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چکیده
زمینه و هدف:

با توجه به اثرات بهداشتی ،زیستمحیطی و زیباییشناختی کدورت در آب ،لزوم تصفیهی آبهای کدر بدیهی است .لذا این

مطالعه با هدف تعیین کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف کدورتهای باالی فصلی انجامگرفت.

مواد و روشها:

این مطالعه از نوع تجربی بوده و درمقیاس آزمایشگاهی انجامشد .در این مطالعه از یک استوانهی مدرج شیشهای با ارتفاع

 11سانتیمتر و قطر  1سانتیمتر و دو الکترود آلومینیومی با فاصلهی  2سانتیمتر استفادهشد .متغیرهای موردبررسی عبارتبودنداز :دانسیتهی
جریان ( 1تا  1میلیآمپر بر سانتیمتر مربع) ،زمان واکنش ( 1تا  11دقیقه) و کدورت اولیه ( 1111تا  3111واحد نفلومتری).

یافتهها:

در این مطالعه با افزایش زمان واکنش ،کدوت اولیه و دانسیتهی جریان ،راندمان حذف کدورت افزایشیافت .بهطوریکه در زمان

واکنش بهینه ( 2دقیقه) با افزایش دانسیتهی جریان از  1به  1میلیآمپر بر سانتیمترمربع ،راندمان حذف کدورت از  14/44به  11/37درصد رسید
و در دانسیتهی جریان بهینه ( 3میلیآمپر بر سانتیمتر مربع) با افزایش زمان واکنش از  1دقیقه به  11دقیقه ،راندمان از  14/4درصد به 11/47
درصد ارتقا پیداکرد و با افزایش کدورت ورودی از  1111به  3111واحد نفلومتری در شرایط بهینه ،راندمان از  14/7به  11/33درصد افزایش
یافت.

نتیجهگیری:

نتایج این تحقیق نشان داد که روش انعقاد الکتریکی میتواند کدورتهای فصلی ناشی از جریانهای سطحی را با راندمان

مطلوب و تا رسیدن به استانداردهای مجاز کاهشدهد.

واژههای کلیدی :انعقاد الکتریکی ،کدورت ،الکترود آلومینیوم.

شکست ،پراکندگی و یا جذب قسمتی از نور و یا

مقدمه
کدورت آب ،عبارت است از حضور مواد

برعکس ،مانع عبور نور تابیدهشده میشود (.)3-1

کلوئیدی و معلق ریزی مانند خاک ،گلوالی ،ترکیبات آلی

کدورت آب ،عالوه بر اثرات زیباییشناختی ،اثرات

و معدنی ریز و محلول ،جلبکها ،پالنکتونها و سایر

بهداشتی و زیستمحیطی فراوانی را نظیر کاهش اثر

میکروارگانیسمهای موجود در آب بهگونهای که سبب

گندزدایی ،افزایش دمای آب ،کاهش اکسیژن محلول،
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کاهش عمق نفوذ نور و درنتیجه کاهش فتوسنتز ،تغییر

مولکولهای آب به یون هیدروکسیل و گاز هیدروژن

زنجیرهی غذایی در محیطهای آبی ،گرفتگی آبشش

احیامیشوند(معادلهی )2و مطابق معادلهی شمارهی ،3

ماهیها توسط عوامل مولد کدورت ،کاهش رشد تخم و

رسوبات هیدروکسید آلومینیوم تشکیلشده ،بهعنوان

الرو آبزیان و افزایش حساسیّت آنها در برابر بیماریها

منعقدکننده عملمینمایند (.)7 ,6

دارد ( .)4بنابراین ،لزوم کاهش کدورت آب تا حدود

(معادلهی )1

استاندارد ،بدیهی است .درحال حاضر مطابق استاندارد

(معادلهی )2

شمارهی  1503موسسهی استاندارد و تحقیقات صنعتی

(معادلهی )3

ایران ،مقدار مطلوب و حداکثر مقدار مجاز کدورت در

باتوجه به اینکه در فرایند انعقاد منعقدکنندههای

آب آشامیدنی بهترتیب  1و  0واحد کدورت نفلومتری

حاوی کاتیونهای سه ظرفیّتی نسبت به کاتیونهای دو

) (NTUتعیینشده است ( .)3فرآیندهای متداول که امروزه

ظرفیّتی  05تا  65برابر عملکرد بهتری دارند(،)8

جهت حذف کدورت از آب استفاده میشوند شامل

انتظارمیرود استفاده از الکترود آلومینیوم نسبت به الکترود

آشغالگیری ،انعقاد ،لختهسازی ،تهنشینی ،صافسازی و

آهن کارایی بهتری در حذف کدورت داشتهباشد.

گندزدایی میباشد .در طی فرایند انعقاد از مواد منعقدکننده

امروزه روش انعقاد الکتریکی بهدلیل مزایای باالی

(عمدتاً نمکهای آلومینیوم و آهن) و کمک منعقدکنندهی

آن از جمله سازگاری با محیطزیست ،بهکارگیری

مختلفی استفاده میشود که این مواد شیمیایی میتوانند

تجهیزات ساده ،عدم نیاز به مواد منعقدکنندهی شیمیایی،

مشکالت بهداشتی و زیستمحیطی متعددی را سبب-

زمان ماند کوتاه ،کارایی باالی حذف ،کاهش حجم لجن و

شوند .بهعنوان مثال ،استفاده از کلرید فریک ضمن ایجاد

غیره بهشدت مورد توجه قرارگرفتهاست ( .)6فرایند

مزهی دارویی در آب و ایجاد لکهی زرد متمایل به قرمز

انعقاد الکتریکی برای تصفیهی فاضالبهای مختلفی مانند

بر روی اجسام ،درصورت بهجاگذاشتن باقیماندهی بیش

فاضالب کارواش ( )6فاضالب آبکاری ،رختشوی-

از یک میلیگرم در لیتر ،منجر به ایجاد رنگ و کدوت در

خانهها ،رستورانها و کشتارگاهها ( ،)9صنایع نساجی

آب میگردد ( .)0در قرن بیستویکم به دلیل برقراری

( ،)15صنایع لبنی ( )12 ,11و همچنین فاضالب حاوی

محدودیتهای زیستمحیطی سختگیرانهتر در مورد

جلبک ( ،)13فلزات سنگین ( ،)14نیترات ( ،)10فلوراید

کیفت نهایی آب و پساب ،استفاده از فرایندهای

( )16و غیره بهکار رفتهاست.

الکتروشیمیایی و بهخصوص فرایند انعقاد الکتریکی مورد

مقادیر کدورت در آبهای سطحی ،بسیار متفاوت

توجه بیشتری قرارگرفت ( .)6مکانیسمهای حذف آالینده

بوده و بهخصوص در فصلهای پرباران و طغیان

در انعقاد الکتریکی ،ممکناست شامل اکسایش ،کاهش،

رودخانهها مقدار آن به بیش از  1055واحد نفلومتری

تخریب ،ترسیب ،انعقاد ،جذب و رسوبدهی باشد(.)2

میرسد .این درحالیاست که اکثر تصفیهخانههای آب

بهطور کلی در انعقاد الکتریکی پس از برقراری جریان

برای کدورتهای پایین در آب طراحیشده و در صورت

الکتریکی بین آند و کاتد (با فرض اینکه هر دو الکترود

مواجهه با مقادیر باالی کدورت در آب ورودی به

از جنس آلومینیوم باشند) ،الکترونها از آند به سمت کاتد

تصفیهخانه ،کارایی الزم را در حذف کدورتهای باال

حرکت نموده و آلومینیوم صفر به آلومینیوم سه ظرفیّتی

ندارند .بهدلیل توانایی باالی فرایند انعقاد الکتریکی در

اکسیدگشته و از سطح آند جدا شده ،وارد محلول میگردد

حذف کدورتهای باال ،میتوان آن را در حذف کدورت

(معادلهی  .)1همزمان با دریافت الکترون توسط کاتد،

باالی آبهای سطحی در فصول پرباران استفادهکرد .لزوم

 4مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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قربانیان و همکاران

ارائهی روشی بهمنظور حذف و یا کاهش کدورت آب

طوالنیترین زمان واکنش) کدورت اولیه و نهایی تغییری

ورودی به تصفیهخانه در فصول پر باران ،همواره مورد

نداشت ،از این پساب بهعنوان پساب اولیه استفادهمی-

توجه محققان قرارگرفتهاست ( ،)7ولی نویسندگان در

گردید ( .)17 ,7 ,2جهت تأمین هدایت الکتریکی

بررسی مطالعات پیشین موردی را نیافتند که با استفاده از

موردنیاز ،مقدار  5/0درصد سدیم کلراید ( 1گرم به ازای

فرایند انعقاد الکتریکی کدورتهای باالی  1055واحد

 255میلیلیتر نمونه) به نمونههای مورد آزمایش اضافهشد.

نفلومتری را حذفنمایند .لذا این مطالعه ،جهت تعیین

 pHهمهی نمونهها در محدودهی خنثی تنظیمگردید .برای

کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف کدورتهای باال

تنظیم  pHاز اسید کلریدریک و سود یک موالر استفاده و

و سنجش تأثیر پارامترهایی همچون زمان واکنش ،کدورت

 pHتوسط دستگاه  pHمتر ( Jenway )3050اندازهگیری

اولیه و مقدار دانسیتهی جریان بر میزان حذف کدورت در

شد .آزمایشها در دمای  22 ±2درجه سانتیگراد انجام-

 pHطبیعی ،انجامگرفتهاست.

گرفت.
 -2-2راکتور انعقاد الکتریکی

مواد و روشها

جهت انجام فرایند انعقاد الکتریکی از یک

این مطالعه ،تجربی و درمقیاس آزمایشگاهی

استوانهی مدرّج شیشهای بهحجم  1555میلیلیتر ،ارتفاع

دردانشگاه تربیت مدرس انجامشد .پارامترهای موردمطالعه

 01سانتیمتر و قطر  0سانتیمتر استفادهگردید (شکل

شامل دانسیتهی جریان ( ،)1-0 mA/cm2زمان واکنش (،1

شمارهی  .)1حجم محلول در تمام مراحل  255میلیلیتر

 15، 0 ،2و  10دقیقه) و کدورت اولیه ( 2555 ،1555و

بود .الکترودهای مورداستفاده از جنس آلومینیوم (بهدلیل

 3555واحد نفلومتری) بودند .هر یک از آزمایشها ،سه

داشتن راندمان باالتر نسبت به الکترودهای فوالد و آهن

بار تکرار و در انتها ،دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف

در مطالعات گذشته) ( ،)18با طول  ،13عرض ،2/0

معیار گزارششد .ترسیم نمودارها و تحلیل آماری دادهها

ضخامت  5/2سانتیمتر ،سطح موثر  75/2سانتیمتر مربع

با استفاده از نرمافزار  MS-Excel 2013و  SPSS V16و

و فاصلهی بین الکترودها  2سانتیمتر بودند .در انتهای هر

آزمون آنالیز واریانس انجام گردید.

آزمایش ،الکترودها با سمباده تمیز و با آب مقطر شستشو

 -1-2تهیهی پساب اولیه

دادهمیشدند .جهت اختالط از هواده دیفیوزری متصل به

برای تهیهی کدورتهای مورد نیاز ،ابتدا خاک

پمپ هوا با دبی ثابت استفادهگردید .در تمامی آزمایشها

رسِ کوبیده و نرم شده از الک مش  255عبور دادهشد و

پس از اتمام آزمایش ،نمونه بهمدت  35دقیقه در حال

سپس بهمدت یک ساعت باسرعت  155دور بردقیقه

سکون قرار دادهشد تا لجن تشکیلشده تهنشین شود.

توسط همزن مغناطیسی با آب مقطر مخلوطگردید.

سپس حجم لجن و کدورت مایع باالی مزور اندازهگیری

بهمنظور جداسازی ذرات قابل تهنشینی ،پساب ساختهشده

و ثبتگردید.

بهمدت  4ساعت در قیفهای ایمهاف درحالت سکون

 -3-2اندازهگیری کدورت

قرار داده و از مایع فوقانی قیف بهعنوان پساب کدر

نمونههای موردنیاز برای آزمایش از فاصلهی 4

استفادهشد .قبل از هر آزمایش برای اطمینان از عدم

سانتیمتری زیر سطح آب توسط یک پیپت دهانه باز

تهنشینی مجدد ،پساب ساختهشده کامالً مخلوطمیشد و

برداشتهشد .اندازهگیری کدورت با استفاده از دستگاه

درصورتیکه پس از باقیماندن در قیف ایمهاف بهمدت 2

کدورت سنج ) ،(Hach 2100Nمطابق با روش 2135

ساعت (بیش از دو برابر مجموع زمان تهنشینی و

کتاب روشهای استاندارد برای آزمایشهای آب و
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تأثیر زمان واکنش در محدودهی  1تا  10دقیقه بر

فاضالب انجامگردید(.)19

کارایی حذف کدورت توسط فرایند انعقاد الکتریکی در
یافتهها

شرایط  pHحدود  ،7دانسیتهی جریان  1تا  0میلیآمپر بر

 -1-3تأثیر دانسیتهی جریان

سانتیمتر مربع و کدورت اولیهی  3555واحد نفلومتری

تأثیر دانسیتهی جریان در محدودهی  1تا 0

موردبررسی قرارگرفت .همانطور که در شکل  1نشان

میلیآمپر بر سانتیمتر مربع بر حذف کدورت توسط

دادهشده درتمامی حاالت با افزایش زمان واکنش ،راندمان

فرایند انعقاد الکتریکی در شرایط  pHحدود  ،7زمان

حذف کدورت افزایشیافت .بهعنوان ،در دانسیتهی جریان

واکنش  1تا  10دقیقه و کدورت اولیه  3555واحد

ثابت  1میلیآمپر بر سانتیمتر مربع و زمان واکنش یک

نفلومتری موردبررسی قرارگرفته و میانگین نتایج بعد از

دقیقه ،راندمانِ حذفِ کدورت 97/3 ،درصد بود و با

سه بار تکرار در شکل  1به نمایش درآمدهاست .مطابق

افزایش زمان ماند به  10دقیقه ،راندمان حذف کدورت،

شکل  ، 1در پی افزایش دانسیتهی جریان ،راندمان حذف

به  99/49درصد رسید.

کدورت نیز افزایش یافتهاست .بهطوریکه در زمان واکنش
ثابت ،یک دقیقه راندمانِ حذفِ کدورت در دانسیتهی

شکل  2نشان میدهد با افزایش زمان واکنش و
دانسیتهی جریان ،مقدار لجن تولیدی نیز افزایش یافته-

جریان  1میلیآمپر بر سانتیمتر مربع ،برابر با  97/3درصد

است .بهطوریکه کمترین میزان لجن ( 1/0درصد

بود و با افزایش دانسیتهی جریان به  0میلیآمپر بر

حجمی) در زمان واکنش یک دقیقه و دانسیتهی جریان

سانتیمتر مربع ،راندمان حذف ،به  98/92درصد رسید.

یک میلیآمپر برسانتیمتر مربع و بیشترین مقدار لجن (33

 -2-3تأثیر زمان واکنش

درصد حجمی) در زمان واکنش  10دقیقه و دانسیتهی

جدول  :1تغییرات انرژی مصرفی با دانسیته جریان و زمان واکنش (کدورت اولیه  0333واحد نفلومتری)
دانسیته جریان (میلیآمپر بر سانتیمتر مربع)

زمان
(دقیقه)

1

2

3

4

5

1

11/80
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شکل  :1شماتیک ساده راکتور انعقاد الکتریکی
(-1راکتور حاوی الکترودها  -2پمپ تأمین هوا  -3دستگاه تأمین ولتاژ برق  -4شیر تنظیم هوا  -5الکترودهای آلومینیوم)
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شکل  :1تأثیر دانسیتهی جریان و زمان واکنش بر حذف کدورت (کدورت اولیه  3333واحد نفلومتری و )pH= 7

شکل  :2تغییرات درصد لجن تولیدی با دانسیته جریان و زمان واکنش (کدورت اولیه  3333واحد نفلومتری و )pH= 7

جریان  0میلیآمپر برسانتیمتر مربع تولیدگردید.

کدورت با مقادیر کدورت اولیهی  2555 ،1555و 3555

 -3-3تأثیر کدورت اولیه

واحد نفلومتری ،بهترتیب برابر با  99/190 ،98/77و

تأثیر کدورت اولیه در مقادیر  2555 ،1555و

 99/36درصد بود.

 3555واحد نفلومتری بر کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در
حذف کدورت در شرایط  pHحدود  ،7دانسیتهی جریان

بحث

 3میلیآمپر بر سانتیمتر مربع و زمان واکنش  1تا 10

بررسی تأثیر دانسیتهی جریان بر کارایی فرایند

دقیقه مورد بررسی قرارگرفت (شکل  .)3همانطور که در

انعقاد الکتریکی نشانداد که بین دانسیتهی جریان (در

شکل  3نشان دادهشده ،با افزایش کدورت اولیه ،کارایی

محدودهی  1تا  0میلیآمپر بر سانتیمترمربع) و کارایی

فرایند انعقاد الکتریکی در حذف کدورت بهبودیافت.

فرایند انعقاد الکتریکی رابطهی مستقیم وجوددارد و درپی

بهطوریکه در زمان ماند بهینه ( 2دقیقه) راندمان حذف

افزایش دانسیتهی جریان ،راندمان حذف کدورت نیز
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بررسی حذف کدورتهای باال از آب توسط فرایند انعقاد الکتریکی

شکل  :3تغییرات درصد حذف کدورت در زمانهای واکنش و کدورتهای اولیه مختلف و دانسیته جریان  3میلیآمپر بر سانتیمتر مربع

افزایش یافتهاست (شکل  .)1طبق قانون فارادی (معادلهی

افزایش زمان واکنش میزان تولید کاتیونهای آلومینیوم در

 )4در یک زمان واکنش ثابت با افزایش میزان جریان

آند (معادلهی  )1و آنیونهای هیدروکسیل در کاتد

عبوری از سطح الکترود ،نرخ انتقال الکترون و درنتیجه

(معادلهی  )2افزایشیافت و فرصت کافی برای تشکیل

میزان اکسیداسیون و احیا در آند و کاتد افزایشمییابد .لذا

رسوب هیدروکسید آلومینیوم فراهمشد ( .)25درنتیجه با

با افزایش دانسیتهی جریان ،میزان تولید هیدروکسیدهای

افزایش میزان هیدروکسید آلومینیوم (بهعنوان منعقدکننده)

فلزی و ناپایدارسازی مواد کلوئیدی و درنتیجه کارایی

کارایی حذف کدورت نیز افزایش یافت ( .)7ژائو و

حذف کدورت توسط فرایند انعقاد الکتریکی افزایش

همکاران در بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در

خواهدیافت( .)25 ,14 ,7 ,2در مطالعهی مرزوک و

حذف کدورت از نفتاب اعالم کردند .با افزایش زمان

همکاران و بسیاری از مطالعات دیگر نیز با افزایش

الکترولیز از  15به  05دقیقه کارایی حذف از  72درصد به

دانسیتهی جریان ،کارایی فرایند انعقاد الکتریکی افزایش-

 89/64درصد افزایشیافت( .)25مرزوک و همکاران در

یافت (.)21 ,14 ,9 ,7 ,2

دو مطالعهی جداگانه ،نشاندادند که افزایش زمان

(معادلهی )4

الکترولیز موجب افزایش حذف کدورت ،سرب ،مس،

در معادلهی فوق  ELCغلظت یون آلومینیوم آزادشده از
آند برحسب گرم بر مترمکعب I ،شدتجریان اعمالشده
بر حسب آمپر t ،زمان واکنش برحسب ثانیه M ،جرم
مولی الکترود (آلومینیوم) برحسب گرم بر مول n ،تعداد
الکترون آزادشده در آند V ،حجم محلول بر حسب
مترمکعب و  Fضریب تبدیل کلمب به فارادی ()96480
میباشد (.)9
مطابق شکل  ،1در تمامی حاالت با افزایش زمان
واکنش ،راندمان حذف کدورت افزایش یافت .در واقع با

 12مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نیکل ،کادمیم ،روی و آهن از پساب نساجی توسط فرایند
انعقاد الکتریکی شد ( .)21 ,14عسگری و همکاران نیز در
مطالعهای که بر روی حذف کدورتهای فصلی (1255
واحد نفلومتری) با الکترود آلومینیوم داشتند ،اعالمکردند
با افزایش زمان الکترولیز از  0به  35دقیقه کارایی حذف
از  35درصد به  72درصد افزایشیافت (.)7
براساس نتایج این مطالعه ،میزان لجن تولیدی با
دانسیتهی جریان و زمان واکنش رابطهی مستقیم داشت
(شکل  .)2باتوجه به معادلهی  4با افزایش زمان واکنش و
میزان جریان ،نرخ انتقال الکترون و درنتیجه نرخ انتقال
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جرم در الکترودها افزایشیافته و هیدروکسیدهای فلزی

شرایط کاری دانسیتهی جریان  0میلیآمپر بر سانتیمتر

بیشتری تولیدمیشود .درنتیجه حجم لجن تولیدشده نیز

مربع و زمان واکنش  10دقیقه ،فقط  5/06درصد کمتر

افزایشمییابد ( .)22 ,21 ,9 ,7 ,2مطالعات دیگری نیز

شده ،ولی میزان انرژی مصرفی بیش از  24برابر کاهش

نتایج مشابهای برای تاثیر دانسیتهی جریان و زمان واکنش

یافته و از  ،3562/0به  126کیلووات ساعت بر مترمکعب

بر فرایند انعقاد الکتریکی برای تصفیهی کدورت و سایر

رسیدهاست (جدول  .)1لجن تشکیلشده نیز از  33درصد

آالیندهها مانند هیدروکربنهای نفتی ( ،)23 ,22رنگ

به  2/0درصد (بیش از  13برابر) کاهش یافتهاست (شکل

( ،)24جیوه ( ،)20سولفات ( )23و پساب مخمرسازی

.)2

( )26گزارش کردهاند.

(معادلهی )0

شکل  1نشان میدهد که بیشترین راندمان حذف
کدورت ( 99/92درصد) در بیشترین زمان واکنش (10
دقیقه) و باالترین دانسیتهی جریان ( 0میلیآمپر بر
سانتیمترمربع) بهدست آمدهاست ،اما با توجه به معادلهی
 0و جدول  1هر چه مقادیر زمان واکنش و شدتجریان
بیشتر باشد ،انرژی مصرفی و درنتیجه هزینهی بهرهبرداری
بیشتر خواهدشد .ازطرفی ،با افزایش زمان واکنش حجم
واحد انعقاد الکتریکی و درنتیجه هزینهی ساخت نیز
افزایش خواهدیافت .همچنین طبق معادلهی  4و شکل 2
در شرایط فوق بیشترین میزان لجن ( 33درصد)
تولیدمیشود .لذا باتوجه به مشکالت مدیریت لجن در
تصفیهخانهها ،الزم است شرایطی بهعنوان شرایط بهینهی
بهرهبرداری انتخابشود تا ضمن دارابودن کارایی باال در
حذف کدورت ،انرژی کمتری مصرف و لجن کمتری نیز
تولیدگردد .باتوجه به اینکه در شرایط کاریِ دانسیتهی
جریان  3میلیآمپر بر سانتیمتر مربع و زمان واکنش 2
دقیقه ،لجن تولیدشده با دانسیتهی جریانهای  1و 2
میلیآمپر بر سانتیمتر مربع در زمانِ واکنش  1و  2دقیقه،
اختالف معناداری نداشت ( )P >5/50و راندمان حذف
کدورت در شرایط مذکور با راندمان در شرایط دانسیتهی
جریانهای  4و  0میلیآمپر بر سانتیمتر مربع در زمان
ماندهای  4 ،3و  0دقیقه نیز اختالف معناداری نداشت
( ،)P >5/50لذا دانسیتهی جریان  3میلیآمپر بر سانتیمتر
مربع و زمان واکنش  2دقیقه بهعنوان مقادیر بهینه انتخاب-
شدند .در این حالت اگرچه راندمان حذف نسبت به

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

در معادلهی فوق  ENCمیزان انرژی الکتریکی
مصرفشده برحسب کیلووات ساعت بر مترمکعب،

I

شدتجریان اعمال شده برحسب آمپر t ،زمان الکترولیز
برحسب ساعت U ،ولتاژ اعمالشده برحسب ولت و

V

حجم محلول برحسب مترمکعب میباشد (.)9
شکل  3نشان میدهد که با افزایش کدورت اولیه،
کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف کدورت
بهبودیافت .یونهای آلومینیوم تولیدشده در اثر فرایند
انعقاد الکتریکی دارای بار مثبت هستند و با استفاده از
مکانیسم جذب سطحی و خنثیسازی بار ،بارهای منفی
ذرات معلق در آب را خنثیکرده و آنها را رسوبمیدهند
( .)8با افزایش کدورت آب ،احتمال برخورد عوامل
کدورت با یونهای مثبت آلومینیوم بیشتر است .درنتیجه
مکانیسم جذب سطحی و خنثیسازی بار بهتر صورت-
گرفته و لختههای بزرگتری تشکیل میشوند .افزایش
وزن لختهها باعث ترسیب آنها میگردد و مقدار کدورت
بیشتری از آب حذف میشود ( .)4 ,1درنتیجه با افزایش
مقدار کدورت اولیه ،کارایی فرایند انعقاد الکتریکی نیز
افزایشمییابد.
تا به حال مطالعات زیادی جهت تعیین تأثیر
پارامترهای مختلف بر روی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی
انجام گرفته است .در مطالعات مشابه ،تأثیر پارامترهای
 ،pHولتاژ جریان ،نوع مواد منعقدکننده ،زمان ماند
هیدرولیکی ،مقدار کدورت اولیه و جنس الکترودهای به-
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بررسی حذف کدورتهای باال از آب توسط فرایند انعقاد الکتریکی

کاررفته مورد ارزیابی قرارگرفتهاست( .)27 ,18 ,7 ,0طی

برسانتیمترمربع که طی این مطالعه بهدستآمده ،کمتر از

پژوهشی که مرزوک و همکاران درمورد اعمال دانسیتهی

مطالعات مشابه میباشد که ضمن مصرف کمتر انرژی به-

جریان  11/0میلیآمپر بر سانتیمتر مربع و زمان واکنش

دلیل تولید لجن کم و درصد حذف باال ( 99/36درصد

 15دقیقه ،با الکترود آلومینیوم انجامدادند ،آنها توانستند

حذف) ،میتواند مقدار مناسبی جهت استفاده در مطالعات

بهمقدار  86/04درصد حذف کدورت دستیابند (.)14

بعدی باشد.

طبق مطالعهی دیگری که توسط نیام و همکاران درمورد

این مطالعه با هدف تعیین کارایی فرایند انعقاد

دانسیته جریان  0/62میلیآمپر بر سانتیمتر مربع و زمان

الکتریکی در حذف کدورتهای باال ( 2555 ،1555و

واکنش  45دقیقه انجامگرفت ،آنها توانستند بهوسیله

 3555واحد نفلومتری) انجامگرفت .نتایج این مطالعه

الکترود آهن میزان  96/74درصد از کدورت اولیه را

نشانداد کارایی فرایند انعقاد الکتریکی با افزایش دانسیتهی

حذفنمایند ( .)11نتایج مطالعهی انجامگرفته توسط لی و

جریان ،زمان واکنش و کدورت اولیه افزایشمییابد.

همکاران نشانداد که با ولتاژ  285ولت و زمان واکنش

بیشترین راندمان حذف کدورت ( 99/92درصد) در

 2/13دقیقه ،با الکترود آلومینیوم ،کدورت  ،055 NTUبه

شرایط دانسیتهی جریان  0میلیآمپر بر سانتیمتر مربع،

میزان  85درصد حذفشد ( .)18مطالعهی مشابهی که در

زمان  10دقیقه ،کدورت اولیهی  3555واحد و  pHخنثی

این زمینه توسط تکدستان و همکاران انجامگرفتهاست،

بهدستآمد که توانست کدورت را از  3555واحد به 2/4

نشانداد که در  pHبرابر با  ،7بعد ازطی زمان ماند 95

واحد نفلومتری برساند .ولی با توجه به میزان لجن

دقیقه و با ولتاژ  35ولت و بهکارگیری الکترودهای

تولیدی و مالحظات اقتصادی شرایط کاری زمان  2دقیقه،

آلومینیوم ،باالترین مقدار حذف کدورت به بیش از 99

دانسیتهی جریان  3میلیآمپر بر سانتیمتر مربع ،زمان

درصد رسید( .)6وی النگ چو و همکاران در پژوهشی

تهنشینی  35دقیقه و  pHخنثی بهعنوان شرایط بهینه

نشاندادند که تا  98درصد حذف کدورت را میتوان با

انتخابشد .در شرایط بهینه کارایی فرایند انعقاد الکتریکی

ولتاژ  25ولت و زمان واکنش  12دقیقه ،با هر دو الکترود

در حذف کدورت  99/36درصد بود .نتایج این مطالعه

آهن و آلومینیوم بهدستآورد ( .)28مقایسهی مطالعهی

نشانداد که میتوان از فرایند انعقاد الکتریکی با الکترود

حاضر با مطالعات مشابهی که در این زمینه انجامگرفته،

آلومینیوم برای حذف کدورتهای باالی فصلی ناشی از

نشانمیدهد که دانسیتهی جریان بهینهی  3میلیآمپر

آبهای سطحی ورودی به تصفیه خانه آب استفاده کرد.
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Background: Removal of turbidity is essential due to its
hygienic, environmental and aesthetics effects. Therefore, this
study aimed to determine electrocoagulation efficiency in high
seasonal turbidity.
Materials and Methods: This experimental study was conducted
in bench scale. The electrochemical reactor was consist of
cylindrical glass column having an internal diameter of 5 cm and
a height of 51 cm and operated in the batch mode. Two sheets of
aluminum spaced 2 cm apart were installed in the cell’s
electrodes. The studied parameters was current density, reaction
time and initial turbidity.
Results: Turbidity removal increased by reaction time, initial
turbidity and current density. Regarding amount of produced
sludge and economic aspects, reaction time of 2 min and current
density of 3 mA/cm 2 were selected as optimum conditions.
Conclusion: Results of present work indicated that the
electrocoagulation process is capable to reduce high
concentration of turbidity to permissible standard levels
efficiently.
Keywords: Electrocoagulation, Seasonal turbidity, Aluminum
electrode
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