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چکیده
صنعتی، شهري و کشاورزي بیش از پیش هايپسابآب در کشور لزوم استفاده مجدد از با توجه به کمبود منابع 

-سمیکروارگانیميبراهاي صنعتیو سمی در پسابریپذهیتجزسختیآليهاآالیندهوجود گردد. احساس می
. دهدیمکاهشراهاروشنیاییکاراوایجاد کردهاختاللهاآنکیولوژیبهیتجزندیفرادرفعاليها

اساس کههستنديندهایفراAOPای) Advanced Oxidation Processes(شرفتهیپونیداسیاکسفرایندهاي
هاي مختلف شامل عمل مشترك دو آزاد هیدروکسیل است که از طریق واکنشهايي تولید رادیکالبر پایههاآن

یک یاوکاتالیست و یک اکسیدکننده و (واکنش فنتون)، یک فتاکسیدکنندهو یک زوریکاتالاکسیدکننده، یک 
گردد. با توجه به لزوم استفاده مجدد از ایجاد میفرابنفشدر حضور یک منبع تشعشع مانند اکسیدکننده

پیش تیمارتوانند به عنوان فرآیندهاي اکسیداسیون پیشرفته میصنعتی در کشور هايپساببه ویژههايپساب
مقاوم به تجزیه به منظور ارتقاي تصفیه بیولوژیک استفاده گردند.طرناك وخحاوي مواد آلیهايپسابتصفیه 

کلیديکلمات 
پیشرفته؛ رادیکال آزاد؛ تصفیه بیولوژیکونیداسیاکسپساب صنعتی؛ فرایندهاي 
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مقدمه. 1
است. دركقابلمایع حیات در کشورهاي خشک و در حال توسعه بیش از پیش به عنوانامروزه اهمیت آب 

حدودیت منابع آبی، کمبود بارندگی، خطر بحران آب در کشور و اهمیت بازیابی مجدد آب از یک سو و افزایش آلودگی م
مناسبهايحلراهاز سوي دیگر، یافتن هاي صنعتی، کشاورزي و شهريدر اثر فعالیتهاي سطحی و زیرزمینیآب

. سازدبی ضروري میابع آو منها از پسابراو یا کاهش مواد آالیندهجهت حذف
ها اهمیت آنچه در پساب.باشندمیاست که در بعضی موارد ناشناخته ايپیچیدهصنعتی داراي ترکیبات هايپساب

ایجاد زیستمحیطها و فلزات سنگین است که مشکالت زیادي را براي بیشتري دارد حضور مواد آلی، میکروارگانیسم
آلیفاتیک و مواد آلی ،هاي آروماتیکتوان به هیدروکربنصنعتی میهايپسابلی هاي آاز جمله آالینده.نمایندمی

-واکنشبر پایه مرسوم تصفیه پساب در واحدهاي صنعتیهايروش.]2و 1[ترکیبات دارویی اشاره کرد، فنول وکردار
بیولوژیکی براي هايروشزه اگر چه امرو. استو بیولوژیکی (مانند انعقاد و جداسازي)شیمیایی-فیزیکومختلفهاي

مورد استفاده هايمیکربولی هنوز افزایش توان آنزیمی شود، اجرا میبه خوبی صنعتیهايپسابها در تصفیه آالینده
هايروشاست. سؤالجاي )میکربیهاي مقاوم به تجزیه آالیندهبه ویژه(هاهاي باالي آالیندهها در غلظتدر این روش

یکی از راهکارهاي حل این معضل باشد. میکربیبراي تجزیه هاآالیندهکاهش غلظت ورودي درتواندمیپیش اصالحی 
معدنی و هايکانی، سانتریفیوژ براي افزایش انعقاد، اولترافیلتراسیون و جذب بر روي انعقاد سازيها شامل این روش
. استتجزیه نوريشو نیز افزایمواد آلی

AOPای) Advanced Oxidation Processes(یون پیشرفته فرایندهاي اکسیداس. 2
هاي آزاد هیدروکسیل است که توانایی زیادي در تجزیه مواد آلی بر تولید رادیکالهاآنهستند که اساس فرایندهاي

رینظاکسیدکنندهاکسیداسیون شیمیایی با استفاده از مواد (الف)اکسیداسیون به دو روشهايروش. ]3[مختلف دارند 
-اُزون، اُزونفرایندهاي اکسیداسیون پیشرفته شامل کاربرد(ب) آب اکسیژنه، معرف فنتون، اشعه گاما و اشعه فرابنفش،
-اشعه فرابنفش، دي اکسید تیتانیوم-اشعه فرابنفش، آب اکسیژنه-آب اکسیژنه-اُزونآب اکسیژنه، -اُزون، اشعه فرابنفش
این فرایندها به نام فرایند اکسیداسیون پیشرفته، تولید رادیکال هیدروکسیل گذارينام. دلیل باشدیماشعه فرابنفش

زیستمحیطاز نظر شرایط عملیات و محصوالت جانبی مضر براي ،است که ضمن باالتر بردن قدرت اکسیداسیون
و پذیرخت تجزیهستوجه به جداسازي منابع آلی ترینبیش. اخیراً ]3[متعارف دارد هايروشتفاوت بسیار زیادي با 

به استفاده از کاتالیزورهاي همگن یا ناهمگن )AOPتصفیه فاضالب سمی به وسیله فرایندهاي اکسیداسیون پیشرفته (
. همچنین ]4[بستگی دارد غلظت واکنشگرهاو، دماpHبه شرایط تصفیه از جمله AOPریتأث.معطوف شده است

ماندمیهایی که بعد از فرایند تصفیه در پساب باقی ي تخریب آالیندهبراتواندمیفرایندهاي اکسیداسیون پیشرفته 
براي AOPگرفته شده است به راهکارهاي مختلف استفاده از ]5[که از مقاله اولر و همکاران1شکل شود. کاربردهبه

ترکیبات یت هاي صنعتی حاوي مواد سمی و سخت تجزیه پذیر اشاره دارد که در اکثر موارد که سمتصفیه پساب
. بسیار زیاد است قبل از فرایند تصفیه بیولوژیک استفاده می شودآالینده

واکنش فنتون. 3
به واکنش توانیمشوندمیهاي هیدروکسیل هاي اکسایش و کاهش که منجر به تشکیل رادیکالواکنشترینمهماز 

-تون یک واکنش الکتروشیمیایی است که در آن یون. فرایند فن]6[یون فرو با پراکسید هیدروژن (فنتون) اشاره نمود 
به عنوان اکسنده هستند. واکنشگرهاي فنتون در هاي آب اکسیژنه مولکولبه عنوان احیاکننده و آهن دو ظرفیتیهاي



مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی بازیافت آب
1392ماهبهمن7و 6تهران، 

مورد استفاده قرار می هاکارخانهدر تصفیه پساب کهسال است50حدود اند وسال است که شناخته شده100حدود 
ها از جمله استفاده ي کامل کردن فرایندهاي اکسیداسیون پیشرفته با دیگر تکنولوژيهاي جدید در زمینهتالشگیرد. 

. در ]4[ي آلی از آب دارد، متمرکز شده است هاآالیندهبراي حذف ییاز غربال مولکولی زئولیت که ظرفیت جذب باال
هاي هیدروکسیل است که از احیاي ی می شود، رادیکالواکنش فنتون عامل اصلی تأثیرگذار که سبب تجزیه ماده آل

ها اکسیدکنندهدر بین اکسیدکنندگیهاي هیدروکسیل از لحاظ . رادیکالگرددمیپراکسید هیدروژن تولید هايمولکول
و (Photocatalysis)اکسیداسیون پیشرفته شامل تجزیه نوري فرایندهاي.]7[بعد از فلوئور در جایگاه دوم قرار دارند 

هاي براي کاهش آالیندهاستفاده مورد)Photo-assisted Fenton Reactionهاي نوري همیار واکنش فنتون (واکنش
ها با ) واکنش این رادیکال2هاي هیدروکسیل)قوي (رادیکالهاياُکسنده) تشکیل 1آلی آب شامل دو مرحله است: 

. ]8[هاي آلی آب آالینده

)]5[هاي صنعتی (اقتباس شکل از اولر و همکاران ترین راهکار تصفیه ترکیبات سمی در پسابانتخاب به-1شکل 

AOPهايروشهاي مزایا و محدودیت. 4
ها به هایی است که به مواد مختلف آلوده هستند. موفقیت این روشتوجه به پسابAOPهايروشهاي از مزیت

وابسته است. این فرایندها هم از محدودکنندهيهاعاملو سایر هاروغنو کلوئیدهابیشینه کاهش مواد جامد معلق، 
مواد يسازپاكها براي یکی از بهترین روشبه عنوانها مؤثر هستند ولحاظ اقتصادي به صرفه و هم در کاهش آلودگی

هاي آزاد و لید رادیکالهاي اخیر فرایندهاي اکسیداسیون پیشرفته که بر مبناي تودر سال].6هستند [پساب مطرح آلی



مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی بازیافت آب
1392ماهبهمن7و 6تهران، 

این فرایندها . ]8[اندقرارگرفتهمورد توجه متکی هستند به دلیل قدرت باالي اکسایش بسیار هیدروکسیلفعال به ویژه
هاي فرآورده)،MTBEمتیل ترشیو بوتیل اتر (صنعتی حاوي ترکیبات سمی مانند فنول،هايپساببراي تصفیه 

هاي مهم استفاده از این . از محدودیت]2و 1[اندقرارگرفتهمورد استفاده ها اي لندفیلهدارویی، ترکیبات نفتی و زهاب
ها، مواد آلی موجود در آب (به غیر از ترکیبات کربناتها و بی. وجود کربناتهاستآنکیفیت آب بر کارایی تأثیرها روش

هاي هیدروکسیل در محیط و ز بین رفتن رادیکالمنجر به واکنش و اتواندمیها ها و سولفاتآلی آالینده)، فسفات
کاهش کارایی حذف ترکیبات هدف شود. همچنین ترکیباتی مانند نیترات و نیتریت در آب به علت جذب اشعه 

اشعه تأثیرتواند در کدورت باالي نمونه نیز میکند. اکسیداسیون پیشرفته را کم میهايروشو کارایی تأثیرفرابنفش 
ایجاد ترکیبات ثانویه و ذکرشدهعالوه بر موارد آب اکسیژنه و تولید رادیکال هیدروکسیل اختالل ایجاد کند. فرابنفش بر 

.  ]6[است که باید به آن توجه کرد ذکرشدهAOPهايروشهاي استفاده از جانبی سمی حین فرایند یکی از محدودیت

بندي. جمع4
از طریق ،آزاد هیدروکسیل استهايي تولید رادیکالبر پایههاآناساس کهشرفتهیپونیداسیاکسفرایندهاي

(واکنش فنتون)، اکسیدکنندهو یک کاتالیزورهاي مختلف شامل عمل مشترك دو اکسیدکننده، یک واکنش
ایجاد UVدر حضور یک منبع تشعشع مانند اکسیدکنندهیک فتوکاتالیست و یک اکسیدکننده و همچنین یک 

حاوي مواد آلی مقاوم به تجزیه براي هايپسابتصفیه پیش تیمارتوانند به عنوان آیندها میگردد. این فرمی
کاهش مقدار مواد مذکور به منظور ارتقاي تصفیه بیولوژیک استفاده گردند. در صورتی که این فرآیندها به 

پساب براي محیطیزیستاکسید کربن و آب خواهد بود و مشکالت صورت کامل انجام گردد محصول نهایی دي
هايپساباکسیداسیون پیشرفته براي تصفیه هايروشمصارف مختلف نیز کاهش خواهد یافت. استفاده از 

حاوي مواد آلی خطرناك و سخت هاي صنعتی دیگر مانند ، صنعت نفت و بسیاري از آالیندهصنایع داروسازي
پذیر است.امکانزین)هاکشآفتو هاکشعلفندهاي کشاورزي (مانآالیندهو نیز)MTBE(فنول و پذیرتجزیه

صنعتی در کشور توجه خاص به استفاده از هايپساببه ویژههايپساببا توجه به لزوم استفاده مجدد از 
و نیز افزایش شدهتصفیهفرآیندهاي اکسیداسیون پیشرفته براي به حداقل رساندن مواد خطرناك آلی در پساب 

ها باید به مواد جانبی و در صورت استفاده از این روش.ژیک واحدهاي صنعتی ضروري استکارایی تصفیه بیولو
ثانویه تولیدي و ترکیباتی که بر کارایی فرایند اثر منفی دارند توجه ویژه داشت.
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