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چکیده
هدف کلی از این تحقیق بررسی تاثیر درمان تابش مایکروویو در حذف اکسیژن خواهی شیمیایی ،رنگ و مواد مغذی
موجود در نمونه فاضالب صنعتی شهر بورسا در کشور ترکیه می باشد ،که بدون تولید محصوالت فرعی در مدت زمان مطلوب
مطابق با روش استاندارد متد مورد آزمایش قرار گرفته است .نتایج بدست آمده نشان می دهد طی تابش امواج مایکروویو
با قدرت  900وات ،راندمان حذف  %79اکسیژن خواهی شیمیایی %23.55 ،رنگ  %65 ،فسفر و  95%نیترات آمونیوم با
نمونه گیری در دوره های زمانی  420,360,300,240 ،180 ،150 , ،120 ،60 ،0ثانیه مشاهده گردید .همچنین میزان
انرژی مصرفی به ترتیب 30.8وات 164 ،وات 143.5،وات و 102.5وات می باشد .به طوریکه پس از  5دقیقه تابش
مایکروویو راندمان حذف باالی  50درصد برای مواد مغذی و اکسیژن خواهی شیمیایی مشاهده گردیده است ،و کمترین
درصد حذف مربوط رنگ با حداکثر مصرف انرژی می باشد.

واژه های کلیدی  :فاضالب ،امواج مایکروویو ،اکسیژن خواهی شیمیایی ،راندمان حذف

مقدمه

آب مهمترین بخش جدایی ناپذیر زندگی بشری
بوده ،لذا آلودگی این منابع منجر به آلودگی کل
اکوسیستم می شود .استفاده از آب برای مقاصد مختلف
موجب ایجاد پساب هایی با ویژگی های متفاوت می
گردد ،که تمیز نمودن این پساب ها و بهبود آب در
شهرها ،بر اساس نوع آالینده حائذ اهمیت می باشد.
روش معمولی برای تمیز کردن فاضالب ،قابل
شناسایی نیست و بستگی به محتوای کیفیت آب
ورودی و خروجی ،هزینه و زمان دارد .تکنیک های
مختلفی برای تصفیه فاضالب شهری و صنعتی ناشی
از زباله های کشتارگاه ،زباله های کارخانه چرم،

کارخانه شیر  ،زباله های نساجی و  ...استفاده می
گردد) . (Nuchter et al., 2003آبهای فاضالب
صنعتی هرگز نباید بدون تصفیه مقدماتی به رودخانه
ها ،دریاچه ها و دریا ها تخلیه شوند .بهره برداری از
امواج مایکروویو در زمینه های مختلف مهندسی محیط
زیست ،به ویژه برنامه های کاربردی فاضالب همواره
مورد توجه قرار گرفته است.
)  .(Cravotto et al. ; 2010مایکروویو یک
تابش الکترومغناطیس با فرکانس بین 300مگاهرتز تا
 300گیگاهرتزاست که بنیان آن بر اساس گرمایش
مایکروویو و توانایی حرکت مولکول ها می باشد
) (Lin et al., 2009امواج مایکروویو در زمینه های
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مختلف مهندسی محیط زیست ،به ویژه در کاربردهای
می شود
استفاده
فاضالب
تصفیه
) .(Cravotto etal.,2010امواج مایکروویو ،تغییرات
قابل مالحظه ای در خواص شیمیایی و فیزیکی پساب
فاضالب ایجاد می کند که منجر به کیفیت بهتر پساب
فاضالب و افزایش تحرک مولکول های آب
می گردد) . (Wong et al., 2009اساس کار
تکنولوژی های انتخاب شده در فرایند تصفیه فاضالب
به کارایی باال ،هزینه کم و سهولت کارکرد بستگی
دارد ( .)Muler et al., 2003در اغلب موارد به این
روش به عنوان یک سیستم ضد عفونی اشاره شده
است .امواج مایکروویو مواد آلی و ذرات را به اندازه
های کوچکتر تقسیم و انرژی الکترومغناطیس را به
طور تقریبا" یکسان بین ذرات منتقل می کند ،این
انرژی توسط مولکول ها جذب و بسته به شدت
فرکانس ،نوع موج و مدت زمان مواجهه اثرات مختلفی
ایجاد می کند ،که نهایتا" منجر به تخریب ترکیبات
مختلف ارگانیک می گردد
(.)Muler et al., 2003. Fahid et al., 2013
مطالعات نشان می دهد که امواج مایکروویو به تنهایی
دارای توان باالیی برای حذف مواد مغذی در فاضالب
می باشد ،همچنین سهولت کنترل گرمایش نمونه ،
عدم استفاده از حالل های مصرفی و بهبود بازدهی
سبب تمایز استفاده از این روش می گردد .توسعه سریع
فعالیت های انسان منجر به افزایش نیتروژن و فسفر
در دریاچه ها ،رودخانه ها و آب های ساحلی شده است،
که امروزه به یک مشکل جهانی تبدیل گشته است و
منجر به تخریب محیط زیست و ایجاد فرایند
یوتریفیکاسیون می گردد .سازمان جهانی بهداشت
( )WHO1حد مجاز غلظت نیترات ،آمونیوم ،فسفر و
اکسیژن خواهی شیمیایی استخراجی از فاضالب ها به

آبهای سطحی به ترتیب  6 ،2/5 ،50و ( 60لحظه اي
 mg/l )100را تعیین نموده است.
انرژی مایکروویو 2به عنوان فرایند تصفیه حرارتی
در گرم کردن انتخابی مواد بی نهایت مﺆثر می باشد
به طوری که هیچ مقدار از حرارت ایجاد شده هدر نمی
رود .در مقایسه با فن آوری های گرم کردن متعارف،
گرم کردن با مایکروویو دارای مزایایی همچون میزان
حرارت دهی باالتر ،عدم تماس مستقیم بین منبع
حرارت دهی و مواد گرم شده ،و کنترل بیشتر فرایند
حرارت دهی می باشد
) .(Jones et al.,2002این روش یک از
اقتصادی ترین و کاربردی ترین راه ها جهت حذف
ترکیبات آلی سمی و میکروارگانیسم ها در آب است.
تابش امواج مایکروویو به عنوان یکی از موثرترین
روش های تصفیه حرارتی در حذف و بازیافت نیترات
آمونیوم از پساب های شهری و کاهش میزان اکسیژن
خواهی شیمیایی ) (3CODمی باشد و اخیرا" این
انرژی تبدیل به یک فناوری امیدوار کننده برای
اهداف متعددی مورد استفاده قرار گرفته است( Jou
et
al.,2003.
et
al.,2006
. )Krzemieniewski
طی تحقیقات به عمل آمده  10 ،تا  30درصد فسفر
ورودی در طول تصفیه مکانیکی و بیولوژیکی حذف
می شود (Mudler Wentzel et al.,1991
 et al.,1987.؛ Metcalf and Eddy.
،) 1991 Sedlak., Henze.,1996. ,1991
که درصد حذف با کمک امواج مایکروویو افزایش
می یابد.
مزیت اصلی ترکیب روش مایکروویو با اکسیدان
ها ،القای تشکیل رادیکال آزاد و قطبش سریع مولکول
های آالینده است.

World Health Organization
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در ضمن گاهی از مواقع اشعه مایکروویو برای
گسستن پیوند های شیمیایی مواد آالینده آلی نیز
کافی نمی باشد ،بنابراین استفاده از انواع کاتالیزورها
که باعث کاهش کارایی آالینده ها و مدت زمان
واکنش می گردند توصیه می شود .در واقع تصفیه با
امواج مایکروویو یک روش رقابتی با توجه به نیاز روز
می باشد .طبق مطالعات به انجام رسیده انرژی حاصل
از امواج مایکروویو نسبت به روش های تصفیه
بیولوژیکی ،اکسیداسیون پیشرفته و نسبت به بسیاری
از روش های معمول دیگر در مدت زمان کوتاهتر با
راندمان تصفیه مطلوب دارای کارایی بسیار بهینه و
مناسبی بوده است.
این روش گرمایشی به صورت کلی قابل تنظیم و
کنترل به صورت انتخابی و لحظه ای بوده  ،همچنین
به دلیل پخش گرما به صورت همزمان و یکدست در
کل نمونه و بدون استفاده از مواد شیمیایی و عدم تولید
محصوالت فرعی (جهت تصفیه مجدد) به عنوان یک
روش پاک و دوستدار محیط زیست توصیه می شود.
این آزمایش برای  100میلی لیتر نمونه فاضالب
صنعتی انجام شده است که می تواند به مقیاس باالتر
تعمیم داده شود .در ضمن این تحقیق را میتوان در
مورد حذف آالینده های دیگر با قدرت مایکروویو
متفاوت تری نیز انجام داد ،بنابراین همچنان نیاز به
بررسی و مطالعات سازمان یافته تری دارد.
مواد و روش کار

اصل فرایند سیستم های مایکروویو این است که
مقدار آبی که درون دستگاه قرار می گیرد ،در ابعاد
مولکولی ارتعاش می یابد و با سایش مولکول ها به هم
گرما تولید می شود که شامل امواج رادیویی در طیف
مغناطیسی می باشد .امواج مایکروویو در افزایش
کارآیی واکنش های شیمیایی بسیار موثرتر می باشند.
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اثر ایجاد شده توسط مایکروویو می تواند به دو ،اثر
حرارتی و غیر حرارتی تقسیم شود .اثرات حرارتی
مربوط به اصل گرمایش مایکروویو طبیعی است و
اثرات غیر حرارتی اثرات خاصی است که از تعامل بین
مایکروویو و الیه بستر بوجود می آید
( .)Muller et al., 2003گرمایش  MWسریع و
در سطح مولکولی همگن می باشد ،عالوه بر این هیچ
افزودنی شیمیایی در طی فرایند مورد استفاده قرار نمی
گردد .این مطالعه به صورت کاربردی در مقیاس
آزمایشگاهی برگرفته از نمونه فاضالب صنعتی که
نمایانگر خصوصیات واقعی وضعیت موجود کل منبع
از نقاط مشخص شده طبق استاندارد TS ISO 5667-
 10نمونه گیری شده است).(http://csb.gov.tr
لوازم مورد استفاده در آزمایش به شرح زیر می باشد:
 -1فر مایکروویو Siemens
(25 Lt 900 Watt Micro
)،oven

HF24G541

Stuart cb162 Hotplate Stirrer -2
 Heater-Mixerکه دارای موتوری با سرعت مخلوط

 rpm1500میباشد
 -3ترازوی حساس  Mettler Toledoو
ترازوی Ohaus Pa 214 Balance Precision
 PH -4سنج Hanna Hı 9812-5
Ph/Conductivity/Temparature/meter
 -5اسپکتروفوتو متر Hach Lange DR 5000
Luna LUN 1 Electricity meter -6
 -7دستگاه  VELP UDK129جهت تعیین

ازت
کلیه مراحل آزمایش به ترتیب شکل زیر صورت
گرفته است.
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شکل -1مراحل فرایند تصفیه

نیترات آمونیوم

داده می شود و پس از خروج دوباره عمل تقطیر انجام
می گیرد.

100میلی لیتر از حجم نمونه را در معر ض 900w
امواج مایکروویو جهت بررسی بهبود بازده در زمان
های 0 ، 60،120،150،180،240ثانیه قرار داده می
شوند .کلیه نمونه ها در طی فرایند تصفیه ،حجم ،دما،
چگالی و میزان اسیدیته اولیه و ثانویه قبل و بعد از
اعمال امواج مایکروویو محاسبه می گردد .نمونه ها
پس از قرار گرفتن در مایکروویو  20میلی لیتر از
محلول شفاف برداشته و وارد بالون تقطیر می نماییم
و اسید بوریک %2به محلول اضافه و به ارلن  250میلی
لیتر انتقال داده می شود و دو قطره اندیکاتور ازت
اضافه و در نهایت با افزودن  70میلی گرم MgO
عمل تقطیر انجام می گیرد .پس از  5دقیقه داخل ارلن
با اضافه کردن  H2SO4 0.01 Nعمل تیتراسیون
برگشتی انجام و مقدار نهایی آمونیوم نیترات تعیین می
گردد ). (Keeney et al. 1982

آزمایش تعیین  CODدر  3فرم انجام شده است .
نمونه فاضالب بدون فیلتر،عبور از فیلتر بافت درشت
و کاغذ فیلتر  0.45میکرون آزمایش شد .نمونه ها
درون مایکروفر با قدرت  900وات در زمان های
متوالی با هدف تعیین بهبودی بازده بهینه بررسی
گردید .سپس طبق پروسه استاندارد شماره 5220B
تعیین  CODنمونه های مذکور پس از فرایند رقیق
سازی با اضافه نمودن  K2CrO4و  H2SO4به مدت
دو ساعت در دمای  150درجه حرارت داده و سپس با
اضافه نمودن شاخص  Ferroinو با کمک FAS
عمل تیتراسیون انجام می شود و ظرفیت مقدار COD
را مشخص می کند).(APHA., 2005

فسفر

رنگ

جهت تعیین فسفر نیز ده میلی لیتر از نمونه شفاف
بعد از قرار گرفتن تحت امواج مایکروویو برداشته و با
استفاده از پودر ، PhosVer 3 Fosfat Reactif
وجود فسفر در نمونه پس از یک مدت کوتاه با تغییر
رنگ مایل به آبی نمایان می شود .پس از تغییر رنگ
نمونه به مدت  2ساغت در دمای  400درجه حرارت

جهت حذف رنگ نمونه ها را در طول دوره های
یک دقیقه ای درون مایکروفر گذاشته و میزان حذف
رنگ را با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر DR
 5000تعیین می گردد.

اکسیژن خواهی شیمیایی
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نتایج

در اندازه گیری به عمل آمده توسط دستگاه
الکتریسیته سنج و همانگونه که در شکل  1-1مشاهده

می نمایید100 ،میلی لیتر از نمونه طی  900وات در
دقیقه به میزان  20.5وات انرژی مصرف می نماید.
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شکل  -2مصرف انرژی در ثانیه
نیترات آمونیوم

طی آزمایش انجام شده میزان حذف نیترات
آمونیوم بعد از قرار گرفتن در معرض امواج مایکروویو
بررسی شده است .در شکل  .3میزان بهینه حذف
نیترات آمونیوم را در زمان های مختلف از  300-0ثانیه
پس از قرار گرفتن در مایکروفر مورد آزمایش قرار
گرفته است  .مدت زمان تابش تاثیر قابل توجهی بر
حذف نیترات آمونیوم از فاضالب دارد .با افزایش میزان
گرمایش حاصل از مایکروفر درصد حذف نیترات
آمونیوم نیز افزایش می یابد و متناسب با آن در میزان
حجم نمونه به دلیل فرایند تبخیر کاهش رخ می دهد.

بعد از مدت زمان  4دقیقه حذف  %88نیترات آمونیوم
مشاهده می شود و در دقیقه پنجم با کاهش روند فرایند
حذف تا میزان  %95به حداکثر میزان درصد حذف می
رسد .در دقیقه چهارم جهت حذف  %88میزان

⸼ 4 = 82 Watts

 20.5 wانرژی مصرف

می گردد.
همچنین در دقیقه پنجم جهت حذف  95درصد

⸼ 5=102.5 Watts
می شود.

 20.5wانرژی مصرف
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شکل -3درصد حذف نیترات آمونیوم در ثانیه
فسفر

فسفر در آب در فرم فسفات موجود می باشد .هدف
از این آزمایش بررسی راندمان حذف فسفات از
فاضالب صنعتی است .فسفر در آب بسیار محلول
است  .در مورد حذف فسفر نیز نمونه ها در طول دوره
 7-0دقیقه با فاصله های  30ثانیه از هم در معرض
امواج مایکروویو قرار می گیرند .و با افزایش میزان

درجه حرارت میزان حذف فسفر افزایش و حجم نمونه
کاهش می یابد .به طوری که بعد از مدت  7دقیقه
میزان حذف فسفر به  %65می رسد .البته در طول زمان
 5-7دقیقه در میزان افزایش درصد حذف تغییر بسیار
کمی مالحظه می شود .و میزان انرژی الزم جهت
حذف بهینه فسفر محاسبه گردیده است.

شکل -4درصد حذف فسفات در ثانیه

حداکثر انرژی مصرفی حدود = ⸼ 7
 143.5 Wattمی باشد .

20.5 w

اکسیژن خواهی شیمیایی

در شکل زیر فرایند حذف  CODرادر طول
زمان های مختلف مشخص شده است.
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شکل  -5درصد حذف  CODدر ثانیه

همانگونه که در شکل نمایان است بیشترین میزان
حذف  CODتوسط نمونه ای که از فیلتر0.45
میکرومتر گذرانده و در زمان  90ثاتیه به میزان %79
می رسد  .میزان مصرف انرژی برای این مقدار کارایی

برابر است با ⸼ 1.5 min= 30.8 Watt :

رنگ

آزمایش تعیین رنگ در نمونه یک لیتری در طول
دوره های متوالی توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر طبق
گرافیک زیر می باشد.

20.5w

شکل  -6حذف رنگ در ثانیه

همانطور که از نمودار می بینید ،بهترین زمان
برای حذف رنگ دقیقه  8ام است .در پایان 8
دقیقه  1لیتر نمونه به میزان  ٪23.55حذف رنگ

مشاهده شده است .توجه به این نکته که بعد از
دقیقه هشتم تغییر قابل مالحظه ای در حذف
رنگ مشاهده نمیشود حائذ اهمیت است .میزان

مطالعه ارث بخشی امواج مایکروویو رد فرایند ردمان و کارایی ارنژی رد تصفیه افضالب صنعتی
انرژی مصرفی برای حداکثر حذف رنگ 20.5

⸼ 8min = 164 Watt

 wمی باشد.

بحث و نتیجه گیری

مطالعات نشان می دهد که از طریق تابش مایکروویو
به تنهایی حذف نیترات آمونیوم ،حدود  ، ٪95فسفر
 %79 COD ، ٪65و رنگ  %23.55امکان پذیر
می باشد.
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در جدول شماره  .1نتایج بدست آمده از حذف آالینده
های مشابه طی فرایندهای مختلف بررسی شده است.
به عنوان مثال در روش ازن زنی در حذف COD
استفاده از امواج مایکروویو بیشتر از دو برابر دارای
است Asaithambi
باالتری
راندمان
) .)etal.,2014همچنین حذف  CODاز نظر
زمانی دارای نتیجه اثر بخشی بوده است.

جدول  -1جدول مقایسه ای راندمان حذف آالینده ها در روش های مختلف
رفرانس

راندمان حذف

روش حذف

آالینده

)(Jianhua et al., 2011

81.24%

Advanced A2O-BAF system

نیترات آمونیوم

)(Jianhua et al., 2011

99%

Advanced A2O-BAF system

فسفر

)(Beltrán J et al., 2014

86%

O3/H2O2

اکسیژن خواهی شیمیایی

)(Manikandan et al., 2016

86.11%

UV/H2O2

اکسیژن خواهی شیمیایی

)(Asaithambi et al.,2014

29.17%

O3

اکسیژن خواهی شیمیایی

)(Asaithambi et al.,2014

41.67%

UV/O3

اکسیژن خواهی شیمیایی

)(Asaithambi et al.,2014

50.92%

UV/O3

رنگ

)(Asaithambi et al .,2014

39.62%

O3

رنگ

)(Asaithambi et al.,2014

73.72%

UV/H2O2

رنگ

با توجه به این نتایج امواج مایکروویو می تواند در
تصفیه فاضالب به عنوان روشی با ثبات تر ،سریع و
کارآمدتر نسبت به روش های متعارف تصفیه به
خصوص روش های اکسیداسیون پیشرفته )(AOP
بدون تولید محصوالت خطرناک جانبی با هدف حذف
مواد مغذی  COD ،و رنگ استفاده شود .در این
تحقیق راندمان حذف فقط برای  4آالینده بررسی شده
است .نیترات آمونیوم که ماده ای بسیار خطرناک است
و بیشتر به عنوان کود شیمیایی استفاده می شود ،
توسط امواج مایکروویو از بیشترین میزان حذف
برخوردار بوده است .به طور کلی توصیه های زیادی
برای تابش امواج مایکروویو در تصفیه آب وجود ندارد
در حالیکه که از نظر زمانی و هزینه نسبت به بسیاری

از روش های متداول ارجحیت دارد .در مدت زمان 5
دقیقه اول برای هر سه پارامتر به جز رنگ باالی 50
درصد تصفیه مشاهده شده است.
مزایای استفاده از امواج مایکروویو در حذف
آالینده ها:
 روش گرمایشی سریع در آالینده هایی با غلظت باال موثر می باشد دارای ایمنی باال حذف آالینده ها بدون استفاد ه از مواد شیمیاییاین روش درمان ،که در عرض چند دقیقه اتفاق
می افتد ،می تواند برای درمان فاضالب های مختلف
در حجم باال مورد بررسی قرار گیرد.
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