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کارایی فرایند الکتروکواگوالسیون در حذف نیترات و فسفات از فاضالب برکه تثبیت شهر
سبزوار با رویکرد پاسخ سطح
سوسن خوشسیما ،مجتبی هادوی فر* ،قاسم ذوالفقاری
گروه محیط زیست ،دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
خالصه :یکی از معضالت زیست محیطی پسابها وجود ریز مغذیها و ماکرو مغذی ها در آن است که مهمترین آنها فسفر
و نیترات است .در این مطالعه ،حذف فسفات و نیترات از فاضالب شهری سبزوار با استفاده از فرآیند الکتروکواگوالسیون

با الکترودهای آلومینیومی مورد بررسی قرار گرفت .در مطالعهی حاضر ،از یک راکتور الکتروکواگوالسیون در مقیاس

آزمایشگاهی با حجم تقریبی  1200میلیلیترمكعب مجهز به  3الکترود از جنس  Alدر ابعاد  12×5سانتیمترمربع به

منظور حذف مورد استفاده قرار گرفت .تأثیر و تداخل پارامترهای بهرهبرداری از قبیل شدت ولتاژ جریان ،pH ،مقدار FeCl2

و زمان تماس بر حذف فسفات و نیترات توسط نرم افزار  Design Expertبررسی شد .اثر پارامترهای  pHو  FeCl2در

حوضچههای ورودی و اختیاری نیز مورد مطالعه قرار گرفت .همچنین تغییرات  pHدر روند اکسیداسیون مورد بررسی قرار
گرفت .در نهایت میتوان گفت که فسفات به طور کامل در حوضچههای اختیاری و خروجی حذف گردید اما به دلیل غلظت

اولیهی پایین فسفات در حوضچهی خروجی ،در نهایت با ولتاژ کمتر ( 10ولت) ،زمان ماند پایینتر (حدود  3دقیقه) ،مقدار

اندک  0/2( FeCl2میلی گرم بر لیتر) و  pHاولیهی محلول در مقایسه با حوضچهی اختیاری حذف کامل فسفات انجام
شد .نیترات هم در شرایط بهینهی بهرهبرداری ( ،pH=5/5اختالف پتانسیل  25ولت ،زمان  11/50دقیقه و FeCl2=0/65
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الکتروکواگوالسیون
پاسخ سطح

میلی گرم بر لیتر) در حوضچهی خروجی به طور کامل حذف شد .فرآیند الکتروکواگوالسیون با استفاده از ورقههای مصرفی
آلومینیوم و همچنین سادگی و هزینهی نسبتاً کم آن ،کارایی مطلوبی در حذف فسفر و نیترات دارد.

 -1مقدمه

است ،اکنون به حذف دیگر ترکیبات از جمله مواد مغذی توجهی

رشد روز افزون جمعیت جهان ،مصارف گوناگون آب را افزایش

ویژهای شده است .به همین منظور در بسیاری از تصفیه خانهها حذف

میدهد که منجر به افزایش کمیت آن میشود و از طرف دیگر،

مواد مغذی در کنار حذف مواد آلی کربندار انجام میشود .از جمله

توسعهی شهرنشینی موجب افزایش فعالیتهای صنعتی و کشاورزی،

آلودگیهای پسابهای خانگی وجود فسفات و نیترات میباشد .فسفر

تخلیهی فاضالبها و پسابهای مختلف به منابع پذیرندهی آبهای

یکی از عناصر غذایی مهم برای رشد موجودات زنده میباشد و ساالنه

سطحی شده که منجر به کاهش کیفیت آن میگردد [ .]1بخش

بیش از  90میلیون تن به صورت کود مصرف میشود .فسفات به

مایع فاضالب ،اساساً ،همان آب مصرفی جامعه است که در نتیجهی

عنوان یک محصول جانبی در اثر کاربردهای بهداشتی ناشی از فعالیت

کاربردهای مختلف آلوده شده است [ .]2برخالف گذشته که هدف از

انسان ،جداشدن از سنگهای معادن ،محصوالت پاک کننده و به

تصفیهی فاضالب تنها حذف مواد آلی و آالیندههای میکروبی بوده

عنوان یک عنصر مهم در فاضالب خانگی وارد آبهای زیرزمینی و

* نویسنده عهدهدار مکاتباتmhadavifar@yahoo.com :
m.hadavifar@hsu.ac.ir

سطحی میشود .غلظت باالی فسفر باعث تسریع در پدیدهی سرشاری
غذایی در آبها میشود که باعث ایجاد طعم و بو در آب شده و باعث

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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ایجاد پدیدهی الیه بندی در آبهای سطحی میشود که میتواند

روش انعقاد و شناورسازی الکتریکی به علت اعمال جریان الکتریکی

موجب مرگ و میر آبزیان شود [ .]3شکلهای متداول فسفر محلول

به آندهای قربانی ،آند دچار خوردگی میشود و هیدروکسیدهای فلزی

شامل سه شکل ،به نامهای اورتوفسفات ،پلی فسفات و فسفات آلی

منعقدکننده را در محل تولید میکند .این منعقدکنندهها به علت دارا

میباشد .اصلیترین جزء فسفر موجود در فاضالب به طور کلی به

ع ترکیبات آلی محلول و گیرانداختن
بودن سطح زیاد باعث جذب سری 

شکل اورتوفسفات و در مقدار بسیار کمتر ،شامل فسفات آلی است

ذرات کلوئیدی میشوند .در نهایت لختههای تشکیل شده از طریق

[ .]4همچنین استفادهی کنترل نشده از کودهای نیتروژندار و

رسوبگذاری یا شناورسازی به راحتی از محلول آبی حذف میشوند.

دفع فاضالبهای تصفیه نشده به منابع آبی پذیرنده موجب افزایش

از طرفی گاز هیدروژن تولید شده در کاتد ،که به شکل حباب ریز

عمدهی نیترات در این منابع شده است [ .]5مصرف آب حاوی نیترات

ظاهر میشوند به ذرات معلق میچسبند و آنها را به سمت باالی

در مقادیر بیش از حد مجاز ،مشکالتی از قبیل سندروم بچهی آبی،

سلول الکتروشیمیایی شناور میکند [  .]10-12از ویژگیهای این

متهموگلوبینمی در اطفال و بروز سرطان در بزرگساالن را به همراه

روش میتوان به موارد زیر اشاره نمود :کاهش تعداد واحدهای فرآیندی

دارد .در این راستا سازمان بهداشت جهانی به ترتیب مقدار حداکثر

تصفیهخانه و در نتیجه کاهش شدید سطح زمین مورد نیاز ،فاضالب

 50و  10میلیگرم در لیتر را بر حسب نیترات و نیتروژن حد مجاز

تصفیه شده با این روش مطبوع ،بی رنگ ،شفاف و بی بو است ،عدم نیاز

اعالم کرده است [ .]6به منظور تصفیهی فاضالب از سه روش فیزیکی،

به افزودنیهای شیمیایی جهت انعقاد ،هزینهی راهاندازی و بهرهبرداری

شیمیایی و بیولوژیکی استفاده میشود [ .]2در سالهای اخیر انعقاد

معقول ،قابلیت استفاده برای تصفیهی انواع پساب ،سازگاری با محیط

الکتریکی به طور موفقیتآمیزی در تصفیهی فاضالب مورد استفاده

زیست ،بهرهبرداری آسان ،زمان ماند پایین ،تولید اندک لجن .بنابراین

قرار گرفته است Asheesh kumar .و همکاران [ ]7در مطالعهای

در مطالعهی حاضر از روش الکتروکواگوالسیون برای حذف فسفات و

تحت عنوان حذف آالیندههای مختلف از فاضالب به وسیلهی

نیترات از فاضالب شهری سبزوار استفاده گردید .از اواسط دههی 60

الکتروکواگوالسیون با استفاده از الکترود آهن و آلومینیوم نشان دادند

طرح جمع آوری فاضالب به عنوان اولین شهر استان خراسان بزرگ در

که حذف آالیندههای مختلف از فاضالب ترکیبی با این روش امکان

دستور کار شهرداری سبزوار قرار گرفت و از سال  1372این امر به صورت

پذیر است .رضوی و همکاران [ ]8در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی

مجدانه توسط شرکت آب و فاضالب خراسان مورد پیگیری و اجرا قرار

کاربرد روش انعقاد الکتریکی در حذف همزمان نیترات و فسفات و

گرفته است و تاکنون حدود  250کیلومتر شبکهی جمع آوری فاضالب

 CODاز پساب رختشویخانه با استفاده از الکترودهای آهنی به این

در شهر سبزوار اجرا گردیده است .تعداد و حجم مخازن تصفیهخانهی

نتیجه رسیدند که فاصلهی بین الکترودها ،شدت جریان الکتریسیته

سبزوار از  8باب مخزن با ظرفیت  32350متر مکعب تشکیل شده

و  pHسه پارامتر مؤثر در کارایی حذف فاکتورهای مذکور می باشد.

است .سیستم تصفیهی فاضالب شهری در شهرستان سبزوار به صورت

 Bektasو همکاران [ ،]9امکان حذف فسفات از محلولهای آبی را

حوضچههای اکسیداسیون یا همان برکههای تثبیت میباشد .هدف از

از طریق به کارگیری روش الکتروانعقادی در غلظتهای متفاوتی از

انجام این تحقیق ،بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگوالسیون در جهت

فسفات محلول ،در چگالیهای  2/5 –10 MACMو بازه زمانی  5تا

حذف فسفات و نیترات به عنوان یکی از آالیندههای آبی است و مواردی

 20دقیقه مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد روش الکتروانعقادی

همچون حذف کامل فسفات و نیترات با مصرف انرژی کمتر در مقایسه

بدون استفاده از هیچ گونه مادهی شیمیایی انعقادی کارآیی باالیی

با دیگر روشها ،تبدیل به ترکیبات بیضرر ،کاهش مصرف معرفهای

در حذف فسفات محلول را از خود نشان میدهد و کارآیی روش

شیمیایی قبل و بعد از تصفیه جزء اهداف عمده تحقیق میباشد.

مذکور رابطهی مستقیمی با میزان غلظت اولیهی فسفات محلول و
زمان انجام فرآیند دارد .الکتروکواگوالسیون عبارت است از تولید مواد
منعقدکننده در محل با استفاده از تجزیهی الکتریکی الکترودهای Al
یا  Feو تولید یونهای فلزی در آند و گاز هیدروژن در کاتد .در این
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 -2-1مواد و تجهیزات
برای تعیین غلظت فسفات از روش کلرید قلع و برای تعیین
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جدول  .1مشخصات حوضچههای داخلی تصفیه خانهی سبزوار
جدول  .1مشخصات حوضچههای داخلی تصفیه خانهی سبزوار
Table 1. Properties of internal pools of Sabzevar wastewater plant
Table 1. Properties of internal pools of Sabzevar wastewater plant

برکه

pH

ورودی

7/72

EC
mS/cm
1952

TDS
mg/l
1171

Phosphate
mg/l
23/48

Nitrate
mg/l
32/63

بیهوازی

7/33

1686

1010

17/92

27/43

اختیاری

7/72

1725

1016

12/25

19/21

غلظت نیترات از روش احیاء روی و تشکیل رنگ آزو
مقادیر  pHبا استفاده از  pHسنج کالیبره شده

جدول  .2مشخصات پساب سبزوار در حوضچهی خروجی
استفاده گردید.
حوضچهی خروجی
پساب سبزوار در
مشخصات
جدول .2
Table 2. Characteristics
of Sabzevar
effluent
wastewater
مدل WTW
Table 2. Characteristics
of Sabzevar effluent wastewater plant
plant

 SERIES Inolab 720, Germanyصورت گرفت .جهت تنظیم

مقادیر

مشخصات

 pHنمونهها از  0/1 NaOHو  1موالر و  1 HClموالر استفاده شد.

سبز روشن

رنگ
pH

دستگاه  JENWAY 4520 Conductivity Meterاندازهگیری

1620

EC mS/cm

کل مواد جامد محلول ( )TDSو هدایت الکتریکی نمونهها از طریق

8/33

شد .مقادیر اولیهی فسفات و نیترات توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

968
96

مدل  UV-VIS Array Photonix Ar 2015قرائت گردید.

50

تمامی مواد مورد استفاده در این پژوهش ساختهی شرکت مرک

146

 )DAZHENG PS-605Dبا دامنهی ولتاژ  0-60ولت و جریان

9/48

آلمان بودند .جهت تغذیهی جریان الکتریکی از یک منبع تغذیه (مدل

1351

 0-5آمپر بهرهگیری شد.

12/67

 -2-2روش کار
سیستم تصفیهخانه فاضالب شهری سبزوار به روش برکههای
تثبیت میباشد .این تصفیهخانه دارای  4حوضچه است که شامل
حوضچههای ورودی ،بیهوازی ،اختیاری و خروجی میباشد .مشخصات
هر حوضچه در جدول  1و مشخصات پساب حوضچه خروجی در
جدول  2آمده است .نمونههای مورد نظر از واحد تصفیهخانهی سبزوار
به روش دستی با استفاده از بطریهای  10لیتری در  3مرحله از
خروجی حوضچههای مختلف تصفیه خانه گرفته شد و بالفاصله پس
از انتقال نمونه به آزمایشگاه ،به انجام آزمایش پرداخته شد .الکترولیز
در یک ظرف شیشه ای به حجم  1200میلی لیترمكعب و از 3
الکترود به ابعاد  12×5سانتیمترمربع از جنس آلومینیوم که به صورت
موازی (الکترود وسط مثبت و الکترودهای کناری منفی) به منبع
تغذیه متصل بود ،انجام گرفت .سطح تماس مؤثر هر الکترود با پساب

TDS mg/l
COD mg/l
BOD mg/l
TSS mg/l
TS mg/l
Phosphate mg/l
Nitrate mg/l

 50سانتیمتر مربع و فاصلهی الکترودها برابر  4سانتیمتر بود .در هر
مرحله  700میلی لیتر پساب به ظرف الکترولیز انتقال پیدا کرد .به
منظور اختالط نمونه در طول فرآیند الکترولیز ،کل سیستم بر روی
همزن مغناطیسی قرار گرفته شد و اثر هر یک از پارامترها بر روی
فرآیند الکترولیز مورد ارزیابی واقع شد .طول زمان الکترولیز بسته به
مرحلهی تحقیق متغیر بود اما زمان تهنشینی فاضالب تصفیه شده
برای تمامی مراحل ثابت و برابر نیم ساعت در نظر گرفته شد.
متغیر های دخیل در آزمایش و محدوده مقادیر آنها با آزمایشهای
مستقل طبق جدول  3تعیین شد و این متغیر ها و محدوده آنها
به نرم افزار داده شد .طبق این دادهها ،نرم افزار  30ران آزمایش
پیشنهاد داد که بعد از انجام ،پاسخها دوباره به نرم افزار وارد گردید
و تجزیه و تحلیلهای آماری و برهمکنش متغیر ها توسط نرم افزار
صورت پذیرفت .آنالیز فسفات و نیترات مطابق با روش استاندارد برای
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آنها
جدول 3
محدوده آنها
افزار وو محدوده
نرم افزار
برای نرم
شده برای
گرفته شده
نظر گرفته
در نظر
های در
متغیر های
 ..3متغیر
جدول
Table
factors and
andranging
ranginglevels
levels
Table3.
3. Variables
Variables factors

محدوده و سطوح

متغیرها

کد متغیرها

pH

A

0/5

)FeCl2 (mg/l

B

0/2

0/35

)Time (min

C

3

5

11/50

)Voltage (V

D

8

10

20

+1

+a

-a

-1

0

10/5

3

5/5

8

0/5

0/65

0/65

20

28/50

25

40

خروجی
در وحوضچه
حذفنیترات
فسفات و
الکتروکواگوالسیون برای
واریانس روش
آزمون آنالیز
حاصل از
جدول .4
حوضچهی خروجی
نیتراتیدر
فسفات
حذفبرای
الکتروکواگوالسیون
واريانس روش
آزمون آناليز
حاصل از
نتایجنتايج
جدول .4
4. Variance
for phosphate
and nitrate
removal
in effluent
Table 4. Table
Variance
analysisanalysis
for phosphate
and nitrate
removal
in effluent

حذف فسفات

پاسخ

متغیرها

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F-value

P- value

رگرسیون

اثرات اصلی متغیرها

3730/18
1148/8

14

266/44

1/98

0/1011

اثرات بین متغیرها

اثرات مجذور متغیرها

1321/21
1224/17

6

4

220/2

306/04

1/29
2/27

0/3087

باقیمانده

11/8

6

1/97

-

-

9141/59

-

-

588/94

1/72

عدم تطابق

2019/92

رگرسیون

9133/62

حذف نیترات

مجموع

4

296/2

10

201/99

13

702/59

0/0000003

30

اثرات اصلی متغیرها

2355/74

4

اثرات بین متغیرها

2536/86

6

1/62

-

0/1999
0/1097
-

12/19

>0/0001

اثرات مجذور متغیرها

4243/15

4

1060/79

17/04

باقیمانده

4/72

5

0/94

-

>0/0001

27

7023/2

عدم تطابق
مجموع

7

742/23

0/000002

1/36

422/81

112/42

106/03

-

0/1812
0/2905
-

>0/0001
-

آزمایشات آب و فاضالب انجام شد .براي شناسايي اثرات معنيدار

 Expertوارد شد تا مورد تجزيه و تحليل آماري و بهينهسازي

فاكتورهاي مختلف و برهمكنش آنها بر حذف فسفات و نیترات از

مشاهدات قرار گيرند .در نهایت مدل سازی متغیرها جهت مقدار

آزمون آناليز واريانس استفاده شد که مقادیر آن در جدول  4آورده

حذف فسفات و نیترات در جدول  6آمده است .با استفاده از

شده است.
ميزان معنيداري دادهها به صورت  F-valueو P-value
(سطح اطمينان  95درصد) در جدول  5آورده شدهاند كه مقادير
باالي  F-valueو مقدار کمتر از  0/05براي  P-valueافزايش
معنيداري مدل را نشان ميدهد .پس از محاسبهی درصد حذف براي
هر آزمايش در زمان تعادلي مشخص ،مقادير در نرمافزار Design
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دادههاي به دست آمده در اين مرحله ،ميتوان به تفسير دادهها
و بررسي منحنيها با توجه به شرايط پيشنهادي نرمافزار پرداخت.
شرايط مطلوب براي تصفيهی پساب با روش الکتروکواگوالسیون
و رویکرد پاسخ سطحي ( )RSMتحت طراحي ترکیبی مرکزی
1

Response Surface Methodology
Central Composite Design

2

1
2
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جدول  .5آنالیز رگرسیون در معادله روش الکتروکواگوالسیون برای حذف فسفات و نیترات در حوضچهی خروجی
جدول  .5آنالیز رگرسیون در معادله روش الکتروکواگوالسیون برای حذف فسفات و نیترات در حوضچهی خروجی
Table 5. Regression analysis in equation of electrocoagulation method for phosphate and nitrate removal in
Table 5. Regression analysis in equation of electrocoagulation method for phosphate and nitrate removal in effluent
effluent

پاسخ

متغیرهای معادله

مقدار

)pH( A

3/06

عرض از مبدأ
)Fe( B

حذف فسفات

)Time( C

4/36

2/7

2/37

1/3

0/2715

5/14

2/37

1/67

2/74

3/51

0/0808

0/22

0/646

0/96

0/3425

)V( D
AB

1/36

AD

-2/84

2/9

BD

4/79

2/9

A2

-6/13

C2

-2/45

AC
BC

-4/84

2/64

1/29

2/9

2/9

2/9

-5/08

CD

4/72

B2

-0/028

2/18

D2

1/73

2/85

2/9

97/15

(Time) C

4/79

2/19

AB

-4/98

2/24

AD

-9/33

2/24

BD

1/07

2/16

B2

0/52

D2

-3/87

(V) D
AC

3/59

BC

0/00002

0/9899

0/37

0/5524

5/87

0/0307

4/79

0/0474

-

0/4147
-

2/02

18/02
2/56

0/1335

2/16

CD
C2

-23/66

3/36

حذف پيشبيني مي نمايد ،ميتوان با مقايسه اين دو مقدار و تعيين

0/0131

0/001

-0/12

با توجه به اينكه نرمافزار مورد استفاده براي هر تكرار درصد

2/64

0/1248

2/72

0/1196

1/74

2/16

( )CCDتعيين شدند.

0/6635

5/62

2/24

4/57

0/0868

3/07

2/92

-4/11

0/2163

0/1004

0/7

1/7

8/56

0/2

2/18

2/55

-4/13

3/36

7/91

عرض از مبدا
(pH) A
(Fe) B

حذف نیترات

99/91

اشتباه معیار

F-value
-

P-value
-

4/93

0/0338

0/0447

17/35

0/0011

0/24

0/6304

4/47

0/0003

1/47

0/12

2/07

3/49

49/58

0/0543
0/9577
0/7296

> 0/0001
0/845

[.]13
 -3نتایج

مقدار تفاوت موجود بين آنها ،به بررسي ميزان کارايي مدل در تعيين

 -3-1تأثیر  ،pHمدت زمان تماس ،مقدار  FeCl2و ولتاژ بر حذف

شرايط نزديك به طبيعت و صحت آزمايشات انجام شده پرداخت

فسفات و نیترات در حوضچهی خروجی با روش الکتروکواگوالسیون

1409

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،6سال  ،1399صفحه  1405تا 1418
الکتروکواگوالسیون
خروجیبا بافرآیند
یخروجی
حوضچههی
نیترات در
فسفات وو نیترات
.6 .6
جدول
الکتروکواگوالسیون
فرآيند
در حوضچ
حذففسفات
درصدحذف
مربوطبهبهدرصد
معادالتمربوط
معادالت
جدول
Table
6.
Equations
for
the
percent
of
phosphate
and
nitrate
removal
in
the
effluent
Table 6. Equations for the percent of phosphate and nitrate removal in the effluent

پاسخ

معادالت اصالح شده یا متغیرهای
معنیدار

درصد
حذف
فسفات

+99.91+3.06A+2.70B
+5.14C -4.84D+1.36AB
+1.29AC-2.84AD-5.08BC
+4.79BD+4.72CD-6.13A
-0.028B2-2.45C2+1.73D2

درصد
حذف
نیترات

+97.15 -4.11 A -4.13 B
+4.79C+8.56 D -4.98 AB
+3.59AC9.33AD+4.57BC+1.07B
D
-0.12CD+0.52B223.66C2
-3.87D2

R2

0/6487

0/9242

adjustedR2

0/3209

0/8484

PredictedR2

-1/2792

0/3028

Adeq.
Precision

5/845

11/696

Std.Dev

Mean

94/6

11/6

81/59

7/59

C.V%

12/27

9 /3

در روش الکتروکواگوالسیون کارایی حذف فسفات و نیترات

افزایش شدت جریان الکتریکی کارایی حذف افزایش مییابد .در روش

به فاکتورهای مختلفی مانند  ،pHچگالی جریان الکتریکی ،مدت

الکتروکواگوالسیون براي حذف نیترات پساب در  pHمحدوده 5/5

زمان تماس ،مقدار الکترولیت بستگی دارد .در بین این فاکتورها

بهترين نتايج حاصل شد ،ولي افزايش آن تا محدوده  pH( 8اوليه

 ،pHچگالی جریان الکتریکی و مدت زمان بیشترین کارایی را در

پساب) باعث کاهش ميزان حذف گرديد (شکل آورده نشده است) .اين

این مطالعه داشتهاند .شکل  1تأثیر برهمکنش مقادیر متفاوت ،pH

امر ميتواند به دليل حضور ترکيبات آنيوني در پساب باشد که در pH

چگالی جریان الکتریکی و مدت زمان تماس را بر حذف فسفات با

هاي اسيدي بيشتر به صورت محلول خواهند بود .ترکيبات آنيوني در

روش الکتروکواگوالسیون نشان میدهد .پارامتر مهم تأثیرگذار دیگر

 pHباالتر به شکل يونهاي منفي در ميآيند و امکان رسوب آنها

بر کارایی فرآیند الکتروکواگوالسیون pH ،میباشد [ ]14-16که

بيشتر است .با افزایش  pHتا  ،10/5افزایش قلیایی شدن محیط

گونههای منعقد کننده در محلول را تعیین میکند [ .]17با توجه به

باعث محلول شدن رسوب  Al(OH)3میشود و کارایی حذف کاهش

شکل  1اثر شدت جریان الکتریسیته در فرآیند الکتروکواگوالسیون

مییابد و در pHهای بزرگتر از  8اکسیدهای حفاظتی در سطح ذرات

به خوبی مشخص شده است به نحوی که نه تنها تعیین کنندهی نرخ

آلومینیوم وجود دارد که از واکنش با نیترات جلوگیری میکند و

مقدار منعقد کننده تزریقی به محلول است ،بلکه بر روی نرخ تولید

کارایی حذف نیترات کاهش مییابد [.]22

حبابها و اندازه و رشد فالکهای تولیدی نیز مؤثر است که میتواند

در ولتاژهای باال میزان مصرف انرژی در طول زمان بیشتر بوده و

راندمان تصفیه را تحت تأثیر قرار دهد [ 18و  .]19از طرفی با افزایش

در نتیجهی این افزایش مصرف انرژی ،فعالیتهای آندیک و کاتدیک

چگالی جریان حبابهای بیشتر و ریزتری تولید میشود که در مقایسه

افزایش یافته و میزان احیاء مولکول آب در کاتد به شدت افزایش

با حبابهای بزرگتر سطح مؤثر و زمان ماند بیشتری دارند و در حذف

مییابد و باعث میشود مقدار یونهای هیدروکسیل در محیط به

آالیندهها مؤثرتر عمل میکنند [ .]20نرخ تولید بیشتر حبابهای

شدت افزایش یابد و در عین حال سرعت خروج یونهای هیدروژن از

آزاد شده در کاتد به اختالط بهتر فاضالب و رشد بیشتر لختههای

محیط به صورت گاز  H2افزایش یافته و در نتیجه ،این امر به افزایش

تهنشین شده منجر میشود و در نهایت باعث افزایش جذب آالیندهها

 pHمنجر میشود (روابط  1و  23[ )2و .]24

به لختهها میشود [ .]21همانطور که در نمودار مشاهده میشود با

()1
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()2

3
H 2 + 3OH −
2


→ 3H 2 O + 3e −

از لحاظ اقتصادی زمان یکی از پارامترهای مهم در این سیستم
میباشد و باید به گونهای باشد که عالوه بر اینکه بتواند دستاورد مفیدی

and the interaction of time and voltage (B) in the removal
of nitrate in the effluent pond

افزایش کارایی حذف منجر میشود [ .]25با افزایش زمان الکترولیز،
غلظت یونهای فلزی و لختههای هیدروکسید افزایش مییابد و راندمان
حذف باالتر میرود [ .]26یونهای  Fe2+متداولترین یونهای تولید

را حاصل آورد از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد .افزایش

شده در راکتور انعقاد الکتریکی در اثر انحالل و تجزیهی آهن است و

ولتاژ و مدت زمان الکترولیز به علت تولید سریعتر فرآوردهی ناشی از

در مقابل یونهای  OH-در کاتد تولید میشوند .با اختالط محلول

الکترولیز نظیر هیدروژن در کاتد و افزایش شرایط احیاءکنندگی ،به

گونههای هیدروکسیدی تولید و با روشهای جذب و رسوبگذاری

1411

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،6سال  ،1399صفحه  1405تا 1418

باعث حذف آالیندهها از محلول میشوند .یونهای فرو سریعتر از
مناسبی از رادیکالهای هیدروکسیل به غلظت بیشتری از یونهای

95.5

فرو احتیاج است [ .]27به عالوه میزان اکسیداسیون  Fe2+بستگی

90

به توانایی اکسیژن محلول طبق رابطه  3دارد .زیرا یونهای  Al3+و

84.5

 Fe3+تولید شده با  OHموجود در محلول واکنش داده و فالکهای

79

هیدروکسیدی را تولید میکنند [.]11

0.50

8.00

()3

 O 2 + 4Fe 2+ + 2H 2 O → 4Fe3+ + 4OH −
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2

بیهوازی (مدت زمان  11/50دقیقه و ولتاژ  25ولت)
Fig. 3. Effect of pH and FeCl2 interaction in phosphate removal in anaerobic pond

Figure 3. Effect of pH and FeCl2 interaction in phosphate removal in anaerobic pond

مقادیر بیشتر رسوبات و لختههای هیدروکسیدی (طبق رابطه های 4
و  )5جهت حذف آالیندهها است [ 27و .]11

()5



Fe3+ + 3H 2 O → Fe ( OH )3 + 3H +

93.1

91.35

 Al(OH)3و  Fe(OH)3دارای سطوح بزرگی هستند که برای

89.6

جذب سریع ترکیبات ارگانیک محلول مانند یون فسفات و ذرات

87.85

کلوئیدی مناسباند .بدین ترتیب با توجه به مطالب ذکر شده میتوان

86.1

افزایش راندمان حذف یون فسفات را در ولتاژها و زمانهای واکنش
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باالتر توجیه نمود به گونهای که حداکثر کارایی حذف در زمان
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Figure 4. Effect of pH and FeCl2 interaction in nitrate removal in anaerobic
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 -3-2تأثیر  pHو  FeCl2بر حذف فسفات و نیترات در حوضچهی
بیهوازی با روش الکتروکواگوالسیون
به دلیل بارگذاری زیاد مواد آلی در برکههای بیهوازی ،هیچ گونه
اکسیژن محلول و جلبکی در فاضالب وجود ندارد .مهمترین واکنش
بیولوژیکی در آنها طبق رابطه  ،6تولید اسید و تخمیر متانی است که
در نهایت دارای گاز  CO2و  H2Sمی شود [.]28
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()6

 4H 2 + HCO3− + H + → CH 4 + 3H 2 O
بعد از اضافه کردن نمک کلرید آهن به نمونهی حوضچهی

بیهوازی مشاهده شد که رنگ نمونه به سرعت به سیاه تغییر پیدا
کرد ولی بعد از الکترولیز فالکهای تولید شده در سطح قرار گرفتند
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و رنگ محلول شفاف شد .این رنگ تیره طبق واکنشهای  7تا 10

108

مربوط به واکنش یون آهن با  H2Sو ترکیبات سولفوردار تولید شده
()7

 4H 2 + SO 22− + 2H + → H 2S + 4H 2 O

()8

 FeCl2 + H 2S → FeS + 2HCl

()9

 H 2S → HS− + H +

()10

 HS− → S2− + H +

87
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4.25
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در این حوضچه به اثرات  pHو نمک کلرید آهن بر حذف فسفات

Phosphate removal, %
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و نیترات پرداخته شد .مدت زمان ( 11/50دقیقه) و ولتاژ ( 25ولت)
ثابت در نظر گرفته شد .یکی از پارامترهای مهم تأثیرگذار بر کارایی
فرآیند الکتروکواگوالسیون  pHمیباشد که تعیین کننده گونههای

2

اختیاری (مدت زمان  11/50دقیقه و ولتاژ  25ولت)
Fig. 5. Effect of pH and FeCl2 on phosphate removal in facultative pond
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منعقدکننده در محلول می باشد .بنابراین اثر ویژهای بر مکانیسم حذف
دارد .با توجه به شکلهاي  3و  4مشخص میشود که بهترین راندمان

102

حذف برای فسفات در  0FeCl2=/5 mg/l ،5pH=/5با 98/93

94.75

 91/43درصد حذف به دست آمد.

80.25

 -3-3تأثیر  pHو  FeCl2بر حذف فسفات و نیترات در حوضچهی
اختیاری با روش الکتروکواگوالسیون
حوضچههای اختیاری متداولترین نوع برکهها هستند که در
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2

 CO2به مصرف جلبکها رسیده و ایجاد شرایط قلیایی میکند [.]31
در این نمونهها بعد از الکترولیز فالکهای تولید شده در سطح قرار
گرفتند و رنگ محلول شفاف شد .در این حوضچه به اثرات  pHمحلول
و نمک کلرید آهن بر حذف فسفات و نیترات پرداخته شد .مدت زمان
( 11/50دقیقه) و ولتاژ ( 25ولت) ثابت در نظر گرفته شد .هنگامی
که  pHبین  4تا  9باشد یونهای  Fe3+ ،Al3+و  OH-گونههای
متنوع مونومریک و گونههای پلیمریک را تولید میکنند که سرانجام
به  Al(OH)3و  Fe(OH)3نامحلول تغییر شکل میدهند [.]16
لختههای  Al(OH)3و  Fe(OH)3سطح بزرگتری دارند که برای

جذب ترکیبات آلی محلول و به دام انداختن ذرات کلوئیدی مناسب
هستند و همچنین در این محدوده از  pHتراکم عوامل منعقدکننده
بیشتر میباشد که منجر به کارایی باالی فرآیند میگردد [ .]15با
توجه به شکلهاي  5و  6مشخص می شود که بهترین راندمان حذف
برای فسفات در  0FeCl2=/35 mg/l ،5pH=/5با  100درصد
حذف و برای نیترات در  0FeCl2=/35 mg/l ،5pH= /5با 97/44
درصد حذف به دست آمد.
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شکل  .7بررسی تغییرات  pHدر طی روند اکسیداسیون
Fig. 7. Studing of pH changes in the oxidation process in effluent pond

 -3-4بررسی تغییرات  pHدر روند اکسیداسیون در حوضچهی

آن نیز افزایش مییابد [ .]36همچنین افزایش زمان الکترولیز تأثیر

خروجی در روش الکتروکواگوالسیون

مشابه با افزایش شدت جریان الکتریکی بر فرآیند دارد و با افزایش

شکل  7مقايسه  pHاوليه و نهايي را در فرآيند الکتروکواگوالسیون

زمان الکترولیز ،غلظت یونهای فلزی و لختههای هیدروکسید آنها

نشان ميدهد .دامنه تغییرات  pHبه جنس الکترودهای مورد

افزایش مییابد [ .]25در فرآیند الکتروکواگوالسیون با افزایش مقدار

استفاده و مقدار  pHاولیهی محلول مورد نظر بستگی دارد [ 32و

آالینده به میزان بیشتری از کواگوالنت احتیاج است [ .]37در شکل

 .]33همانطور که توسط سایر محققین گزارش شده است [ ]33در

 8در حوضچهی خروجی به دلیل غلظت اولیهی کمتر فسفات ،مقدار

شرایطی که  pHاولیه محلول پایین باشد (< ،)7افزایشی در مقدار

ولتاژ و زمان تصفیه از دو حوضچهی قبلی کمتر است و قطر کمتر

 pHنهایی حاصل میشود که این امر میتواند ناشی از متصاعد شدن

لجن و محلول به نسبت تیرهتر هم گواه از این موضوع دارد .اما

گاز  H2در کاتدها باشد [ .]34در محیطهای قلیایی (> pH )8نهایی

در حوضچهی بیهوازی و اختیاری مقدار ولتاژ و زمان برای هر دو

از تغییرات چندان زیادی برخوردار نبوده و تنها یک افت ناچیز در

حوضچه یکسان است ولی مقدار آهن استفاده شده در حوضچهی

مقدار آن رخ میدهد [ .]35در واقع فرآیند الکتروکواگوالسیون

بیهوازی بیشتر است که باعث شده هم محلول شفافتر باشد و هم

میتواند به عنوان یک تنظیم کنندهی  pHعمل نماید.

قطر لجن ایجاد شده بیشتر باشد .همانطور که در شکل  9دیده می
شود ،مشخص است رنگ محلول تصفیه شده در حوضچهی خروجی

 -3-5مقایسه رنگ محلول تصفیه شده و قطر لجن در حوضچهها

از بقیه شفافتر ،و لختههای تشکیل شده در کف رسوب کرده و

بعد از الکترولیز به تمامی محلولها به مدت نیم ساعت اجازه

رنگ روشنتری دارند .این بدان علت است که باالترین درصد حذف

داده شد تا فالکها و لختههای ایجاد شده تهنشین شوند .با افزایش

نیترات در حوضچهی خروجی روی داد که معادل  100درصد بود.

شدت جریان الکتریکی ،حاللیت الکترودهای آند نیز افزایش مییابد.

رنگ سیاه محلول در حوضچهی بیهوازی و اختیاری دلیل واکنش

در نتیجه ،هیدروکسیدهای آلومینیوم تولیدی ،میزان بیشتری

 FeCl2با ترکیبات سولفوردار است .برای غلظتهای اولیهی باالتر،

از آالیندهها را حذف نموده و به همین علت میزان لجن حاصل از

اختالف پتانسیل باالتر یا زمان واکنش طوالنیتر نیاز است .با افزایش
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غلظت اولیهی نیترات ،راندمان حذف این آالینده کاهش یافت.

از سوی دیگر میزان انرژی و به تبع آن مقدار مادهی منعقدکننده

این امر توسط تئوری محلولهای رقیق قابل تفسیر است .بدین

یکسان نیست ،بنابراین با افزایش غلظت اولیهی نیترات راندمان

ترتیب که در محلولهای رقیق ،تشکیل الیهی پراکنده در نزدیکی

حذف کاهش پیدا کرده است .کمترین میزان درصد حذف برای

الکترود سبب یک نرخ واکنش کندتر میشود اما در محلولهای

نیترات در حوضچهی بیهوازی بود ،به این دلیل که مقدار غلظت

غلیظ الیهی پراکنده اثری بر روی نرخ انتشار یا مهاجرت یونهای

اولیهی نیترات در این حوضچه از همه بیشتر بوده و نسبت به دو

فلزی به سطح الکترود ندارد [ .]38در فرآیند الکتروکواگوالسیون

حوضچهی بعدی ،از آهن کمتری استفاده شده است .مقدار ولتاژ

با افزایش مقدار آالینده به میزان بیشتری از کواگوالنت احتیاج

و زمان تصفیه در هر سه حوضچه یکسان است اما در حوضچهی

است [ .]39بنابراین با توجه به اینکه غلظتهای مختلف نیترات

خروجی از مقدار آهن بیشتری استفاده شده که در آخر قطر لجن

در شرایط یکسان محیطی (زمان ،ولتاژ )pH ،وارد راکتور شدند و

حاصله در این حوضچه از بقیهی حوضچهها بیشتر است.
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