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چکیده

Abstract
Phenol is one of the aromatic hydrocarbons with high
toxicity and adverse health effects on living beings.
It can be found in wastewater from industries such as
chemical and petrochemical industries and oil refineries. The aim of this study is to evaluate the c hybrid process of Fenton oxidation and adsorption on removal of
phenol from water. In this paper an experimental study
in laboratory scale is implemented. Variables such as:
concentration of Fe2+, H2O2, pH, activated carbon and
time are tested in order to impact on the rate of removal
of phenol in water. Finally, optimal conditions for the
removal of phenol through the hybrid process of adsorption test and oxidation Fenton test is introduced.
Results show that 95, 94 and 96 percent of Phenol is
removed, respectively with initial concentration of
50,150 and 250 mg/L by combination of adsorption test
and Fenton test, in pH = 3, Fe2+ = 10 mg/L, H2O2 = 150
mg/L, activated carbon = 2.5 g/L and time = 90 min. It
can be concluded that hybrid process of adsorption and
oxidation of Fenton can be used as a suitable method to
reduce of Phenol from water.

فنل يكي از هيدروكربنهاي آروماتيك با سميت باال و اثرات
سوء بر سالمتي موجودات زنده است كه در پساب صنايعي
 پتروشيمیو، پااليشگاههاي نفت،مانند ساخت مواد شيميايي
 هدف اصلي اين مطالعه بررسي فرآيند تلفيقي. وجود دارد...
 اين.اكسيداسيون فنتون و جذب در حذف فنل از آب ميباشد
تحقيق يك مطالعه تجربي بوده كه در مقياس آزمايشگاهي و
.از طريق آزمايش جذب و اكسيداسيون فنتون انجام شده است
،H2O2، Fe2+  غلظت:در اين تحقيق با تغيير متغيرهایی همچون
 تاثير آنها بر ميزان حذف، جاذب كربن فعال و زمان،pH
آالينده فنل از آب سنجيده و در نهايت شرايط بهينه حذف فنل
از طريق آزمايش تلفيقي جذب و اكسيداسيون فنتون معرفي
 فنل با غلظت اوليه، براساس يافتههای این پژوهش.میشود
 ميليگرم بر ليتر در مواجهه با آزمايش تلفيقي250 و50،150
=150mg/L0 ،Fe2+=10 mg/L،pH=3 جذب و فنتون در شرايط
 بهترتيب بهميزان،= زمان15 min =كربن فعال و2/5 g/L ،H2O2
 در نتيج ه فرآيند تلفيقي جذب. درصد حذف شد96  و94 ،95
و اكسيداسيون فنتون ميتواند بهعنوان يك راهكار مناسب برای
.كاهش آالينده فنل از آب مورد استفاده قرار گيرد
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ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﻨﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﻓﻨﻞ ﺑﻪ آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ،ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزي و آﺑﯿﺎري 1 mg/l
و ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه ﺟﺬب ﻧﺎﭼﯿﺰ است (دفتر حقوقي مجلس،
.)1379
در خصوص حذف فنل از محيطهاي آبي تحقيقهاي
متعددي با روشهاي مختلف انجام شده است .برخي محققين
به بررسي ميزان حذف فنل با استفاده از خاكستر پوسته پسته
در محيط آبي پرداخته و نشان دادند كه حذف فنل به ميزان
 98درصد نيز در شرايط آزمايشي بهدست آمده است (بذرافشان
و همكاران )1392 ،و يا با روش اکسيداسيون فنتون فنل با غلظت
 100 mg/lدر شرايط بهينه آزمايش كه در آن  ،pH=3-4زمان
برابر  30دقيقه ،بوده است تا مرز  96درصد حذف شده است
(ملكوتيان و همكاران.)1390 ،
در بررسيهاي ديگر فرآيند شبه فنتون در حذف -4كلرو فنل
از محيطهاي آبي نيز مورد آزمايش قرارگرفته است و يافتهها
نشان میدهد درصد حذف به حدود  94درصد در شرايط
 pH=4و زمان برابر  5دقيقه رسيده است (شيخ محمدي و
همكاران .)1392 ،بررسي فرآيند اكسيداسيون فوتوشيميايي
پيشرفته براي حذف فنل از محيطهاي آبي نيز موضوع تحقيق
ساير پژوهشگرها بوده و يافتههاي آنها نشان داده در شرايط
بهينه آزمايش ،درصد حذف به حدود  97درصد رسيده است
(جمشيدي و همكاران .)1388 ،در بخش حذف فيزيكي فنل
نيز تحقيقات ديگري صورت گرفته و از آن جمله ،بررسي حذف
فنل با استفاده از خاكستر هسته خرما در محيط آبي است كه
نتايج نشان داده با اضافه كردن مقدار جاذب از  2تا  11گرم
بازده حذف فنل از  98/91به  98/99درصد افزايش میيابد
(رخش خورشيد و همكاران .)1391 ،جذب فنل توسط زيتون
آسياب شده (زایدات زيتون) در فاضالبهاي صنعتي تحقيق
ديگري است و حداكثر ميزان جذب فنل  %85گزارش شده
است ( .)Abdelkreem, 2013در تحقیقی ديگر حذف فنل
از فاضالبهاي صنعتي با كمك روش جذب توسط خاك اره
مورد بررسي قرار گرفته و در شرايط زمان برابر  120دقيقه،
ميزان جاذب  0/8گرم ،فنل با غلظت اوليه  130ميليگرم بر
ليتر در حدود  92درصد حذف شده است (.)Habib, 2013
شرايط اضافه نمودن كربن فعال به فرآيند فنتون در حذف رنگ
توسط ) Wang et al. (2014مورد بررسي قرار گرفت .همچنین
اضافه كردن كاتاليست به فرآيند فنتون در تجزيه آالينده فنل
در آب نیز مورد بررسي قرار گرفته است (Maekawa et al.,

 -1مقدمه
مسئله آب و کمبود فزاينده آن يکي از مهمترين مسائل دنياي
امروز بهشمار میرود .آب بهعنوان اصليترين عامل توسعه پايدار
و مهمترين عنصر تأمين نياز بشري شناخته شده و انسان از
ديرباز تاکنون به اهميت اين مايع حياتي پيبرده است .افزايش
رشد جمعيت ،توسعه شهرنشيني ،دسترسي هرچه بيشتر به
علوم و فنون ،توسعه مراكز صنعتي و تجاري و غيره سبب توليد
انواع و اقسام مواد زايدي شده كه منجر به آلودگي محيط
زيست و بهدنبال آن آلودگي آبها و تهديد سالمت انسانها
شده است .در اين ميان طبيعتاً يكي از مشكالتي كه موجبات
نگراني را فراهم میآورد ،مسئله حفاظت محيطزيست در برابر
آلودگيهاي ايجاد شده در ابعاد گسترده آن است.
فنل يكي از هيدروكربنهاي آروماتيك با سميت باال و اثرات
سوء بر سالمتي موجودات زنده است كه در پساب صنايعي مانند
ساخت مواد شيميايي ،پااليشگاههاي نفت ،پتروشيمی و  ...وجود
دارد .فنل يکي از ترکيبات ساده آلي بوده که از اتصال يک گروه
هيدروکسيل و يک حلقه بنزني تشکيل میشود .فنل با فرمول
) (C6H5OHبا نامهاي هيدروکسي بنزن )(hydroxyl benzene
و کربوليک اسيد ) (carbolic acidنيز شناخته میشود .فنل
خالص جامدي سفيد رنگ با دماي ذوب  ۴۲ °Cيا ۱۰۸ °F
است .فنل بهطور معمول قابل انحالل در آب است و خاصيت
اسيدي ضعيفي دارد (  .(pKa=9/9فنل بهعنوان يک گندزدا
استفاده میشود .فنل با غلظت باال ميتواند باعث سوختگي
پوست شود .ترکيباتي که در آن بيش از يک گروه هيدروکسيل
متصل به حلقه بنزن باشد را ترکيبات پلي هيدريک فنل (poly
) hydric phenolsمینامند .فنل يکي از ترکيبات مهم آلي مورد
استفاده در صنعت است .فنل در بسياري از صنايع بهعنوان ماده
اوليه کاربرد دارد .برخي از موادي که از اين ماده توليد میشوند
عبارتند از :نايلون ،شويندهها ،افرودنيهاي بنزين ،آسپرين،
پلياورتان ،رنگها ،علفکشها ،نرمکنندهها ،ضداکسندهها،
روغنهاي روانکننده ،قارچکشها.
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﻨﻞ ﻣﺎدهاي ﺳﻤﯽ ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ
و ﺣﺬف ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ است ،بنابراین ﺣﺪود
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪاي ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﻓﻨﻞدار ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ( )WHOﻏﻠﻈﺖ
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ  0/ 001 mg/lدر آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ است
( .)WHO, 2003اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﯾﺮان
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ﺑﻬﻴﻨﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ در آن  ، pH=3-4زﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ  30دﻗﻴﻘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮز  96درﺻﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻠﻜﻮﺗﻴﺎن و
.(1390
ﺳﻲﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﺒﻪ ﻓﻨﺘﻮن در ﺣﺬف -4ﻛﻠﺮو ﻓﻨﻞ از ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
دﻫﺪ درﺻﺪ ﺣﺬف ﺑﻪ ﺣﺪود  94درﺻﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ  pH=4و زﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ  5دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﭘ
Hadjltaiefي آﺑﻲ
ﺣﺬفetﻓﻨﻞ از ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻓﻮﺗﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﮋوﻫﺸﮕﺮﻫﺎآزمايشهاي مرتبط با آزمايش جذب سطحي توسط
اين تحقيق
ﻧﻴﺰ) .در
;2014
ﺑﺮاي al.,
;2014
Adriana
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮنet al.,
ﺮرﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 2014
ﺘﻪﻫﺎي آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ،درﺻﺪ ﺣﺬف ﺑﻪ ﺣﺪود  97درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )ﺟﻤﺸﻴﺪي و
ﻫﻤﻜﺎران ،بوده كه رويكرد اصلي آن نيز بررسي كارايي اين
كربن فعال
بخش فرآيندهاي تركيبي نيز بررسي محققين بر روي تجزيه
ر ﺑﺨﺶ ﺣﺬف ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻓﻨﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺬف ﻓﻨﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
جاذب در حذف فنل از آب است .گام دوم ،آزمايشها مرتبط با
-4كلروفنل موجود در آبهاي آلوده با كمك دو فرآيند فنتون
ﻣﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪار ﺟﺎذب از  2ﺗﺎ  11ﮔﺮم ﺑﺎزده ﺣﺬف ﻓﻨﻞ از  98/91ﺑﻪ
اكسيداسيون فنتون بوده كه رويكرد اصلي آن بررسي
آزمايش
و فوتوفنتون انجام شده و نتايج نشان داد كه با گذشت زمان
رﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ )رﺧﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻫﻤﻜﺎران .(1391 ،ﺟﺬب ﻓﻨﻞ ﺗﻮﺳﻂ زﻳﺘﻮن آﺳﻴﺎب ﺷﺪه )زاﻳﺪات زﻳﺘﻮن( در
اكسيداسيون فنتون در حذف فنل از آب است .در نهايت
902013
حدود
راندمان
بهينه
نسبت
اﺳﺖوو در
دقيقه
ي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ30
مواد،ﮔﺰارش
ﻓﻨﻞ %85
دﻳﮕﺮي
هايﺟﺬب
ﻣﻴﺰان
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
كاراييﺗﺤﻘﻴﻘﻲ
 .(Abdelkreem,در
ﺷﺪهبهاﺳﺖ )
سوم،ﺑﺮاﺑﺮآزمايشهاي تلفيقي اكسيداسيون فنتون و جذب
ﺑﺮرﺳﻲدرﻗﺮارساير
همچنين
.)Wen
ﺟﺬبet al.,
2009
است (
گام زﻣﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺷﺮاﻳﻂ
اره ﻣﻮرد
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎك
روش
رسيده ﻛﻤﻚ
درصدﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ
ف ﻓﻨﻞ از ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي
درﺻﺪHﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ )
در ﺣﺪود
توسطﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم
اوﻟﻴﻪ 130
ﻪ ،ﻣﻴﺰان ﺟﺎذب  0/8ﮔﺮم،
Habib,را شامل میشود .مواد اصلي مورد استفاده در اين
كربن فعال
فنتون92و O
فرآیند
PAHs
ﻏﻠﻈﺖحذف
ﻓﻨﻞ ﺑﺎروي
تحقيقات بر
2 2
 Wangﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
)et al. (2014
رﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﻨﺘﻮن در
ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل
ﮔﺮﻓﺖ.شرح جدول  1است.
تحقيق به
پژوهش انجام
درصد نيز
ﺣﺬفو90
ترتیب 95
ﻓﺮآﻳﻨﺪ به
راندمانﺑﻪ حذف
ﺮاﻳﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدننيز با
ﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻨﺘﻮن در ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻓﻨﻞ در آب ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )Maekawa et
روش اصلی انجام آزمایشها به اینگونه شکل گرفت که ابتدا
گرفته است (.)Ferrarese et al., 2007
 .(al., 2014; Hadjltaief et al., 2014; Adriana etدر ﺑﺨﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ روي ﺗﺠﺰﻳﻪ
حد بهینه  pHو پس از آن  Timeبرای انجام آزمایش جذب و
ﻞ ﻣﻮﺟﻮد در آبﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دو ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻨﺘﻮن و ﻓﻮﺗﻮﻓﻨﺘﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن 30
طریق انجام چند آزمایش اولیه ( )Pretestبهدست
فنتون از
راﻧﺪﻣﺎنروﺑﻪشها
مواد و
ر ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ-2ﻣﻮاد،
ﺣﺪود  90درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ) .(Wen et al., 2009ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ

اﺳﺖادامه با مفروض دانستن آن حدود ،با تغییر سایر
ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ف  PAHsﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻨﺘﻮن و  H2O2ﻧﻴﺰ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  95و 90درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎمآمده و
 .(Ferrarese et aاين تحقيق يك مطالعه تجربي بوده كه در مقياس آزمايشگاهي
متغیرها (غلظت فنل و غلظت ماده جاذب و يا اكسيدكننده)
و از طريق آزمايش جذب و اكسيداسيون فنتون انجام شد .در
و روشﻫﺎ
میزان حذف فنل بررسی شده است .حدود غلظت متغيرها در
2+
اين تحقيق با تغيير متغيرهاي همچون :غلظت ،H2O2 ،Fe
اين تحقيق كه براساس بررسي مطالعات صورت گرفته پيشين
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و
ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﺑﻮده ﻛﻪ
در
ﺷﺪ.
اﻧﺠﺎم
ﻓﻨﺘﻮن
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
آزﻣﺎﻳﺶبر ﺟﺬب و
ميزان حذف
ﻃﺮﻳﻖآنها
زمان ،ازتاثير
ﻣﻘﻴﺎسفعال و
جاذب دركربن
ﻖ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ pH
بوده است به شرح جدول  2انتخاب شدهاند.
2+
ﻖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻫﻤﭽﻮن :ﻏﻠﻈﺖ  ،pH ،H2O2 ،Feﺟﺎذب ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل و زﻣﺎن ،ﺗﺎﺛﻴﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه
آالينده فنل از آب سنجيده و در نهايت شرايط بهينه حذف
در تمام آزمایشها براي ساخت محلول فنل با غلظتهاي
ﺳﻨﺠﻴﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺣﺬف ﻓﻨﻞ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺟﺬب و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻓﻨﺘﻮن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
فنل از طريق آزمايش تلفيقي جذب و اكسيداسيون فنتون
مختلف ،ابتدا یک محلول از آب مقطر و فنل با غلظت mg/l
ﻖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺠﺎم دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ )از ﻧﺘﺎﻳﺞ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺒﻠﻲ(
براساس ﺑﺎانجام
تحقيق
است.
معرفي
ساخته شده و سپس غلظت مورد نظر با رقيق كردن
1000ﺑﻮده ﻛﻪ
آزمايشﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل
گروه ﺳﻄﺤﻲ
دو ﺟﺬب
آزﻣﺎﻳﺶ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ
اينآزﻣﺎﻳﺶ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
شدهاﻳﻦ
ﮔﺎم اول
ه اﺳﺖ .ﺑﻪاﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
نتايج
(از
تلفيقي
آزمايش
گروه
يك
انجام
همچنين
و
مستقل
اوليه ساخته شده است .روش كار نيز بهاين گونه
ﺻﻠﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ اﻳﻦ ﺟﺎذب در ﺣﺬف ﻓﻨﻞ از آب اﺳﺖ .ﮔﺎم دوم ،آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶمحلول
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
گامدراول
ترتيب
شده دراست .ب
ﻛﺎراﻳﻲ قبلي)
آزمايش
ه ﻛﻪ روﻳﻜﺮد اﺻﻠﻲدوآنگروه
آزﻣﺎﻳﺶ
اﺳﺖ.
ايناز آب
ﺣﺬفهﻓﻨﻞ
انجامﻓﻨﺘﻮن
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎيكه در آزمايشهاي جذب ،پس از ساخت محلول
است
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﺎم ﺳﻮم،بوده
.
اﺳﺖ
1
ﺟﺪول
ﺷﺮح
ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻳﻦ
در
اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻮرد
اﺻﻠﻲ
ﻣﻮاد
.
ﺷﻮد
ﻣﻲ
ﺷﺎﻣﻞ
را
ﻓﻌﺎل
ﻛﺮﺑﻦ
ﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻓﻨﺘﻮن و ﺟﺬب
فنل با غلظت مدنظر در آزمایش مقداری از آن را داخل یک
بشر کوچک ریخته و ميزان مورد نظر جاذب نيز پس از وزن
جدول  -1مواد اصلي مورد استفاده در تحقيق
ﺟﺪول  -1ﻣﻮاد اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻖ
كردن به محلول اضافه شده و  pHمحلول اندازهگيري شده
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه
ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺷﺮح
و به كمك اسید کلریدریک رقیق شده و يا درصورت نیاز،
 - Loba Chemieﻫﻨﺪ
ﻓﻨﻞ
C H OH
مقدار بسیار کمی هیدروکسید سدیم رقیق شده pH ،محلول
 - Daejungﻛﺮه
ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل
C
تنظيم شده است (در حد  pHبهينه) .سپس نمونه بر روی
ﻲ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ  pHو ﭘﺲ از آن  Timeﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺬب و
ﻗﻄﺮان ﺷﻴﻤﻲ  -اﻳﺮان
آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ
HO
دستگاه همزن ( )Shakerقرار گرفته و بالفاصله زمان ،ثبت
ﻖ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺶ اوﻟﻴﻪ ) (Pretestﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه و در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺮوض داﻧﺴﺘﻦ آن ﺣﺪود ،ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
شده و پس از گذشت زمان مورد نظر ،بخشی از نمونه برای
ﺷﻴﻤﻴﺮان  -اﻳﺮان
آﻫﻦ
FeSO .7H O
و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﺟﺎذب و ﻳﺎ اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪه( ﻣﻴﺰان ﺣﺬف ﻓﻨﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺪود ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
جداسازي فاز جامد (جاذب) از فاز مايع (محلول فنل) برداشته
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ
- Panreac
آﻣﻴﻨﻮآﻧﺘﻲ
ﺑﻪC H
اﺳﺖ–N
ﭘﺮﻳﻦ ﺑﻮده NH
ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺮح ﺟﺪول 2
ﭘﻴﺸﻴﻦ
ﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت -4ﮔﺮﻓﺘﻪ
شده و داخل «ویال» دستگاه سانتیریفیوژ ريخته میشود .با
جدول  -2غلظت متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق
استفاده از دستگاه سانتریفیوژ ،محتویات ویال جداسازي شده
ﺟﺪول  -2ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻖ
و سپس بخشی از محلول صاف شده برداشت و به كمك كاغذ
ﻏﻠﻈﺖ
ﻏﻠﻈﺖ آب
ﻏﻠﻈﺖ
ﻏﻠﻈﺖ
ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل
اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ
آﻫﻦ
ﻓﻨﻞ
صافي مجددا ً صاف شده و داخل سل دستگاه اسپکتروفوتومتر
)(g/l
)(mg/l
)(mg/l
)(mg/l
برای قرائت قرار داده میشود .دستگاه اسپکتروفوتومتر قابلیت
50
2/5
100
5
اندازهگیری میزان فنل مطابق روش ارائه شده در استاندارد متد
150
5
150
10
( )5530 D. Directed Photometric Methodبه كمك معرف
250
7/5
200
15
5

2

2

2

6

2

4

4

5

زﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻨﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل از آب ﻣﻘﻄﺮ و ﻓﻨﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 1000 mg/l
و ﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن ﻣﺤﻠﻮل اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .روش ﻛﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﻪاﻳﻦ 6ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در
مهندسی آب
ﺳﺎﺧﺖعلوم و
ﺟﺬب ،ﭘﺲ از نشریه
فاضالبدر آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪاري از آن را داﺧﻞ ﻳﻚ ﺑﺸﺮ ﻛﻮﭼﻚ رﻳﺨﺘﻪ و
ﻏﻠﻈﺖو ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻨﻞ ﺑﺎ
ﻈﺮ ﺟﺎذب ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از وزن ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و  pHﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ
ﻳﺎ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ،ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه pH ،ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ )در ﺣﺪ  pHﺑﻬﻴﻨﻪ(.
ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢزن ) (Shakerﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎن ،ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﺨﺸﻲ از
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300
y = 13.38x2 + 61.141x + 0.0997
R² = 0.9975

250
200

ﻓﻨﻞ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

150
100
50

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

0

ﻋﺪد ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه
تحقيق ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﺳﺘﻔﺎده
در دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﺮاﺋﺖدر ﻓﻨﻞ
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن
ﻣﻨﺤﻨﻲ
ﺷﻜﻞ 1
اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ در
اسپكتروفوتومتر استفاده شده
دستگاه
قرائت فنل
كاليبراسيون
--1منحني
شکل
 -3يافتهها

رنگي  -4آمينو آنتي پيرين را دارد كه در اين تحقيق براي

روش ﻛﺎر در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻓﻨﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻨﻞ و آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ pH ،ﻣﺤﻠﻮل
سنجش ميزان فنل مطابق دستورالعمل مندرج در استاندارد
ﺣﺎوي
ﺳﭙﺲ
ﮔﻴﺮي –ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺣﺎل در اﻳﻦ
اﺳﺖ.
ﺪه
ﺷ
اﺿﺎﻓﻪ
آزﻣﺎﻳﺶ
ﻇﺮف
ﺑﻪ
H
O
ﻣﺤﻠﻮل
آن
از
است Feو ﭘﺲ
نتايج 2
(Standard
ﻣﺤﻠﻮل شده
روش استفاده
ﺷﺪهازواين
ويرايش 20
اﻧﺪازه متد
آزماي2شهاي جذب توسط كربن فعال گرانوله براي حذف
.Methods,
1999ﺑﺮ روي
ﻣﺮﺣﻠﻪ )ارﻟﻦ
دقيقه) ﺳﻨﺠﺶ
ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي
ﻧﻈﺮ،
زﻣﺎن ﻣﻮر
فنلد .درﭘﺲ از
دﺳﺘﮕﺎه  Shakerﻗﺮار داده ﺷﺪه و زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ و 90
ترتيب 3
بهينهد (به
ﮔﺬﺷﺖ Time
شرايط  pHو
فنل باقيمانده در
ميزان
استنتاج
دﺳﺘﮕﺎهبه توضيح است به
ﺗﻮﺳﻂ الزم
و براي فنل با غلظت  150 ، 50و  250ميليگرم بر ليتر در
اﺳﺖ.
ﺷﺪه
منظوراﻧﺠﺎم
اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ
نمونه آزمايش از روي عدد قرائت شده دستگاه اسپکتروفوتومتر،
مواجهه با كربن فعال با غلظتهاي  5 ،2/5و  7/5گرم بر ليتر
ابتدا منحني كاليبراسيون مربوط به دستگاه اسپکتروفوتومتر
در شکل  2ارائه شده است.
 -3ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎحذف فنل) از طريق اندازهگيري چند نمونه فنل با غلظت
(براي
همانگونه كه در شکل  2مشاهده میشود راندمان حذف
مشخص ترسيم شده و سپس به كمك اين منحني از اعداد
فنل در تمامیغلظتها با افزايش ميزان جاذب افزايش يافته
قرائت شده بر روي دستگاه ميزان فنل استنتاج
است .بهنحوي كه براي فنل با غلظت  250ميلي
ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪشدهﺑﺮاي
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل
ليتردﻗﻴﻘﻪ( و
گرموبر90
ﺗﺮﺗﻴﺐ 3
است.ﺣﺬف ﻓﻨﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ  pHو  Timeﺑﻬﻴﻨﻪ )ﺑﻪ
در شکل  1منحني كاليبراسيون مورد اشاره بههمراه معادله
ميزان حذف در مواجهه با  2/5و  5و  7/5گرم كربن فعال
همچنين در ﺷﻜﻞ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
است.در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي  5 ،2/5و 7/5
شدهﻟﻴﺘﺮ
داده ﺑﺮ
ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم
150اينو 250
عدد ، 50
ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺮاي ﻓﻨﻞ ﺑﺎ
منحني نشان
رگرسيون
منحني و
گرانوله بهترتيب  73و  88و  90درصد بوده است.
 2اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.در آزمايشهاي فنتون نيز به اينگونه بوده كه پس
روش كار
يافتهها نشان میدهد در مواجهه با يك غلظت ثابت جاذب،
از ساخت محلول فنل و آب مقطر با غلظت مدنظر pH ،محلول
هرچه ميزان غلظت فنل موجود در محلول بيشتر بوده ،راندمان
اندازهگیری تنظيم شده و سپس محلول حاوي  Feو پس از
حذف نيز افزايش پيدا خواهد كرد .بهعنوان مثال در مواجهه
آن محلول  H2O2به ظرف آزمايش اضافه شده است .حال در
جاذب با غلظت  7/5گرم بر ليتر و فنل با غلظتهاي  50و
این مرحله ارلن بر روي دستگاه  Shakerقرار داده شده و زمان
 150و  250ميليگرم بر ليتر ،درصد حذف بهترتيب برابر 78
90
ﻣﻴﻠﻲ نمونهگيري براي
 50نظر،
مورد
و  80و  90خواهد بود .عالوهبر آن يافتهها نشان میدهد از
ثبت میشود .پس از گذشت زمانﻓﻨﻞ
انجام شده است.
سنجش توسط دستگاه
آنجا كه آزمايش جذب طي يك فرآيند فيزيكي اتفاق میافتد
اسپكتروفوتومترﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﮔﺮم
80

ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
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ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻓﻨﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ  pHو  Timeﺑﻬﻴﻨﻪ )ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  3و  90دﻗﻴﻘﻪ( و
ﺑﺮاي ﻓﻨﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  150 ، 50و  250ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي  5 ،2/5و  7/5ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﺷﻜﻞ

 2اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

90

ﻓﻨﻞ  50ﻣﻴﻠﻲ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

80

ﺣﺬف ﻓﻨﻞ)درﺻﺪ(

ﻓﻨﻞ  150ﻣﻴﻠﻲ

70

ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

60

ﻣﻴﻠﻲ
ﻓﻨﻞ
راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﻓﻨﻞ ﺑﻪ روش ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل
-2250
ﺷﻜﻞ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

50

 pH=3وTime=90 min

40

2.5
7.5
ﻏﻠﻈﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺟﺎذب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺬف ﻓﻨﻞ در 5ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد راﻧﺪﻣﺎن
ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل )ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(
ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﻨﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  250ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﺬف در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ  2/5و  5و  7/5ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ
كربن
روش جذب
فنل به
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ -2
شکل
فعال ﺛﺎﺑﺖ ﺟﺎذب ،ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻨﻞ
ﻏﻠﻈﺖ
توسطﻳﻚ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
دﻫﺪ در
حذفﻣﻲ
راندمانﻧﺸﺎن
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
 73و  88و  90درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 pH=3وTime=90 min
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ،راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺟﺎذب ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  7/5ﮔﺮم ﺑﺮ
نشان90میدهد
ﺗﺮﺗﻴﺐهاي
بررسيﺑﻪ شکل
واقع در
آالينده
مولكو
ﻓﻨﻞ ﺑﺎبرخورد
ﻟﻴﺘﺮ وحاصل
و
ميزانآن
افزايشﻋﻼوهﺑﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮاﺑﺮ783تا و 805و
ﻟﻴﺘﺮ ،درﺻﺪ ﺣﺬف
ﮔﺮم ﺑﺮ
ماده ﻣﻴﻠﻲ
جاذب وبا250
هايو 150
يل50
ﻏﻠﻈﺖﻫﺎ
ليتر
ﺑﺮﺧﻮردگرم بر
 200ميلي
 100تا
پراكسيدهيدروژن از
جاذب و يا
افزايش
دﻫﺪ ازازاين
ﻣﻲاست.
آزمايش
تمامی ﺑﺎ
ﻫﺎيدر ﺟﺎذب
ﻣﻮﻟﻜﻮل
ﺣﺎﺻﻞ
اﻓﺘﺪ و
افزايشﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﻃﻲ ﻳﻚ
ميزان ﺟﺬب
آزﻣﺎﻳﺶ
رو ﻛﻪ
آﻧﺠﺎ
محيطﻧﺸﺎن
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ً
شرايط آزمايش منجر به افزايش راندمان حذف بهصورت خطي
ميزان آالينده در محيط آزمايش عمال شانس برخورد فيزيكي
ﻼ
ﻣﺎده آﻻﻳﻨﺪه واﻗﻊ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ .از اﻳﻦرو اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺟﺎذب و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﻤ ً
شده است بهنحوي كه بهعنوان مثال در شکل  5افزايش ميزان
بين اين دو را افزايش داده و ميزان جذب را باالتر خواهد برد.
ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .در ﺷﻜﻞﻫﺎي  3ﺗﺎ  5ﻣﻴﺰان ﺣﺬف ﻓﻨﻞ ﺑﻪ
پراكسيد هيدروژن از  100به  200ميليگرم بر ليتر ميزان
در شکلهاي  3تا  5ميزان حذف فنل به كمك اكسيداسيون
شدهﻣﻴﺰان
اﻓﺰاﻳﺶ
ﺷﺮاﻳﻂ
ﻛﻤﻚ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻓﻨﺘﻮن در
اﺳﺖ.
ﺷﺪه
اراﺋﻪ
استH2O2 .
حذف فنل را براي فنل با غلظت  250ميليگرم بر ليتر و در
فنتون در شرايط افزايش ميزان O
 Hارائه
2

2

80

ﻓﻨﻞ  50ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم

70

ﺣﺬف ﻓﻨﻞ )درﺻﺪ(

ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻓﻨﻞ  150ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم

60

ﻓﻨﻞ  250ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم

50

ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

150

200

100

40

)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(H2O2
شکل  -3راندمان حذف فنل به روش اكسيداسيون فنتون  -در شرايط  Fe=5ميلي گرم در ليتر

Time=15
ﺷﻜﻞ  -3راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﻓﻨﻞ ﺑﻪ روش  pH=3وmin
ﻓﻨﺘﻮن  -در ﺷﺮاﻳﻂ  Fe=5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن

 pH=3وTime=15 min
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200

150

100

60

)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(H2O2
ﺷﻜﻞ  -4راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﻓﻨﻞ ﺑﻪ روش اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻓﻨﺘﻮن  -در ﺷﺮاﻳﻂ  Fe=10ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
 pH=3وTime=15 min

100

100

90

ﻓﻨﻞ  50ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ

ﻓﻨﻞ  50ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ

90

ﺣﺬف ﻓﻨﻞ )درﺻﺪ(

80

ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻓﻨﻞ  250ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

70

ﻟﻴﺘﺮ

80

ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑ
50150ﻣﻴﻠﻲ
ﮔﺮمﺮﺑﺮ
ﻓﻨﻞ ﻓﻨﻞ

80

ﻟﻴﺘﺮ ﻟﻴﺘﺮ

70

ﻓﻨﻞ  250ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ

ﻟﻴﺘﺮﻓﻨﻞ  150ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ

70

ﻟﻴﺘﺮ

200

150

100

60

60

ﻓﻨﻞ  250ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ
ﻟﻴﺘﺮ

)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(H2O2

ﺣﺬف ﻓﻨﻞ )درﺻﺪ(
ﺣﺬف ﻓﻨﻞ )درﺻﺪ(

ﻟﻴﺘﺮ
ﻓﻨﻞ  150ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم

90

200

150

100

60

50

)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(H2O2

Feدرﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
فنتون=
ﺷﺮاﻳﻂ 15
ﻓﻨﺘﻮن  -در
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
روش
ﻓﻨﻞ ﺑﻪ
راﻧﺪﻣﺎن
ﺷﻜﻞ
-40
اكسيداسيون
روش
حذف فنل به
راندمان
ﺣﺬف-5
شکل
فنتون=Fe-در
اكسيداسيون
حذف فنل به
راندمان
ﺷﻜﻞ  -4راﻧﺪﻣﺎنشکل
ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲ-5ﮔﺮم در
ﺷﺮاﻳﻂ 10
روشﻓﻨﺘﻮن  -در
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
روش
ﺣﺬف-4ﻓﻨﻞ ﺑﻪ
ميل15
min
=3
گرم1در
 Timeليتر 5
ي= 0
1Fe=15
شرايط pHو5

شرايط  Fe=10ميلي گرم در ليتر
 pH=3وTime=15 min

 pH=3وTime=15 min

 pH=3وTime=15 min

) Feﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﻞﻫﺎي  3ﺗﺎ  5ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﻴﺪروژن از  100ﺗﺎ  200ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﺜﺎل10H
ﻋﻨﻮان  5تا
ميزانﺑﻪ  Feاز
افزايش
مشاهده م
گونه
71100
 Feاز
آزﻣﺎﻳﺶ=15
شرايط  pH=3و  Time =15 minو mg/l
اﻓﺰاﻳﺶ
ﺷﻜﻞ
ﻧﺤﻮي ﻛﻪ
شود ﺑﻪ
ﺪهیاﺳﺖ
كه ﺧﻄﻲ ﺷ
ﺻﻮرت
هما ﺑنﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﮔﺮم5در ﻟﻴﺘﺮ
درﻣﻴﻠﻲ
ﺷﻜﻞ  -6راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﻓﻨﻞ ﺑﻪروش اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻓﻨﺘﻮن  -در ﺷﺮاﻳﻂ 2O2=100
هايﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و د
ﻣﻴﻠﻲ
250
ﻓﻨﻞ ﺑﺎ
ﺑﺮاي
ﻓﻨﻞو را
ﻟﻴﺘﺮ برﻣﻴﺰان
ميلﺑﺮ
 200ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم
 100ﺑﻪ
ﻫﻴﺪروژن
شکل
ﻏﻠﻈﺖ در
ارائه شده
نمودارهای
تمامی
يگرم
ميزان
هاي از 6تا 8
درصد به  91درصد رسانده است .در شکل
Time
=15
min
ﺣﺬف=pH
ليتر در3

شيبﺗﺎ  8ﻣﻴﺰان ﺣ
ولیي 6
ﺷﻜﻞﻫﺎ
اﺳﺖ.
رﺳﺎﻧﺪه
درﺻﺪ
افزايش91
درﺻﺪ ﺑﻪ
 Timeو
فنلدرشده،
حذف
راندمان
شديد
 6Fe =15 mg/lازتا 718باعث
افزايش
=15شرايط
 minدر
حذف فنل به كمك اكسيداسيون فنتون
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
ﻓﻨﻞ
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻓﻨﺘﻮن
اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﻣﻴﺰان Fe
اﺳﺖ.بخش بعدي افزايش ميزان  Feاز
حذف در
راندمان
اﻓﺰاﻳﺶافزايش
 90در ﺷﺮاﻳﻂ اين
ارائه ﺑﺮشده است.
Fe 50
ميزان
ﻟﻴﺘﺮ

ﻓﻨﻞ  150ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ

80

ﻟﻴﺘﺮ

80
ﻓﻨﻞ  50ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ

ﻓﻨﻞ  150ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ
ﻟﻴﺘﺮ
ﻓﻨﻞ  250ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ
ﻟﻴﺘﺮ

60

200

150

100

)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(H2O2

ﺣﺬف ﻓﻨﻞ )درﺻﺪ(

ﻟﻴﺘﺮ

ﻟﻴﺘﺮ

70
70

60

 pH=3وTime=15 min
) Feﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(

ﻓﻨﻞ  50ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

80

ﻓﻨﻞ  150ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم

70

ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

60

ﻓﻨﻞ  250ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

50

Fe40
ﺷﻜﻞ  -5راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﻓﻨﻞ ﺑﻪ روش اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻓﻨﺘﻮن  -در ﺷﺮاﻳﻂ =15
5
10
15

90

ﺣﺬف ﻓﻨﻞ )درﺻﺪ(

ﻓﻨﻞ  250ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ

ﺣﺬف ﻓﻨﻞ )درﺻﺪ(

90

100

50

ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ

15

10

5

40

)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(

اكسيداسيون
روش
روشحذف فنل به
راندمان
ﺣﺬف-7
ﺷﻜﻞ  -7راﻧﺪﻣﺎنشکل
شکل  -6راندمان حذف فنل بهروش اكسيداسيون فنتون  -در
فنتون=2O-2در Hﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘ
ﺷﺮاﻳﻂ 150
ﻓﻨﺘﻮن  -در
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
ﻓﻨﻞ ﺑﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ
ﻓﻨﺘﻮن
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
روش
دﻫﺪﻓﻨﻞ ﺑﻪ
ﺣﺬف
2O2=100
ﺷﺮاﻳﻂ
ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﮔﺮم ﺑﺮدر ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم
H200ﻣﻴﻠﻲ
 100ﺗﺎ
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﻴﺪروژندراز
شرايطﻣﻴﺰان
اﻓﺰاﻳﺶ
راﻧﺪﻣﺎنﻣﻲ
ﺷﻜﻞﺗﺎ 5-6ﻧﺸﺎن
ﺷﻜﻞﻫﺎي 3
در ليتر
گرم
ي
ميل
H2O2=150
شرايط
ليتر
گرم -در
ميلي
H2O2=100
 pH=3و Time=15 min

=15 min
3
Time=15
 pHووmin
Timeﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﻜﻞ  5اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ
ﻧﺤﻮي
اﺳﺖ ﺑﻪ
pH=3ﺪه
ﺧﻄﻲ=ﺷ
ﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺑﻪﺻﻮرت
 100ﺑﻪ  200ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﺬف ﻓﻨﻞ را ﺑﺮاي ﻓﻨﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  250ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در ﺷﺮاﻳﻂ  pH=3و
 Timو  Fe =15 mg/lاز  71درﺻﺪ ﺑﻪ  91درﺻﺪ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﺷﻜﻞﻫﺎي  6ﺗﺎ  98ﻣﻴﺰان ﺣﺬف ﻓﻨﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
100
فاضالب
اراﺋﻪآب و
مهندسی
اﻓﺰاﻳﺶعلوم و
ن ﻓﻨﺘﻮن در ﺷﺮاﻳﻂ نشریه
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻴﺰان Fe

 pH=3و Time=15 min

ﻓﻨﻞ  50ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم

80

ﺣﺬ

ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

90
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100

90

ﻓﻨﻞ  50ﻣﻴﻠﻲ

ﺣﺬف ﻓﻨﻞ )درﺻﺪ(

ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

80

ﻓﻨﻞ  150ﻣﻴﻠﻲ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

70

ﻓﻨﻞ  250ﻣﻴﻠﻲ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ

60

15

10

5

50

)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(

شکل  -8راندمان حذف فنل به روش اكسيداسيون فنتون  -در شرايط  H2O2=200ميليگرم در ليتر
ﺷﻜﻞ  -8راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﻓﻨﻞ ﺑﻪ روش اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻓﻨﺘﻮن  -در ﺷﺮاﻳﻂ  H2O2=200ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
 pH=3و Time=15 min

 pH=3و Time=15 min

در شکل  9ميزان حذف فنل به كمك فرآيند تركيبي جذب
 10تا  15ميليگرم بر ليتر كاهش يافته است .بهعنوان مثال،
ﻫﺎيبه ذكر
الزم
است.
اكسيداسيون
كربنﺑﺮفعال
ﻣﻴﺰانگرم
 10ميلي
ﺷﻮد 5به
ﻣﻲ از
در شکل  8افزايش ميزان Fe
ﺷﻜﻞ
شده در
ارائه ﺷﺪه
فنتون اراﺋﻪ
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
ﻟﻴﺘﺮ ودر ﺗﻤﺎﻣﻲ
ليتر  10ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم
 Feازبر  5ﺗﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
است در روش تركیبي ،انتخاب جاذب و اكسيدكنندهها با
ميزان حذف فنل را براي فنل با غلظت  250ميلي گرم بر ليتر
 6ﺗﺎ  8ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﻓﻨﻞ ﺷﺪه ،وﻟﻲ ﺷﻴﺐ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  Feاز
رويكرد استفاده حداقلي از مواد (بهدليل صرفه اقتصادي) بوده
و در شرايط  pH=3و  Time=15 minو H O2=15 mg/l
ﻋﻨﻮان 2ﻣﺜﺎل ،در ﺷﻜﻞ  8اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  Feاز  5ﺑﻪ  10ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺰان
 10ﺗﺎ  15ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ
است.
از  58درصد به  90درصد رسانده است .در حاليكه افزايش
ﺣﺬف ﻓﻨﻞ را ﺑﺮاي ﻓﻨﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  250ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در ﺷﺮاﻳﻂ  pH=3و  Time=15 minو  H2O2 =15 mg/lاز  58درﺻﺪ
بررسي شکل  9نشان میدهد در آزمايش تركيبي و با
بيشتر ميزان  Feدر اين آزمايش از  10به  15ميليگرم بر ليتر،
ﺑﻪ  90درﺻﺪ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺰان  Feدر اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از  10ﺑﻪ  15ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ،راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف را
رويكرد استفاده حداقلي از مواد مصرفي ،در صورتيكه ميزان
راندمان حذف را تنها  1درصد افزايش داده و به  91درصد
ﺗﻨﻬﺎ  1درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﻪ  91درﺻﺪ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
جاذب كربن فعال گرانوله  5/2گرم بر ليتر و ميزان  Feو H2O2
رسانده است.
در ﺷﻜﻞ  9ﻣﻴﺰان ﺣﺬف ﻓﻨﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺟﺬب ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻓﻨﺘﻮن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ
100
اﺳﺖ در روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎذب و اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻗﻠﻲ از ﻣﻮاد )ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي( ﺑﻮده اﺳﺖ.
Activated
carbon:2.5 gr/l ,
Fe:10 gr/l ,
H2O2:150 gr/l

90
80

Activated
carbon:5 gr/l ,
Fe:5 gr/l ,
H2O2:100 gr/l

ﺣﺬف )درﺻﺪ(

70
60
50

Activated
carbon:2.5 gr/l ,
Fe:5 gr/l ,
H2O2:100 gr/l

40

50 100 150 200 250 300

0

30

ﻓﻨﻞ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(

فنتون
اكسيداسيون
فعال و
ﻓﻨﻞبهﺑﻪروش
ﺣﺬففنل
راﻧﺪﻣﺎنحذف
راندمان
شکل
ﻓﻨﺘﻮن
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
كربنﻓﻌﺎل و
جذبﻛﺮﺑﻦ
تركيبيﺟﺬب
روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
-9-9
ﺷﻜﻞ
 pH=3وTime=15 min
 pH=3وTime=15 min

ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﻞ  9ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻗﻠﻲ از ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ،در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺎذب
10و  100ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﻓﻨﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي
ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ  2/5ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺰان  Feو  H2O2ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ 5
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شماره ،1
ﻣﻴﺰانسوم،
ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  61 ،65و  64درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪسال
فاضالب
مهندسی
نشریه علوم و
ﺟﺎذب
آبو و250
150
اوﻟﻴﻪ ،50
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  5ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﻞ ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  67 ،72و 69
درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .ﻟﻴﻜﻦ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ و در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑﻪ mg/l
 Fe=10و  H2O2 =150 mg/lرﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد ،راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﻓﻨﻞ ﺑﻪﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﻞ ﺑﻪ 94 ،95

جذب با جاذب  5/2 g/lمعادل  73درصد و در آزمايش تنهاي
فنتون ( Fe =10 mg/lو  )H2O2 =150 mg/lبراي فنلي با
همين غلظت معادل  80درصد بود كه آزمايش تركيبي در اين
غلظت راندمان سيستم حذف را تا  96درصد افزايش داده است.
در نتيجه فرآيند تلفيقي جذب و اكسيداسيون فنتون میتواند
بهعنوان يك راهكار مناسب برای كاهش آالينده فنل از آب
مورد استفاده قرار گيرد.

بهترتيب  5و  100ميليگرم بر ليتر باشد ،راندمان حذف فنل
با غلظتهاي اوليه  150 ،50و  250ميليگرم بر ليتر بهترتيب
برابر  61 ،65و  64درصد بوده است و در شرايطي كه ميزان
جاذب افزايش يافته و به مقدار  5گرم بر ليتر رسيده است،
راندمان حذف براي غلظتهاي مختلف فنل كمی افزايش
يافته و به  67 ،72و  69درصد خواهد رسيد .ليكن در اين
آزمايش و در صورتيكه در آزمايش تركيبي ميزان اكسيدكننده
افزايش پيدا كرده و به  Fe=10 mg/lو H2O2=150 mg/l
رسانده شود ،راندمان حذف فنل بهشدت افزايش يافته و براي
غلظتهاي مختلف فنل به  94 ،95و  96درصد خواهد رسيد.
در واقع آزمايش تركيبي جذب و اكسيداسيون فنتون براي
حذف فنل كه به نوعي بهرهگيري از آزمايش فيزيكي جذب
و آزمايش شيميايي اكسيداسيون بوده است ،بيشتر تحت تاثير
ميزان اكسيدكننده بوده و افزايش آن راندمان حذف را نيز
افزايش داده است.
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رخش خورشيد ،ع ،.اكبري ،ح ،.بذرافشان ،ا ،.و حسينبر ،م،.
(“ ،)1391بررسي ميزان حذف فنل با استفاده از خاكستر
هسته خرما در محيط آبي” ،مجله دانشگاه علوم پزشكي
سبزوار.38-33 ،)2(20 ،
شيخ محمدي ،ا ،.منشوري ،م ،.يزدانبخش ،ا ،.و سردار ،م،.
(“ ،)1392بررسي كارايي فرآيند شبه فنتون در حذف -4
كلرو فنل از محيطهاي آبي» ،مجله طلوع بهداشت،)1(12 ،
.77-67
ملكوتيان ،م ،.و اسدي ،م“ ،)1390( ،.كارايي فرآيند
اكسيداسيون فنتون در حذف فنل از محلولهاي آبي» ،مجله
آب و فاضالب.52-46 ،)3(22 ،

 -5نتيجهگيري
نتايج بهدست آمده افزايش قابل مالحظه در راندمان حذف فنل
در روش تركيبي با شرايط ميزان بيان شده براي اكسيدكننده
و جاذب را نشان میدهد ،بهنحوي كه راندمان حذف در همه
غلظتهاي فنل بيش از  94درصد و بهطور خاص براي غلظت
 50 mg/lفنل برابر  95درصد و براي غلظت  150 mg/lفنل
برابر  94درصد و براي غلظت  250 mg/lفنل برابر  96درصد
بود .در صورتيكه مطابق نتايج ارائه شده در بخشهاي گذشته،
ميزان حذف براي فنلي با غلظت  50 mg/lدر آزمايش تنهاي
جذب با جاذب  5/2 g/lمعادل  45درصد و در آزمايش تنهاي
فنتون ( Fe =10 mg/lو  )H2O2 =150 mg/lبراي فنلي با
همين غلظت معادل  88درصد بوده است .در واقع آزمايش
تركيبي توانسته در اين غلظت از فنل كارايي سيستم حذف را
تا مرز  95درصد افزايش دهد.
اين موضوع براي فنل با غلظت  150 mg/lنيز اتفاق افتاده
بهنحوي كه در آزمايش تنهاي جذب با جاذب  5/2 g/lمعادل
 53درصد و در آزمايش تنهاي فنتون ( Fe=10 mg/lو mg/l
 )H2O2 =150براي فنلي با همين غلظت ،معادل  83درصد
بود .در واقع آزمايش تركيبي در اين غلظت نيز كارايي سيستم
حذف را تا مرز  94درصد افزايش داد .در نهايت براي فنل با
غلظت  250 mg/lنيز نتايج نشان داد كه در آزمايش تنهاي
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