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چکیده
زمینه و هدف:

تصفیهی شیرابه و حذف فلزات سنگین آن ،جهت جلوگیری از آلودگیمحیط امری اجتنابناپذیر میباشد .هدف از این

مطالعه ،بررسی کارایی حذف فلزات سنگین شیرابهی حاصل از کارخانهی کمپوست اصفهان با استفاده از منعقدکنندههای :کلرورآهن ،پلیفریک
سولفات و پلیآلومینیوم کلراید میباشد.

مواد و روشها:

در این مطالعه که از نوع تجربی ـ آزمایشگاهی میباشد ،نمونهی شیرابه از حوضچهی جمعآوری و ذخیرهی شیرابهی

کارخانهی کمپوست اصفهان برداشتشد .در ابتدا ،خصوصیات شیرابه شامل  BOD ،COD ،PHو  TSSو همچنین فلزات سنگین شامل:
 Cr ،Ni ،Cu ،Znو  Cdبراساس روشهای استاندارد اندازهگیریگردید .در مراحل بعد با استفاده از روش آزمایش جار اثر تغییرات دوز مواد
منعقدکننده (2/7 ،1،2/7 ،1،1/7و  9گرم برلیتر) و1،7،،،5،،،3،11( pHو )12برای حذف فلزات بررسیگردیدند و دوز موثر و  pHبهینه ،اندازه-
گیری و بهترین منعقدکننده تعیینشد.

یافتهها:

در بررسی میانگین غلظت فلزات Zn ،بیشترین غلظت ( )،/2mg/lو پس از آن  Cr ،Cu ،Niو Cdبهترتیب ،2/17

1/1،1،/،2و1/21میلیگرم برلیتر ،بیشترین غلظت را در شیرابه داشتند pH .بهینه ،برای تهنشینی شیمیایی این فلزات توسط پلیآلومینیومکلراید،
کلرورفریک و پلیفریکسولفات بهترتیب برابر 5 ،11و 11بهدستآمد .غلظت بهینه هریک از سه مادهی منعقدکنندهی مذکور بهترتیب 1/7 ،1/7
و 2گرم در لیتر محاسبهشد .پلیفریکسولفات با حذف  51تا  ،5درصد فلزات سنگین و حذف 71درصد  CODشیرابه ،باالترین راندمان را
داشته و پس از آن بهترتیب پلیآلومینیومکلراید با  ،7تا  ،7درصد و کلرورفریک با  57تا  ،1درصد در حذف فلزات سنگین قراردارند.

نتیجهگیری:

در بین سه منعقدکنندهی مورد مطالعه ،پلیفریک سولفات موثرترین منعقدکننده میباشد و پس از آن پلیآلومینیوم کلراید و

کلرورفریک قراردارند .باتوجه به اینکه ترکیبات پلیفریک سولفات و پلیآلومینیوم کلراید ،گرانتر از دیگر مواد میباشند ،لذا جهت انتخاب
مناسبترین منعقدکننده ،بایستی برآورد اقتصادی براساس میزان راندمان آنها صورت گیرد.

واژههای کلیدی :فلزات سنگین ،شیرابه ،کمپوست ،منعقدکننده.
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بررسی کارایی مواد منعقدکننده در حذف فلزات سنگین

رسيدن به استانداردهای دفع الزم را دشوار مينماید (.)6

مقدمه
شيرابهی زباله ،یكياز مایعات بسيار آلوده و سمّي

بنابراین،

روشهای

مختلف

براساس

مراحل

است كه موجب اثرات نامطلوبي بر محيطزیست و

فيزیكوشيميایي موردنياز ميباشد .تركيب خاص هر

سالمت ميشود ( .)1در كنترل ،جمعآوری ،تصفيه و دفع

شيرابه ،تصفيهپذیری نسبي آن را تعيينميكند .فرایندهای

این آالینده ،بایستي دقت ویژهای شود .زیرا عدم جمع-

تصفيهی مورد استفاده برای شيرابه ،اغلب شامل تلفيق و

آوری ،تصفيه و دفع صحيح آن ،موجب آلودگي شدید

تركيبي از تكنولوژیهای مناسب ميباشد .این تكنولوژی-

آبهای زیرزميني و سطحي و خاک به تركيبات آلي سمّي

ها ،بهصورت واحدهای چندمرحلهای و باقابل ّيت انعطاف

و مقاوم در برابر تجزیهی بيولوژیكي ،تركيبات ازته و

با تغييرات مشخصات شيرابه در طول سالها طراحي-

تركيبات آروماتيک و فنلي شده و تهدید زندگي انسان و

گردیدهاند .چندین روش نشأتگرفته از تكنولوژی

جانداران آبزی را درپيدارد ( .)2،1درنتيجه ،نفوذ آب

تصفيهی آب و فاضالب ازقبيل تجزیهی بيولوژیكي

ازطریق بارش در محل دفن زبالهها و یا ازطریق انجام

هوازی یا بيهوازی ،اكسيداسيون شيميایي ،انعقاد ـ ته-

فرایندهایي نظير كاهش اندازهی زائدات و خردكردن

نشيني ،جذب با كربن فعال ،فتواكسيداسيون و روشهای

زبالهها و نيز در مرحلهی تجزیهی بيولوژیكي در توليد

غشایي برای تصفيهی شيرابه بهكارگرفتهشدهاند(.)7-01

كود كمپوست تركيبات موجود در زباله ازجمله فلزات
سنگين در مایع اسيدی عبوری حل ميگردد (.)3

فلزات سنگين شيرابه را ميتوان به روشهای مختلف
حذفنمود ،ولي در بين اینروشها ،روش ترسيب

یكي از پارامترهایي كه باید قبل از دفع شيرابه به

هيدروكسيدی و یا ترسيب شيميایي بهطورگستردهتر و

آن توجه نمود ،فلزات سنگين ميباشند كه به دليل

بيشتر استفادهشدهاند ( .)11اغلب فلزات در pHهای باال

پایداری ،در محيطزیست مشكالت ویژهای را ایجادمي-

رسوب مينمایند ،ولي باید توجهداشت كه در pHهای

كنند .این فلزات نميتوانند مانند آالیندههای آلي ازطریق

باال ،بهعلت انحالل مجدد رسوب هيدروكسيدی ،در

فرایندهای شيميایي یا زیستي در طبيعت تجزیه شوند.

راهبری فرایند بهویژه كنترل  pHباید بسيار دقت نمود

یكي از پيامدهای مهم پایداری آنها ،تغليظ بيولوژیكي در

( .)12،13امروزه استفاده از منعقدكنندهها در تصفيهی آب

زنجيرهی غذایياست كه در نتيجه این فرایند مقدار فلزات

و فاضالب بسيار رایج بوده و استفاده از این مواد رو به

در طبقههای باالتر زنجيرهی غذایي تا چندین برابر مقادیر

افزایش است كه دليل این امر ،كارایي باالی این موا ّد در

موجود در آب یا هوا یافتهميشوند .این امر ،موحب

حذف موادّ معلق ،كدورت و فلزات از محلولهای آبي و

آسيب گياهان و درنهایت سبب بهخطرانداختن سالمت

آمادهسازی و پردازش جهت تصفيه در مراحل بعدی مي-

جانوران و انسان ميگردد(.)4

باشد .ازطرفي این مواد بسيار ارزان بوده و بهراحتي قابل

شيرابه ،حاوی مقادیر زیادی از مواد آلي (قابل

دسترس ميباشند ( .)11،14،15تاتسي و همكاران ( )5در

تجزیه و غير قابل تجزیهی بيولوژیكي) ،نيتروژن آمونياكي،

تحقيق خود در تصفيهی شيرابه با استفاده از موادّ منعقد

فلزات سنگين ،موادآلي كلرینه و نمکهای غيرآلي ميباشد

كننده به این نتيجه رسيدند كه نمکهای آهن با راندمان

و تخليهی آن ،ميتواند منجر به مشكالت جدی در

حذف باالی  56درصد راندمان باالتری نسبت به نمک-

محيطزیست گردد ( .)5،6مقداری از این آالیندهها ،مي-

هایي بر پایهی آلومينيوم دارند .در تحقيقي كه سيلوا ()16

توانند توسط ميكروارگانيسمها تجزیهشوند ،ولي با توجه

با استفاده از سولفات آلومينيوم در تصفيهی شيرابه انجام-

به مجدودیتهایي كه فرایندهای بيولوژیكي متداول دارند،

داد ،ميزان راندمان برابر22درصد بهدستآورد .در تحقيق
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کیانی فیض آبادی و همکاران

دیگری كه ززولي و همكاران ( )12بر روی حذف فلزات

شيميایي آنها ازنظر  TSS ،BOD ،COD ،pHو فلزات

سنگين با استفاده از آهک ،آلوم و كلریدفریک انجامدادند،

سنگين شامل Cu ،Zn ،Cr ،Cd :و  Niمطابق با روشهای

نتایج نشان داد كه آلوم در  pH=6/5دارای بيشترین

مندرج در كتاب استاندارد متد ( )21سنجشگردید.

COD

آزمایشهای انعقاد ـ لختهسازی و تهنشيني با استفاده از

برابر21درصد بود .در تحقيق مشابه جونز ( )18برای

دستگاه جارتست رایج كه دارای شش بشر یکليتری بود،

تصفيهی شيرابه از سولفاتآلومينيوم و كلرید فریک

انجامشد .نمونهها بعد از خارجكردن از یخچال بهمدت 2

استفادهنمود و بيشترین راندمان را در pH=0/5برای

ساعت در دمای محيط قراردادهشده و بعد از 2ساعت

كلریدفریک  49درصد گزارشنمود .اوجي و همكاران

دمای آن به  21درجه سلسيوس رسيد .سپس ظروف

( )10نيز در سال 2919از روش انعقاد و كواگوالسيون

حاوی نمونه ،جهت معلقشدن جامدات تهنشينشده

،Ni ،Mg ،Fe ،Cu ،Cr ،Co ،Cd ،Ca

كامال" تكاندادهشدند و مقدار مناسب از نمونه به ظروف

راندمان حذف ( )25-09%و ميزان حذف

جهت حذف فلزات :

Mnو  Znاستفادهكردند كه نتایج قابل قبولي بهدست-

جارتستِ مشابه واردشد .ابتدا جهت تعيين  pHبهينهی

آوردند .ملكي و همكارن ( )29در تحقيق خود از آلوم و

مواد منعقدكننده ،براساس مطالعات پيشين ()5،14،29

كلرورفریک جهت حذف فلزات سنگين استفادهكردند كه

ت برپایهی آهن ،ميزان
در  pHهای مختلف ازتركيبا ِ

آلوم در  pH= 6 /5با راندمان حذف  18درصد  CODو

 1/5g/lو از تركيبات برپایهی آلومينيوم 1/ 2 g/l ،استفاده-

 09درصد فلزات سنگين باالترین راندمان را نشانداد .

گردید .مقدار  pHنمونهها با اضافه كردن ميزان مناسب از

تصفيهی شيرابه با استفاده از منعقدكنندههای رایج

محلول  NaOHو  HClتنظيمشد .در ادامه جهت تعيين

جهت كاهش ميزان فلزات سنگين تكنيكي كارا و ارزان

دوز بهينه ،ميزان منعقدكننده برای هر كدام از منعقدكنندهها

ميباشد .هدف از این تحقيق ،بررسي كارایي حذف فلزات

 2/5 ، 2، 1/5 ،1 ،9/5و 3گرم برليتر براساس تحقيقات

سنگين ناشي از شيرابهی كارخانهی كمپوست اصفهان با

مشابه ( (12،21،22درنظرگرفتهشد .آزمایش با استفاده از

استفاده از منعقدكنندههای رایج :پليآلومينيوم كلراید ،پلي-

دستگاه جارتست ،در سه مرحلهی پيدرپي :مرحلهی

فریکسولفات و كلریدفریک و بهطور خاص تعيين

اختالط سریع اوليهی در 1دقيقه و 299دور در دقيقه،

pH

مرحلهی اختالط آهسته بهمدت  29دقيقه در 29دور در

بر ظرفيّت حذف و شرایط بهينهی آزمایش جهت كارایي

دقيقه و در نهایت مرحلهی تهنشيني 1ساعت انجامشد.

عمل این فرایند ميباشد.

بعد از مرحلهی تهنشيني ،مایع رویي توسط سرنگ

مناسبترین ماده منعقدكننده ،غلظت بهينه ،تعيين اثر

پالستيكي از عمق  2سانتيمتری باالی مایع از ظروف
مواد و روشها
در این تحقيق ،نمونهی شيرابهی مورد آزمایش از

جارتست جهت آناليز شيميایي استخراجگردید .سنجش
فلزات سنگين توسط دستگاه جذب اتمي مدل

Perkin

حوضچههای ذخيرهی شيرابهی كارخانهی كمپوست

 Elmer 3030صورتگرفت .در نهایت pH ،و دوز بهينهی

اصفهان برداشت شد .این كارخانه روزانه  1299تن زباله

هر منعقدكننده تعيينگردید.

دریافتنموده و ميزان دِبي شيرابهی توليدی  9/4ليتربرثانيه
ميباشد كه وارد الگونهای تبخير سطحي ميگردد.

یافتهها

نمونهها در گالن  29ليتری ،جمعآوری و به آزمایشگاه

نتایج حاصل از آناليز اوليهی شيرابهی  CODباال و

كارخانهی كمپوست انتقال داده شد .در ابتدا ،كيفيت

 pHاز  5/4تا  6/6متغيير و ميانگين آن  6/1محاسبهشد .در
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جدول  :1میانگین غلظت ترکیبات شیمیایی شیرابه کارخانه
کمپوست اصفهان
موارد

در دوز مصرفي  1/5g/lكارایي خوبي در حذف آالینده-

واحد

میانگین

TDS

mg/l

70777

COD

mg/l

005077

پارامتر

و 3گرم برليتر آزمایش جار انجامشد .پليآلومينيومكلراید
های شيرابه داشت و ميزان حذف كادميوم ،كروم ،نيكل،
مس و روی بهترتيب برابر 22 ،28 ،69، 62 ،64درصد و
ميزان حذف  CODبرابر 44درصد بود (نمودار .)4در مورد

BOD

mg/l

07677

TSS

mg/l

05507

كلرورفریک نتایج اثردوزهای متفاوت بيانگر آن است كه

T

oC

00

ميزان حذف اغلب پارامترهای مورد مطالعه در دوزهای

pH

--

6/0

EC

dS/m

45/6

مصرفي بيشتر از 1/5g/lروند نزولي داشته و در دوز

Na

mg/l

0507

مصرفي  1/5g/lبهترین كارایي را دارد .در این دوز كارایي

K

mg/l

5077

Ca

mg/l

0507

حذف  Cu ،Ni ،Cr، Cdو  Znبهترتيب برابر،66 ،22، 29

Mg

mg/l

407

P

mg/l

07

(نمودار .)5نتایج اثردوزهای متفاوت پليفریکسولفات

Fe

mg/l

56/0

(نمودار ،)6نشانگر آن است كه ميزان حذف پارامترهای

 68و 22درصد و ميزان حذف  CODبرابر  36درصد بود

Zn

mg/l

6/0

Cu

mg/l

7/60

مورد مطالعه در دوز مصرفي 2g/lبيشتراست و در

Pb

mg/l

0/00

دوزهای بيشتر روند حذف نزولياست .در دوز بهينه،

Ni

mg/l

0/00

Cr

mg/l

7/55

ميزان حذف  Cu ،Ni ،Cr، Cdو  Znبهترتيب برابر،82

Cd

mg/l

7/00

 20 ،66 ،22و  58درصد و ميزان حذف  CODبرابر 40
درصد بود .نتایج مقایسهی ميزان حذف فلزات سنگين و

بررسي ميانگين غلظت فلزات Zn ،بيشترین غلظت

 CODدر  pHو دوز بهينه نشانميدهد كه پليفریک

( )6/2mg/lو پس از آن نيكل ،سرب ،مس ،كروم و

سولفات با راندمان حذف  25تا  82درصد فلزات سنگين

mg/l

و 59درصد حذف  CODدارای باالترین راندمان ميباشد.

كادميوم بهترتيب  9/9،48/62 ،1/52 ،2/15و 9/21

بيشترین غلظت را در شيرابه داشتند (جدول شماره .)1
نتایج بررسي  pHبهينه در مورد منعقدكنندههای
مورد استفاده در نمودارهای  1تا  3آمده است .نتایج
بررسي pHدرمورد پليآلومينيومكلراید در دامنهی اثر آن

بحث
در بررسي ميانگين غلظت فلزات Zn ،بيشترین
غلظت ( )6/2mg/lرا بهعلت وجود مقادیر بيشتر منابع

Zn

نشانداد كه مناسبترین  pHبهدستآمده ،برابر 2مي-

در زباله داشته و پس از آن نيكل ،سرب ،مس ،كروم و

باشد(نمودار .)1كلرورفریک در pHهای قليایي ()pH>8/5

كادميوم بهترتيب بيشترین غلظت را در شيرابه داشتند.

و اسيدی ،موثربوده و بنابراین با انجام عمل جار برای هر

مقایسهی ميانگين غلظت عناصر COD ،و  TSSشيرابه با

نمونه در این pHها pH ،بهينه ،معادل 19بهدست آمد

استانداردهای خروجي فاضالب (سازمان حفاظت محيط-

(نمودار .)2در مورد پليفریک سولفات براساس

زیست ایران) و استاندارد آب آبياری  EPAنشانميدهد

نمودار pH ،3بهينه ،برابر 11تعيين گردید.

كه غلظت آنها چندین برابر حد مجاز ميباشد .بنابراین،

برای بررسي اثر دوزهای متفاوت در حذف فلزات

شيرابه قبل از دفع یا استفاده ،باید بهروش مناسب تصفيه-

سنگين شيرابه در  pHثابت و در دوزهای2/5 ،2 ،1/5 ،1

گردد و از دفع شيرابهی خام در چاههای جاذب یا دفع در
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نمودار  :1درصد حذف فلزات سنگین و  CODتوسط دوز ثابت  1011mg/lپلیآلومینیوم کلراید در pHهای مختلف
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نمودار :0درصد حذف فلزات سنگین و  CODتوسط دوز ثابت 1011mg/lکلرور فریک در PHهای مختلف
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نمودار  :3درصد حذف فلزات سنگین و  CODتوسط دوز ثابت  1011mg/lپلی فریک سولفات در pHهای مختلف

رودخانهها بهخاطر اثرات بهداشتي و زیستمحيطي

اثر كاربرد هر سه مادهی منعقدكننده به كمتر از ميزان

خودداری گردد .براساس نتایج مقایسهی ميزان حذف

استاندارد خروجي فاضالب ایران ميرسد ( .)23علت

فلزات سنگين و  CODدر  pHو دوز بهينه ،پليفریک

حذف فلزات در اثر كاربرد مواد منعقدكننده ،جذب-

سولفات ،باالترین درصد حذف فلزات سنگين را دارد.

سطحي ،تهنشيني (ترسيب) و تهنشيني همزمان

باتوجه به این نتایج ،غلظت باقيماندهی عناصر سنگين در

( )Coprecipitationاست كه محققان دیگر نيز درگذشته
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بررسی کارایی مواد منعقدکننده در حذف فلزات سنگین

به این نتيجه رسيدهاند ( .)12،22باتوجه به نتایج حاصل-

آلودگي شيرابهی مورد آزمایش در تحقيقات سابق در

شده ،فلوکهای تشكيلشده توسط منعقدكنندهی پلي-

مقایسه با شيرابهی تحقيق حاضر ،كمتر بودهاست كه این

آلومينيومكلراید ،در  pHمعادل  6تا  2دارای حداقل

امر ،نشان از نزدیکبودن با نتایجِ حاصل شده ميباشد.

حالليّت بوده و فلوک ایجادشده از نوع خوب ميباشد و

استفاده از كلرورفریک دردوز  ،1/5 g/lسبب تشكيل

بهتر رسوب ميكند ،ولي در  pHاسيدی و قليایي به علت

فلوک درشتتر و تهنشيني مناسبتر و در نتيجه ،كارایي

تشكيل فلوکهای ریز ،تهنشيني كمتر بوده و راندمان نيز،

بهتر (حذف  25تا 89درصد فلزات و  36درصد )COD

كمتر ميباشد .فلوکهای تشكيلشده ناشي از كاربرد موا ّد

ميشود و در دوز كمتر و بيشتر از این ميزان بهعلت

ميزان حذ ف()%

90
ایجادميگردد و درصد
منعقدكننده برپایهی آهن در  pHقليایي درشتتر از فلوكها
پایداری مجدد ،فلوکهای ریزتر80
70
حذف فلزات كمتر از دوز بهينه ميشود .در این تحقيق،
 Znراحتتر تهنشين ميشوند و كارایي
در  pHاسيدی بوده و
60
Ni
كلرورفریک غلظت  1/5گرم-
شرایط بهينه دراستفاده از
حذف در  pHقليایي بيشتر ميباشد ،اما در pHهای باالتر
50
Cu
برليتر و  pH=19بهدستآمد40 .
نتایج بهدستآمده و
بهدليل توليد فلوک ریز و عدم تهنشيني مناسب كارایي
Cr
30
كه در pHهای باال
دهد
مي
نشان
،
موجود
نمودارهای
اساس
بر
)
12
(
همكاران
و
ولي
زز
تحقيق
كمتری دارند .در
0
Cd
10
بهينه ميباشد .نتایج
استفاده از نمکهای فریک انتخاب
آلوم در  PHمعادل  6/5دارای بيشترین
نتایج بهدستآمده
COD
0
0/5همكاران ( )25در مورد
معادل 19دارای بيشترین /5حاصلشده با نتایج تحقيق جری و
راندمان و كلرورفریک در pH
4/5
)g/L
مقدارمنعقدکننده(
ی شيرابه با منعقدكنندهی كلرورفریک مطابقتمي-
تصفيه
راندمان بوده است كه نتایج آن ،با نتایج حاصلشدهی
نمودار :4درصد حذف فلزات سنگین و  CODتوسط دوزهای مختلف پلی آلومینیوم کلراید در pH = 7

تحقيق حاضر مشابه ميباشد .همچنين نتایج تحقيق ملكي

كند .در آن تحقيق برطبق ارزیابي جارتست در آزمایشگاه،

ميزان حذ ف()%

90
دوز بهينهی منعقدكننده برای حذف  CODاز شيرابهی
و همكاران ( )29راندمان حذف  09درصدی فلزات
80
70بود .همچنين در
 099 mg/Lو راندمان حذف % 69
= pHتوسط آلوم و راندمان  86درصد
سنگين در Zn 6/5
60ی شيرابه از كلرید
تحقيق مشابه جونز ( )18برای تصفيه
كلرورفریک را نشانداده كه  pHبهينهی
در pH=19توسط Ni
50
اعالم شده با نتایج Cu
40را درpH= 0/ 5
فریک استفادهنمود و بيشترین راندمان
تحقيق حاضر مشابه ميباشد.
در بررسي Cr
 30پليفریکسولفات
برای كلریدفریک گزارشكرد .در مورد
دوز مصرفي موا ّد منعقدكننده ،مصرف
0
 10بهدستآمده و
بيشترین راندمان حذف در دوز 2g/l
 Cdدوزهای پایين ( )1/5g/lسبب ایجاد
پليآلومينيومكلراید در
COD
راندمان حذف فلزات  29تا 0 82
درصد ميباشد و در دوز
فلوکهای مناسب ميشود و مصرف دوزهای باالتر ،باعث
0/5
/5
4/5
)(g/Lبهدليل پایداری مجدد و عدم تهنشيني مناسب
بيشتر
و
گردد
مي
ریز
های
پایداری مجدد محلول و ایجاد فلوک
مقدارمنعقدکننده

باشد .نتایج تحقيق زین و
ميpH
= 11
كمتر
کلرورفریک در
راندمان حذف
دوزهایهامختلف
 CODتوسط فلوک
سنگین)و در
زاینول (24
حذف فلزات
درصدگردد.
بهينه مي
نمودار:0
درصد حذف كمتر از دوز
مطالعهی خود در تصفيهی شيرابهی تثبيتشده با استفاده

همكاران ( )26در استفاده از موادّ100
منعقدكننده بر پایهی

ميزان حذ ف()%

90
حذف  58درصدی
آهن نيز دوز بهينه را  2 g/lو راندمان
از پليآلومينيوم كلراید دوزهای مختلف را بهكاربرد و
80
Zn
70
توسط لي و همكاران
مشابه
تحقيق
در
است.
داده
نشان
را
،
حاضر
درتحقيق
نمود.
گزارش
را
1
درنهایت ،دوز بهينه g/l
60
Ni
50لختهسازی راندمان
( )22با استفاده از فرایند انعقاد و
آلومينيومكلراید در دوز بهينه ،1/5g/l
با استفاده از پلي Cu
40
گردیدهاست .براساس
 Crفلزات از  65تا  85درصد كاهش-
CODتا  44درصد و
حذف حدود 29درصدی گزارش 30
0
10با راندمان حذف
یافتههای این تحقيق ،پليفریک سولفات
یافتند .در مطالعهیCdمشابه ( )11بر روی شيرابهی زباله،
0
توانستند غلظت COD
 25تا  82درصد فلزات سنگين و  59درصد حذف COD
فلزات سنگين را تا  09درصد و  CODرا
0/5
1
1/5

/5
3
3/5
باالترین راندمان ميباشد.
دارای)g/L
تا  49درصد كاهشدهند .الزم به ذكراست كه شدتمقدارمنعقدکننده(
نمودار :6درصد حذف فلزات سنگین و  CODتوسط دوزهای مختلف پلیفریک سولفات در pH=11
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کیانی فیض آبادی و همکاران

.انتخاب برآورد اقتصادی نيز صورت پذیرد

كاربرد موادّ منعقدكننده بهعلت ایجاد یک سری
 گيرندهی موثر،یونهای فلزی چند ظرفيّتي محلول در آب

تشکر و قدردانی

 سبب حذف فلزات،فلزات سنگين هستند و بدینطریق

 مراتب تشكر و قدرداني،نویسندگان این مقاله

 مقدار زیادی لجن توليد،سنگين ميگردند و در این روش

خود را از مدیرمحترم سازمان مدیریت پسماند شهر

 همچنين نتایج.ميشود كه باید بهطریق مناسب دفع شوند

اصفهان و پرسنل ارجمند آزمایشگاه مركزی كارخانهی

 نشانداد كه پليفریک سولفات كارایي بيشتری،این تحقيق

كمپوست شهر اصفهان كه در انجام آزمایشهای مربوط به

در كاهش فلزات سنگين شيرابه دارد و پليآلومينيومكلراید

. اعالم ميكنند، همكاری نمودند،این پژوهش

 البته بهخاطر گرانتربودن این.در ردهی بعدی قراردارد
 بایستي در زمان،تركيبات نسبت به منعقدكنندهی دیگر
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Background: Leachate, including various pollutants such as
heavy metals, is generated during collection, trasportation and
disposal of solid waste as well as composting process. Lack of
control, disregarding the leachate treatment and heavy metals
removal cause environmental pollution. This study was aimed to
investigate the efficiency of heavy metals removal from Isfahan
composting leachate, using the following coagulants ferric
chloride, poly ferric sulfate and poly aluminium chloride.
Materials and Method: In this experimental study, leachate
samples were collected from the Isfahan composting leachate´s
collection ponds. At first, leachate characteristics including TSS,
BOD, COD and pH as well as the following heavy metals: Cd,
Cr, Zn, Cu and Ni were measured according to the standard
methods. Jar-test experiments were carried out to examine the
effects of changing coagulants' dosage (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 and 3
g/L) and pH values (4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 and 12) on the removal of
heavy metals. As a result, the effective dosage, optimum pH and
the most convenient coagulant were identified.
Results: Investigating the average concentration of mentioned
heavy metals, Zn had the highest concentration in leachate (6.2
mg/L) followed by Ni, Cu, Cr and Cd with the concentrations of
2.15, 0.62, 0.48 and 0.21 mg/L, respectively. The optimum pH for
precipitation of the metals using poly aluminium chloride, Ferric
chloride and poly ferric sulfate was 7, 10 and 11, respectively.
Optimum concentration of the three mentioned coagulants was
1.5, 1.5 and 2 g/L, respectively. Poly ferric sulfate with 70% to
87% of heavy metals and 50% of COD removal has the highest
efficiency, followed by poly aluminium chloride with 65% to 85%
and Ferric chloride with 75% to 80% of heavy metals removal.
Conclusion: Among the three mentioned coagulants, poly ferric
sulfate is the most effective followed by poly aluminium chloride
and ferric chloride, respectively. Since poly ferric sulfate and poly
aluminium chloride are more expensive compared to other
coagulants, economic estimations need to be done according to
their efficiency to choose the best coagulant.
Keywords: Heavy metals, Leachate, Compost, Coagulants
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