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شیشهم وف زا هآب یا پساب با استفادز ا (PAHsی وای حلقهماتیکو)آر کیبات آلی سمیرحذف تعنوان: 

 تنرفکتاوسبا  شدهاصالح 

 سمانه احمدی آسورینگارنده: 

شهرستان قائمشهر ،مازندران ضالب استانفاو  آب ، شرکتدکترای شیمی کاربردی یدانشجو

1399 اسفندتاریخ: 

 مقدمه 
های آلی ای گروه بزرگی از آالیندههای آروماتیک چند حلقههیدروکربن

تری اند که از دو یا تعداد بیشبوده که از کربن و هیدروژن ساخته شده

زا سرطان PAHsترکیبات  ازاند. بسیاری های بنزنی تشکیل شدهحلقه

بوده و در نتیجه تماس انسان با این ترکیبات موضوع تحقیقات بسیاری 

گریزی را به خود اختصاص داده است. این ترکیبات به علت خاصیت آب

زیست باقی و حاللیت کم در آب، برای مدت زمان طوالنی در محیط

ها، پذیری، سمیت برای انسان و سایر گونهمانند. عدم تجزیهمی

های اولیه زایی و نیز قرار گرفتن در ردیف آالیندهزایی، سرطانجهش

ها را در گروه ترکیبات زیست آمریکا آنظت محیطتوسط آژانس حفا

توان می PAHsبسیار خطرناک قرار داده است. از اثرات مهم ترکیبات 

های قرمز، سوزش و زایی، سمیت، تخریب گلبولزایی، جهشبه سرطان

خارش پوست، سوزش چشم، آب مروارید، آسیب به کبد و کلیه، یرقان 

مایل زیادی به ذخیره شدن در کلیه و و ... اشاره کرد. این ترکیبات ت

کبد دارند؛ ولی مقادیر کم آنها در طحال و غده آدرنال نیز ذخیره 

های های بسیاری از صنایع، تعدادی از هیدروکربنگردد. در پسابمی

شود که غلظت بعضی از آنها از ( یافت میPAHsای )حلقهآروماتیک 

حذف این ترکیبات از منابع  حد مجاز بسیار باالتر است و به همین دلیل

ها توجهات زیادی به خود جلب های زیرزمینی و سطحی و پسابآب

 کرده است.

 ایده پیشنهادی

انت تاستفاده از یک کامپوزیت اطالح شده از فوم شیشه که با سورفک

های حذف ترکیبات آلی سمی )آروماتیک برایپوشش داده شده، 

 .از آب یا پساپ (PAHsحلقوی 

 پیشنهادیروش 
ای ها سلول شیشهای سخت، محکم و متشکل از میلیونفوم شیشه: ماده

های توان آن را از بازیافت شیشهبندی شده است و میبه طور کامل بسته

استفاده شده و شکسته شده تولید نمود و در صنعت بسیار ارزان و قابل 

همتا از خواص فیزیکی ای ترکیبی بی. این ساختار شیشهاستدسترس 

دارد که امکان استفاده از فوم شیشه  یآل و دامنه دمایی کاری وسیعایده

چنین سازگاری بسیار خوب هم .کندرا در شرایط بسیار متنوع فراهم می

 زیست و پایداری بسیار باال دارد. با محیط

گفته  های آروماتیکای از هیدروکربنبه دسته :PAHs ترکیبات

ه شامل دو یا بیش از دو حقله بنزنی تشکیل شده باشد. نظیر: شود کمی

آنتراسن، نفتالین، تتراسن، کریزین، پنتاسن، تری فنیلن، کرونن، 

ای آروماتیک، بسیاری های چند حلقهاووالن که این ترکیبکورانولن و 

رفکتانت: مواد فعال کننده دهند. سواز خواص شیمیایی بنزن را نشان می

های که دارای گروه بودهرکیباتی آلی که معموال تند هستسطح 

های هیدروفیلیک که نقش دم و دنباله را دارد و گروه هیدروفوبیک که

ند. برای اولین بار از فوم شیشه پوشش داده شده هست نقش سر را دارد

ای، های آروماتیک چند حلقهبا سورفکتانت جهت حذف هیدروکربن

های سطحی فیزیکی هیدروکربن استفاده شده، سپس به روش جذب

 شود.حذف می( PAHsای )آروماتیک حلقه

زیست، اداره استاندارد، محیط سازمانآب و فاضالب و  شرکت

وران عنوان بهرههآزمایشگاه همکار، آزمایشگاه معتمد و آزمایشگاه مجاز ب

شوند. صنایع مانند امکانات فلز اهدف کاربردی این تحقیق معرفی می

عملیات استخراج معادن، صنایع کود، صنایع لبنی، با تریسازی، کاری، 

ها از جمله کشرنگسازی، صنایع شوینده و آفت صنایع کاغذی، صنایع

کننده این آالینده در منابع زیرزمینی و  صنایعی هستند که تولید

حذف  برایزان ها هستند و از این کامپوزیت جدید و ارسطحی و پساب

توان استفاده کرد.میترکیبات آروماتیک 

 سخن آخر 
ذف ترکیبات ح برایهای مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی روش

ها موثر ، اگرچه این روشآلی سمی از آب و پساب، پیشنهاد شده است

، سبب کنار گذاشتن بری و گران بودن مواد اولیه و انرژیاست ولی هزینه

دن و در دسترس بودن و رزان بوشود، بنابراین با توجه به اآن می

، این فوم شیشه و کارایی جذب باالزیست سازگاری خوب با محیط

 دهد.کاربردی نمودن این کامپوزیت می برایپتانسیل را 




