرارت تولید شده یا مورد گردش ذرات جامد بین دو بستر سیال امکان برداشت یا اضافه کردن مقدار زیاد نیاز راکتورهای بزرگ را فراهم میکند.
 -5برای عملیات در مقیاس بزرگ مناسب هستند.
 -6در مقایسه با سایر روشهای تماس ،سرعت انتقال جرم و حرارت باال میباشد.
 -7شدت انتقال حرارت باال میباشد ،در نتیجه سطح انتقال حرارت کمتری نیاز است [.]32
معایب راکتورهای بستر سیال
 -1زمان اقامت دانههای جامد کاتالیست متفاوت است .این موضوع به علت مخلوط شدن ذرات در بستر و خروج تصادفی آنها میباشد که باعث
غیریکنواخت شدن ذرات کاتالیست و در نتیجه آن کم شدن بهره عملکرد میشود.
 -2ذرات شکننده ،خرد شده ،توسط جریان خروجی به خارج از راکتور حمل میشوند که بایستی جایگزین شوند.
 -3خوردگی لولهها و تجهیزات به وسیله اصطکاک با ذرات میتواند جدی باشد.
مزایای اقتصادی قابل توجه راکتور بستر سیال عامل اصلی استفاده موفقیتآمیز این دستگاه در صنعت میباشد ،اما چنین موفقیتی بستگی به شناخت و
فائق آمدن بر معایب آن دارد [.]32
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نمونه کارهای تحقیقاتی انجام شده برای استفاده از راکتور بستر سیال و فرآیندهای فنتون و شبه فنتون برای حذف مواد

رنگزا
Wangو همکارانش در سال  ،2111حذف رنگهای اسیدی را با استفاده از راکتور بستر سیال در حضور فتوکاتالیست ZnFe2O4/TiO2انباشته روی گرانول-
های کربن فعال بررسی کرده و تاثیر پارامترهای زمان انجام واکنش ،غلظت اولیه رنگ ،اندازه ذرات کاتالیست و همچنین مقدار کاتالیست را بر نتیجه آزمایشها
مورد مطالعه قرار دادند .در این مطالعه ،میزان حذف رنگ بیش از  ،%61با  4ساعت زمان انجام واکنش گزارش شده است [ .]33شمای راکتور مورد استفاده در
این تحقیقات در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  -1شماتیکی از فتوراکتور بستر سیال مورد استفاده در آزمایشهای Wangو همکارانش[]33

 Chia-ChiSuو همکارانش در سال  ،2111تأثیر پارامترهای عملیاتی را بر حذف  3ماده رنگزا راکتیو با استفاده از فرایند فنتون و راکتور بستر سیال
بررسی کردند FeSO4.7H2O.را به عنوان کاتالیست و هیدروژن پراکسید را به عنوان اکسید کننده به راکتور بستر سیال اضافه کردند .همچنین در این مطالعه
تأثیر شرایط عملیاتی و غلظت واکنشدهندهها را بر بازدهی حذف ماده رنگزا امتحان کردند .نتایج آزمایشها نشان داد که مقدار بسیار زیاد هیدروژن پراکسید،
موجب کاهش تخریب ماده رنگزا میشود و نسبت هیدروژن پراکسید به یون آهن فاکتور عملیاتی مهمی در حذف ماده رنگزا میباشد [ .]34شمای راکتور مورد
استفاده در شکل  2آورده شده است.
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شکل  -2شماتیک راکتور بستر سیال مورد استفاده در تحقیقات Suو همکارانش []33

اقدسینیا و همکارانش در سال  ، 1313کارایی یک راکتور بستر سیال را در تخریب رنگ آبی بازی  3با استفاده از فرآیند فنتون هتروژن در حضور
کاتالیست مگنتیت طبیعی مورد بررسی قرار داده و برای هر یک از پارامترهای مورد بررسی قرار گرفته مقادیر بهینه را تعیین کردند .نتایج آزمایشها نشان داد
که بامقادیر متوسط مواد واکنش دهنده ،به میزان حذف رنگ  %65میتوان دست یافت [.]35
اقدسینیا و همکارانش در سال  ،2116حذف مواد رنگزای آلی را با استفاده از راکتور بستر سیال طی فرآیند فنتون هتروژن در حضور کاتالیست پیریت
طبیعی بررسی کردند .در این مطالعه از پیریت به عنوان کاتالیست واکنش و از هیدروژن پراکسید به عنوان ماده اکسید کننده برای اکسیداسیون ماده رنگزای زرد
اسیدی  36استفاده شده است .اثر پارامترهای اصلی مؤثر بر بازدهی فرآیند از جمله غلظت اولیه ماده رنگزا ،غلظت اولیه پتاسیم پرسولفات pH ،محلول اولیه و
غلظت کاتالیست استفاده شده در آزمایش مورد بررسی قرار گرفته و واکنش از نظر سینتیکی نیز بررسی شده است و مقادیر بهینه هر یک از پارامترها تعیین
گردیده است .این پژوهشگران در شرایط عادی و با استفاده از مقادیر مناسب مواد واکنشگر(غلظت اولیه هیدروژن پراکسید  ،2 mmol/Lغلظت اولیه ماده رنگزا
 ،11mg/Lمقدار کاتالیست  1/6 g/Lو  ،pH=4/5مدت زمان انجام آزمایش=  2ساعت) ،به میزان حذف رنگ  %11رسیدند و مشاهده کردند که واکنش از نظر
سینتیکی از معادله درجه اول پیروی میکند [ .]6شکل راکتور مورد استفاده برای تحقیقات در شکل  3آورده شده است.
ایشان همچنین در تحقیق دیگری با استفاده از فرآیند شبه فنتون در حضور مگنتیت طبیعی به میزان حذف رنگ ( %71غلظت اولیه پتاسیم پرسولفات
 ،1/2 mmol/Lغلظت اولیه ماده رنگزا  ،15 mg/Lمقدار کاتالیست  1/5 g/Lو  ،pH=5مدت زمان انجام آزمایش=  2ساعت) دست یافتند .در این آزمایش پتاسیم
پرسولفات به عنوان اکسیدکننده ماده رنگزای نارنجی اسیدی  7مورد استفاده قرار گرفت .از بررسی سینتیک آزمایش نیز دریافتند که این واکنش از معادله درجه
 2پیروی میکند [.]16 ,2

شکل  -3شماتیک راکتور بستر سیال مورد استفاده برای حذف رنگ در مطالعات اقدسینیا و همکارانش []6
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نتیجهگیری

.7

 قادر به تصفیه، فرآیندهای رایج مورد استفاده،پساب های حاوی مواد رنگزای شیمیایی یکی از مواد مضر برای محیط زیست بوده که به دلیل ساختار شیمیایی
 یکی از فرآیندهای پیشنهادی که باعث تخریب رنگ شده و.این فاضالبها نیستند و محققان به دنبال روشهای پیشنهادی برای رفع این مشکل بودهاند
 فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته میباشند که فرآیند فنتون و شبه فنتون هتروژن از انواع آن، بیخطر هستند،محصوالت حاصل از آن برای محیط زیست
 انجام این فرآیندها در حضور کاتالیستهای جامد میتواند معایب فرآیند فنتون و شبه فنتون هموژن را رفع کند و فرآیند در شرایط واقعی.محسوب میشوند
 نتایج. میتوان این فرآیندها را در راکتور بسترسیال انجام داد، جهت افزایش سرعت انجام واکنشهای هتروژن و حذف مشکالت رایجشان.قابل انجام باشد
تحقیقات انجام شده نشان داده است که این فرآیند میتواند با بازدهی باال مورد استفاده قرار گیرد و پاسخگوی مناسبی برای حذف رنگهای شیمیایی از
.پسابهای صنعتی باشد
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