پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،6شماره  ،11بهار و تابستان  ،1931از صفحه  319تا 318

امکانسنجي حذف ترکيبات آلي فرار از پساب
با روش شناورسازي با هواي محلول

شميم سادات اسمعيلنژاد ،1داود کاهفروشان ،*2اسماعيل

فاتحيفر3

 1کارشناس ارشد مهندسي شيمي ،مهندسي محيطزیست ،دانشکده مهندسي شيمي ،دانشگاه صنعتي سهند
 2دانشيار ،دکترای مهندسي شيمي ،مهندسي محيطزیست ،دانشکده مهندسي شيمي ،دانشگاه صنعتي سهند
 3استاد ،دکترای مهندسي شيمي ،مهندسي محيطزیست ،دانشکده مهندسي شيمي ،دانشگاه صنعتي سهند
(تاریخ دریافت1331/11/12 :؛ تاریخ تصویب)1330/10/11 :

چکيده
ترکيبات آلي فرار دستهای از آالیندههای هوا هستند که به دليل آثار زیانآور بر انسان ،حيوانات و گياهان ،جلوگيری از انتشار این ترکيبات
به محيطزیست امری ضروری است .در این تحقيق ،امکانسنجي روش شناورسازی با هوای محلول در حذف بهينه تولوین به عنوان
نمونهای از ترکيبات آلي مورد مطالعه قرار گرفت .حذف این ترکيب از پساب با استفاده از عاریسازی با هوا ،در یک پایلوت آزمایشگاهي
بررسي و برای ارتقای عملکرد حذف ،از روش شناورسازی با هوای محلول جهت توليد حباب هوا استفاده شد .تأثير برخي متغيرها مانند آثار
فشار اشباع کننده ،دبي ورودی آب اشباع به ستون حباب و نسبت دبي ورودی پساب و آب اشباع به ستون حباب ،مورد مطالعه قرار گرفت و
نتایج با روش طراحي آزمایش با استفاده از نرمافزار مينيتب  10مورد آناليز قرار گرفت .باالترین ميزان حذف تولوین مقدار  %22و در فشار 2
بار ،مقدار دو برابر پساب به آب اشباع و دبي آب اشباع  1/0ليتر بر دقيقه به دست آمد .همچنين ،با بررسي آثار دوتایي و سهتایي پارامترهای
اصلي نسبت دبيها ،دبي آب اشباع وارده به ستون حباب و فشار اشباعساز ،به ترتيب بيشترین تأثير را بر حذف تولوین داشتند.

کليد واژهها :شناورسازی با هوای محلول ،ترکيبات آلي فرار ،اشباعساز ،ستون حباب

*نویسنده مسوول:

Email: Kahforoushan@sut.ac.ir
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سرآغاز
ترکيبات آلي فرار ) )1((VOCاز مهمترین آالیندههای
محيطزیستي هستند که بدليل سميت باال باعث آلودگي آب و
هوا ميشوند .ترکيبات آلي فرار دارای فشار بخار باال و حالليت
کم در آب هستند .بنابراین ،عمده انتشار این آالیندهها به هوا از
طریق فاضالب توليد شده در صنایع مختلف شيميایي صورت
ميگيرد .از ميان ترکيبات آلي فرار ،بنزن ،تولوین ،استایرن،
فرمالدهيد و فنول به دليل ایجاد سرطان در انسان و کاربرد
گسترده در صنایع و محصوالت خانگي از اهميت باالتری
برخوردار هستند ( Liotta, 2010; Ozturk and Yilmaz,
 .)2006حساسيتهای پوستي و بيماری چشم ،سردرد ،خستگي،
کاهش عملکرد ریهها و تنگي نفس از جمله عوارض این
ترکيبات است ( United State Environmental Protection
.)Agency, 2012
برای کنترل انتشار ترکيبات آلي فرار دو دیدگاه کلي وجود دارد
که عبارتند از :اصالح فرایند و تجهيزات( )2و روشهای مکمل
حذفي( .)3در حالت اول کنترل انتشار با اصالح تجهيزات فرایندی،
مواد خام و یا تغيير فرایند انجام ميشود .به صورت معمول ،تغيير
فرایند به راحتي امکانپذیر نيست .مواردی مانند انتشار  VOCاز
باالی مخازن باز ،نشتي سيستمها و یا انتشار  VOCاز اتصاالت
و شيرها از جمله مواردی است که با اصالح تجهيزات قابليت
کنترل آالیندگي را دارد .دیدگاه دوم در ارتباط با تخریب و یا
بازیافت ترکيبات  VOCاست .روشهای متعددی برای حذف
این ترکيبات ارایه شده است که از آن جمله ميتوان روشهای
اکسيداسيون حرارتي ،اکسيداسيون کاتاليستي ،جذب سطحي،
سردسازی ،عریانسازی با هوا ،ازناسيون و جداسازی توسط غشا
را نام برد ( .)Khan & Ghoshal, 2000در سالهای اخير،
روش شناورسازی با هوای محلول به دليل زمان ماند هيدروليکي
کم ،سرعت بارگذاری باال ،هزینههای عملياتي کم و کيفيت
باالی جریان خروجي در تصفيه فاضالبها بسيار مورد توجه بوده
است ( .)Rubio et al., 2002با این روش ،ميتوان ترکيبات
آلي فرار را قبل از وارد شدن به هوا از آب آلوده جداسازی کرد.
در این تحقيق از روش عاریسازی با هوا برای حذف تولوین به
عنوان یکي از ترکيبات فرار استفاده شده است .برای ارتقای
عملکرد روش حذف بر خالف روشهای مرسوم عریانسازی
بجای استفاده مستقيم از دميدن هوا از اساس روش شناورسازی
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با هوای محلول برای توليد حباب استفاده شد .همچنين ،تأثير
برخي متغيرها مانند آثار فشار اشباعکننده ،دبي ورودی آب اشباع
به ستون حباب و نسبت دبي ورودی پساب و آب اشباع به ستون
حباب مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روشها
پایلوت سيستم شناورسازی با هوای محلول برای حذف ترکيبات
آلي فرار در دانشگاه صنعتي سهند ساخته شد و هدف آن حذف
تولوین موجود در آب است .برای انجام آزمایشها ،از پساب
سنتزی حاوی تولوین استفاده شد .تولوین مورد استفاده محصول
پتروشيمي اصفهان بود .قسمتهای اصلي پایلوت شامل
اشباعکننده آب به ارتفاع  31و قطر داخلي و خارجي  13و 21
سانتيمتر ،ستون حباب اتمسفری شامل یک بخش تماسدهنده
و یک بخش جداساز ( )Crossley & Mattew, 2006که به
ترتيب دارای ارتفاع  01و  31و قطر داخلي  11و  21سانتيمتر و
ستون کربن فعال با ارتفاع  31و قطر داخلي  13سانتيمتر است.
آب تحت فشار در اشباعساز از هوا اشباع ميشود و پس از عبور
از شير سوزني وارد ستون حباب اتمسفری شده و به دليل کاهش
فشار ناگهاني حبابهای ریز با قطر تقریبي  31-111ميکرون
آزاد ميشود ( .)Rubio et al., 2002در بخش تماس حبابهای
ریز حاصل از کاهش ناگهاني فشار ،با مواد آالینده برخورد و
آالینده توسط این حبابها به بخش جداساز ميرود .پس از آن
تولوین از سطح آب ،وارد هوا شده وسپس وارد ستون کربن
فعال ميشود .جهت بررسي و آناليز در هر آزمایش ،یک نمونه از
پساب سنتزی و یک نمونه هم از پساب تصفيه شده (جریان
خروجي محفظه باالی ستون حباب) برداشته شده و نمونهها
توسط کروماتوگرافي گازی مدل ( )Varian 3800ساخت کشور
هلند مورد آناليز قرار گرفت .شکل ( )1نمای کلي فرایند
شناورسازی با هوای محلول را نشان ميدهد.
برای بررسي دقيق پارامترهای مؤثر در فرایند حذف از روش
طراحي آزمایش با در نظر گرفتن کل فاکتورها ( )0و نرمافزار
مينيتب( )2برای تحليل نتایج استفاده شد .در این روش ،با
استفاده از آناليز واریانس ميتوان اثر پارامترها بر پاسخ را به دقت
بررسي کرد ( .)Montgomery, 1998پارامترهای مورد نظر در
این تحقيق عبارت از :فشار اشباعساز ،دبي ورودی آب اشباع و
نسبت دبي پساب به آب اشباع بودند .جدول ( )1پارامترهای مورد
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شکل ( :)1نماي کلي پايلوت شناورسازي با هواي محلول
Main Effect

جدول( :)1پارامترهاي مورد بررسي براي سيستم حذف
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بررسي ،تعداد سطوح و مقادیر هر سطر را نشان ميدهد.
يافتهها
تأثير عوامل اصلي فشار ،دبي ورودی آب اشباع و نسبت دبي
پساب به آب اشباع بر پاسخ (درصد حذف ترکيبات آلي) که
توسط نرم افزار مينيتب ارایه شده در شکل ( )2مشاهده ميشود.
با توجه به این نتایج ،در بازههایي که نمودار شيب منفي دارد اثر
کاهشي و برعکس در بازههای با شيب مثبت اثر افزایشي در
ميزان حذف برای پارامترها قابل مشاهده است.
اثر فشار اشباعساز
با توجه به نتایج مربوط به شکل ( ،)2اثر فشار اشباعکننده بر
روی حذف ترکيبات آلي الگوی افزایش -کاهشي دارد.
بدینترتيب که با افـزایش فشار از سطح  1به سطـح ( 3افـزایش

25
0,7

0,4

شکل ( :)2تأثير فاکتورهاي اصلي بر پاسخ توسط
نرمافزار مينيتب

فشار از  2تا  0بار) اثر کاهشي و برعکس با افزایش فشار از 0تا 2
بار اثر افزایش در حذف مشاهده مي شود .البته این تغييرات به
نسبت شيب کمي دارند .و در شکل ( -3الف) به وضوح مشاهده
ميشوند .دليل این امر را با توجه به روند آزمایشها چنين
ميتوان توجيه کرد که به دليل دبي پایين ورودی آب به
اشباعساز و متغير بودن فشار آب لولهکشي مورد استفاده تا کمتر
از  2بار ،در بسياری موارد پمپهای آب بسيار گرم و انتقال
حرارت از پمپ به آب داخل آن سبب گرمشدن آب ورودی به
اشباعساز ميشد .با افزایش فشار به  0و  2بار این افزایش حرارت
کامالً اتفاق ميافتاد .بنابراین ،ميتوان انتظار داشت اگرچه فشار
باال رفته است اما افزایش دما باعث کاهش حالليت گاز شده
است .شکل ( )2مقدار حالليت را بر اساس دما و فشار اشباع
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برای هوا نشان ميدهد .همانطور که مشخص است ،حالليت
هوا در آب با دما کاهش یافته است .در دمای  oC5و در فشار 0
بار حالليت باالتری نسبت به فشار  2بار و دمای  oC20خواهيم
داشت ( .)James, 2010بنابراین ،در شرایط متفاوت تنها با
افزایش فشار نميتوان بازده را باال برد و باید به دما هم توجه
داشت .بازده اشباعساز عامل مهم در بازده حذف تولوین است.
(جدول  )2اشباعساز مورد استفاده در این پایلوت از نوع غير پر
شده است که بازدهي کمتری خواهد داشت .در این نوع اشباعساز
تا رسيدن به حالت تعادل و دستیابي به حالليت مورد نظر در
فشار خاص ،زمان بسيار زیادی و در حدود  0ساعت الزم است،
اگرچه پس از گذشت این زمان نيز برای رسيدن به تعادل ،نظر
قطعي نميتوان داد (.)Haarhoff, 1996; Rees et al., 1979

اساس مطالعات پيشين ،باالترین مقدار حذف ترکيبات آلي فرار با
روش شناورسازی با هوای محلول  %21گزارش شده است.
همچنين ،درصدهای باالی حذف بدون نياز به فعالکنندههای
سطحي در فشار  2و  3بار نسبت به سایر تحقيقات انجام گرفته
مقداری قابل توجه است ( ;Ferris & Rubio, 1999
Almuzaini et al., 1994; Ruben et al., 2009؛
سلطانمحمدزاده و خازیني)1303 ،
جدول ( :)2غلظت هواي حل شده در آب اشباع
بر اساس دما و فشار ()James, 2010
رديف

1
2

(الف)

(ب)
شکل ( :)3تأثير فشار اشباعساز بر درصد حذف .الف) دبي
آب اشباع  0/4ليتر بر دقيقه .ب) دبي آب اشباع  0/7ليتر
بر دقيقه نسبت دبي پساب به آب اشباع

با توجه به دالیل ذکر شده نميتوان تأثير فشار بر حذف تولوین
را به روشني بيان کرد .اما ،مقدار حذف  %22در فشار  2بار به
نسبت قابل توجه بوده و پيشبيني ميشود در صورت کنترل
دقيق تمامي شرایط عملياتي بازده حذف بيشتری به دست آید .بر

فشار

غلظت هواي حل شده در آب در

اشباعساز (بار)

حالت تعادل
 21درجه سانتيگراد  2درجه سانتيگراد

0
2

110
131

100
172

دبي ورودي آب اشباع
پارامتر دیگر که در بازده حذف تولوین مؤثر است ،مقدار دبي
ورودی آب اشباع به ستون حباب است .براساس نتایج قبلي
(شکل  ،)2این تأثير به صورت کاهشي است .با توجه به شيب
کم خط ميتوان دریافت که این اثر از شدت کمتری برخوردار
است .به عبارت دیگر ،تغيير مقدار دبي آب اشباع از  1/0به 1/7
ليتر بر دقيقه تغيير چشمگيری در افزایش و کاهش نخواهد
داشت .در این حالت در رقابت بين زمان ماند و ورود حجم باالتر
حباب ،به طور کلي کم شدن زمان ماند اثرگذارتر است.
همچنين ،شکل ( -3ب) تأثير نسبت دبي پساب به آب اشباع را
بر روی درصد حذف تولوین نشان ميدهد .چنانچه به ازای مقدار
مشخصي از آب اشباع مقدار بيشتری از پساب وارد ستون
اشباعساز شود ،در تمامي فشارهای  2تا  2بار سير نزولي در
درصد حذف مشاهده ميشود .در این حالت ،با افزایش دبي پساب
دو پارامتر زمان ماند و انتقال جرم تحت تأثير قرار گرفته است .با
افزایش دبي پساب زمان ماند کمتری در ستون حباب وجود
خواهد داشت .همچنين ،درمقدار یکسان دبي آب اشباع با افزایش
ميزان پساب مقدار انتقال جرم هم کاهش خواهد یافت.
بررسي تأثير متقابل پارامترها
جهت بررسي آثار انفرادی و متقابل پارامترهای اثرگذار بر فرایند
نياز است که مقادیر  Fو  Pمربوط به آناليز واریانس به ترتيب
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برای هر اثر در دست باشد .مقدار  Fو  Pستونهای تشکيلدهنده
جدول آناليز واریانس هستند ( .)Montgomery, 1998بنابراین،
با تشکيل جدول مربوط به آناليز واریانس ،ميتوان به تحليل
نتایج پرداخت اگر مقادیر  Pدر محاسبات واریانس از عدد 1/12
کوچکتر باشد بدین معني است که پارامتر عامل مؤثر بر پاسخ
خواهد بود ( .)Wu et al., 2010در جدول ( )3آناليز واریانس
دادهها نشان داده شده است .بر اساس نتایج برای تمامي
پارامترها مقادیر  Pاز حد معين کوچکتر است و تمامي عوامل بر
پاسخ اثرگذار ميباشد .بنابراین ،با مقایسه  Fبه ترتيب،
پارامترهای نسبت دبي پساب ورودی بر دبي ورودی آب اشباع به
ستون حباب ،دبي ورودی آب اشباع به ستون حباب ،فشار
اشباعساز و تأثير متقابل دوتایي و سهتایي فشار اشباع ساز* دبي
ورودی آب اشباع به ستون حباب* نسبت دبي پساب به آب
اشباع ،فشار* نسبت دبي پساب به آب اشباع ،نسبت دبي پساب
به آب اشباع * دبي ورودی آب اشباع به ستون حباب ،فشار
اشباعساز* دبي ورودی آب اشباع به ستون حباب اثرگذار هستند.

بحث و نتيجهگيري
در این تحقيق ،از روش عریانسازی با هوا برای حذف ترکيبات
آلي از پساب استفاده شد .برای ارتقای عملکرد حذف از اساس
روش شناورسازی با هوای محلول برای توليد ریز حبابها و
افزایش ميزان ورود تولوین موجود در پساب به حباب هوا استفاده
شد .از پارامترهای مؤثر در فرایند ،اثر فشار اشباعساز ،دبي آب
اشباع ورودی به ستون حباب و نسبت دبي پساب به آب اشباع بر
روی درصد حذف مورد بررسي قرار گرفت .نتایج حاصل از
آزمایشها نشان داد :از فشار  2تا  0بار یک سير نزولي و با شيب
کم برای حذف تولوین وجود دارد .از فشار  0تا  2بار این سير
صعودی ميشود .اثر افزایش نسبت پساب یک سير نزولي در
حذف تولوین را نشان ميدهد .این مقدار از نسبت  2تا  0شيب
تند و از  0تا  2شيب نزولي کندتری دارد .افزایش دبي آب اشباع
ورودی به ستون حباب دارای دو اثر متقابل کاهش زمان ماند و
افزایش مقدار حباب است که در تحليل کلي دادهها یک سير
نزولي مشاهده ميشود .در این حالت ،با توجه به سطوح در نظر
گرفته شده مقدار تفاوت زیاد نبود .نتایج این تحقيق نشان داد
روش مورد استفاده از دید عملي قابل قبول بوده و با استفاده از
بهينهسازی متغيرهای مؤثر در فرایند ميتوان به درصد حذف
باالیي از ميزان آالیندههای آلي فرار دست یافت .در این تحقيق،
مقدار حذف  %22در فشار  2بار به عناون باالترین ميزان حذف
برای تولوین مشاهد شد که قابل مقایسه با نتایج بهدست آمده در
سایر تحقيقات است.

(الف)

تقدير و تشکر
از مسوولين محترم پژوهشکده محيطزیست ،آب و توسعه پایدار و
مرکز تحقيقات کاتاليست و راکتور دانشگاه صنعتي سهند
همچنين مسوولين محترم آزمایشگاه مرکزی پتروشيمي تبریز
صميمانه سپاسگزاری ميگردد.
يادداشتها

(ب)
شکل ( :)4تأثير نسبت بر درصد حذف الف) دبي آب اشباع
 0/4ليتر بر دقيقه .ب) دبي آب اشباع  0/7ليتر بر دقيقه

Volatile organic compound
Process and equipment modification
Add on control techniques
Full Factorial design
Minitab

1.
2.
3.
4.
5.
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 آناليز واريانس دادههاي مربوط به آزمايشات:)3( جدول
P مقدار

F مقدار

ميانگين

مجموع

درجه

1/11
1/11
1/11
1/11

23/17
1223/72
02/02
32/13

مربعات
01/01
1013/10
72/11
30/03

1/11
1/11
1/11

12/00
10/20
00/17

مربعات
102/02
2010/17
72/11
221/33
23/03

آزادي
3
2
1
0
3

30/11
331/17

2
0

17/30
13/11
22/13
1/30

منبع
فشار اشباع ساز
نسبت دبي پساب به آب اشباع
دبي ورودی اشباع ساز به ستون حباب
فشار* نسبت دبي پساب به آب اشباع
فشار اشباعساز* دبي ورودی آب اشباع
نسبت دبي پساب به آب اشباع* دبي آب اشباع
فشار اشباعساز* دبي آب اشباع * نسبت دبيها
R2
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