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 چکیده
تولید انرژی لجن مازاد بیولوژیکی حاصل از فرآیند تصفیه فاضالب به روش لجن فعال دارای ویژگی هایی است که از سویی میتواند بعنوان منبع تامین یا 

ی برای حذف فلزات تنوعهای م در سالهای اخیر روشمورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر به عنوان منبع مواد قابل بازیافت مورد استفاده قرار گیرد. 

ضمن بررسی و مقایسه  تحقیقدر این  قرار گرفته است. مطالعهاز آن در کشاورزی مورد  مجدد لجن فاضالب به منظور استفادهموجود در سنگین 

 راسونیک،استخراج به کمک امواج اولن استخراج شیمیایی، بیولیچینگ، از جمله، فلزات سنگین از لجن مازاد بیولوژیکی مختلف حذف روشهای

و بکارگیری  فنتون و پراکسیداسیون الکتروشیمیایی-مانند فرد الکتروشیمیایی نوین های روش بررسی ، بهاستخراج سیال فوق بحرانیالکتریکی و روش 

پراکسیداسیون الکتروشیمیایی  روش با توجه به نتایج حاصل از این بررسی می توان گفت که پرداخته شده است. حذف فلزات سنگین از لجن  آن در

از  با هدف استفاده مجدد های میکروبیاز لجن و همچنین کاهش مشخصه ، فناوری بسیارکارآمدی جهت حذف فلزات سنگین(ECP)الکتروشیمیایی

 باشد.می در کشاورزی آن

 الکتروشیمیاییپراکسیداسیون جدد، فلزات سنگین، روش تصفیه لجن مازاد بیولوژیکی، بازیابی و استفاده م کلیدی: کلمات

 

 مقدمه - 1

 بریتانیکا بکه مقکدار   تولید لجن خشکک در   1999شوند. برای مثال در سال  ها تن لجن باقیمانده در سراسر جهان می منجر به تولید میلیون های فاضالب تصفیه خانه

گکردد.   هکای شکهری تولیکد مکی     خانکه  میلیون تن لجن خشک در سال در تصکفیه  6.2در ایاالت متحده آمریکا، حدود همچنین . [1]رسیدمیلیون تن در سال  1.2

، حجک  لجکن تولیکد    نیکز  . در تکایوان [3]اقزایش یافت میلیون تن 10 تا 2005در سال و  [2]میلیون تن بود  5.9حدود  1997تولید لجن در اتحادیه اروپا در سال 

7.3شده در حدود  × 107    𝑚3
𝑦𝑒𝑎𝑟⁄  با توجه به افزایش روزافزون تعداد تصفیه خانه هکای فاضکالب بکه روش لجکن فعکال در ایکران، مسک له        . [4]باشد می

لجکن شکامل تخلیکه در زمکین، سکوزاندن و       دفکع هکای   روش جمع آوری و دفع بهینه لجن حاصل و بازیابی و استفاده مجدد از آن حائز اهمیکت ویکژه ای اسکت.   

 . اما اخیرا یردگ نوان کود مورد استفاده قرار میع های گذشته لجن فاضالب به طور مستقی  در کشاورزی به در سال . [5]باشد ر کشاورزی میاستفاده د
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این مس له به علت عدم تجزیه پذیری، سمیت، و ماندگاری باالی ایکن فلکزات    . [3،6]ها در مورد میزان غلظت فلزات سنگین در لجن افزایش یافته است نگرانی

 باشد: دو رویکرد برای کاهش فلزات سنگین در لجن فاضالب موجود می. [7]باشد می

 سرب (قال آب حاوی سرب، بنزین حاوی ای )سیست  های انت ای) واحدهای صنعتی و خانگی(و غیر نقطه کنترل تخلیه فاضالب از منابع نقطه 

 حذف فلزات سنگین از لجن فاضالب 

هکای خکانگی و صکنعتی، و پکیش      شامل کنترل فرایندها و مواد مورد استفاده در صنایع، کنترل دفع ترکیبات خطرناک، جدا نمکودن فاضکالب   ،کنترل منابع

 .[8] باشدمی ام منابع آلوده کنندهباشد. مشکل عمده در این مورد، شناسایی تم ی آنها قبل از تخلیه به سیست  فاضالب شهری می تصفیه

 

 از لجن فلزات سنگین حذفهای  روش -2

است. از   های مختلفی برای حذف فلزات سنگین از لجن فاضالب به منظور کاهش خطرات بالقوه زیستی، مورد مطالعه قرار گرفته در سالهای اخیر، روش

یمیاییش حذفتوان به  ها می جمله این روش
بیولیچینگ، 1

الکتریکی احیای، 2
(SFE)فوق بحرانی  سیال حذف به روش، 3

اولتراسونیک، 4
هکای  و روش 5

   اشاره نمود.اکسیداسیون پیشرفته 

 

-1-2 ) استخراج شیمیایی(شیمیایی حذففرآیند  

آلکی، مکواد کیلیکت    ی معکدنی، اسکیدهای   باشد که با اضافه نمودن موادی مانند اسیدها ها از خاک، لجن و رسوبات می فرآیندی برای جدا کردن آلودگی

 ) NTA( و  اتکیلن دی آمکین تتکرا اسکتیک اسکید     )  EDTA. از مهمتکرین مکواد کیلیکت کننکده میتکوان بکه       گیکرد  انجام مکی  برخی مواد شیمیایی معدنی و 6کننده

شکوند. یککی از مهمتکرین     نتقکل مکی  با اضافه شدن اسید به لجن، فلزات سنگین موجکود در آن حکل شکده و بکه فکاز مکایع م      ( اشاره نمود. استیک اسید نیتریلوتری

سکازی  جدا یبرسک عمکل ت فلکزات سکنگین موجکود در فکاز مکایع بکا       ، سازیمحلولبعد از اتمام فرآیند  .[9،10]باشد می  PHدر این روشپارامترهای تاثیر گذار 

,𝐶𝑎𝑂 شکامل  تکوان بکه مکواد قلیکایی     گکذاری مکی   هکای رسکوب   شوند. از جملکه معکرف   می 𝑁𝑎𝑂𝐻, 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3    و سکولفیدها شکامل ،𝐻2𝑆, 𝑁𝑎𝑆, 𝐹𝑒𝑆   اشکاره

دهکد.  همکانطور    سازی فلزات از لجکن را نشکان مکی    ای از بازده مواد مختلف مورد استفاده در استخراج فلزات سنگین توسط محلول خالصه جدول   .[11]نمود

 Crز هیدروکلریک اسید و اسید سولفوریک به دست آمده اسکت. بکرای   با استفاده ا Znو  Cd, pb% برای 100که در این جدول نشان داده شده است، حذف 

اسکتفاده از مکواد کیلیکت کننکده در بیشکتر فلکزات بکه        گکزارش شکده اسکت.     1.5برابر   pH% با استفاده از اسید سولفوریک در97 به میزان بیشترین مقدار حذف

های بکاال در مقایسکه بکا اسکیدهای معکدنی و مکواد کیلیکت          pHبرای اسیدهای آلی در بازده حذف همچنین بازده کمتری ایجاد نموده است. Ni وCd استثنای 

 . استفاده از مواد شیمیایی معدنی  بازده کمتری دارد ،Znبه استثنای  در بیشتر فلزات سنگین کننده بهتر بوده است.

 

-2-2 فرآیند بیولیچینگ ) استخراج زیستی( 

اسکت. در ایکن روش انحکالل فلکزات سکنگین توسکط متابولیسک  بکدن          شکده اسکتفاده  اولین بار برای حذف فلزات سکنگین از سکنگ معکدن     این روش برای

 نام دارند، که مهمترین   (chemolithotrophic)گیرند  باکتریهایی که در استخراج فلزات از منابع معدنی مورد استفاده قرار می دهد. ها رخ می میکرواگانیس 

 

 

                                                      
1 
chemical extraction 

2 bioleaching 
3 electroreclamation 
4
supercritical fluid extraction  

5
ultrasonic

 

6
Chelating agent 
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کاربرد فرآیند بیولیچینکگ در حکذف فلکزات سکنگین از      .(Ratanachoo, 1995)باشند می (Thiobacillus ferrooxidans)های  نها میکروارگانیس آ

شکده   آورده 2 جکدول  گیرد. مطالعکات انجکام شکده در ایکن زمینکه در      انجام می 7به همراه هض  لجنفرآیندهایی ناپیوسته و  ،لجن، به صورت فرآیندهای پیوسته

 است.

 ی درصد حذف فلزات مختلف با روش استخراج شیمیایی : مقایسه1جدول 

  % Zn Ni Mn Pb Fe Cu Cr Cd مرجع

   𝐻2𝑆𝑂4 اسید سولفوریک

 

 

 
Inorganic 

acids 

 

 
 اسیدهای معدنی

Jenkins and Scheybeler 

(1981 
72 74 - 13 96 1 76 74 PH~2 

Lo and Chen (1990) 100 70 - 66 - 10 69 97 PH 1.5 

Blais et al. (1992a,b) 66 68 83 22 - 41 27 59 PH  1.5 

 HCL هیدروکلریک اسید

Logan and Feltz (1985) 77 70 75 4 15 26 2 76  PH 2  

Marchioretto et al. 

(2002) 
80 60 - 100 - 80 80 100 PH< 3 

 𝐻𝑁𝑂3 اسید نیتریک

Marchioretto et al. 

(2002) 
80 60 - 100 - 80 80 - PH< 3 

Veeken and Hamelers 

(1999) 
65 - - - 15 38 - - PH  3 

  EDTA اتیلن دی آمین تترا استیک اسید
Chelating 

agents 

 

 مواد کیلیت کننده

Jenkins and Scheybeler 

(1981) 
45 53 - 37 89 8 33 23 PH~2 

Lo and Chen (1990) 26 17 - 71 - 16 7 65 PH 1.5 

 NT استیک اسید نیتریلوتری

Lo and Chen (1990) 15 95 - 24 - 5 8 98 PH 1.5 

  Citric acid اسید سیتریک

 
Organic acids 

 

 اسیدهای آلی

Marchioretto et al. 

(2002) 
85 60 - 60 - 25 85 85 PH  3 

Veeken and Hamelers 

(1999) 
90 - - - 90 70 - - PH  3 

 Oxalic acid اسید اگزالیک

Veeken and Hamelers 

(1999) 
70 - - - 58 60 - - PH  3 

 Ferric chloride Inorganic کلرید فریک

chemicals 

 Zhiping (1995) 65 39 59 15 - 30 14 - PH  3 مواد شیمیایی آلی

 

 

 

 

 

 

                                                      
7   SSDML 
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 ی درصد حذف فلزات مختلف با روش بیولیچینگ : مقایسه2جدول 

  Zn Ni Mn Pb Cu Cr Cd مرجع

 

 

 

 

 

 

 

 

Batch 

 ناپیوسته

Wong and Henry 1984) 84-90 70-78 - 0-9 66-80 - 80-85 

Tyagi et al. (1988) 97 - - 55 75 - 50 

Couillard, 1991 - 42-60 81-89 - 47-80 - - 

Blais et al. (1992) - - 58-96 - 46-95 - 49-88 

Blais et al. (1993) 88-97 77-88 88-99 10-54 69-92 19-41 83-90 

Shanableh and Ginige (2000) 18-91 86-97 - 48-98 16-90 26-71 7-60 

Villar and Garcia (2002) 100 100 - - 80 60 - 

Wong et al. (2002) 75-88 15-38 - - 63-74 50-78 - 

Zhou et al. (2003) 100 - - - 100 80 - 

Ryu et al. (2003) - - - - - 65-69 - 

Villar and Garcia (2003) 91 87 - 52 79 42 - 

Chen et al. (2004) 92 - - - 88 - 33 

Wong et al. (2004) 99 84 - 58 74 65 - 

Kim et al. (2005) 38 - - - 34 18 - 

Villar and Garcia (2006) 80 80 - 50 80 50 - 

Benmoussa et al. (1997) 83-96 57-84 91-100 17-44 61-100 34-46 83-100  

 
SSDML Blais et al. (1997) 79-100 19-21 80-100 5-69 69-86 6-26 33-63 

Meknassi et al. (2000) 48-93 27-56 - 9-18 42-81 9-18 17-47 

Couillard and Mercier (1993) 66-100 15-33 77-99 12-47 48-100 9-32 25-78 

Couillard and Mercier, 1990 64-77 93-95 - - 50-62 - 65-67  

 

 

 

 

Continuous 

 پیوسته

Tyagi et al. (1991) 94 67 7 - 91 8 93 

Couillard and Mercier, 1991 94 67 93 - 91 - 67 

Couillard and Zhu, 1992 - - - - 91 - - 

Couillard and Mercier (1993) 62 - 78 - 52 - - 

Ratanchoo (1995) 86 53 66 3 74 6.7 - 

Seth et al. (2006) 74 48 - - 33 - 50 

 

-3-2 فرآیند لیچینگ به کمک امواج اولتراسونیک 

 آورده شده است. 3شود. مطالعات انجام شده در جدول  استخراج اسیدی استفاده میفرآیند  این روش از امواج اولتراسونیک، برای بهبوددر 

 

-4-2 احیای الکتریکیفرآیند  

حکذف   .[12]گیکرد  دهد که لجن توسط چندین الکترود تحت جریکان مسکتقی  قکرار     باشد، زمانی رخ می ینتیک میساین روش که بر اساس پدیده الکترو

 آورده شده است.  4مطالعات انجام شده در جدول گیرد.  گذاری، تبادل یونی و یا تخریب الکتریکی صورت می فلزات سنگین از طریق رسوب



 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 1396شهریور    16و  15

5 

 

 

 لتراسونیکوای درصد حذف فلزات مختلف با روش  : مقایسه3جدول 

 Zn pb Ni Cu Cr Cd مرجع

Kazi., et al (2006) 82.2 87.3 97 91 97 98 

Beauchesne et al. (2008) 90 - - 95 - - 

Deng et al. (2009) 82.2 87 - 9.5 - - 

Xie., et al  (2009) - - - 98.83 - - 

 

 ی درصد حذف فلزات مختلف با روش احیای الکتریکی : مقایسه 4جدول 

 Zn pb Ni Mn Cu Cr مرجع

Mohamed and Saleh (1997) 7 - 41 - 5 8 

Zagury et al. (1999) 39 - - 72 51 - 

Meunier et al., (2004). 

(EC cell) 
69.8 - - - 92.4 - 

Meunier et al., (2004). 

(EC‐ER cells) 
76.6 - - -- 98.9 - 

Beauchesne et al.2014 - - - - 99 - 

 

-2-5 (SFE)استخراج سیال  فوق بحرانی 

یک سیال فوق بحرانی خصوصکیات مکابین یکک گکاز و     گیرد.  ، تحت شرایط فوق بحرانی انجام می(مایع یا گاز)این فرآیند معموال توسط سیاالت فشرده 

 .[13]سیال فوق بحرانی نفوذ پذیری زیاد و ویسککوزیته کمتکر نسکبت بکه حاللهکای مکایع دارد       می باشد. ، چگالی باالآنویژگی اصلی و یک مایع را داراست 
 𝐶𝑂2 ،بکرای ایکن روش اسکتخراج     هکا  ترین حاللیکی از به .[14،15،16]استخراج فلزات از مواد جامد و مایع در چندین مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است

 .[17]رانی مورد بررسی قرار دادندحها را برای استخراج فلزات سنگین به روش سیال فوق ب ، طیف وسیعی از معرف(1997)اسمارت و همکاران .باشد می

 

-6-2 روش اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی  

در ایکن فرآینکد،    .[18،19]انکد  برای پکیش تصکفیه و تثبیکت لجکن مکورد اسکتفاده قکرار گرفتکه         (AOPs)ای اکسیداسیون پیشرفته ه های اخیر، روش در سال

هکای  های آزاد، باعک  ککاهش آلکودگی   د. این رادیکالشونبا استفاده از محلول هیدروژن پراکسید و اعمال ولتاژ الکتریکی، تولید می OHهای آزاد رادیکال

 .شونددر فاضالب میآلی موجود 

+𝐹𝑒2 (1واکنش  )  + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒3+ + 𝑂𝐻0 + 𝑂𝐻−  
 

+𝐹𝑒3  (2واکنش  )  + 𝑒− → 𝐹𝑒2+  

 فنتون -روش فرد  -2-6-1

حذف فلزات سکنگین موجکود در لجکن بکا      به منظورفنتون  -الکتروشیمیایی فرد پیشرفته روش اکسیداسیوناز  (2016),بدلیانس و همکاران در یک مطالعه

  pHهمچنکین تکاثیر عوامکل مختلکف در حکذف فلکزات سکنگین از لجکن مکازاد بیولکوژیکی از جملکه             .استفاده نمودند هدف استفاده مجدد از آن در کشاورزی

موجککود در  حککذف فلککزات سککنگین   نتککایج حاصککل نشککان داد کککه ایککن روش بککازده بککاالیی در       وچگککالی جریککان مککورد بررسککی قککرار گرفتککه اسککت.      

 آورده شده است. 5شرایط بهینه حذف هر کدام از فلزات در جدول .دارد (Cr,MO,Cu,pb,Zn,Hg)لجن
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 فنتون - ی درصد حذف فلزات مختلف با روش فرد مقایسه: 5جدول

شدت 

 (mA)جریان

pH درصد حذف 

% 

 فلز مورد نظر

850 3 90 Cr 

450 5 48 MO 

850 3 91 Cu 

850 3 80 pb 

850 3 70 Zn 

850 3 62 Hg 
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از الکترودهکای آهکن،   در حذف فلز سنگین سرب و کروم از لجن مکازاد بیولکوژیکی پرداختکه شکده اسکت.       ECPکارآیی روش  بررسی به تحقیقدر این 

 استفاده شده است .  3واکنش  مورد نیاز واکنش فنتون طبق +𝐹𝑒2برای تولید 

𝐹𝑒 (3واکنش  )  → 𝐹𝑒2+ + 𝑒− 

 

بکا توجکه    مورد بررسی قرار گرفته است. RSMبا روش پاسخ سطح  𝐻2𝑂2، شدت جریان، و غلظت  pHتاثیر عوامل مختلف مانند مدت زمان آزمایش، 

فلکز سکنگین سکرب و ککروم بکه طکور همزمکان، در مکدت زمکان           درصد حکذف  داکثرنقاط بهینه پارامترهای مورد بررسی برای یافتن ح به نتایج حاصل از مدل،

𝐼، نسبت 3برابر  PH دقیقه، میزان 220آزمایش برابر 
𝐴⁄   میلی آمپر بر سانتی متر مربع و میزان  3.5برابر𝐻2𝑂2  در ایکن  گرم بر لیتکر مکی باشکد    میلی 1232برابر .

سکامانه ی  همچنکین   باشکد.  مکی  86.5و  92.14 بکه ترتیکب برابکر    فلکز سکنگین سکرب و ککروم    حکذف  بینی شده توسط مدل، درصکد   شرایط با توجه به نتایج پیش

حکذف برابکر    آمدیکاراز عملکرد بسیار قابل قبولی برخوردار است ) [20]های میکروبی لجن حذف شاخصه کارآمدی، از نظر  پراکسیداسیون الکتروشیمیایی

و  [21]گیکرد  قرار مکی  Aدر کالس  US.EPAلجن مازاد بیولوژیکی تثبیت شده، مطابق با معیارهای استاندارد  ها رمیزان حذف کلیفدرصد(. با توجه به م 99.9

 ت.کشاورزی امکان پذیر اس مجدد از آن بخصوص در آبیاری  ایست که استفاده یکروبی به گونههای م از نقطه نظر مشخصه

 نتیجه گیری -3

، ترکیبکات موجکود در لجکن    در که علت آن تفاوت مختلف نشان می دهد، سنگین بازده حذف را برای فلزاتی از   ، طیف گستردهبررسی شدهمطالعات 

برخکی از فلکزات    صددرصکدی شیمیایی، اسیدهای معدنی قکادر بکه حکذف     حذف در روشباشد.  می ، غلظت فلزات سنگین و شرایط آزمایشنوع پیش تصفیه

مصرف زیکاد مکواد شکیمیایی همچکون      خنثی گردد.باید  با اضافه نمودن آهکلجن  pH ،حذف شیمیایی بعد از اتمام فرآیند .سنگین موجود در لجن می باشند

ای در  باع  ایجکاد مشککالت عدیکده   اند و  از طرف دیگر اسیدهای معدنی غیر قابل تجزیه باشد. کننده استفاده از این روش میاسید و آهک از عوامل محدود

، (4-3) تکر  های اسیدی مالیک   pHآلی در اسیدهای   .باشد صادق می نیز و مواد شیمیایی معدنی گردند. این مس له در مورد مواد کیلیت کننده محیط زیست می

پذیر می باشند و لجن حاصل از نظکر زیسکت محیطکی     جزیههمچنین اسیدهای آلی در شرایط هوازی و بیهوازی ت ری نسبت به اسیدهای معدنی دارند.بازده بیشت

اسکتفاده از اسکید و آهکک،     عکدم  بکه علکت  بازده بیشتری دارد، از طرفکی   شیمیاییفرآیند بیولیچینگ نسبت به فرآیندهای به نظر میرسد مشکلی نخواهد داشت. 

یی و دمکا  باید شکرایط  وباشد  می کمتردر انطباق با شرایط طبیعی  توانایی این روش، مزایای بسیاربا وجود  باشد. % کمتر می80 به میزان هزینه مواد شیمیایی آن

و نیاز به مطالعکات بیشکتر    با وجود نتایج خوب به دست آمده از مطالعات احیای الکتریکی، این روش به طور کامل رشد نیافته است .نرخ هوادهی کنترل گردد

نتایج خکوبی در حکذف    ECPو پراکسیداسیون الکتروشیمیایی فنتون -فرد الکتروشیمیایی از جمله روش یشرفتهاکسیداسیون پ های روش .باشددر این زمینه می

مجکدد از آن در زمینکه     گیکرد و اسکتفاده   قکرار مکی   Aهکای میکروبکی در ککالس     هچنین سامانه از نقطکه نظکر مشخصکه   ، نداز خود نشان دادبرخی فلزات سنگین 

، روش احیکای  (BL)، بیولیچینکگ (CE)حکذف شکیمیایی    روش های در حذف فلزات سنگین قداریم  مزماک ،2و  1رهای نمودا .کشاورزی امکان پذیر است

 دهد.را نشان می (FF)و روش فرد فنتون (EL)الکتریکی 

                                                      
8 Electrochemical Peroxidation  
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 های مختلف با روش ،(Cu, Cr, Zn)یمم درصد حذف فلزات سنگینز: ماک1 نمودار

 

 

 های مختلف با روش،  (Mn ,Cd , Ni ) یمم درصد حذف فلزات سنگینز: ماک2 نمودار
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