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چكیده

روش هاي انعقاد الكتریكي و شناورسازي الكتریكي قابليت کاربرد بدراي تصدفية فاضدالب صدنایع مختلدد را دارد بدا اعمدال جریدان
الكتریكي به الكترود کاتد و آند ،با انحالل آند آلومينيمي یا آهني ،مواد منعقدکننده در محل توليدد مديشدود همچندين ،الكتروليدز آب
منجر به توليد گاز هيدروژن ميشود که حين صعود به سمت باال شناوري مواد معلق داخل فاضدالب را در پدي دارد در ایدن تحقيدق،
تأثير پارامترهاي کليدي دانسيتة جریان الكتریكي و غلظت اولية رنگزا در تصفية رنگزاي اسيد قرمز  14به روش انعقداد و شناورسدازي
الكتریكي بررسي و مقادیر هر یک از این پارامترها از نظر بازده حذف رنگ ،ميزان مصرف انرژي و انحالل آندد بهينده شدد در ادامده،
عملكرد این سيستم در تصفية فاضالب واقعي رنگرزي بررسي شد با توجه به نتایآ این تحقيق که حذف  99درصدد رنگدزا در زمدان
کمتر از  30دقيقه ،انرژي مخصدوص مصدرفي  ،1/9 kWh/kg Dye Removedآندد مصدرفي  0/95 kg Fe/kg Dye Removedو  TSSلجدن
 3700 mg/Lبهدست آمد ،توانایي روش همزمان انعقاد الكتریكي و شناورسازي الكتریكي در تصفية فاضالبهاي حاوي رنگزا همدراه
با مصرف کم مواد و انرژي به اثبا رسيد که ميتوان آن را گزینهاي مناسب براي جایگزیني با روشهاي معمول تصفيه بهکار برد
کلیدواژه


انحالل آند ،حذف رنگزا ،دانسيتة جریان الكتریكي ،غلظت ،فاضالب واقعي

 .1سرآغاز

زعادی در فیاعندهای مختلف سولتد می شود ،از قبتل میاال

رنگزاهای مختلرف در صرناع گونراگون از قبترل نسرامی،

آهررارزنی ،شسرروتشررو ،سررتتدفیدن ،رنگرریزی ،چررا

لواز آراعشی ،فاغذ ،چی  ،دارتسازی ت غذاعی فاربید دارد

پیدایو .اعن فاضالب ااتی محصومت مرانبی ،رنگرزای

 10 .)Robinson et al., 2001سا  50درصد اعن رنگزاها برا

باقیمانده ،نع ها ،اسرتد عرا قلترا ،مرواد شرتعاعی دعگری ت

پساب سولتدی از فیاعندها یار میشود .سیفتبات فاضالب

االلهای شسوتشوسو .شتافتو آب ت انحالل گازها در

نسامی با سومه به نایالصی فتبیها ت مواد شتعتاعی مصیفی

آن با اضور اتی مقدار فعی رنگزا فاهش میعابد .بههعتن

در فیاعندهای مختلف ،متتاتت اسو .صنیو نسامی شامل

دلتل ،اذف مواد رنگی از فاضرالب نسربو بره مرواد آلری

فیاعندهای مختلف بیای سولترد محصرول اسرو .فاضرالب

بدتن رنگ فه  BODبامعی اعجاد می فند ،اهعتو بتشرتیی

* نوعسنده مسئول:

ت

Email: h-ganji@modares.ac.ir
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دارد .بنابیاعن ،فنتیل آلودگی آبهای سرطحی ت زعیزمتنری

سطح میآترد ت سشكتل پتوی لجن را میدهد فه بهصورت

در نواای صناع رنگیزی اهعتو بامعی دارد Khandegar

مكانتكی قابرل معر آتری اسرو .بره اعرن سغتتریات ،آثرار

.)& Saroha, 2013

الكتیتشررتعتاعی گتترره مرریشررود فرره در سرراعی رتشهررای

اررذف رنررگ از طیعررق رتشهررای مختلررف فتزعكرری،
شتعتاعی ،بتولويعكی عا سلتتقی از آن امكانپرذعی اسرو فره
می سوان به رتش هرای فتزعكری ماننرد مرذب ،فتلتیسرازی

شناترسررازی تمررود نرردارد Matis & Peleka, 2010

;.)Khandegar & Saroha, 2013
بیای آند فومدی ت در ادامه سولتد افستهن:

غشاعی ت اموا اتلتیاسرونت  ،رتش هرای شرتعتاعی ماننرد

)1

4Fe → 4Fe + 8e

سبررادل عررونی ،الكتیتلتررز ،انیقرراد ت لختررهسررازی ،افسرراعش

)2

2H2O → O2 + 4H + 4e

متیارف ت پتشیفته ت رتشهرای بتولرويعكی برا اسرتتاده از

2+

+

تافنشها در فاسد:

ملب  ،قارچ ت بافتیی اشاره فرید .)Kobya et al., 2006

)3

در انیقاد شرتعتاعی ،ماابرة الكتیتاسرتاستكی برتن رنگرزای

)4

3H2O + 3e → 3H2 + 3OH
8H+ + 8e → 4H2

محلول ت مولكول پلتعیی با بارهای مخالف مومب اعجراد

در ادامه نتاعج مطالیرات انجرا شرده در زمتنرة ارذف

لخته می شود فه از آن ،سولتد لجن زعاد ت مامدات محلرول

رنگزا به رتش الكتیتشتعتاعی میتاری از فاراعی اعرن رتش

بام در پساب سصرتته شرده اسرو .انیقراد شرتعتاعی بریای

ارائه شده اسو.

رنگزاهای سولتوری ت دعسرپیس 1مرؤثی اسرو .رنگزاهرای

 Changت هعكرراران  )2010سصررتتة فاضررالب ارراتی

استدی ،مستقتم ،یعی 2ت رافتتو منیقد می شود ،اما سهنشتن

 Reactive Black 5را با سیفتب رتشهای انیقاد الكتیعكی

نعی شود .در ارالی فره رنگزاهرای فراستونی اتری منیقرد

ت مذب با فیبن فیال گیانولی بیرسری فیدنرد .برا غلظرو

نعیشود .)Can et al., 2006

اتلتررة رنررگ  100 mg/Lت اجررم  ،500 mLالكتیتدهررای

رتش الكتیتشتعتاعی رتش سصتتة مناسبی با بازده برام

چدنی ،فاصلة بتن الكتریتد  ،1 gr/L NaCl ،1 cmدانسرتتة

در سصتتة پساب صناع نسامی ت ااتی غلظرو برامعی از

میعان  277 A/m2ت  pHبیابی  ،7رانردمان ارذف برتش از

رنررگ اسررو .اعررن رتش نسرربو برره سرراعی رتشهررا برریای

 95درصد رنگ به دسو آمد .اما  61درصد از  CODهنروز

رنگزداعی مزاعراعی دارد ،ماننرد نتراز بره سجهترزات سراده،

در محلول باقی ماند فه یاصتو سعی داشو .افستدانهای

سیعو بام ت زمران مانرد فوسراه بریای ارذف آمعنردههرا،

قوی ت مواد تاسطه سولتدشده طی فیاعند انیقراد الكتیعكری

راهبیی آسان ت نتاز فم به مواد شتعتاعی .)Yildiz, 2008

در اعجاد سعتو نقش دارد .فیبن فیال گیانولی برا غلظرو

انیقاد الكتیعكی عبارت اسو از سولتد مواد منیقدفننرده

 20 gr/Lبهیوبی سعتو ت  CODباقیمانده را اذف فید.

در محل با استتاده از سجزعة الكتیعكی الكتیتدهای آلومتنتم

 Parsaت هعكاران  )2011ارذف  Acid Brown 14از

عررا آهررن .در فیاعنررد انیقرراد الكتیعكرری ،مطررابق تافررنش ،1

محلول آبی با رتش انیقاد الكتیعكی را بهمنظور بهتنهسازی

عون های آهنی سولتد می شود فه بستار فیالسی از عرونهرای

پارامتیها ت فاهش انیيی مصیفی آزماعش فیدند .برا محلرول

آهنی اسو فه بهصورت دستی اضافه میشود .برا بیقریاری

ااتی رنگزا به غلظرو  50 mg/Lبرا اجرم  ،0/5 Lدت آنرد

میعرران بررتن دت قطررب آنررد ت فاسررد ،بررا الكتیتلتررز آب،

آلومتنتعی ت ع

فاسد فومدی در بتن آنها با آراعش ععودی،

ابابهای رعز افستهن ت هتردرتين سولترد مریشرود ت بره

غلظررو  ،0/5 gr/L NaClدانسررتتة میعرران الكتیعكرری A/m2

طیف بام ایفو میفند تافنشهای  2سا  .)4اعن ابابها

 pH ،6/329اتلتة  6/4ت در دمای  ،25 °Cراندمان ارذف 91

اتن ایفو ،ارات میلق ت رتغن را برهصرورت معره بره

درصد رنگزا در مدت زمان  18دقتقه بهدسو آمد.

تصفیة فاضالبهای رنگی به روش انعقاد الکتریکی و...
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 Patelت هعكاران  )2011با استتاده از انیقاد الكتیعكی

همزمان با انیقاد الكتیعكی نتاز به تااد سهنشتنی ثقلی بیای

سصتتة فاضالب سایتگی مشابه ااصرل از شسرو تشروی

مداسازی لخته ها را از بتن ببرید ت بره مداسرازی سونمران

فاریانجرات سرایو رنرگ اراتی  Reactive Black 5را

آمعنده ت فاهش هزعنههای سصرتته منجری شرود .سحقتقرات

بیرسی فیدند .با اجم فاضرالب  ،500 mLغلظرو اتلترة

انجا شده در زمتنة اذف رنگزا به رتش الكتیتشتعتاعی بی

رنگ  ،25 mg/Lآنرد آهنری ت فاسرد فرومدی ،فاصرلة برتن

محورعو انیقاد الكتیعكی اسو ت از یاصتو شناترسرازی

الكتیتدهررا  ،20 mmدانسررتتة میعرران الكتیعكرری mA/cm2

ابابهرای سولتردی برهمرز در سحقترق  Zodiت هعكراران

 pH ،7/5ابتداعی  6/6ت غلظو الكتیتلتو  2 gr/Lدر زمران

 )2013ت  Hooshmandfarت هعكرراران  )2015اسررتتاده

 30دقتقه راندمان اذف بتش از  90درصد بهدسو آمد.

نشده اسو .در اعن سحقتق طیاای رافتور بهگونهای در نظی

 Weiت هعكاران  )2012بهبود اذف رنگزا برا فیاعنرد

گیفته شد سا از یاصرتو انیقراد الكتیعكری ت شناترسرازی

انیقرراد الكتیعكرری بررا اسررتتاده از سررتم ظیفشرروعی فررومدی

الكتیعكی بهطور همزمان بتوان استتاده فید .نكتة قابل افری

به عنوان فاسد را ،به منظور فاهش هزعنه ،مطالیه فیدنرد .بره

اعنكه استتاده از الكتیتدهای فومدی زنرگنرزن مشرب

در

اعن منظور از محلول فاضالب ااتی  100 mg/Lرنگزا برا

فنار آراعش افقری الكتیتدهرا ،اعرن سحقترق را از سحقتقرات

اجم  500 mLت آند آهنی استتاده شد .بیای Acid Black

مشابه در زمتنة اذف رنگ متعاعز فیده اسو.

 Reactive Blue 4 ،1ت  Eosin Yellowبررا  pHاتلتررة
بررهسیستررب بیابرری  3/8 ،6/8ت  ،5/8غلظررو ،1 gr/L NaCl

 .2مواد و روشها

میعان الكتیعكی  ،0/3 Aسیعو ایتالط  740 rpmت فاسد

 .1 .2مواد و تجهيزات
مطابق شكل  ،1سلول الكتیتشتعتاعی بیای فیاعنرد انیقراد ت

 84 ،81ت  39درصد در مدت زمان  12دقتقه بهدسو آمرد.

شناترسازی الكتیعكی از مرنا پلكسری گرالس بره شركل

صتحة فومدی با سطح  ،28 cm2راندمان اذف برهسیسترب
با فاسد ستم ظیفشوعی فومدی با سطح  ،591 cm2رانردمان
اذف بیای هی سه رنگ بتش از  98درصد بود.
 Pajootanت هعكاران  )2012ارذف رنگزاهرای Acid

 Black 52ت  Acid Yellow 220را از فاضررالب بررا انیقرراد
الكتیعكی بیرسی فیدند .با  250 mLرنگزا به غلظرو mg/L

 ،200الكتیتدهای آلومتنتعی با آراعش ععرودی ،فاصرلة برتن
الكتیتد  ،10 mmغلظو  pH ،2 gr/L NaClاتلتره بیابری  5ت
دانستتة میعان الكتیعكری  ،40 A/m2رانردمان ارذف Acid

 Black 52ت  Acid Yellow 220برهسیسترب بیابری  90ت 98
درصد در مدت زمان  7/5دقتقه بهدسو آمد.

مكیب مستطتل با ابیاد  ،7×7×15 cmبرا اجرم متترد 735
متلیلتتی استتاده میشود .هعانطور فه در شكل  1مشراهده
میشود ،طیاای رافتور بهگونهای در نظری گیفتره شرد فره
فیاعندهای انیقاد الكتیعكی ت شناترسازی الكتیعكی بهطرور
همزمان در ع

رافتور انجا گتید .مز به سوضتح اسو فه

لجن ااصل از فیاعند شناترسازی بره دایرل مخرزن لجرن
منتقل ت با نعونهگتیی از آن ،آزمراعشهرای مز نظتری فرل
مامدات میلق  3)TSSرتی آن انجا میشد.
از دت الكتیتد فومدی زنگنزن  4316مشب

با یلوص

 99درصد به عنروان آنرد ت فاسرد برا آراعرش سر قطبری ت
بهصورت افقی در رافتور استتاده شد .برهدلترل اعنكره گراز

هررردف از اعرررن سحقترررق بیرسررری فررراراعی ستسرررتم

هتدرتين سولتدی در فاسد ،نقرش اصرلی را در شرناترفیدن

الكتیتشتعتاعی بود فه بهطور هرمزمران از دت رتش انیقراد

ارات میلق دارد ،نحوذ اسصال میعان به صرورسی برود فره

الكتیعكی ت شناترسرازی الكتیعكری بریای ارذف آمعنردذ

فاسد در بام ت آند در پاعتن قیارگتید .آزماعشها بهصرورت

رنگزای استد قیمز  14ت نتز فاضالب تاقیی اسرتتاده شرد.

ناپتوسته انجا گیفو .فاصرلة آنرد از فرف ظریف  5 cmت

انتظررار مرریرتد اسررتتاده از فیاعنررد شناترسررازی الكتیعكرری

فاصلة شتی ییتمی نعونهگتیی  4 cmاز فف بود.
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شکل.1طرحشماتیکسلولالکتروشیمیاییمورداستفاده
(.1همزنمغناطیسی.2،مخزنفاضالب.3،الکترودها.4،مخزنلجن.5،شیرخروجی.6،منبعتغذیه)

رنگررزای اسررتد قیمررز  14فرره آمعنرردذ اصررلی در سهتررة

بیای سهتة محلولها ،رقترقسرازی ت شستشرو از آب مقطری

فاضالب مصنوعی استتاده شد از نو آنتونی ت دارای عر

دتبار سقطتی استتاده شد .سعامی آزماعشهرای انردازهگتریی

گیته آزتعی با فیمول شتعتاعی  C20H12N2Na2O7S2ت تزن

شامل رنرگ 5220 D Closed Reflux, COD ،)2110 C

مولكولی  502/4 gr/molاسو رسرولیفرید ت هعكراران،

 )2510A EC ،)Colorimetricت مامررردات  )2540بررری

 .)1391هع نتن ،بهمنظور بیرسی فاراعی ستستم در شیاعط

اساس استاندارد آب ت فاضالب  )APHA, 2012با سهبرار

بهتنه ،رنگزداعی فاضرالب تاقیری فاریانرة رنگریزی سرا

سكیار ت در دمای آزماعشگاه  25±3درمة سلستوس) انجا

بیرسی شد.

گیفو.

بیای اندازه گتیی پارامتیهرا از دسرتگاه اسرپكتیتفتومتی
 Hach DR 4000مدل  COD ،Carry 50رافتور  Hachمدل

 .2 .2روش بررسی

 EC ،DRB200متررری  Martiniمررردل  ،MI 805سررریازتی

بهمنظور سیتتن دانستتة میعان الكتیعكی بهتنه ت غلظو اتلتة

دعجتتالی مدل  PLS 360-3سایو شیفو  Kernبرا دقرو

بهتنة رنگرزا بره رتش سر فرافتوری  ،5)OFATفاضرالب

 0/001گی pH ،متی  Metrohm 691سایو سوئتا ،منبر

مصنوعی با مشخصات مورد نظی سهته ت از هعزن مغناطتسی

سغذعه مدل  PM-3005Dسایو شیفو  Megatekسراعوان،

بهمنظور اعجاد ایتالط مز به اردی فره اعجراد اغتشراش

سانتیعتوي هشو شایه مدل  CE145سایو شیفو شتعی

نكند استتاده شد .با اسصال الكتیتدها به منب سغذعه ،مترزان

فن ،هعزن مغناطتسی مدل  RH-Bassic 2سرایو شریفو

میعان الكتیعكی در مقدار مورد نظری ثابرو نگره داشرته ت

 IKAت فاغذ صافی شیفو  Macherey-Nagelآلعان بیای

تلتاي مورد نتاز در زمانهای نعونهگتریی ثبرو شرد .بریای

آزمرراعش  TSSاسررتتاده شررد .بررهمنظررور بیقرریاری هررداعو

سیتتن طول مو بتشتنه  ،)λmaxطترف مرذبی محلرولی از

الكتیعكرری در محلررول از  ،NaCl )Merckبرریای سررایو

رنگزا به غلظو  20متلیگی بی لتتی در محدتدذ -900 nm

محلولهای هاضم ت فاسالتسو بیای سنجش  CODاز استد

 300با دستگاه اسپكتیتفتومتی رسم شد فره اعرن طترف در

سررولتورع  ،هتدرتفسررتد سرردعم ،دیفیتمررات پتاسررتم،

نااتة میئی طول مو  )515 nmپت

مذبی بتشتنه نشران

سولتات متوه ت سولتات نقیه به سیستب با یلوصهای ،98

داد .غلظررو رنگررزا بررا سومرره برره قررانون بتیممبرریت ت

 99/5 ،99 ،98ت  99/5درصد محصول شیفو  )Merckت

رنگسنجی مستقتم  )APHA, 2012با قیائو متزان مذب
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نعونههای گیفته شده سیتتن ت متزان اذف آن مطابق رابطرة

نظیی آند  )Δmtheoطبق رابطة فارادی اسو .اعن پارامتی به

 )5بهدسو آمد .بیای اندازهگتیی رنرگ فاضرالب تاقیری

 pHت متزان گونه های دعگی محلول مانند آنتونهای مومود

بهدلتل تمود پتر هرای متیردد نعریسروان از رتش فرو

بستگی دارد.

استتاده فید .بنابیاعن ،رنگ فاضالب تاقیی بیاسب تاارد

)8

 Gardnerبه رتش  ASTM Method D 6166-97با دستگاه
اسپكتیتفتومتی اندازهگتیی شد.

بنابیاعن ،بی اساس رتابط  )7ت  )8متزان مصریف آنرد
بی اسب فتلوگی فومد بی فتلوگی رنگزای اذفشده برا

DR=[(C0 – C)/C0]×100

)5

φ = Δmexp / Δmtheo

در اعن رابطه  DRبازده اذف رنگزا بی اسب درصرد،

استتاده از رابطة  )9بهدسو آمد .)Parsa et al., 2011
)9

))Anode Dissolution = m.φ / (V.(C0−C

 C0غلظو اتلتة رنگزا ت  Cغلظو نعونره بری اسرب mg/L

اسو .مز به افی اسو نعونهها قبل از قیائرو در دسرتگاه

 .3نتايج و بحث

اسپكتیتفتومتی ،بهمنظور اذف یطای لختههای مومرود در

 .1 .3تعيين دانسيتة جريان الکتريکی بهينه

محلول سانتیعتوي شد TSS .لجن شرناترشرده در سرطح ت

بیای سیتتن مقدار بهتنة دانسرتتة میعران الكتیعكری ، )CD

 pHنعونهها از دعگی پارامتیهای اندازهگتییشده بود.

آزماعشها در دانستتههای میعان الكتیعكی مختلف با ثابو

9

در فیاعند الكتیتشتعتاعی ،برهدلترل اضرور الكتیعسرتته

نگررهداشررتن دعگرری پارامتیهررای اثیگررذار برری ستسررتم

به عنوان منب انیيی ،متزان انیيی مصیفی اهعترو یاصری

الكتیتشتعتاعی انجا شد .در هعة آزمراعشهرا فاصرلة برتن

دارد .اعن انیيی فه س ثتی زعادی بی سومتهپذعیی بهفارگتیی

الكتیتدها ،سطح الكتیتدها ت هداعو الكتیعكی بهسیستب در

فیاعنرد دارد ،از طیعرق رابطرة  )6محاسربه شرد فرره در آن

مقادعی  20/5 cm2 ،0/5 cmت  3600 µS/cmثابرو در نظری

 7SECانیيی مخصوص مصیفی

Dye Removed

U ،)kWh/kg

گیفته شد .نتاعج بهدسوآمده مطابق شكل  2اسو.

تلتاي  I ،)Vشدت میعران  t ،)Aزمران تافرنش V ،)hr

هعان طور فه در شكل 2الف مالاظه میشود ،سریعو

اجم فاضرالب  )Lت  C0ت  Cغلظرو ابترداعی ت انتهراعی

رتند اذف رنگزا با افزاعش متزان میعان الكتیعكی بتشرتی

 )gr/Lاسو .)Khandegar & Saroha, 2013

شده اسو .دلترل اعرن امری ،افرزاعش سریعو سولترد مرواد

))SEC =U.I.t / (V.(C0-C

منیقدفننده ت گازها با بتشتیشدن دانستتة میعان الكتیعكری

متزان انحالل فلزات ت در نتتجه سجزعة فلز آند بسرتگی

بود فه به انیقاد ت لختهسازی ت مداسازی سیع سی آمعنرده

به مقدار میعان الكتیعستتة عبروری از آب دارد ت از قرانون

منجی شد  .)Zodi et al., 2013در دانسرتتة میعران برامسی

فارادی سبیتو میفنرد رابطرة  )7فره در آن  mمری فلرز

متزان گراز هتردرتين ت افسرتهن) سولتردی زعراد اسرو ت

الشده بی اسب گی  I ،شدت میعان الكتیعكری عبروری

ییت سیع گازها از سطح الكتیتدهرا بره رتنرد ایرتالط

)6

بی اسب آمپی t ،مدت الكتیتلتز بی اسرب ثانتره M ،مری

مواد منیقدفننده ت سولتد شده در محلول فعر

مولی F ،ثابو فارادی بیابی  96485 C/molت  zظیفتو فلز

هعیاه شناترسازی همزمران ،مومرب ارذف سریع سری آن

اسو .)Khandegar & Saroha, 2013

میشود .)Khemis et al., 2006; Merzouk et al., 2009

)7

m= (I.t.M) / (F.Z
8

مریفنرد ت

متزان مصیف انیيی مخصوص ت فاهش می فلز آنرد

فاراعی میعان  )φفیاعند الكتیتشتعتاعی با اسرتتاده از

میتاری بیای مقاعسة بهتی از لحاظ اقتصادی ت محتطزعستی

رابطة  )8سیتتن شد .اعن محاسبات بی اساس مقاعسرة برتن

بیرسی شد فه بهسیستب در شكلهای 2ب ت  2نشان داده

فاهش می تاقیی آند  )Δmexpطی فیاعند با متزان انحالل

شده اسو .مطابق با شركل 2ب بریای رانردمان ارذف 99
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درصد متزان مصیف انیيی مخصوص بریای دانسرتتههرای

فتلوگی رنگزای اذفشده بهدسو آمد فره از اعرن منظری

میعان الكتیعكی  40 ،30 ،20 ،10 mA/cm2ت  50به سیستب

بیسیی با دانستتههای میعان الكتیعكری  40 ،20 mA/cm2ت

بیابررری  2/52 ،3/19 ،3/22 ،3/57 kWhت  2/26بررره ازای

 50اسو.
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50
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.تأثیردانسیتةجریانالکتریکیبرالف)راندمانحذفرنگزانسبتبهزمان،ب)تغییراتمصرفانرژیمخصوصدرراندمانهای

شکل2
لجنجداشده(cm،8ESA=20/5cm2

مختلفحذفرنگزا،ج)میزانانحاللآندفوالدیدرراندمانهایمختلفحذفرنگزا،د)میزانTSS

Conductivity=3600µS/cm،[Dye]=150mg/L،d=0/5و)pH=7

در بیرسی شكل  2متزان مصیف آند در رانردمان 99

)TSS (mg/L

0.6

Anode Dissolution
)(kg Fe/kg Dye Removed

95%
100%

«ب»

مصیف آنرد در اعرن رانردمان میبروط بره دانسرتتة میعران
2

درصد بیای دانستته هرای میعران الكتیعكری ،10 mA/cm2

الكتیعكی  20 mA/cmاسو .مطابق با رابطرة  )7افرزاعش

 40 ،30 ،20ت  50بهسیستب بیابی ،0/4 kg Fe/kg Dye Removed

شدت میعان الكتیعكی ناشی از افرزاعش دانسرتتة میعران،

 0/54 ،0/63 ،0/34ت  0/67مشاهده می شود .فعتیعن متزان

سبب افزاعش متزان یروردگی آنرد مریشرود .دلترل رتنرد

تصفیة فاضالبهای رنگی به روش انعقاد الکتریکی و...
محمدعلی آهنگر نوکالیی و همکاران

صیودی متزان انحالل آند در شكل  2هعتن مسئله اسرو

201

 .2 .3تعيين غلظت اوليه و بهينة رنگزا
آزماعش ها در غلظو های اتلتة مختلف از رنگزا به منظور

.)Merzouk et al., 2009
در شكل 2د متزان  TSSاندازهگتییشده در دانستتههای

سیتررتن مقرردار بهتنررة اعررن پررارامتی در شرریاعط بهتنررة

میعان الكتیعكی مختلف ارائه شده اسو .طبرق مشراهدات

دانستتة میعان الكتیعكری ت برا ثابرو نگره داشرتن دعگری

انجا شده ،در دانستتة میعان الكتیعكی یتلی فم ،با سومره

پارامتیهای مؤتثی انجا شد .نتاعج به دسرو آمرده مطرابق

به اجم فم گازهای سولتدی ،لجن بهیوبی شناتر نعیشود

شكل  3اسو.

ت بید از شناتری به دایل فاضرالب برازمیگریدد ت رتنرد

هعانگونه فه در شركل 3الرف مشراهده مری شرود ،برا

اذف آمعنده به مداسازی پتوستة لجن تابستگی بتشرتیی

افزاعش غلظو اتلتة رنگزا ،سریعو ارذف رنرگ فراهش

دارد .بنابیاعن ،فاراعی فیاعند در غلظو های بام ت شوك بار

مرریعابررد ت برریای رسررتدن برره رانرردمان اررذف ثابررو ،در

آمعنده فم یواهد بود  .)Kobya et al., 2006هع نتن ،برا

غلظو های اتلتة بامسی به زمان بتشتیی نتاز اسو .دلتل اعن

افزاعش متزان دانستتة میعان الكتیعكی متزان آهرن مومرود

امی اعن اسو فه در دانستتة میعان الكتیعكی ثابرو ،مترزان

در لجن مداشده با سیعو زعاد افزاعش مریعابرد .افرزاعش

منیقدفنندذ هتدرتفستد فلزی سولتدی نسبو به زمان ثابرو

لخته های آهن در لجن مومب فاهش  TSSلجن مداشرده

اسو فه اعن مقردار از هتدرتفسرتد فلرزی بریای انیقراد ت

می شود ،زعیا لخته های آهن بره دلترل اعرن فره اراتی آب

لختهسازی مقدار بتشتیی از آمعنده نافافی اسرو Yuksel

اسو ،بییالف اجم زعادشان ،تزن فعی دارد.

 .)et al., 2012رتند ارذف رنگرزا در غلظروهرای mg/L

در نهاعو ،مقدار  )0/4A 20 mA/cm2بهعنوان دانستتة

 150ت  250نسبو بره زمران مشرابه اسرو ،برهطروری فره

میعان الكتیعكی بهتنه با سومه به اذف  99درصرد رنگرزا

راندمان ارذف برهسیسترب  99ت  97درصرد بریای اعرن دت

در مدت زمان فعتی از  20دقتقه ،مصیف انیيی مخصروص

غلظو در مردتزمران  20دقتقره ت رانردمان مشرابه بریای

kg Fe/kg

غلظو  350 mg/Lدر زمان  30دقتقه بهدسو آمد .در فنرار

 0/34 Removedت  3820 mg/L TSSمقدار بهتنه انتخاب شد.

فیاعند انیقاد ت لختهسازی ،مذب مولكولهای رنگرزا رتی

 Khandegarت  )2013 Sarohaس ر ثتی دانسررتتة میعرران

میفند

Dye Removed

 ،3/22 kWh/grمصرریف آنررد

Dye

لختههای سشكتلشده نتز به رتند اذف رنگزا فع

الكتیعكی را در مقادعی  6/8 mA/cm2سا  0/1 A 125سا )2

 .)Şengil & Özacar, 2009مز برره افرری اسررو در

بیرسری ت مشراهده فیدنرد فره رانردمان ارذف رنگرزا در

غلظوهای یتلی برام  )500 mg/Lفیاعنرد ارذف رنگرزا

دانسررتتة میعرران الكتیعكرری  6/8 mA/cm2سررا  62/5رتنررد

فندسی پتش رفو ،اما در مقاعسه با ساعی سحقتقرات ععلكرید

افزاعشی دارد ،اما در بتش از اعن مقادعی سغتتیی در رانردمان

بسررتار بهترریی مشرراهده شررد .برریای نعونرره در سحقتررق

اذف اعجاد نشد .بنابیاعن 62/5 mA/cm2 ،را مقردار بهتنره

 Hooshmandfarت هعكرراران  )2015فرره بررا الكتیتدهررای

انتخرراب فیدنررد Hooshmandfar .ت هعكرراران  )2015بررا

آلومتنتعی ت در شیاعط بهتنه ت سقیعباً مشابه با سحقتق ااضی

افزاعش دانستتة میعان الكتیعكی از  10 mA/cm2سا  60بره

انجا شد ،بریای غلظرو اردافلی  260 mg/Lرانردمان 99

راندمان بامسی اذف رنگزا دسوعافتند ت دانستتة mA/cm2

درصد در مدتزمان  540دقتقه بهدسرو آمرد فره در اعرن

 )1/5 A 60را با بیرسی سراعی پارامتیهرا دانسرتتة میعران

سحقتق هعتن راندمان بیای هعتن غلظو در مدتزمران 30

بهتنه انتخاب فیدند.

دقتقه استا افتاد.
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.تاثیرغلظتاولیةرنگزابرالف)راندمانحذفرنگزانسبتبهزمان،ب)تغییراتمصرفانرژیمخصوصدرراندمانهایمختلف

شکل3
لجنجداشده(،d=0/5cm،ESA=20/5cm2

حذفرنگزا،ج)میزانانحاللآندفوالدیدرراندمانهایمختلفحذفرنگزا،د)میزانTSS

I=0/4 A،Conductivity=3600µS/cmو)pH=7

نعودار متزان مصیف انیيی ت آند در شركل 3ب ت 3

اذف رنگزا بی اسب زمان ،غلظو  250 mg/Lبا راندمان

بیای انتخاب غلظو اتلته ت بهتنة رنگرزا بری اسراس میترار

اذف  99درصد رنگزا در مدتزمان فعتی از  30دقتقره برا

اقتصادی نشان داده شده اسو .مطابق با شركل 3ب مترزان

انرریيی مخصرروص ،آنررد مصرریفی ت  TSSلجررن مداشررده

مصیف انیيی مخصوص بیای غلظوهای ،150 ،50 mg/L

برهسیسترب بیابری

 350 ،250ت  500در راندمان اذف  99درصرد برهسیسترب

 0/95 Removedت  3700 mg/Lمقرردار بهتنررة اعررن پررارامتی

 1/75 ،1/9 ،3/3 ،4/2 kWh/kg Dye Removedت  1/9برهدسرو

انتخاب شد .در شركل 3د مترزان  TSSلجرن مداشرده در

آمد .در غلظوهای مذفور ت مطابق شركل  ، 3مترزان آنرد

غلظوهای اتلته مختلف از رنگزا ارائه شده اسو.

مصیفی به سیستب بیابری ،0/35 ،0/17 kg Fe/kg Dye Removed
 1/75 ،0/95ت  3/3بود.
از مقاعسة متزان انیيی ت آند مصیفی در فنرار رانردمان

Dye Removed

،1/9 kWh/kg

Dye

kg Fe/kg

 Yukselت هعكرراران  )2012فرراهش رانرردمان اررذف
رنگزا را با افزاعش غلظو آن از  100 mg/Lسا  500مشاهده
فیدند ،دراالی فه متزان مصیف انیيی ت الكتریتد فراهش

تصفیة فاضالبهای رنگی به روش انعقاد الکتریکی و...
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داشو .در سحقتق  Hooshmandfarت هعكاران  )2015نتز

نسبو به زمان مطابق شكل 4الف اسو COD .اتلته mg/L

با افزاعش غلظو رنگزا از  50 mg/Lسا  250فاهش راندمان

 803بید از سصتته به مدت  30دقتقه با راندمان ارذف 63

اذف نسبو به زمان بهدسو آمد .امرا برا سومره بره رتنرد

درصررد برره  296 mg/Lرسررتد .سیفتررب رنگزاهررای غالررب

فاهش انیيی ت آنرد مصریفی غلظرو  185 mg/Lغلظرو

مومود در اعن فاضالب رافتتو بود ت رتش انیقاد الكتیعكی

بهتنه انتخاب شد.

ت شناترسازی الكتیعكی سواناعی یوبی در اذف اعرن نرو
رنگزاهررا نشرران داد .قابررل افرری اسررو فرره  Khandegarت

 .3 .3بررسی امکان تصفية فاضالب واقعی

 )2013 Sarohaبتان فیدند فه انیقاد الكتیعكی نسربو بره

با استتاده از شیاعط بهتنه ت بهدسروآمرده از آزمراعشهرای

انیقاد شتعتاعی در سصتتة رنگزاهای رافتتو بیسیی دارد ،زعیا

قبلرری ،در بیرسرری ععلكررید فیاعنررد انیقرراد ت شناترسررازی

با رتش انیقاد شتعتاعی رنگزاهای رافتتو منیقد میشود ،اما

الكتیعكی در سصتتة فاضالب تاقیی ،سصتتة الكتیتشتعتاعی

سهنشتن نعیشود راندمان اذف فعتی از  5درصد).

فاضالب تاقیی رنگیزی بیرسی شد .راندمان اذف COD
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تابستان 1396

در فاضالب مصنوعی از رنگزای استدی اسرتتاده شرده
بود فه رانردمان ارذف  CODآن نسربو بره زمران سحرو

در نتتجه فاهش سطح زمتن مورد نتاز سصتتهیانه ت فاهش
هزعنههای بهیهبیداری از دعگی مزاعای اعن رتش اسو.

شیاعط بهتنه در شكل 4الف ارائه شده اسو .هعانطور فره

با افزاعش دانستتة میعان الكتیعكی ،سیعو سولتد مرواد

مالاظه می شرود ،در نعونرة مصرنوعی  CODاتلترة mg/L

منیقدفننده ت گازها بتشتی ت باعرث انیقراد ،لختره سرازی ت

 278بید از سصتته بهمدت  30دقتقه با رانردمان ارذف 79

شناترسازی سیع سی آمعنده می شود .اما با افزاعش برتش از

درصد به مقدار  58 mg/Lرستد فه اعن مقردار پراعتنسری از

اد متزان دانستتة میعان الكتیعكی ،متزان آهرن مومرود در

اد مجاز استاندارد سخلته به آب های سطحی ت چاه مااب

لجن مدا می شود با سیعو زعاد افزاعش میعابرد .افرزاعش

مطابق با استاندارد ییتمری فاضرالبهرای اعریان )1378

لخته های آهن در لجن ااتی آب ،بییالف اجم زعاد آن،

عینی  60 mg/Lاسو .درصد اذف رنگ فاضالب تاقیری

به دلتل سبكی ،مومب فاهش  TSSلجن مداشده میشود.

بیاسررب زمرران در شرركل 4ب نشرران داده شررده اسررو.

در نتتجه سواناعی ستستم در فیاعند شناترسازی ت مداسازی

هعانطور فه مشاهده میشود ،رنگ فاضالب تاقیی از 5/1

لختهها فاهش میعابد.

تااد  Gardnerدر آغاز ،بید از سصتته به مدت  30دقتقه با
راندمان اذف  77درصد به مقدار  1/2 Gardnerرستد.

با سومه به محدتدبودن متزان مواد منیقدفنندذ سولتردی
در زمان الكتیتلتز ت دانسرتتة میعران الكتیعكری ثابرو ،برا

متزان مصیف آند ت انیيی در سصتتة فاضالب تاقیی ت

افزاعش غلظو اتلتة رنگزا از  50سرا  )500 mg/Lرانردمان

مصنوعی بهسیستب در شكل  4ت 4د نشان داده شده اسو.

اذف فاهش نشان داد .اما با سومه به متزان انیيی مصیفی

متزان مصیف انیيی ت آند بهمنظور اذف  63درصد COD

ت انحالل آند زعاد در غلظو های پراعتن سری ،غلظرو mg/L

فاضالب تاقیی در مدت زمران  30دقتقره برهسیسترب بیابری

 250غلظو اتلتة بهتنه انتخاب شد.

 3/11 kWh/kg COD Removedت 0/565 kg Fe/kg COD Removed

مصیف آند ت نتراز بره سجدعرد آن ت یروردگی فاسرد از

بود .اعن مقادعی بیای فاضالب مصنوعی در راندمان ارذف

میاعب اعن رتش اسو .با تمود اعن ت با سومه به نتاعج اعرن

 79درصد در مدتزمان ادتد  30دقتقره بره سیسترب بیابری

سحقتق فه اذف  99درصد رنگزا در مدت زمان فعتی از 30

1/38 kg Fe/kg

دقتقه ،انیيی مخصوص ت آند مصیفی بهسیستب kWh/kg Dye

COD Removed

 10/2 kWh/kgت

COD Removed

بود.

 1/9 Removedت

Dye Removed

 0/95 kg Fe/kgت  TSSلجرررن

 3700 mg/Lبهدسو آمد ،سواناعی رتش انیقراد الكتیعكری ت
 .4نتيجهگيري

شناترسرازی الكتیعكری در سصررتتة فاضرالب اراتی رنگررزا

انیقاد ت شناترسازی الكتیعكی دارای مزاعاعی از قبتل اجم

هعیاه با مصیف فم مواد ت انیيی را نشان میدهرد .ععلكرید

لجن سولتدی فم نسبو به رتشهای مشابه اسرو ت امكران

مناسب اعن رتش در سصتتة فاضالب تاقیی رنگیزی ااتی

بهیه بیداری فرامالً یودفرار ت پتوسرته از آن متسری اسرو.

سیفتبات مختلف رنگی مؤعد اعن اسو فه میسوان اعن رتش

پارامتیهای دیتل در فیاعنرد برهرااتری فنتریل مریشرود ت

را بیای سصتتة فاضالب صناع رنگریزی ،نسرامی ت صرناع

سجهتزات از لحاظ اععنی مطعئن اسو .ابابهرای رعرز در

مشابه به فار برید .هع نرتن ،لجرن سولتردی فرم بره فراهش

اندازذ عكسان سولتد میشود ت نتاز به افزتدن مواد شرتعتاعی

هزعنه های سصتته ت دف لجن ت مشكالت میبوط به آن منجی

بستار اندك اسو عا اصالً تمود نردارد .هع نرتن ،قابلترو

میشود .در نتتجه اسرتتاده از اعرن رتش بره منزلرة گزعنرهای

سحعل بستار بام در مقابل شوك هرای آلری ،هتردرتلتكی ت

مناسب بیای ماعگزعنی با رتشهرای میعرول سصرتته ماننرد

مواد سعی ت فاهش سیداد تاادهای فیاعندی سصتتهیانه ت

انیقاد ت لختهسازی شتعتاعی مطیح اسو.
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يادداشتها
1. disperse dyes
2. vat dyes
3. Total Suspended Solids
4. Stainless Steel 316
5. One-factor-at-a-time method
6. Beer-Lambert Law
7. Specific Energy Consumption
8. current efficiency
9. Current Density (CD=I/A)
10. Electrode Surface Area

تشکر و قدردانی
 مدعیعو محتری،بدعن تستله از مناب آقای مهندس ندری
 بابو در ایتتار قریاردادن فاضرالب، فاریانه رنگیزی سا
تاقیرری ت امررازذ بازدعررد از سصررتتهیانررة فاریانرره بسررتار
.سپاسگزارعم

منابع
 در ارذف مرادذ آلری رنگرزایUV/S2O8  فاراعی فیاعنرد فوسوافستداسرتون.1391 . ت اتدری ا. . . س، دتسومحعدی،.ح. ،رسولیفید
.112 :3 ، مجلة فاضالب.استدی
 میاتنرو سرازمان اتاظرو، سازمان اتاظو محتطزعسو.1378 . استاندارد ییتمی فاضالبها،ضوابط ت استانداردهای زعسومحتطی
.محتط زعسو در امور محتطزعسو انسانی
American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water
Environment Federation (WEF). 2012. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 1496.
Can, O.T., Kobya, M., Demirbas, E. and Bayramoglu, M. 2006. Treatment of the textile wastewater by combined
electrocoagulation. Chemosphere, 62(2): 181-187.
Chang, S.H, Wang, K.S., Liang, H.H., Chen, H.Y., Li, H.C., Peng, T.H. and Chang, C.Y. 2010. Treatment of Reactive Black
5 by combined electrocoagulation–granular activated carbon adsorption–microwave regeneration process. Journal of
hazardous materials, 175(1): 850-857.
Hooshmandfar, A., Ayati, B. and Khodadadidarban, A. 2015. Optimization of material and energy consumption for removal
of Acid Red 14 by simultaneous electrocoagulation and electroflotation. Water Science & Technology, In Press.
Khandegar, V. and Saroha, A.K. 2013. Electrochemical treatment of textile effluent containing Acid Red 131 dye. Journal of
Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste, 18(1): 38-44.
Khemis, M., Leclerc, J.P., Tanguy, G., Valentin G. and Lapicque, F. 2006. Treatment of industrial liquid wastes by
electrocoagulation: Experimental investigations and an overall interpretation model. Chemical Engineering Science, 61(11):
3602-3609.
Kobya, M., Demirbas, E., Can, O.T. and Bayramoglu, M. 2006. Treatment of levafix orange textile dye solution by
electrocoagulation. Journal of Hazardous Materials, 132(2): 183-188.
Matis, K.A. and Peleka, E.N. 2010. Alternative flotation techniques for wastewater treatment: Focus on electroflotation.
Separation Science and Technology, 45(16): 2465-2474.
Merzouk, B., Gourich, B., Sekki, A., Madani, K. and Chibane, M. 2009. Removal turbidity and separation of heavy metals
using electrocoagulation–electroflotation technique: A case study. Journal of Hazardous Materials, 164(1): 215-222.
Pajootan, E., Arami, M. and Mahmoodi, N.M. 2012. Binary system dye removal by electrocoagulation from synthetic and
real colored wastewaters. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 43(2): 282-290.
Parsa, J.B., Vahidian, H.R., Soleymani, A.R. and Abbasi, M. 2011. Removal of Acid Brown 14 in aqueous media by
electrocoagulation: Optimization parameters and minimizing of energy consumption. Desalination, 278(1): 295-302.
Patel, U.D., Ruparelia, J.P. and Patel, M.U. 2011. Electrocoagulation treatment of simulated floor-wash containing Reactive
Black 5 using iron sacrificial anode. Journal of Hazardous Materials, 197: 128-136.
Robinson, T., McMullan, G., Marchant, R. and Nigam P. 2001. Remediation of dyes in textile effluent: a critical review on
current treatment technologies with a proposed alternative. Bioresource technology, 77(3): 247-255.

1396 تابستان



2 شمارة



43 دورة

206

Şengil, İ.A. and Özacar, M. 2009. The decolorization of CI reactive black 5 in aqueous solution by electrocoagulation using
sacrificial iron electrodes. Journal of Hazardous Materials, 161(2): 1369-1376.
Wei, M.C., Wang, K.S., Huang, C.L., Chiang, C.W., Chang, T.J., Lee, S.S. and Chang, S.H. 2012. Improvement of textile
dye removal by electrocoagulation with low-cost steel wool cathode reactor. Chemical Engineering Journal, 192: 37-44.
Yildiz, Y.Ş. 2008. Optimization of bomaplex red CR-L dye removal from aqueous solution by electrocoagulation using
aluminum electrodes. Journal of Hazardous Materials, 153(1): 194-200.
Yuksel, E., Gurbulak, E. and Eyvaz, M. 2012. Decolorization of a reactive dye solution and treatment of a textile wastewater
by electrocoagulation and chemical coagulation: Techno‐economic comparison. Environmental Progress & Sustainable
Energy, 31(4): 524-535.
Zodi, S., Merzouk, B., Potier, O., Lapicque, F. and Leclerc, J.P. 2013. Direct red 81 dye removal by a continuous flow
electrocoagulation/flotation reactor. Separation and Purification Technology, 108: 215-222.

