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 خالصه

ول های هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیر ولتاژ متغیر در انعقاد الکتریکی با آرایش الکترودی منقطع در سیستم پیوسته جهت حذف سولفات از محل

، 11منظور ایجاد آرایش الکترودی منقطع به صورت همزمان سه ولتاژب. بوده استمیزان مصرف انرژی الکتریکی در سیستم مذکورو بررسی آبی 

براساس نتایج بدست آمده در این مطالعه باالترین راندمان حذف . شد اعمال( سه الکترود) به الکترودها  ی مختلف ولتاژ آرایش 6ولت در  01و01

میلی لیتر بر دقیقه  11دبی )دقیقه  101روجی راکتور در مدت زمان ولت به ترتیب از سمت ورودی به خ  01و01، 11سولفات در آرایش الکترودی 

%( 11حدود ) نتایج این مطالعه نشان داد که هرچند میزان حذف سولفات در حضور ولتاژ متغیر نسبت به حالت ولتاژ ثابت کمتر است .بدست آمد( 

 این میزان کاهش مصرف انرژی . ثابت کاهش چشمگیری دارد اما میزان مصرف انرژی الکتریکی درحالت ولتاژ متغیر نسبت به حالت ولتاژ

بطورکلی روش انعقاد الکتریکی روشی . صرفه اقتصادی را باال میبرد که میتوان از کاهش میزان حذف چشم پوشی کرد به اندازه ای%( 61حدود)

 .مطلوب در حذف سولفات از محلول های آبی محسوب می گردد

 

 انعقاد الکتریکی، آرایش الکترودی منقطع، حذف سولفات، انرژی الکتریکیولتاژ متغیر، : کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه .1

 
پساب بسیاری از کارخانه های صنعتی حاوی مقادیر قابل . حضور سولفات در منابع آبی می تواند بواسطه فعالیت های انسانی یا طبیعی باشد

طبیعی و زمین شناسی میتواند از طریق فعالیت های فرسایشی مانند انحالل  ترکیبات دارای سولفات در ساختارهای. توجهی از سولفات است

بعالوه اکسیداسیون باکتریایی سولفید نیز می تواند منبع حضور سولفات در محیط زیست . وارد منابع آب شده و مشکالتی را ایجاد کند

ایع کاغذسازی، نساجی، کودهای شیمیایی، پالستیک سازی و های انسانی عمدتا شامل فاضالب صنمنابع سولفات ناشی از فعالیت. ]1[باشد

میزان حداکثر مجاز غلظت سولفات در آب آشامیدنی را  0111سازمان بهداشت جهانی در سال . [0و0]استخراج زغال سنگ از معدن است

جاد بیماری اسهال در انسان، ناراحتی های از جمله اثرات نامطلوب سولفات میتوان به طعم بد و تلخ، ای. ]4[میلی گرم برلیتر اعالم کرد 011

از نظرکاربردهای صنعتی نیز دشواری هایی مانند رسوب کردن در جدار لوله های انتقال آب و دیگ های بخار، . گوارشی اشاره کرد

 .]1[خوردگی و ترکیدن دیگ های بخار از جمله اثرات حضور سولفات است

ط زیست و تاثیرات نامطلوب بر سالمت انسان و تاسیسات صنعتی، پاکسازی و حذف این ماده از با توجه به اثرات سوء حضور سولفات در محی

برای تصفیه سولفات وجود دارد که در سه روش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم  روش های مختلفی. محیط زیست دارای اهمیت است

از جمله روش های متداول جهت حذف سولفات . ]6[ظت آن داردانتخاب روش مناسب جهت حذف سولفات بستگی به غل. بندی میگردد

، فرآیندهای (تبادل یونی، جذب، الکتروشیمیایی) ، فرآیندهای ته نشینی (اسمز معکوس، نانو فیلتراسیون)فرآیندهای غشایی شامل :میتوان به 

های مطرح شده دارای معایبی از قبیل تولید حجم زیاد لجن، هزینه باالی روش. ]6[اشاره کرد( استفاده از راکتورهای بیولوژیکی)بیولوژیکی 
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امروزه تکنیک الکتروشیمیایی به عنوان یک ابزار مهم جهت جداسازی و کنترل . اجرا و بهره برداری و نیازمند نیاز به تصفیه ثانویه پساب هستند

ها از فاضالب مورد استفاده یمیایی است که برای حذف فلزات و یونهای الکتروشانعقاد الکتریکی یکی از روش. آلودگی مطرح شده است

در این روش حضور الکترون در محیط محلول که ناشی از اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو الکترود است باعث ایجاد تغییرات . گیردقرار می

های آند و کاتد همراه با تولیدآنیون هیدورکسیل و وی الکترودعمل اکسیداسیون و احیا در فرآیند انعقاد الکتریکی بر ر[. 1]شیمیایی میشود

در این فرآیند لجن تولیدی از طریق اکسیداسیون الکترولیتی . گیردها در آند انجام میگاز هیدروژن در کاتدو تولید گاز اکسیژن و کاتیون

با یون های هیدروکسید تشکیل ( معموال از جنس آلومینیوم)ند یون های فلزی تولید شده در الکترود آ. گرددتولید می( آند)الکترود قربانی 

واکنش اکسیداسیون احیاء انجام گرفته در این فرآیند به  [.11و8[کنندمیهای فلزی ایجاد شده در الکترود کاتد واکنش داده و هیدروکسید

 [. 8و9]باشدشرح زیر می
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 .نشان دهنده فلز تشکیل دهنده الکترودها می باشد  Mدر این روابط 

بر روی حذف غلظت باالی ( 0116)کوپیچ 1. اندمحققان بسیاری بر روی حذف سولفات از آب آشامیدنی با انعقاد الکتریکی مطالعه نموده

م سولفات در آب آلوده با روش با انعقاد الکتریکی تحقیق نمود و متوجه شد که لخته هیدروکسید آلومینیوم در الکترود آند از جنس آلومینیو

فرآیند انعقاد ( 1089)محوی  .رسوب نموده است 1/11معادل  pH دردر شرایط بازی تولید و یون سولفات به صورت سولفات کلسیم 

الکترود صفحه ایی  6لیتر حاوی  0/1الکتریکی را در مقیاس آزمایشگاهی در سیستم ناپیوسته، با استفاده از یک مخزن شیشه ایی با حجم موثر 

در گستره  درصد حذف سولفات. میلی گرم بر لیتر پرشد 111و 011مخزن با آب حاوی سولفات در غلظت های . از جنس آلومینیوم انجام داد

در این مطالعه باالترین راندمان . بررسی گردید( 11،0، 1)در مقادیر  pHدقیقه و  61، 41، 01ولت در زمان های واکنش  01، 01، 11،پتانسیل 

 . ]11و1[حاصل شد =11pHدقیقه و  61ولت، زمان واکنش  01حذف سولفات در اختالف پتانسیل 

ریکی جهت حذف سولفات در سیستم پیوسته با الکترودهای منقطع در ولتاژهای متغیر و دبی های در مطالعه حاضر کارایی روش انعقاد الکت

همچنین راندمان هر چیدمان الکترودی از نظر مصرف انرژی الکتریکی محاسبه گردید و شرایط بهینه . مختلف از جریان آالینده ارزیابی گردید

 .مصرفی بررسی شدحذف سولفات از نظر ولتاژ، دبی و انرژی الکتریکی 

 
 

 ها مواد و روش .2
 

 مواد 2-1

در آب مقطر تهیه  (Na2So4)میلی گرم در لیتر با حل کردن مقدار معینی از نمک سولفات سدیم بدون آب  111نمونه فاضالب با غلظت سولفات معادل

از یکصدم نرمال و برای افزایش هدایت الکتریکی محلول (  HCl)و هیدروکلریک اسید (  NaOH)محلول هیدروکسید سدیم   pHبرای تنظیم . گردید

 NaCl  10/1 ها از شرکت تمام مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایش. نرمال استفاده گردیدMERCK کلیه آزمایشات با حداقل سه . آلمان تهیه شد

 .گیری گردیداندازه% 1حداکثر خطای آزمایشات . بار تکرار انجام پذیرفت

 

                                                                                                                                                    
1 kupich 



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 5311  شهریور  51و  51

 

 0

 های مورد استفاده روش 2-2

 

 روش کلی انجام آزمایش انعقاد الکتریکی 2-2-1

بافل های مورد استتفاده در مختزن راکتتور دارای    . سانتی متر و از جنس فومیزه استفاده شد 6*11*01برای انجام آزمایشات از یک راکتور پیوسته با ابعاد 

الکترودهتا  . تر تهیته شتد  سانتی م 11* 1/0الکترود های آلومینیومی از ورق هایی به ضخامت یک میلی متر با ابعاد . سانتی متر بوده است 1*  6*  6/1ابعاد 

برای تامین جریان الکترسیته مورد نظر از منبتع تغذیته قابتل برنامته ریتزی      . قبل از استفاده در راکتور با هیدروکلریک اسید و آب مقطر شستشو داده شدند

از پمپ پریستتالتیک  کشور تایوان و جهت ایجاد جریان پیوسته در محلول حاوی سولفات  GwINSTEKساخت شرکت  PST- 3201/3202مدل 

فاضتالب و دبتی ورودی متورد نظتر فاضتالب حتاوی ستولفات بصتورت           pHپس از تنظتیم  . استفاده شد  Sina- lab. Equipmentساخت شرکت 

. داده شتد  دقیقته فرصتت   01پس از انجام فرآیند انعقاد الکتریکی و خروج محلول از راکتور، به منظور ته نشینی لجن، متدت  . پیوسته وارد راکتور گردید

نتانومتر   401در طول موج  DR6000میکرومتر غلظت سولفات توسط دستگاه اسپکتروفتومتر 41/1پس از عبور دادن محلول رویی از فیلتر غشایی با قطر 

 .دهدنمای کلی راکتور ساخته شده برای آزمایشات جریان پیوسته را نشان می 1شکل . در محلول فیلتر شده اندازه گیری شد

 

 روش اعمال ولتاژمتغیر در الکترودها 2-2-2

 

اکتور پرداخته در این مرحله با توجه به شرایط مشابه در حالت ولتاژ ثابت به بررسی تاثیر آرایش الکترودی منقطع با ولتاژهای متفاوت در الکترودهای ر

با توجه به . مال شدبطوری که برای هرجفت الکترود از سمت ورودی به خروجی راکتور با استفاده از منبع تغذیه به الکترودها ولتاژهای متفاوت اع. شد

،  =V=  ،11،01،01V=  ،01،11،01V=  ،01،01،11V=  ،01،01،11V 11،01،01. حالت بصورت زیر میباشد 6ولتاژهای اعمال شده در ( 1)شکل 

01،11،01V=  

نشان دهنده غلظتت اولیته و    C0و   Ctدر این روابط . استفاده شده است( 0)و (1)جهت تعیین درصد حذف سولفات و مصرف انرژی الکتریکی از روابط 

 . باشد، می(h)زمان بهره برداری  t، (A)شدت جریان  I، ( v)ولتاژ  V، ( kwh)انرژی الکتریکی مصرفی  W، (mg/L)غلظت ثانویه محلول 

 

             
     

  
                                                                                                                                (5) 

                                                                                                                                                                                        
W= VIt                                                                                                                                                        (6) 

 

 

 

 
 

 طرح کلی راکتور مورد استفاده در آزمایشات  -1شکل 
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 نتایج و بحث .3

 

 ارزیابی تاثیر ولتاژ ثابت و متغیر در حذف سولفات 3-1

 
 ولتاژ ثابت  3-1-1

ولتاژهتای یکستان بترای هتر سته الکتترود       )برای دبی هتای مختلتف در ولتاژهتای ثابتت      ]10[ 1/1بهینه  pHمیزان حذف سولفات از محلول های آبی در 

را % 81ولتت بیشتترین میتزان حتذف      01همانطور که از نتایج قابل دریافتت استت در ولتتاژ برابتر بتا      . ولت بررسی گردید01و  01، 11( موجود در راکتور

و در . میلی لیتر بر دقیقه در هر سه ولتاژ دارای بیشتترین مقتدار استت     11حذف در دبی  همانطور که مشاهده می شود راندمان(. 0شکل )حاصل می گردد

میلتی   111میلی لیتر بتر دقیقته از    11ولت و دبی  01در ولتاژ همچنین میزان سولفات باقیمانده  .میلی لیتر بر دقیقه نمودار روند نزولی دارد 01و 01دبی های 

درواقع نتتایج نشتان داد کته افتزایش اختتالف پتانستیل الکتریکتی و افتزایش زمتان تمتاس            (.0شکل ) رم بر لیتر کاهش یافته استمیلی گ 61گرم برلیتر به 

دلیل این امر را میتوان اینطور بیان کرد که ولتاژ باالتر باعتث رهتا ستازی بیشتتر هیدروکستید      . باعث افزایش درصد حذف می گردد( کاهش دبی جریان)

 . لول و در نتیجه حذف بیشتر سولفات گردیده استآلومینیوم درمح

 

 
 (میلی گرم در لیتر 111، غلظت اولیه سولفات 1/1برابر با  pH) تاثیر تغییرات ولتاژ بر درصد حذف سولفات از محلول - 0شکل 
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 (میلی گرم در لیتر 111، غلظت اولیه 1/1برابر با  pH) تاثیر تغییرات ولتاژ بر مقدار سولفات باقیمانده در محلول -0شکل

 

 ولتاژ متغیر 3-1-2

 6در ایتن گتام   . پرداختته شتد  ( ولتاژهای متفاوت در هر الکترود موجتود در راکتتور  ) در این بخش به بررسی تاثیر آرایش الکترودی منقطع با ولتاژ متغیر 

به منظور امکان مقایسه نتتایج بدستت آمتده در ایتن مرحلته بتا نتتایج        . ودها بررسی گردیدولت در الکتر 01،01،11حالت آرایش متفاوت برای ولتاژهای 

نتتایج درصتد حتذف    . مشتابه در نظتر گرفتته شتد    ( 1/1برابتر بتا    pHمیلی گرم در لیتتر و   111غلظت ) مرحله ولتاژهای یکسان شرایط اولیه هر دو مرحله 

 .ارائه شده است 4سولفات در ولتاژهای متغیر در شکل 

 

 
 (میلی گرم در لیتر 111، غلظت اولیه سولفات 1/1برابر با  pH) تاثیر تغییرات ولتاژ متغیر بر درصد حذف سولفات از محلول - 4شکل 
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 (میلی گرم در لیتر 111، غلظت اولیه سولفات 1/1برابر با  pH) تاثیر تغییرات ولتاژ متغیر بر مقدار سولفات باقیمانده از محلول -1شکل 

 

 

، رانتدمان  mL/min 11بطوریکته در دبتی   . با افزایش ولتاژ الکترودها از سمت ورودی راکتور به سمت خروجی، راندمان حذف ستولفات افتزایش میابتد   

درصتتد در ولتتتاژ متغیتتر % 11بتته ( از ستتمت ورودی بتته خروجتتی راکتتتور)  V11،01،01ر معتتادل درصتتد در چیتتدمان ولتتتاژ متغیتت% 46ر حتتذف ستتولفات ا

11،01،V31 همچنین افزایش دبی از . میرسدmL/min 11   بتهmL/min 41    11،01در چیتدمان ولتتاژ،V01        باعتث کتاهش رانتدمان حتذف ستولفات بته

همچنین نتایج نشان داد که میتزان حتذف ستولفات در    . این امرتاثیر زمان ماند را در برقراری فرآیند انعقاد روشن میسازد. میگردد%  4/01به % 11ترتیب از 

میلتی گترم بتر     191و  111و میزان سولفات باقیمانده برابر با % 60و % 11بترتیب برابر با ( V01،01،11)و ( V01،11،01)منقطع با ولتاژهای متفاوت  آرایش

 . (1شکل)میباشدلیتر

 

 رریکی مصرفی در ولتاژ ثابت و متغیارزیابی میزان انرژی الکت 3-2

جتدول  )انجتام پتذیرفت   mg/L 111و غلظت اولیه آالینده معتادل   1/1برابر با  pHبررسی میزان انرژی الکتریکی مصرفی در ولتاژ ثابت و متغیر در شرایط 

 kwhبته   kwh 1/11میزان مصرف انترژی الکتریکتی از    mL/min 11در دبی  V 01به  V11از نتایج نشان داد که با افزایش ولتاژ ثابت در الکترودها (. 1

 kwh 01/119باعث کاهش میزان مصرف انترژی بته ترتیتب از     mL/min 41به  mL/min 11 ، افزایش دبی ازV01در ولتاژ ثابت . افزایش میابد 01/119

 .میگردد kwh 1/00به 

. تالف چندانی را نشتان نمیدهتد  در یک دبی ثابت، اخ( 1جدول)یر در الکترودها در حاالت مختلف صرف انرژی الکتریکی در ولتاژ متغمیزان م

ر الکترودها در حالت مشخص، باعث کاهش میزان مصرف انرژی الکتریکی گردیده است که ایتن امتر در ولتتاژ ثابتت     همچنین افزایش دبی در ولتاژ متغی

 .نیز مشاهده گردید

ر بتا ولتتاژ متغیت   ( kwh 01/119)الکترودهتا   در V01مقایسته میتزان مصترف انترژی در ولتتاژ ثابتت        mL/min11شایان ذکر میباشد که در دبتی  

، با توجه بته قیمتت بتاالی انترژی     %  11و % 81با میزان حذف سولفات به ترتیب ( kwh1/41)ولت از ورودی به خروجی راکتور د رالکترودها  01،01،11

 .الکتریکی، صرفه اقتصادی استفاده از آرایش الکترودی منقطع با ولتاژ متغییر را نشان میدهد

 
 (میلی گرم در لیتر 111، غلظت اولیه سولفات 1/1برابر با  pH) در آرایش الکترودی منقطع  *در ولتاژهای ثابت و متغیر kwh میزان انرژی الکتریکی مصرفی به -1جدول 

ولتتتتتتتتاژدر آرایتتتتتتتش 

 (V)الکترودی منقطع 

Q(mL/min) 
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 11 01 01 41 

11،11،11 100/11 08/1 01/0 41/0 

01،01،01 41 1/00 1/09 1/11 

01،01،01 01/119 18 8/46 1/00 

01،01،11 1/41 0/04 11 1/10 

11،01،01 41 1/00 1/19 0/14 

01،11،01 41 1/01 1/16 10 

01،11،01 4/40 09 18 11 

01،01،11 46 01 11/01 1/14 

11،01،01 00/10 0/04 10/10 01/10 
 .چپ، بیانگر چینش ولتاژ الکترودها از سمت ورودی به خروجی در راکتور میباشد ترتیب ولتاژهای مشخص شده در جدول از راست به* 

 

 

 گیرینتیجه .4

 
میتزان حتذف   . درمطالعه حاضر تاثیر ولتاژ ثابت و متغیر درالکترودهای منقطع در فرآیند انعقاد الکتریکی جهت حذف سولفات مورد بررسی قترار گرفتت  

 mL/min11و دبتی   V01ثابتبا توجه به نتایج در ولتاژ . بررسی گردید 1/1برابر با  pH و( mL/min 41 01، 01.11)سولفات در ولتاژ ثابت در دبی های 

با استفاده از نتایج ولتاژهای  یکسان، به بررسی آرایش الکترودی با ولتاژهتای متفتاوت بترای هتر     . بدست آمد% 81بیشترین درصد حذف سولفات برابر با 

به منظتور امکتان مقایسته نتتایج بدستت آمتده در ایتن        . حالت آرایش ولتاژ در الکترودها آزمایشات انجام شد 6در این گام با  .جفت الکترود پرداخته شد

در %( 11)نتایج نشان داد که در ولتاژ متغیر حداکثر میزان حذف . مرحله با نتایج مرحله ولتاژهای یکسان شرایط اولیه هر دو مرحله مشابه در نظر گرفته شد

همچنین نتتایج نشتان داد کته در    . ولت از سمت ورودی به خروجی راکتور میباشد 01،01،11ر با ولتاژ متغی mL/min 11یش الکترودی منقطع در دبی آرا

 میلتی لیتتر بتر    11ولتت در دبتی    01درصورتی که مصرف انرژی در ولتتاژ ثابتت   . است kwh 1/41آرایش مذکور میزان انرژی الکتریکی مصرفی برابر با 

با توجه به محاسبه میزان برق مصرفی و اهمیت انرژی مصرفی از نظر ارزیابی بازده فرآیند، آرایش منقطع با ولتاژ متغیتر  . است  kwh 01/119دقیقه برابر با 

 .محسوب میگردد بطور کلی فرآیند انعقاد الکتریکی، روشی موثر و مطلوب جهت حذف سولفات از محلول آبی. دارای صرفه اقتصادی بیشتری می باشد
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