مقاله پژوهشی

بررسی کارایی فرایند الکتروپرسولفات با جفت الکترودهای مس -آهن در حذف آنیلین از
محیطهای آبی
علیرضا رحمانی  ،1مصطفی لیلی ،2جمال مهرعلیپور ،3مرضیه باقری ،4امیر شعبانلو،5سونیا چاوشی*6
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کلیدواژهها:
الکتروپرسوووول ،ات ،الکترود های
مس-آهن ،آنیلین ،محیط هووای
آبی.

چکیده
زمینه و اهداف امروزه ا ست،اده از فرایندهای اک سیدا سیون پی شرفته ،بهدلیل کارایی باال در تخریب ترکیبات آلی
مقاوم رو به گسووترا اسووت .اسووت،ادة توأم از جریان الکتریکی با رادیکالهای آزاد سووول،ات باعا ایجاد خاتوویت
ت شدیدکنندگی بر حذف آالینده می شود .هدف از این مطالعه تعیین کارایی فرایند پر سول،ات فعال شده به روا
الکتروشیمیایی با ج،ت الکترودهای مس-آهن در حذف آنیلین از محیطهای آبی بود.
مواد و روشها در این مطالعة تجربی ،از مح،ظة واکنش الکترو شیمیایی به حجم م،ید 629میلیلیتر مجهز به 6
الکترود از جنس مس و آهن با ابعاد  ،6×99×29 mmمتصل به منبع تغذیه جریان مستقیم است،اده شد .همچنین
تأثیر پارامترهای  ،pHمیزان جریان الکتریکی ،غلظت آنیون پرسوووول،ات و غلظت اولیه آالینده بررسوووی شووود.
اندازهگیری غلظت آنیلین با است،اده از اسپکتروفوتومتر مدل  DR5000ساخت  HACHتورت گرفت.
یافتهها نتایج به د ست آمده در این مطالعه ن شان داد که حذف آنیلین تحت تأثیر پارامترهای مختلف بهرهبرداری
اسوت ،بهطوری که بیشوترین کارایی فرایند در  pHبرابر  ،1ولتاژ برابر  99ولت ،غلظت آنیون پرسوول،ات برابر 729
 mg/Lو در غلظت  29میلیگرم بر لیتر آالینده 09/91 ،درتوود در مدتزمان  62دقیقه به دسووت آمد .همچنین
مشخص شد نیتروژندهی کارایی فرایند الکتروپرسول،ات را افزایش و هوادهی کارایی را کاهش میدهد.
نتیجهگیری مطالعة حاضووور ،بیانگر کارایی مناسوووب فرایند مذکور در حذف آالیندههای آلی در شووورایط بهینه
بهرهبرداری و همچنین بهعنوان تکنولوژی جایگزین برای تص،یه فاضالبهای تنعتی حاوی آنیلین است.
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علیرضا رحمانی و همکاران

اکسیداسیون  6/2ولت است ].]92-0
●S2O8 + heat or UV → 2SO4)9
●S2O82- + Metal ions→ M+ + SO42-+2SO4)6
رادیکال سول،ات تولید شده از پر سول،ات میتواند یک سری
از واکنشهای زنجیرهای رادیکال که در آنها ترکیب آلی وجود
دارد تخر یب ن ما ید].]0در م یان فلزات واسووو طه که برای
فعال سازی  S2O82-است،اده می شود ،بیشترین کاربرد مربوط به
آهن دو ظرفیتی ( )Fe2+اسوووت ،معایب کاربرد این فعالکننده
عبارتاند ا ز؛ نیاز به مقادیر زیاد آهن ،تولید زیاد لجن ،خارج
شوودن  Fe2+از واکنش با  S2O82-بعد از اکسووید شوودن به آهن
فریک ( )Fe3+و مصوورف رادیکالهای  SO4●-در غلظتهای باال
] .]90-92در م قا بل مس در م قایسوووه با آهن رادی کال های
پرسووول،ات پایدارتری در اکسوویداسوویون آالیندههای آلی تولید
مینمایند ] .]69یون  Cu2+در واکنش با پر سول،ات این ترکیب
را به رادیکالهای سول،ات و یون سول،ات تبدیل میکند و خود
به  Cu3+با سوووطن انرژی پایینتر تبدیل میشوووود .تولید یون
Cu3+نق طه مث بت دیگر یون های مس در تجز یة آالی نده آلی
اسووت چراکه ترکیبی ناپایدار بوده و بهعنوان یک اکسوونده در
فرایند اک سیدا سیون شرکت میکند] .]69یون Cu2+تولید شده
بهخوبی و با کارایی باال میتواند پرسول،ات را فعال سازی نموده
و آنیلین را تجزیه نماید.
2+
2−
3+
−
Cu + S2 O8 → Cu + SO4 ° + SO2−
)9
4
مطالعة ل و و همکاران روی فعالسووازی پرسووول،ات توسووط
یونهای مس و آهن ن شان میدهد که رادیکالهای پر سول،ات
تولید شووده توسووط یونهای مس در مقایسووه با یونهای آهن
بسووویار کاراتر بوده و همچنین مصووورف پرسوووول،ات را کاهش
خواهد داد ] .]69همچنین مطالعة ژانگ و همکاران در خصوص
حذف پی نیتروفنل با ا ست،اده از پر سول،ات فعال شده تو سط
آهن و مس نیز مؤید این موضوووا اسووت] .]66بنابراین هدف از
این مطالعه بررسی کارایی فرایند پرسول،ات فعال شده به روا
الکتروشیمیایی با ج،ت الکترودهای مس-آهن در حذف آنیلین
از محیطهای آبی بود.

مقدمه

2-

امروزه با تو سعة شهرها ،افزایش جمعیت و گ سترا روزافزون
تووونایع ،مسووو لة ح،اظت از محیطزیسوووت یکی از مهمترین
م سائلی ا ست که ب شر با آن روبهرو ست ،ازاینرو اهمیت کنترل
آلودگیهای محیطزیست بیشازپیش احساس می شود .آنیلین
یکی از مهم ترین آالی نده های موجود در پسووواب تووو نایعی
داروسازی ،آفتکش ،ساخت رنگدانه ،تنایع ن،تی،کشاورزی و
دارای آثار زیانبار بر انسووان و محیطزیسووت اسووت ،مهمترین
مشکل این ترکیب شیمیایی سمیت باال ،تجمع پذیری زیستی
و آ سیبهای کبدی ا ست] .]9همچنین آنیلین بهعنوان یکی از
Risk Factorهای سرطان مثانه مطرح ا ست .قوانین بهدا شتی
حد م جاز ت ماس آنیلین را  6ppmدر  9سوووا عت برای جذب
پو ستی و  2 ppmدر  9ساعت برای تماس در هوا تعیین کرده
اسووت .آنیلین در زمان رها شوودن به محیطهای آبی در چرخة
زندگی گونههای آبی تداخل ایجاد کرده و برای انسان سرطانزا
اسوووت و در خون بهسوووادگی واکنش داده و هموگلوبین را به
متهموگلوبین تبدیل کرده و بنابراین مانع جذب اکسیژن و بروز
بی ماری متهموگلوبی نا می شوووود] .]6تاکنون روا هایی نظیر
اکسووو یداسووویون] ،]9تجز یة نوری] ،]1الکترولیز] ]2و تجزیة
بیولوژیکی] ]2برای ت ص،یة پ ساب حاوی آنیلین ا ست،اده شده
است که به دلیل هزینههای باال و زمان طوالنی همواره محققان
را به سوومت بررسووی رواهای جایگزین سووود داده اسووت.
فرایند های اکسووویداسووویون پیشووورفته تحت عنوان  AOPاز
رواهای نوین حذف آالیندههای آلی از منابع آبی است .حذف
آالیندهها در فرایندهای اکسوویداسوویون پیشوورفته بر پایة تولید
رادیکال آزاد هیدروک سیل با قدرت اک سیدا سیون باال ا ست که
بسووویاری از ترکیبات شووویمیایی آلی را به مواد معدنی تبدیل
میکند] .]7در چند سوووال اخیر ترکیبی به نام پرسوووول،ات
( S2O82-یا  )PSبا پتانسیل اکسیداسیون  6/99ولت ،شناخته و
معرفی شووده اسووت S2O82- ،قادر اسووت ترکیبات آلی سوومی و
م قاوم را اکسووو ید ک ند و دارای مزا یایی از قب یل :ارزان بودن،
اک سیدا سیون غیرانتخابی ترکیبات آلی ،پایداری باالی رادیکال
تولید شده از آن در شرایط مختلف ،حاللیت باال ،داشتن شکل
جامد و در نتیجه سووهولت در جابهجایی و ذخیرهسووازی اسووت
] .]0 ،9در دمای اتاد توانایی  S2O82-برای تجزیة مواد آلی کم
و با سرعتی آهسته انجام می شود ،ازاینرو برای تسریع فرایند،
الزم ا ست عملیات فعال سازی انجام گیرد .فعال سازی S2O82-
بهعنوان فرایند اکسوویداسوویون پیشوورفته با حرارت ،نور  UVو
فلزات وا سطه ( )Me2+انجام می شود ،مح صول نهایی عملیات
فعالسوووازی؛ تولید رادیکال سوووول،ات ( )SO4●-با پتانسووویل

مواد و روشها
این مطالعة تجربی در آزمایشگاه شیمی آب و فاضالب دانشکدة
بهداشووت دانشووگاه علوم پزشووکی همدان انجام شوود ،راکتور
الکتروشوویمیایی موردنظر بهتووورت جریان منقطع و از جنس
پلکسووی گالس به حجم  629 mLحاوی  699 mLنمونه بود،
یک الکترود مس به عنوان الکترود آ ند و یک الکترود آهن
بهعنوان کاتد با فا تله  99 mmاز هم به تورت عمودی داخل
راکتور تعبیه شووود .ابعاد هر  6الکترود مسووواوی و برابر mm
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 6×99×29بود .هر  6الکترود توسووط سوویمهای رابط به منبع
دیجیتالی هم سوووو کننده جریان برد ()DC Power Supply
مت صل شد .شماتیک راکتور موردا ست،اده در این پژوهش در
شکل  9نشان دادهشده است ،از سود و اسیدسول،وریک 9/9 N
برای تنظیم  pHنمونهها اسووت،اده گردید .غلظت آنیلین در فاز
اول مطالعه که بهمنظور بهینه کردن پارامترهای اتووولی انجام
گر فت برابر  29میلی گرم بر لیتر در نظر گرف ته شوووود].]69
بهمنظور تهیة غلظت های مورد نیاز آنیون پرسوووول،ات از مادة
اولیه سودیم پرسوول،ات با خلوص آزمایشوگاهی اسوت،اده شود،
دسووتگاه همسووو کنندة دیجیتالی مذکور توانایی تأمین ولتاژ تا
 19ولت و جریان الکتریکی تا  2آمپر را دا شت .بعد از ساخت
نمونة موردنظر طبق مراحل تعیینشووده توسووط مدل در زمان
 29دقی قه ا قدام به نمو نه برداری شووود .این ز مانبر اسووواس
پیشآزمونهای تورت گرفته در این پژوهش انتخاب شد .بعد
از جمعآوری اطالعات بهینه سازی توسط مدل تورت گرفت .و
در فاز دوم مطالعات به ترت یب تأثیر غل ظت آنیلین (،29 ،99
 969 ،09میلیگرم بر لیتر) ،غلظت الکترولیت مس (  2تا 29
میلی گرم بر لیتر) ،زمان ماند ( دو زمان ماند کمتر ،دو زمان
ماند بیشتر نسبت به زمان ماند پیشفرض) ،هوادهی و نیتروژن
دهی ( 72، 29 ،62و  999میلی لیتر در دقی قه) در شووورایط
بهینه بررسووی شوود .اندازهگیری غلظت آنیلین با اسووت،اده از
ا سپکتروفوتومتر مدل  DR5000ساخت  HACHبا طول موج
 909نانومتر توووورت گرفت] .]61در این مطالعه از نرم افزار
 Design Expertورژن  7 ،9 ،9اسووت،اده شوود .بر اسوواس این
نرمافزار ،پارامترهای فود طبق دامنة تعریفشوووده به نرمافزار
داده شوووود و بر اسوووواس طراحی ترکیبی مرکزی( Central
 )composite designت عداد آز مایش ها و میزان هر پارامتر در
هر مرحله از آزمایش تعیین شد .در نهایت با است،اده از نرمافزار
اشوواره شووده و آنالیز آماری  ANOVAشوورایط بهینه فرایند به
دست آمد.

یافتهها
بررسييی تأثیر هم ز مان  pHاول یه و ول تاژ بر فرای ند
الکتروپرسولفات
شدت ولتاژ و  pHدر فرایندهای اک سیدا سیون بر مبنای تولید
رادیکال نقش بسوویار مهمی دارند .با توجه به نمودار  ،9نمودار
سوووهبعدی مربوط به تأثیر متقابل شووودت ولتاژ و اثر  pHبر
راندمان حذف آنیلین ،محلول با شووودت ولتاژ 99ولت و pH
نزدیک به  ،1راندمان حذف آنیلین حدود 09درتوود را نشووان
داد.

برر سی تأثیر همزمان  pHاولیه و غلظت پر سولفات
بر فرایند الکتروپرسولفات
نمودار  ،6نمودار سوووهبعدی راندمان حذف آنیلین را با فرایند
الکتروپرسوووول،ات بهعنوان تابعی از  pHو غلظت  PSنشوووان
میدهد .همانطور که مالحظه میشود در این فرایند با افزایش
غلظت  PSو با کاهش  pHراندمان حذف آالینده افزایش یافت.
تحت این شووورایط در  pHهای کمتر از  1و mg/L 729 PS
راندمان حذف به حدود  09درتد رسید .با افزایش  pHتا  9در
غلظت  mg/L 299 PSکارایی  92درتد کاهش یافت.

بررسييی تأثیر همزمان غلظت  PSو شييدت ولتاژ بر
فرایند الکتروپرسولفات
نمودار 9رانوودمووان حووذف آنیلین بووا اسوووت،وواده از فراینوود
الکتروپرسووول،ات را بهعنوان تابعی از غلظت  PSو ولتاژ نشووان
میدهد .با توجه به نمودار با افزایش غلظت  PSو شووودت ولتاژ
درتووود حذف آنیلین روند افزایشوووی و توووعودی داشوووت.
بهاینترتیب در غلظت  mg/L729پرسوووول،ات و ولتاژ 99ولت
کارایی در حدود  99درتد مشاهده شد.

بررسييی تأثیر هوادهی و نیتروژن دهی بر کارایی
فرایند الکتروپرسولفات
نمودار 1تووأثیر هوادهی و نیتروژن دهی بر کووارایی فراینوود
الکتروپرسووول،ات در شوورایط بهینه بهرهبرداری ( ،1=pHغلظت
پرسوووول ،ات =  ، mg/L729ول تاژ=  99و لت ،غل ظت آنیلین
= mg/L29و زمان = )min 62در حذف آنیلین را نشان میدهد.
با توجه به نتایج به دست آمده افزایش غلظت 72 ،62،29( N2
و 999میلیگرم بر لیتر) موجووب افزایش کووارایی فراینوود تووا
 02/72درتووود و در م قا بل افزایش غل ظت 72 ،62،29( O2
و 999م ی لی گرم بر ل ی تر) بوواعووا کوواهش کووارایی فراینوود
الکتروشوویمیایی پرسووول،ات در حذف آنیلین به  91/21درتوود
شد.

شکل  .3شماتیک راکتور مورداستفاده در فرایند
 .3سلول الکتروشیمیایی؛  .3الکترود کاتد و آند؛  .1دستگاه
همسوکنندة جریان  DCو  .4هم زن مغناطیسی
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()3

()4
سهبعدی بررسی تأثیر  pHو غلظت PS

شکل  .3 .3نمودار سهبعدی تأثیر  pHو ولتاژ روی راندمان حذف آنیلین با فرایند الکتروپرسولفات  .3نمودار
روی راندمان حذف آنیلین با فرایند الکتروپرسولفات  .1نمودار سهبعدی تأثیر غلظت پرسولفات و ولتاژ روی راندمان حذف آنیلین با فرایند
الکتروپرسولفات  .4نمودار تأثیر هوادهی و نیتروژن دهی بر کارایی فرایند الکتروپرسولفات ( ،4 =pHغلظت پرسولفات =  ، mg/L103ولتاژ=  33ولت،
غلظت آنیلین = mg/L23و زمان =)min 30

آنیون پرسووول،ات با آالیندهها تأثیر میگذارد] .]62محصووول
فعالسازی آنیون پرسول،ات که به تولید رادیکال سول،ات منجر
میشووود ،میتواند با تغییر  pHتا حدودی تغییر کند و رادیکال
هیدروکسیل تولید شود .در شرایط قلیایی این واکنشها بیشتر
ات،اد میافتد .این که رادیکال غالب در فرایند چه خواهد بود،
کامالا به  pHمرتبط اسوووت ،در  pHهای زیر  ،7بهویژه  9تا ،2
برتری با رادیکال سول،ات ا ست .در  pHبین  7تا  ،0ح ضور هر
دو رادیکال را میتوان م شاهده کرد و در شرایط ب سیار قلیایی
بهخصووووصpH ،های باالی  ،96رادیکال هیدروکسووویل برتری
دارد و ازآنجاییکه در شرایط قلیایی ،پتان سیل اک سیدا سیون
هیدروک سیل به شدت کاهش پیدا میکند ،کارایی فرایند حتی
در ح ضور غالب این رادیکال کاهش پیدا میکند ،از نظر میزان
پایداری رادیکال در محیط آبی ،پایداری رادیکالهای سووول،ات

بحث
نتایج بهدسووتآمده در این مطالعه بیانکنندة تأثیر پارامترهای
مختلف بهرهبرداری در حذف آنیلین است ،بهطوریکه بیشترین
کارایی فرایند در  pHبرابر  ،1ولتاژ  ،99غلظت آنیون پرسول،ات
برابر با  mg/L 729و در غلظت  29میلیگرم بر لیتر آالینده،
 09/91درتووود در زمان  62دقیقه به دسوووت آمد .همچنین
مشووخص شوود نیتروژن دهی کارایی فرایند الکتروپرسووول،ات را
افزایش و هوادهی کارایی را کاهش میدهد.
در فرایندهای اکسووویداسووویون پیشووورفته و فرایند های
الکتروشووویمیایی ،تأثیرگذارترین پارامتر در راهبری و کارایی
فرایند pH ،محلول ا ست ،در فرایند اک سیدا سیون پی شرفته با
آنیون پرسوووول،ات که از الکترودهای مس برای فعالسوووازی و
تولید رادیکال سووول،ات اسووت،اده میشووود pH ،بر واکنشهای
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سوووطن الکترود کاتد به فرم دو ظرفیتی تبدیل میشوووود ،این
احیام در شرایط اسیدی بهترین کارایی را دارد ].[69
2+
2−
Cu + S2 O2−
→ Cu3+ + SO−
)2
4 ° + SO4
8
الب ته افزایش غل ظت یون های دو ظرفیتی مس از م قادیر
مشخص نهتنها باعا افزایش کارایی سیستم نخواهد شد ،بلکه
از م عا یب این افزایش غل ظت میتوان به افزایش حجم لجن و
کاهش کارایی فرایند با پدیده جذب رادیکالهای سوووول،ات با
مس دو ظرفیتی اشوووواره کرد] .]96 ،99از دیگر پارامتر های
تأثیرگذار بر فرایندهای مختلف ازجمله فرایند الکتروپر سول،ات
غلظت اولیه آالینده واردشووده به راکتور اسووت .در این مطالعه
آالیندة مورد نظر آنیلین است و برای بررسی تغییرات حاتل از
تغییر غلظت ورودی آالینده ،غلظتهای مختلف  09 ،29 ،99و
 969میلیگرم در لیتر از آنیلین وارد راکتور شوود .نتایج مربوط
به این قسووومت حاکی از این اسوووت که با افزایش غلظت اولیه
آالینده راندمان حذف توسووط فرایند الکترو/پرسووول،ات کاهش
پیدا میکند .نورزایی و همکاران در مطالعهای مشووابه دریافتند
با افزایش غلظت اولیه آنیلین از  29به  629میلیگرم در لیتر
راندمان حذف کاهش مییابد] .]61این وضووعیت را میتوان به
دالیل مختلف نسبت داد ازجمله اینکه با افزایش مقدار آالینده
به میزان بیشتری از اکسیدکننده (چه بهتورت شیمیایی و چه
بهتوووورت الکتروشووویمیایی) احتیاج اسوووت .با توجه به اینکه
غلظت های مختلف آنیلین در شووورایط یکسوووان محیطی وارد
راکتور میشووووند ،بنابراین بدیهی اسوووت که با افزایش غلظت
اولیه راندمان حذف کاهش پیدا کند .همچنین افزایش غلظت
اولیه آالینده بر افزایش انرژی مصوورفی تأثیرگذار اسووت و چون
انرژی ورودی در غلظت های مختلف یکسوووان اسوووت بنابراین
راندمان حذف با افزایش غلظت ،کاهش مییابد] .]99همچنین
با افزایش غل ظت اول یه آنیلین ،ز مان الزم برای رسووو یدن به
راندمان یکسوووان در غلظت های مختلف افزایش می یابد .طی
مطالعاتی که توسوووط یلدیز و همکارانش ] [91که در سوووال
 6997میالدی تووورت گرفت تأثیر غلظت اولیه آالینده آلی بر
راندمان حذف این آالینده موردمطالعه و بررسوووی قرارگرفته
ا ست و نتایج حا تل ن شان میدهد که با افزایش غلظت اولیه
اسید هیومیک از  999به  699میلیگرم در لیتر راندمان حذف
از  27درتوود به  91درتوود کاهش پیدا میکند .همانطور که
در نمودار 1نشوووان دادهشوووده اسوووت ،کارایی حذف آنیلین با
افزایش دوز گاز نیتروژن ورودی ،افزایش یافت .این موضوووا به
افزایش مقدار رادیکالهای سووول،ات تولیدشووده از آنیونهای
پرسووول،ات در کاتد که با اکسوویژن بر سوور الکترون در رقابت
هستند نسبت داده می شود .با افزایش گاز نیتروژن ،مقداری از
اکسیژن ناشی از اکسیداسیون آندی از آب میتواند از فاضالب

از رادیکال هیدروک سیل ب سیار بی شتر ا ست] .]69همچنین در
 pHهای باال ،رادی کال های سوووول،ات و هیدروکسووویل با هم
واکنش ربایشوووی دارند ،و این واکنش نیز به نوبة خود کارایی
فرایند را دچار کاهش بیشوووتری میکند ،چراکه سووویسوووتم
اکسیداسیون از رادیکال تهی میشود].]62
SO4•¯ + H2O ↔ OH° + H+ + SO42SO4•¯ + OH¯ → OH° + SO42SO4•¯ + OH° → H+ + SO42- + 0.5O2

)9
)6
)9
افزایش غلظت این ماده اک سیدان تا از حد خا تی بی شتر،
نهتنها کارایی حذف آالینده را افزایش نمیدهد ،بلکه به عاملی
برای ربایش و مصوورف رادیکالهای سووول،ات موجود در محلول
آبی ،باعا کاهش کارایی فرای ند خواهد شووود؛ واکنش 7این
موضوا را بهتر نشان میدهد].]67
2●S2O8 + SO4•¯ → S2O8 + SO42)1
در این مطووالعووه غلظووت  729میلی گرم بر لیتر آنیون
پرسول،ات بهعنوان غلظت بهینه انتخاب شد و در مقادیر بیشتر
افزایش غلظت پرسوووول،ات با کاهش کارایی فرایند همراه بود.
در توجیه این ات،اد ،دالیل مت،اوتی وارد اسووت؛ ازجمله کاهش
نسبت رادیکال تولیدی به غلظت آالینده و دیگری افزایش مواد
حد واسوووط که ت مایل به مصووورف رادیکال دارند] .]69طی
م طال عه ای که زو و هم کارانش در سوووال  6999میالدی در
خ صوص حذف آر سنیت سهظرفیتی و دیورون را از محیطهای
آبی انجام دادند ،از پنج غلظت مختلف آنیون پرسووول،ات(،629
 262 ،299 ،962و  729میلیگرم بر لیتر) ا ست،اده شد .نتایج
به د ست آمده در مطالعه مذکور ن شان داد که با افزایش غلظت
آنیون پرسوووول ،ات از  629به  729میلی گرم بر لیتر با عا
افزایش کارایی حذف گردید ولی در غلظت  729میلیگرم بر
لیتر و بیشوووتر کارایی ثابت ماند .]60 ].ازآنجاییکه در فرایند
الکتروپرسووول،ات ،منبع حضووور یونهای مس برای فعالسووازی
آنیون پر سول،ات در راکتور ،الکترود آند مس بود ،تعیین میزان
و غلظت یون های آهن آزاد شوووده از الکترود آند مس با ولتاژ
اعمال شووده به سوولول الکتریکی کنترل شوود] .]99 ،69بعد از
فعالسوووازی آنیون پرسوووول،ات با یونهای مس ،مس اکسوووید
میشووود ،ازاینرو به دلیل فقدان فعالسوواز اتوولی ،مجبور به
اسووت،اده زیاد و دائمی یونهای مس خواهد بود ،این امر تولید
لجن را افزایش و از نظر هزی نه هم روشوووی گران محسووووب
می شود ،یکی از رواهای کاهش هزینههای مربوط به تولید و
احیووام مجوودد مس ،تل،یق فراینوود پرسوووول،ووات بووا روا
الکتروشووویمیایی با الکترودهای آند مس اسوووت ،بهاینترت یب
یونهای مس بهطور مداوم از طریق الکترودهای آند مس تولید
و بعد از اک سید شدن به سهظرفیتی از طریق احیام کاتدی در
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 کاهشpH  با افزایش،ات در حذف آنیلین،فرایندالکتروپرسووول
 با، بر کارایی فرای ند دوگانه بودS2O82-  تأثیر غل ظت،می یابد
 میلیگرم بر لیتر کارایی729  به629  ازS2O82- افزایش غلظت
 این در حالی بود که با افزایش غلظت،حذف رنگ افزایش یافت
. میلیگرم بر لیتر کارایی فرای ند ثا بت ما ند729  ازS2O82همچنین نتایج نشوووان داد که افزایش غلظت گاز نیتروژن در
ات موجب افزایش کارایی حذف آنیلین و،فرایند الکتروپرسوووول
.افزودن گاز اکسیژن موجب کاهش کارایی حذف شد

ات در کاتد، و درنتیجه مقادیر بی شتری از آنیونهای سول،دفع
ات تولید،جذبشووده و میزان چشوومگیری رادیکالهای سووول
 پس از ورود گاز اک سیژن به نمونه، از سوی دیگر.]92]شود
کارایی حذف آنیلین کاهش یافت که آنهم به این دلیل اسوت
 این مولکولها،که با افزایش تعداد مولکولهای اکسیژن محلول
ات بر سر الکترون در کاتد به شدت در رقابت،با آنیونهای سول
ات کا سته،ه ستند و بر این ا ساس عملکرد رادیکالهای سول
،ات، چراکه ما معتقد ه ستیم که رادیکالهای سول.خواهد شد
اک سیدکنندههای ا تلی بوده و پراک سید هیدروژن سهم جزئی
[ در مطالعهای92]  چن و همکاران.برای تخریب آنیلین دارند
 نیز،ات،اده از فرایند الکتروپرسووول،روی تجزیة آنیلین با اسووت
.نتایج مشابهی در این زمینه گزارا کردند
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Abstract
Background The use of (advanced oxidation processes) AOPs, due
to have high performance in degradation of organic compounds is
growing. Combined use of electrical current and sulfate free radical
creates a synergy effect on removal of pollutant. The aim of this study
was to evaluate the performance of activated per sulfate by the
electrochemical method with copper– iron electrodes for removal of
Aniline from aqueous solution.
Materials & Methods In this experimental study, a batch
electrochemical reactor with a useful volume of 250 mL, copper and
iron electrodes with 2×10×50 mm area from the DC source to aniline
degradation was used. Also, the influence of parameters such as pH,
voltage (with amper), initial concentration of per sulfate and initial
concentration of Aniline was investigated. Aniline concentrations
were determined by spectrophotometer DR5000 making HACH.
Results The experimental results indicated that the removal of aniline
was influenced by different operational parameters, so that the
highest process efficiency was obtained at pH 4, a voltage of 11 V, a
concentration of per sulfate anions equal to 750 mg/L and a
concentration of 60 mg/L of pollutant, 90.41% in a 25 min period. It
was also found that with an increase of nitrogen gas, efficiency will
be increase and aeration reduces efficiency.
Conclusion The present study demonstrated the proper performance
of the process in removing organic pollutants under optimal
conditions of use as well as an alternative technology for the
treatment of industrial wastewater containing Aniline.
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