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 هاچالش: دستاوردها و پسابهاها در آالیندهتصفیه فوتوشیمیایی 
 جواد صاین

 

 :چکیده

رود کهه اتتاهار مهی    استیکی از مشکالت فراگیر در کره زمین عدم دسترسی به آب سالم 

و در حال توسعه یک  در کشورهای صنعتیادامه یابد.  تیز حتی برای تقاط پر آب و طی سالهای آتی

 وط به فعالیتههای بمربخش مهمی از آن روتد فزاینده ورود مواد آالینده به منابع آب و جود دارد که 

 تهدیهدی بهرای   . این مواد از فلزات سنگین تا مواد آلی غیر بهداشتی و میکروب زا کهه است یصنعت

کهه   مسهاله موجهش شهده    یهن اهمیت ا د.تل می شورا شام هستندسالمتی اتساتها و موجودات زتده 

تیهز بها حهدا ل     هزینهه کمتهر و  اتهریی و   صرف آب با تصفیههای ای در ارائه راهکارگسترده فعالیت

بهوده  همان صنعت یا در کشاورزی  برای پسابها بازیافت ،هدفمصرف مواد شیمیائی مضر ارائه شود. 

 .است

موسهوم بهه    فرآینهدهای از  ها،پسابرفع آلودگی  در و با کار آئی باال مفید روشعنوان یک هب

رادیکال هیدروکسهیل   فعال در این فرآیندهامهمترین گوته  .شودمیاستفاده  "اکسیدآسیون پیشرفته"

(OH•) اسهت  آباکسهید کهربن و   تولیهد دی  تقریباٌ تمام مواد آلی و تهایتاً به تخریشکه  ادر  است. 

 . گیهرد  رار می s1-M 901-1تا  601 بازه در آنکه ثابت سرعت است بنحوی زیادسرعت این تاثیر تیز 

موجهش   فرسهتاد و  بهه درون آب را د تهوری  فوتوتهای  درتمنه توان یا تور مرئی، میو/ تور فرابنفش با

از یهک سهو    ،هاو ا یاتوس هاآب دریازمین و سطح  به تابش تور خورشید .شدتشکیل این گوته فعال 

-میموجش تجزیه مواد آلی  و تتیجتاٌ تولید مواد آلی و از سوی دیگر در محیط آبیعمل فوتو سنتز 

 .شود

های اتجام شهده  وهشژپ. امکان پذیر استهمگن تاهمگن و  به صورتتصفیه فوتوشیمیایی 

زوج مولهد   یتیمهه رسهاتا   جامهد  ورههای ی تاهمگن کهه عمهدتاً در حضهور کاتالیز   فرآیندهاپیرامون 

. امکان اتجام همزمان تجزیه باشندمی یتنوع بیشتر سابقه ودارای  ،شوتدم میحفره( اتجا-)الکترون

 ، از سوی دیگر،فرآیندهای همگن در این روش وجود دارد.کاتیوتهای فلزی سمی مواد آلی و احیای 

. از ایهن  شهوتد مهی اتجام  ،که با تابش تور فعال می شوتد های زیست ساختاردر حضور اکسید کننده

های آب اکسهیژته و اخیهراً پرسهولفات و پریهدات     توان به فرآیند فنتون همگن و فرآیندیفرآیندها م

 فرآیندهای همگن و تاهمگن دارای مزایا و معایبی هستند. .اشاره تمود

در هها  تصفیه فوتوشیمیایی آالینده پیرامونگزارشی از روتد پژوهشهای اتجام شده  جادر این

شهود. اسهتفاده از   مهی  اتجهام شهده، ارائهه   اتشگاه بوعلی سهینا  توسط گروه شیمی کاربردی دکه آب 

کاتیوتههای فلهزی    های آلی وآالینده از آلودگیواکنشگاهها، رفع  اتواعفرآیندهای همگن و تاهمگن، 
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ای از منابع تهوری فهرابنفش و مرئهی، طیهت گسهترده      به کارگیریو  همچنین از تموته های وا عی،

 شود.ه که به تجزیه و تحلیل آتها پرداخته میموجش شدپژوهشی را فعالیت های 
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