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 مقدمه

 محیطی استفاده بهینه از منابع آبی موجود در طبیعت است.  ترین مسائل زیست یکی از مهم

صنایع نفتیی   های یتحاصل از فعال یها کند پساب جهان را تهدید می یترین آلودگی که کشورها مختلف، مهم های یدر میان آلودگ

 .[18] ای در جهت حذف ترکیبات سمی و خورنده دارد ها، جایگاه گسترده فرآیند تصفیه و شیرین سازی در پاالیشگاه. [7] است

هیا و مسیموک کیردن     ناپاییداری در فیراورده   یجیاد هیا، ا  خیوردگی در دسیتگاه   یجادزیست، ا وده سازی محیطوجود ترکیبات باعث آل

منظور حداقل سازی مقدار مجاز مواد آالینده موجیود در   به ای یرانهگ شود؛ بنابراین قوانین سخت پاالیشی می یواحدها یزورهایکاتال

 .[19]ست شده ا زیست وضع پساب این صنعت برای خروج به محیط

 اند از: شده عبارت نفت استفاده های یشگاهپاال یها پسابتصفیه  های روش

لختیه  [22] کننده لخته سیازی  لخته کردن و کمک[21] کربن فعال بر روی ها یندهجذب آال[20] بیوراکتور غشایی جریان متقاطع

دارنید   هیایی  یتهیا محیدود   ایین روش [25] تقطیر کاتالیستی تحیت خی   [24]یمیایی اکسیداسیون الکتروش[23]ی سازی الکتریک

منبیع خیارجی انیرنی نییاز      هیا شود که برای جداسازی آن پساب مواد واسطه سمی تولید می یزمان با تجزیه جزئ  ازجمله اینکه هم

دهد که روش لخته سازی  مثال یک سری از تحقیقات نشان می یکنند. برا هزینه اضافی به فرآیند تصفیه اعمال می یناست، بنابرا

 [24] در تصفیه پساب نفتی است تأثیر ی الکتریکی یک روش ب

ها شامل اجزا سیبک   و در کنار آن حجم زیادی از پساب [24] کند محصول پاالیش تولید می 2500فرایند پاالیش نفت خاک بیش از 

طور میانگین  ها به ازای پاالیش هر بشکه نفت خاک به خی گزارشکند. بر اساس بر آلیفاتیک و آروماتیک تولید می های یدروکربناز ه

عنوان پساب پاالیشگاهی تولید  ورده شده بهبرابر حجم نفت خاک فرآ 4/1 – 4/0 تقریباً .[26] لیتر آب مصرف خواهد شد 246-341

 شود. می

CODها با مقدار  ها و فاضالب فرایند اکسیداسیون پیشرفته یک روش جایگزین موردعالقه برای تصفیه پساب
 است شده یلباال تبد 1

[28]. 

از  AOPsزیسیتی را دارد.  پیذیر  ییه را به مواد غییر سیمی تجز   ناپذیر یهفرایند اکسیداسیون پیشرفته قابلیت تبدیل مواد آالینده تجز

طیور   سرعت و بیه  تواند رنج وسیعی از مواد آالینده زیستی را به ( میOHبسیار واکنشی نظیر رادیکال هیدروکسیل ) یها طریق گونه

 انتخاب ناپذیر اکسید کند

OHدر فرایند فنتون رادیکال هیدروکسیل 
Fe( و در حضور یون H2O2طی واکنش زیر از پراکسید هیدرونن ) ●

 گردد. تولید می +2

                                                           
1 Chemical oxygen demand 
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آغیاز کننیده و کاتیالیزور تجزییه پیر اکسیید هییدرونن اسیت کیه در نتیجیه آن رادیکالهیای             IIدر واکنش شیمیایی باال یون آهین 

 هیدروکسیل تشکیل می شوند.

زمان است، پس ایین روش عیالوه بیر دارا بیودن      صورت هم یکی از مزایای اصلی فرایند فنتون انجاک اکسیداسیون و کواگوالسیون به

به دلیل  ین. همچنانجامد یحذف بیشتر مواد آلی مبه که برد  یانعقاد و لخته سازی نیز بهره ممزایای اکسیداسیون، از مزایای فرایند 

بیوده و ازنظیر اقتصیادی     یمیت ق رزان. ایین روش نسیبتاً ا  [53] اکولونیکی نیز مطمینن اسیت   نظر افزایش اکسیژن موجود در آب، از

OHصرفه است زیرا کاتالیستی کردن تولید  به مقرون
نییاز دارد، در مقایسیه    یاز پراکسید هیدرونن، به کمترین مقدار انرنی ورود ●

. در مقابل انجاک واکینش اکسیداسییون بیه روش     .[55و 54] با سایر فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته به زمان کمتری نیز نیاز دارد

اشد و این امر مستلزک استفاده از مواد شییمیایی  فنتون نیاز به محیط اسیدی دارد و لجن آهن تولید تولید شده نیازمند تصفیه می ب

 و نیروی انسانی است.

بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون در کاهش فسفر از محلول در مطالعه ملکوتیان و همکاران در زمینه حذف فسفر به منظور 

mg/l =H2O2 / Fe 2200/1000در نسیییییبت غلظیییییت   آبیییییی
 و یقیییییهدق 60زمیییییان تمیییییاس   +2

 =pH 5/3  [35] % دست یافته اند.97به راندمان حذف 

 ی توسیط رفیعیی و همکیاران   تصفیه فاضالب کاستیک مستعمل پتروشیمی تبریز به کمک واکنش فنتیون در پژوهشی   یسنج امکان

 درجیه سیانتیگراد، نسیبت    5/86 یدمیا ،  pH=2.5در  CODبیشترین میزان حیذف  نتایج نشان داد که و قرار گرفت یموردبررس

46/0]/COD = 2O2[H و]=119 mg/L 
2+

[Fe  کاهش91اتفاق می افتد و طی این آزمایش %COD  [39] شد حاصل 

 

 مواد و روش ها

شده است. پساب کلی شیرکت مخلیوطی از پسیاب واحیدهای مختلیف       یک پساب واقعی از کاستیک مستعمل پاالیشگاه اراک گرفته

نشیینی و کاغیذ صیافی     نمودن راکتور با تیه  chokeهای آن جهت جلوگیری از  است. این پساب قبل از آزمایش مقداری از ناخالصی

وده اسیت. الزک بیه رکیر اسیت کیه کاسیتیک مسیتعمل در پاالیشیگاه وارد         واحید بی   overhaulحذف گردیده است. پساب موقیع  

 .در آزمایشگاه مورد تست قرارگرفته است سازی یقشود و این پساب بعد از رق های تبخیر می حوضچه

( RSMسازی مطابق روش سطح پاسخ ) ینهبهی ریاضی و ساز مدلبرای طراحی،   Design expert 11 افزار نرکاز  قیتحقدر این 

شیده اسیت.     عنوان متغیر وابسته )پاسیخ( در نظیر گرفتیه    به CODحذف  بازده شده است.  بنکن استفاده –در قالب طراحی باکس 

فاکتورهای موردنظر بودند کیه بیه    (اولیه  COD یتی ودو ظرفیون آهن  یژنه، غلظتاکس آبغلظت ) شده  انتخابهای طراحی  عامل

اند و پاسخ ما فقط درصد حذف اکسیژن موردنیاز شییمیایی بیود. زمیان واکینش در      شده یلدتب( X3 وX2 وX1یرهای بدون بعد )تغ

 دقیقه بود.. 60ها  تماک آزمایش



 

 

 

 مشخصات پساب( 3-4) جدول 

  ميزان فاكتورها در پساب

2600 TDS (ppm) 

950 TOC (ppm) 

1700 BOD (ppm) 

4500 COD (ppm) 

3 pH 

5200 Conductivity (Micro S/cm) 

 

 

 مقادير متغيرهاي مستقل فرآيند( 3-5) جدول

 متغير مقادير

Level 1(-1) Level 2(0) level 3(+1)  

 یژنهاکسییی آبغلظیییت  48 32 16

(mM) (X1) 

دو ییییون آهییین  غلظیییت 4.8 3.2 1.6

 (X2) (mM)یتی ظرف

 COD (X3) اولیه 4500 3000 1500

 

 

 روش كار

مجهیز بیود    یریی گ سیستم نمونه بهلیتر انجاک شد. سیستم  1با ظرفیت  یا استوانه یا شهیش راکتورها در یک  در این پرونه، آزمایش

ییک  راکتیور دارای  بود که عمودی در مرکز راکتور قرار داشت.  (UV-C) وات 15(. منبع نور یک المپ جیوه، فیلیپس 1-5)شکل 

 PT-10Pمتیر،   pH در راکتور با یک همزن مخلوط شد. یک بود. محلول گراد یدرجه سانت 25ترموستات مجهز به تنظیم دما در 



 

Sartorius Instrument  از شرکت آلمانی، برای تنظیم pH   اولیه محلول استفاده شد. حمیاک آب، میدل BW 20G   از شیرکت

 شده است.  ها استفاده در تماک آزمایش گراد یدرجه سانت 25برای ثابت کردن دما در  یا کره

 

 

 المیپ ( 3) همزن، یسیمغناط نوار( 2) کوارتز، وری غوطه چاه( 1) ی.شگاهیآزما اسیمق در مورداستفاده راکتور وارهطرح  3-1 شکل

UV،(4 )کننیده  آب خنیک ( 8) بیرداری  نمونه نقطه و هیتخل چهیدر( 7) ،یریبارگ ریش( 6) ،یسیمغناط همزن( 5) ،ای شیشه راکتور 

  ( محفظه تاریک11اتصال برق،)( 10کننده،) خنک آب بازگشت( 9) ، ورودی

 گیرد. ها مورد بحث و بررسی قرار می افزار نتایج حاصل از آزمایش شده با استفاده از نرک در اینجا با توجه به آنالیزهای گرفته

 يافته ها

 هیا و توابع وابسیته بیه آن   ها گروه بررسی میانگین در آماری است که به های مدلاز  ای مجموعه ANOVA اختصار بهواریانس  آنالیز

بوده و در برازش مدل میثثر   تاثیر گذار در جدول آنالیز واریانس رکرشدهمتغیرهای  ی همهشود  که مشاهده می طور پردازد. همان می

 1-4های مربوط به آنالیز آماری مدل برازش یافته بیر پاسیخ در جیدول      همچنین داده .ها متفاوت است باشند اما شدت تأثیر آن می

 آمده است

  



 

 

 ( آنالیز واریانس.4-1)جدول 

 

Source 
 

Sum of 

Squares 
 

DF 

 

Mean Square 
 

F-value P-value 
 

Model 2175.90 9 241.77 83.53 
< 

0.0001 
Significant 

)A( Amount of Ferrous 58.86 1 58.86 20.34 0.0063 " 

)B( Oxidant 

Concentration 
19.53 1 19.53 6.75 0.0484 " 

)C(Initial COD 278.48 1 278.48 96.21 0.0002 " 

AB 13.32 1 13.32 4.60 0.0847 " 

AC 0.6400 1 0.6400 0.2211 0.6580 " 

BC 0.4900 1 0.4900 0.1693 0.6978 " 

A² 190.75 1 190.75 65.90 0.0005 " 

B² 97.45 1 97.45 33.67 0.0021 " 

C² 1653.61 1 1653.61 571.29 
< 

0.0001 
" 

Residual 14.47 5 2.89 
  

" 

Lack of Fit 10.01 3 3.34 1.50 0.4246 
not 

significant 

Pure Error 4.46 2 2.23 
   

Cor Total 2190.38 14 
    

 

  



 

 

 ( نتايج آناليز آماري مدل برازش يافته بر پاسخ.4-2) جدول

Std. Dev. 1.70  R² 0.9934 

Mean 55.04  Adjusted R² 0.9815 

C.V. % 3.09  Predicted R² 0.9223 

   Adeq Precision 26.8964 

 

 ها به دست آمد. بینی هر یک از پاسخ ای درجه دوک برای پیش پس از انجاک آنالیز رگرسیون چند متغیره، معادله چندجمله

 :CODمعادله رويه پاسخ درجه دوم براي حذف 

 
2 2 2

COD Removal % 72.90 2.71 1.56 5.90 1.82 0.40 0.35

7.19 5.14 21.16

A B C AB AC BC

A B C

       

  
 

 عوامل واقعی: ازلحاظمعادله نهايی 

2 2 6 2

COD Removal (%) 62.1 21.44531 1.56641 0.0515 0.0712 0.000167

0.000015 2.80762 0.020068 9.40556 10

A B C AB AC

BC A B C

      

    
 

 عالمت مثبت در معادالت باال معرف اثر افزایشی پارامترها و عالمت منفی معرف اثر کاهشی پارامترها روی متغیر پاسخ است.

ین برای مقایسه همچن دهد. نشان می تطابق نزدیک این اعداد را 3-4شده در جدول  بینی یشپبا مقادیر  شده مشاهدهمقایسه مقادیر 

تر به یک باشید دقیت و اعتبیار     یکنزدیب این نمودارها هرچقدر ش استفاده کرد. 1-4توان از شکل  شده تجربی می بینی یشپمقادیر 

نشیان   شیده بیه روش آمیاری را    بینیی  یشپی حاصل همبستگی خوب بین نتایج تجربی با مقادیر نمودارها رساند. یمرا  ها مدلباالتر 

 دهد. می

  



 

 شده. بينی شده و مقادير پيش مقايسه مقادير مشاهده (4-3) جدول

COD 

Removal 

(%) 

(Predicted) 

COD 

Removal 

(%) 

X3 

Initial 

COD 

 

X2: 

Oxidant 

Concentration 

(mM) 

X1: 

Amounts of 

Ferrous 

(mM) 

Run 

61.25 62.7 3000 48 1.6 1 

52.7625 54 1500 32 4.8 2 

48.1375 47.4 1500 32 1.6 3 

42.6125 42.4 4500 48 3.2 4 

72.9 73.5 3000 32 3.2 5 

72.9 74 3000 32 3.2 6 

54.475 55 3000 16 1.6 7 

35.5375 34.3 4500 32 1.6 8 

38.7875 39.5 4500 16 3.2 9 

53.7125 53 1500 48 3.2 10 

51.2875 51.5 1500 16 3.2 11 

63.55 62.1 3000 16 4.8 12 

72.9 71.2 3000 32 3.2 13 

41.7625 42.5 4500 32 4.8 14 

63.025 62.5 3000 48 4.8 15 

 



 

 

 COD حذف شده بینی پیش ریمقاد با شده مشاهده ریمقاد سهیمقا( 4-1شکل )

توزیع یکنواخیت و خطیی    است.دهنده پیروی نقاط از یک رفتار تقریباً خطی  بیانگر نمودار احتمال نرمال است که نشان 2-4نمودار 

 صورت نرمال است که حاکی از کمتر بودن خطاها و افزایش اعتبار مدل است. دهنده توزیع خطاها به بودن نشان

 

 

 .COD حذف نرمال احتمال (4-2) شکل

 



 

 CODبررسی اثر يون آهن بر راندمان حذف  1.1.1.1

شود افزایش یون آهین تیأثیر    گونه که از شکل مشاهده می همان دهد. را نشان می CODاثر یون آهن بر روی راندمان حذف  نمودار

اما با  است؛ CODمثبتی روی پیشروی فرآیند فنتون دارد چون باعث افزایش رادیکال هیدروکسیل می شود که عامل اصلی حذف 

از آن جا که یون آهن میی  یابد.  راندمان واکنش کاهش می 2/3یابد به طوری که بعد از غلظت  افزایش یون آهن تأثیر آن کاهش می

بیا افیزایش    [18]تواند هیدروکسیل را مصرف کند وقتی رادیکالها بیش از حد مجاز باشد می تواند بر میزان تخریب تیأثیر بگذارنید.  

Feغلظت یون 
Feافزایش می یابد. افزایش سرعت اکسیداسیون با افیزایش غلظیت ییون     CODدرصد حذف  +2

 ناشیی از تولیید   +2

 دروکسیل بیشتر می باشد.رادیکالهای هی

Fe
2+

+H2O2→Fe
3+

+OH
-
+OH

● 

Feبا افزایش 
Feسرعت واکنش بیشتر می شود اما غلظت بهینه ای را برای  +2

به دست می دهد که میتوان بیا هزینیه کمتیر بیه      +2

باعث افزایش سرعت نشده و فقط میزان یونهای حل شده در محلیول را بیاال    (II)نتیجه مطلوب رسید. غلظتهای بیشتر از یون آهن 

 می برد.

 

 برحسب غلظت يون آهن. CODميزان حذف ( 4-4) شکل

 CODبررسی اثر غلظت آب اكسيژنه بر راندمان حذف  1.1.1.2

شود که با افزایش این پارامتر مییزان   می مشاهده دهد. یمرا نشان  CODحذف  اثر غلظت آب اکسیژنه بر روی فرآیند (4-5نمودار)

کننید و منجیر بیه افیزایش      یمی تولیید    OHهای فعالی مانند  یکالراد H2O2حذف تا نقطه بهینه افزایش می یابد زیرا اضافه شدن 

 دیاب یمراندمان حذف کاهش  OHهای  یکالرادنیز به دلیل کاهش تولید  H2O2ی پایین ها غلظت در گردد. یمراندمان حذف 

 ی زیر:ها واکنشطبق 

H2O2 + OH
●
 → H2O + HO2 



 

OH
● 

+ OH
● 

→ H2O2 

HO2
● 

+ H2O2 → OH
● 

+ H2O + O2 

2HO2
● → H2O2 + O2 

HO2
● 

+ OH
● 

→ H2O + O2 

 

 اكسيژنه. برحسب غلظت آب  CODميزان حذف ( 4-5) شکل

 

 CODاوليه بر راندمان حذف  CODبررسی اثر  1.1.1.3

دهنده تا قبیل از   اولیه نیز نقطه بهینه وجود دارد و افزایش مواد واکنش  CODشود برای میمشاهده ( 4-6گونه که در شکل ) همان

 دهنده و همچنین کاهش درصید حیذف   یابد و پس از نقطه بهینه موجب هدر رفتن مواد واکنش نقطه بهینه میزان حذف افزایش می

COD شود. می 

 



 

 

 اوليه. CODبرحسب  CODميزان حذف  (4-6) شکل

 

 موجیب  دیگیر  عامیل  سیطوح  در عامیل  ییک  وقتی .است شده داده نشان اصلی های عامل بین متقابل اثرات12-10نمودار های در 

 کیه  معناسیت  ایین  بیه  برهمکنش حضور .دارد وجود برهمکنش عامل دو صورت بین این در شود پاسخ متغیر در متفاوتی تغییرات

 بگذارند اثر پاسخ روی باهم زمان هم صورت به هم و مستقل صورت هم به توانند می ها عامل

 دهنیده  انحنیا نشیان   بیدون  سیطوح  خطیوط  و ها عامل بین قوی برهمکنش دهنده نشان بعدی سه نمودارهای در دارای انحنا سطوح

شده اسیت بیرهمکنش بیین ییون آهین و       ( نشان داده4-11و  4-10) شکلهای در که طور هاست. همان عامل بین برهمکنش ضعیف

 اولیه قوی است. CODکه برهمکنش بین یون آهن و  غلظت اکسیدکننده ضعیف است درحالی

 

 

 اكسيژنه و يون آهن. برحسب غلظت آب  CODحذف ( 4-10) شکل



 

 

 

 اوليه. CODو آهن يون غلظت برحسب COD حذف ميزان( 4-11) شکل

 

 

 .اكسيژنه آب و اوليه COD برحسب COD حذف ميزان( 4-12) شکل

 

 مییییزان حیییذف افیییزایش یافتیییه اسیییت و   ppm 3300اولییییه تیییا  CODدر غلظیییت ثابیییت ییییون آهییین بیییا افیییزایش   

در نهایت  با کاهش بازده حذف مواجه می شویم. مقداری آب اکسیژنه به صورت واکنش نداده در محیط وجود دارد که ایین مقیدار   



 

HO2اکسیژنه با رادیکالهای هیدروکسیل واکنش داده وبه صورت اضافی آب 
در می آید. رادیکال پراکسید تمایل کمتیری نسیبت     ●

 دارد. (II)به رادیکال هیدروکسیل برای واکنش با یون آهن 

 بهینه نقاط در آزمایش آمده، دست آماری به نتایج از اطمینان برای  .شود می معرفی افزار نرک توسط CODحذف  برای شرایط بهینه

 .استCOD حذف بهبود دهنده و نشان کرده تائید را آماری نتایج کار این از حاصل نتایج .شد تکرار

 

 سازي شده. بهينهمقادير  5-4جدول

Maximum COD 

Removal 
Initial COD 

Oxidant 

Concentration 
Amounts of 

Ferrous 
626/%73 97/2793 884/33 472/3 

 

حیدود   CODدر شرایط بهینه ای که توسط نرک افزار پیش گویی شده است ، آزمایش یک بار دیگر تکرار گردید که درصید حیذف   

 .% بود74
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