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بررسی کارایی پوست حلزون به عنوان كمك منعقد كننده در حذف كدورت از محیط های
آبی با استفاده از فرايند الكتروكواگوالسيون با الكترود آلومینیوم
قربان عسگری ،1عادل احمدزاده ،2جمال مهرعلی پور
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 .1اﺳــﺘﺎدﯾﺎر ،ﻣﺮﮐــﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﻋﻮاﻣــﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﻣﻮﺛــﺮ ﺑﺮﺳـﻼﻣﺖ ،ﮔــﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ
ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﻣﺤﯿــﻂ ،داﻧﺸــﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ،داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠــﻮم ﭘﺰﺷــﮑﻰ ﻫﻤــﺪ ان
 .2ﮐﺎرﺷــﻨﺎس ارﺷــﺪ ﮔــﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﻣﺤﯿــﻂ ،داﻧﺸــﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷــﺖ داﻧﺸــﮕﺎه
ﻋﻠــﻮم ﭘﺰﺷــﮑﻰ ﻫﻤــﺪان ،ﻫﻤــﺪان ،اﯾــﺮ ان
 .3داﻧﺸــﺠﻮى ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﻰ ارﺷــﺪ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﻣﺤﯿﻂ ،داﻧﺸــﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷــﺖ
داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠــﻮم ﭘﺰﺷــﮑﻰ ﻫﻤــﺪان ،ﻫﻤــﺪان ،اﯾﺮان
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1392/09/18 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ1393/04/18 :

چکیده
مقدمــه :از آنجاییکــه کــدورت هــای فصلــی بــه عنــوان یکــی از چالــش هــای مهــم در تامیــن آب آشــامیدنی محســوب مــی
شــود بنابرایــن اتخــاذ روشــی مناســب جهــت رســاندن کــدورت بــه حــد اســتاندارد تعییــن شــده ،امــری ضروریســت .ايــن
مطالعــه بــا هــدف تعييــن تاثیــر پوســت حلــزون ( )Snail Shellبعنــوان كمــك منعقــد كننــده در حــذف كــدورت از محیــط
هــای آبــی بــا اســتفاده از فراينــد الكتروكواگوالســيون بــا الكتــرود آلومینیــوم انجــام گرفــت.
روش کار :ایــن مطالعــه تجربــي ،در مقيــاس آزمايشــگاهي انجــام گرفــت .پايلــوت مــورد اســتفاده يــك محفظــه واکنــش بــه
حجــم  1ليتــر حــاوي  4الكتــرود آلومينيومــي بــه فاصلــه  2ســانتی متــر از هــم بودنــد کــه به-صــورت يــك در ميــان بعنــوان
کاتــد و آنــد بــه منبــع تامیــن کننــده جريــان بــرق مســتقيم متصــل بودنــد .در ایــن مطالعــه تاثیــر پارامترهــای (،pH )6-9
غلظــت اولیــه کــدورت (“ ،)200 -800 NTU” Nephlometry Turbidity Unitزمــان واکنــش ( 10- 30دقیقــه) ،غلظــت
 0/5 -4/5( SSمیلــی گــرم در لیتــر) و اختــاف پتانســیل ( 10-40ولــت) مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.
یافتــه هــا :یافتــه هــا نشــان داد کــه بهتریــن کارایــی حــذف کــدورت در شــرایط pHبرابــر  ،8زمــان واکنــش  30دقیقــه،
اختــاف پتانســیل  40ولــت ،دوز کمــک منعقدکننــده  2 SSمیلــی گــرم بــر لیتــر و غلظــت کــدورت 200 NTUبدســت آمــد.
نتیجــه گیــری :نتایــج حاکــی از آنســت کــه فراینــد الکتروکواگوالســیون بــا الکترودهــای آلومینیــوم کارایــی مناســبی در
حــذف کــدورت در غلظــت هــای بــاال دارا مــی باشــد .و همچنیــن مــی تــوان از کمــک منعقدکننــده پوســت حلــزون بــه عنــوان
یــک گزینــه پیــش رو در جهــت بهبــود عملکــرد فراینــد الکتروکواگوالســیون در حــذف کــدورت مــورد اســتفاده قــرار داد.
واژه ﻫﺎى ﮐﻠﯿﺪى :اﻟﮑﺘﺮوﮐﻮاگوﻻسیون ،ﭘﻮﺳﺖ ﺣﻠﺰون ،ﮐﺪورت ،ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎى آﺑﻰ
مقدمه
حفاظــت از محیــط زیســت بــرای نســل هــای کنونــی و
آینــده امــری ضــروری و اجتنــاب ناپذیــر اســت و بحــران
آلودگــی هــای محیــط زیســتی بــه چالــش و موضــوع جهانی
تبدیــل شــده اســت حفــظ منابــع موجــود و اســتفاده بهینــه
از ایــن منابــع یکــی از اهــداف مهــم تلقــی مــی شــود (.)1
از منابــع مختلــف تامیــن آب ،منابــع ســطحي بــه عنــوان
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یكــي از گزينــه هــاي اصلــی تاميــن آب مصرفــی در جوامــع
مختلــف مطــرح مــی باشــد .حضور مــواد معلــق نظيــر ذرات
شــن و ماســه ،باكتــري هــا و جلبــك هــا ،مــواد آلــي و
غیــره در ایــن منابــع محتمــل بــوده و مشــكالتي از قبيــل
بــاال رفتــن كــدورت و افزايــش رنــگ را بــه همــراه دارد (.)2
بــه منظــور اســتفاده از ايــن منابــع آبــي جهــت مصــارف
گوناگــون از جملــه شــرب ،لــزوم انجــام فراينــد متــداول
تصفيــه آب بــا افــزودن عوامــل ناپايــدار كننده عوامــل ايجاد
كننــده كــدورت (مــواد منعقــد كننــده) بــه منظــور حــذف

بررسی کارایی پوست حلزون در حذف کدورت...

قربان عسگری و همکاران

آنهــا در آب ضروريســت .مقاديــر كــدورت در آب هــاي
ســطحي دارای مقــادی مختلــف بــوده و در هنــگام بارندگــی
و طغيــان رودخانــه باعــث مــی شــود مقادیــر کــدورت در
منابــع آب هــای ســطحی ماننــد مخــازن تامین آب و ســدها
بــه بيــش از ( NTU 1500واحــد کــدورت نفلومتــری) نیــز
برســد ( .)3ايــن در حاليســت كــه اغلــب تصفيــه خانــه
هــاي آب بــراي حــذف كدورت-هــاي پاییــن در آب ورودی
طراحــي شــده انــد و در صــورت مواجهــه بــا كــدورت بــاالي
آب ورودي بــه تصفيــه خانــه ،كارایــي واحدهــاي متــداول
بــه شــدت كاهــش مــي يابــد و مقــدار کــدورت در آب
خروجــی ایــن واحدهــا باالتــر ار حــد اســتاندارد تعییــن
شــده خواهــد بــود ( .)4لــذا در ايــن شــرايط لــزوم انجــام
فرايندهــای تصفیــه خــاص از جملــه اســتفاده از حوضچــه
هــاي تــه نشــيني اوليــه و صافــي هــاي شــني درشــت دانه و
همچنیــن اســتفاده از روش هــای جدیــد در حــذف کــدورت
بــاال ،ضــروری اســت .یکــی از روش هــای در دســترس و بــا
هزینــه نســبتا پاییــن بــرای حــذف کــدورت از محیــط هــای
آبــی فراینــد الکتروکواگوالســیون مــی باشــد .ایــن روش
یــک روش موفــق در حــذف رنــگ ،آالینــده هــای آلــی،
فلــزات ســنگین( COD،اکســیژن مــورد نیــاز شــیمیایی)،
نیتــرات و غیــره از محیــط هــای آبــی و فاضــاب مــی باشــد
(.)5
ایــن فراینــد بــرای ناپایــدار کــردن ذرات سوسپانســیون،
معلــق و آالینــده هــای محلــول مــی باشــد .در ایــن فراینــد
از جریــان الکتریســته بــرای پیــش بــرد تصفیــه اســتفاده
مــی شــود .الکتروکواگوالســیون از صفحــات جفــت شــده
فلــزی تشــکیل شــده اســت کــه طبــق اصــول الکتروشــیمی
آنــد بعنــوان اکســید کننــده و کاتــد بعنــوان احیــا کننــده
عمــل مــی کننــد .صفحــات رســانای فلــزی بعنــوان
الکتــرود قربانــی بــکار مــی رونــد و ممکــن اســت کاتــد و
آنــد از یــک جنــس یــا از جنــس هــای مختلــف باشــند.
در الکتروکواگوالســیون توســط فراینــد الکتروشــیمیایی
عواملــی ماننــد یــون هــای آهــن و آلومنیــوم تولیــد مــی
شــود کــه باعــث خنثــی شــدن بــار الکتریکــی آالینــده
هــا و ذرات کلوییــدی و حــذف آنهــا مــی شــود .از مزایــای
ایــن فراینــد مــی تــوان بــه حجــم کــم لجــن تولیــدی ،عــدم
نیــاز بــه مــواد شــیمیایی ،نیــاز بــه فضــای کوچــک ،هزینــه
ســرمایه گــذاری انــدک و کاربــرد راحــت آن اشــاره نمــود.
فراینــد الکتروکواگوالســیون شــامل انعقــاد ،لختــه ســازی و
تــه نشــینی مــی باشــد .مکانیســم ناپایدارســازی در ایــن
فراینــد شــامل فشــردگی الیــه دوبــل الکتریکــی  ،جــذب ،
خنثــی کــردن شــارژ ،بــه دام انداختــن در رســوبات و پــل
زنــی بیــن ذرات مــی باشــد ( .)9-6اســتفاده از فنــاوري
فــوق بدليــل عــدم اســتفاده از مــواد شــيميایي ،بــاال بــودن
عمــر واحدهــاي مــورد اســتفاده ،راهبــري و نگهــداري
آســان ،توليــد لجــن كمتــر و كاهــش هزينــه هــا در مقايســه
بــا فراينــد هــاي متــداول تصفيــه آب بيشــتر مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت ( .)10از طرفــي اســتفاده از مــواد
كمــك منعقــد كننــده نظيــر تركيباتــی مثــل کیتــوزان،
پلــي الكتروليــت هــا و آهــك بــه منظــور تســريع در فراينــد
انعقــاد همــواره مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت (.)12 ,11

در ايــن ميــان اســتفاده از تركيبــات بــا منشــاء معدنــی
بيشــترين مــوارد اســتفاده را داشــته انــد .در بيــن تركيبــات
معدنــی مــوارد اســتفاده از پوســت حلــزون ( )SSبــه عنــوان
كمــك منعقــد كننــده در فراينــد تصفيــه بــه عنــوان کمــک
منعقــد کننــده مشــاهده نشــده اســت .انتخــاب ایــن مــاده
از جنبــه هــای گوناگــون دارای اهمیــت اســت .نخســت
بایــد اشــاره کــرد کــه برخــی از گونــه هــای حلــزون
ماننــد خانــواده لمینــه ایــده بعنــوان میزبــان حدواســط
مراحــل نــوزادی تروماتودهــای دی ژنــه آ مطــرح اســت و
بــا حــذف حلــزون هــا از محیــط مــی تــوان تــا حــدودی
باعــث نابــودی ســیکل رشــد تروماتودهــا گردیــد .همچنیــن
در برخــی از کشــورها ماننــد کشــورهای شــرقی آســیا
از حلــزون در رژیــم غذایــی خــود اســتفاده مــی کننــد
بنابرایــن مــی تــوان از پوســته حلــزون بعنــوان زایــدات نــام
بــرد کــه بــه آســانی و بــا هزینــه ی کــم بدســت مــی آیــد.
طبــق مطالعــات صــورت گرفتــه بخــش عمــده ای ســاختار
پوســته حلــزون از کلســیم تشــکیل شــده اســت بنابرایــن
انتظــار مــی رود بتــوان از ایــن ترکیــب بــه عنــوان کمــک
منعقــد کننــده اســتفاده نمــود.
هــدف از ایــن مطالعــه تعييــن تاثیــر  SSبعنــوان كمــك
منعقــد كننــده در حــذف كــدورت از محیــط هــای آبــی
بــا اســتفاده از فراينــد الكتروكواگوالســيون بــا الكتــرود
آلومینیــوم بــود.
روش کار
مطالعــه مــورد نظــر یــک مطالعــه تجربــی اســت کــه بــا
هــدف بررســی كارایــي تاثيــر  SSبــه عنــوان كمــك منعقــد
كننــده در فراينــد الكتروكواگوالســيون در حــذف كــدورت
از محیطهــای آبــی در آزمایشــگاه شــیمی گــروه مهندســی
بهداشــت محیــط دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم
پزشــکی همــدان در ســال  1392انجــام گرفــت .در ایــن
مطالعــه تاثیــر پارامترهــای مختلــف از جملــه  ،pHمــدت
زمــان واکنــش ،مقــدار ولتــاژ جریــان ورودی ،دوز کمــک
منعقدکننــده ،غلظــت اولیــه کــدورت مــورد مطالعــه و
بررســی قــرار گرفــت.
بــه منظــور انجــام ایــن پژوهــش از یــک راکتــور در مقیــاس
پایلــوت اســتفاده شــد .پایلــوت مــورد نظــر از جنــس
پالکســی گالس بــا حجــم  1لیتــر بــود .تعــداد  4الکتــرود
از جنــس آلومینیــوم بــه ابعــاد  2 ×15ســانتی متــر و بــه
ضخامــت  2میلــی متــر کــه بــه فاصلــه  2ســانتی متــر از
هــم در داخــل محفظــه تعبیــه شــد .تعــداد  2الکتــرود بــه
عنــوان کاتــد و تعــداد  2الکتــرود بــه عنــوان آنــد بصــورت
یــک در میــان بــه دســتگاه تامیــن کننــده جریــان مســتقیم
الکتریســته متصــل بودنــد .دســتگاه مــورد اســتفاده قابلیــت
تولیــد جریــان الکتریســته در محــدوده ی  40-10ولــت را
دارد .ابتــدا محلــول هــای مــورد اســتفاده در مطالعه ســاخته
شــد .بدیــن منظــور ابتــدا بــرای ســاخت کــدورت مــادر
مقــدار مشــخصی از خــاک رس را بــا اســتفاده از الــک مــش
 60دانــه بنــدی کــرده و بــه درون ظرفــی بــه حجــم 5
لیتــر انتقــال داده شــد و بــا آب شــهری بــه حجــم رســانده
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مجله علمی پژوهان
شد و بطـــور کـــامل عمـل همـزنی تا حــــل شــدن تمامی
خــاک رس انجــام گرفــت .پــس از اختصــاص  30دقیقــه
بــرای تــه نشــینی محلــول ،از مایــع رویــی ظــرف نمونــه
بــرداری شــد و مقــدار کــدورت بــر حســب  NTUتوســط
دســتگاه توربدیمتــر مــدل A 2100ســاخت شــرکت
 HACHآلمــان و بــر اســاس اســتانداردهای موجــود جهــت
تعییــن میــزان کــدورت ،تعییــن گردیــد و ایــن کــدورت
بعنــوان کــدورت مــادر در نظــر گرفتــه شــد .همچنیــن
بــرای تعییــن کــدورت در تمامــی مراحــل مطالعــه از ایــن
روش اســتفاده شــد .ســپس کــدورت هــای مــورد نیــاز در
ایــن مطالعــه تهیــه شــد.
پوســته حلــزون بــکار بــرده شــده در ایــن تحقیــق بعنــوان
کمــک منعقــد کننــده از منطقــه آواجیــق واقــع در اســتان
آذربایجــان غربــی جمــع-آوری شــد .پوســته هــای مــورد
نظــر ابتــدا بــا آب شــهری و ســپس بــا آب مقطــر شستشــو
داده شــدند .ســپس بــه داخــل آون منتقــل شــدند تــا
بطــور کامــل خشــک گردنــد .و در نهایــت پوســته هــای
تمیــز و خشــک شــده در داخــل هــاون چینــی خــرد شــد
و توســط الکهــای مــش  80 -70دانــه بنــدی شــدند و بــه
عنــوان کمــک منعقــد کننــده ،مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
همچنیــن مشــخصات ســاختار ظاهــري بــا میکروســکوپ
الکترونــی روبشــی مجهــز بــه  EDXشــرکت فیلیپــس
تعييــن شــد کــه در بخــش نتایــج ارایــه شــده اســت.
یافته ها

تعیین ساختار پوست حلزون

تعییــن ســاختار کمــک منعقــد کننــده مــورد اســتفاده ،از
مهمتریــن مســائلی اســت کــه بایســتی مــورد توجــه قــرار
گیــرد .نتایــج حاصــل از  EDAXشــامل شناســایی اجــزای
کلســیم بــه مقــدار  ،97/02ســیلیس بــه مقــدار ،1/38
منیزیــم بــه مقــدار  0/41و ســایر ترکیبــات بــه مقــدار
 1/19درصــد بــود .همانطــوری کــه مشــخص اســت بررســی
ســاختار ایــن مــاده بیانگــر ایــن موضــوع اســت قســمت
عمــده ایــن مــاده را کلســیم تشــکیل شــده اســت.
تعییــن تاثیــر  pHبــر حــذف کــدورت در فراینــد
الکتروکواگوالســیون

در ایــن مرحلــه جهــت تعییــن تاثیــر  pHمحیــط بــر
کارایــی فراینــد الکتروکواگوالســیون نمونــه هــای مــورد
نظــر در شــرایط ثابــت در نظــر گرفتــه شــد و  pHمحیــط
در محــدوده ی ( )9-6مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ایــن
مرحلــه میــزان کــدورت نمونــه  ،200 NTUولتــاژ 40
ولــت و دوز کمــک منعقــد کننــده برابــر  2میلــی گــرم در
لیتــر در نظــر گرفتــه شــد .در ادامــه در فواصــل زمانــی
 10دقیقــه تــا ثابــت شــدن راندمــان حــذف کــدورت ،از
داخــل راکتــور نمونــه بــرداری صــورت گرفــت و در نهایــت
غلظــت باقیمانــده کــدورت تعییــن شــد .نمــودار  1بیانگــر
نتایــج حاصــل از تاثیــر  pHبــر کارایــی فراینــد مذکــور
در حــذف کــدورت مــی باشــد .همانطــور کــه مشــاهده
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مــی شــود  pHبهینــه در حــذف کــدورت توســط فراینــد
الکتروکواگوالســیون همــراه بــا کمــک منعقــد کننــده SS
برابــر بــا  8بدســت آمــد کــه در ایــن  pHراندمــان حــذف
حــدود  %99تعییــن شــد.

نمــودار  :1تاثیــر تغییــرات  pHبــر حــذف کــدورت بــا
اســتفاده از فراینــد الکتروکواگوالســیون بــا کمــک منعقــد
کننــده ( SSغلظــت کــدورت ورودی  ،NTU200ولتــاژ 40
ولــت و دوز کمــک منعقــد کننــده  2میلــی گــرم در لیتــر)

تعییــن تاثیــر تغییــرات ولتــاژ بــر کارایــی فراینــد
الکتروکواگوالســیون

پــس از تعییــن  pHبهینه در مرحله نخســت ،تاثیر تغییرات
ولتــاژ ورودی بــر کارایــی فراینــد الکتروکواگوالســیون در
محــدوده ی ( 40-10ولــت) مــورد بررســی قــرار گرفــت .در
ایــن مرحلــه میــزان کــدورت انتخابــی نمونــه ،NTU200
دوز کمــک منعقــد کننــده برابــر  2میلــی گــرم در لیتــر و
 pHمحیــط بهینــه ( pH=)8در نظــر گرفتــه شــد .در ادامــه
در فواصــل زمانــی تعییــن شــده از داخــل محفظــه واکنــش
نمونــه بــرداری صــورت گرفــت و غلظــت باقیمانــده کــدورت
تعییــن گردیــد و در نهایــت تاثیــر تغییــرات ولتــاژ مشــخص
گردیــد .در ایــن مرحلــه ولتــاژ بهینــه  40ولــت تعییــن شــد
و در مراحــل بعــد مطالعــه از ایــن ولتــاژ اســتفاده شــد.
همانگونــه کــه نمــودار  2نشــان مــی دهــد راندمــان حــذف
کــدورت در ولتــاژ  40در مــدت زمــان  30دقیقــه  99درصد
بدســت آمــده اســت.

نمــودار  :2تاثیــر تغییــرات ولتــاژ بــر حــذف کــدورت بــا اســتفاده
از فراینــد الکتروکواگوالســیون بــا کمــک منعقــد کننــده SS
 ،200 NTUدوز کمــک
( ،8=pHکــدورت
منعقــد کننــده  2میلــی گــرم در لیتــر)
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قربان عسگری و همکاران

بررسی کارایی پوست حلزون در حذف کدورت...
تعییــن تاثیــر تغییــرات دوز کمــک منعقــد کننــده بــر
کارایــی فراینــد الکتروکواگوالســیون

در ایــن مرحلــه پــس از تعییــن  pHبهینــه محیــط و ولتــاژ
بهینــه ،تاثیــر تغییــرات دوز کمــک منعقــد کننــده  SSمورد
بررســی قــرار گرفــت .در ایــن مرحلــه میــزان کــدورت اولیــه
 pH ،200 NTUبرابــر  ،8ولتــاژ برابــر  40و دوز کمــک
منعقــد کننــده در محــدوده ی ( 4/5-0/5میلــی گــرم در
لیتــر) در نظــر گرفتــه شــد .نتایــج بدســت آمــده در ایــن
مرحلــه در نمــودار  3نشــان داده شــده اســت .همانطــور کــه
در شــکل مــورد نظــر قابــل مشــاهده اســت راندمــان حــذف
کــدورت بــا تغییــر دوز کمــک منعقــد کننــده تغییــر یافتــه
اســت و در نهایــت دوز  2میلــی گــرم بــر لیتــر بعنــوان حــد
بهینــه اســتفاده از کمــک منعقــد کننــده  SSتعییــن شــد.
در ایــن حالــت راندمــان فراینــد مذکــر  99درصــد اســت.

نمــودار  :3تاثیــر تغییــرات دوز  SSبــر حــذف کــدورت بــا اســتفاده
از فراینــد الکتروکواگوالســیون بــا کمــک منعقــد کننــده SS
( ،pH=8ولتــاژ برابــر  40ولــت ،کــدورت اولیــه )200 NTU

 %97/78بــه  %92/3کاهــش یافــت.
تعییــن تاثیــر حضــور و عــدم حضــور کمــک منعقد
کننــده  SSبــر کارایی فراینــد الکتروکواگوالســیون
در ایــن مرحلــه پــس از بدســت آمــدن شــرایط بهینــه
حــذف کــدورت توســط فراینــد الکتروکواگوالســیون همــراه
بــا کمــک منعقــد کننــده  ، SSآزمایشــات حــذف کــدورت
توســط فراینــد الکتروکواگوالســیون بــدون کمــک منعقــد
کننــده  SSانجــام گرفــت کــه نتایــج حاصــل از ایــن
آزمایشــات در نمــودار  5نمایــش داده شــده اســت.

نمــودار  :3تاثیــر تغییــرات دوز  SSبــر حــذف کــدورت بــا اســتفاده
از فراینــد الکتروکواگوالســیون بــا کمــک منعقــد کننــده SS
( ،pH=8ولتــاژ برابــر  40ولــت ،کــدورت اولیــه )200 NTU

تعییــن تاثیــر غلظــت اولیــه کــدورت بــر کارایــی فرایند
الکتروکواگوالسیون

در ایــن مرحلــه ،پــس از تعییــن تاثیــر  ، pHولتــاژ و دوز
کمــک منعقــد کننــده و تعییــن حالــت بهینــه آنهــا ،تاثیــر
غلظــت هــای مختلــف کــدورت ورودی بــه محفظــه واکنــش
مــورد بررســی شــد .محــدوده ی کــدورت انتخابــی ، 200
 600 ،400و  800NTUبــود .در ایــن بخــش از مطالعــه
 pHمحیــط برابــر  ،8ولتــاژ برابــر  40ولــت و دوز کمــک
منعقــد کننــده برابــر  2میلــی گــرم در لیتــر در نظــر گرفتــه
شــد .نمــودار  4نتایــج حاصــل از تاثیــر کــدورت اولیــه بــر
فراینــد مذکــور را نشــان مــی دهــد .همانطــوری کــه در
شــکل مشــاهده مــی گــردد بــا افزایــش مقــدار کــدورت
راندمــان حــذف کــدورت کاهــش یافتــه اســت .بطوریکــه
بــا افزایــش مقــدار کــدورت از  200 NTUبــه 800 NTU
راندمــان حــذف کــدورت در زمــان  10دقیقــه بــه ترتیــب از

نمــودار  : 5حــذف کــدورت توســط فراینــد الکتروکواگوالســیون
در شــرایط بهینــه بــا و بــدون کمــک منعقــد کننــده
 ( SSکــدورت  ،pH 8 ،200 NTUدوز کمــک منعقــد
کننــده  2میلــی گــرم در لیتــر و ولتــاژ  40ولــت)

بحث
 pHمحیــط یکــی از فاکتورهــای اصلــی و تاثیــر گــذار بــر
فرایندهــای مختلــف از جملــه فراینــد هــای الکتروشــیمیایی
اســت .در ایــن مطالعــه نیــز تاثیــر تغییــر  pHمحیــط
بــر کارایــی فراینــد مــورد بررســی قــرار گرفــت و نتایــج
آن در نمــودار  1نشــان داده شــد .نتایــج بیانگــر ایــن
موضــوع اســت کــه کارایــی حــذف کــدورت توســط فراینــد
الکتروکواگوالســیون همــراه بــا کمــک منعقدکننــده SS
تحــت تاثیــر  pHمحیــط اســت و بــا تغییــر  pHمحیــط
ایــن کارایــی دســتخوش تغییــرات قــرار مــی گیــرد .در ایــن
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مطالعــه بهتریــن راندمــان حــذف کــدورت در  pHبرابــر
 8حاصــل شــده اســت کــه حــدود  99درصــد بــود .در
 pHپاییــن تــر از  4گونــه هــای غالــب کاتیونــی بصــورت
 Al3+و  Al(OH(2+مــی باشــند .در محــدوده  pHبیــن
 4تــا  9یونهــای  Al3+و  OH-در اثــر واکنــش الکترودهــا
تولیــد مــی گــردد و ایــن یــون هــا بــه شــکل گونــه هــای
منومریــک همچــون  Al(OH(2+و  AlOH2+و همچنیــن
بــه شــکل گونــه هــای پلیمریــک از قبیــل Al7(OH(174+
 AL13(OH)345+، AL6(OH(153+،بــوده و در نهایــت از
طریــق ســینیتیک هــای پلیمریزاســیون /ترســیب تبدیــل به
ترکیــب غیرقابــل حــل ( Al(OH)3(Sمــی گردنــد .هنگامــی
کــه  pHبیشــتر از  10باشــد غلظــت آنیــون  Al(OH)4-در
مقایســه بــا ( Al(OH)3(sافزایــش مــی یابــد .بطــور کلــی
دو مکانیســمی کــه مــی تــوان متصــور بــود شــامل ترســیب
و جــذب ســطحی اســت کــه ترســیب در  pHکمتــر از 4
و جــذب ســطحی در  pHهــای باالتــر اتفــاق مــی افتــد.
جــذب ممکــن اســت بــر روی  Al(OH)4-و Al(OH)3
صــورت بگیــرد کــه وابســته بــه ســاختار شــیمیایی آالینــده
دارد ( .)13تشــکیل ( Al(OH)3(sدر محــدوده  pHبیــن -9
 4صــورت مــی گیــرد کــه  pHبدســت آمــده در مطالعــه
حاضــر نیــز در ایــن محــدوده قــرار دارد .در مطالعــه ای
کــه  Merzoukو همــکاران در ســال  2009بــر روی حــذف
کــدورت توســط فراینــد الکتروکواگوالســیون انجــام دادنــد.
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــا افزایــش  pHراندمــان
حــذف کــدورت افزایــش یافتــه و بعــد از  pHبرابــر بــا 8
راندمــان ســیر نزولــی را نشــان داد .آنهــا در مطالعــه خــود
 pHرا در مقادیــر  4 -10مــورد بررســی قــرار داده بودنــد و
در  pHبرابــر بــا  8بــه بهتریــن راندمــان دســت یافتــه بودند
( .)13نمــودار  2تاثیــر تغییــرات ولتــاژ بــر روی راندمــان
حــذف کــدورت توســط فراینــد الکتروکواگوالســیون همــراه
بــا کمــک منعقدکننــده  SSرا نشــان مــی دهــد .بــا توجــه
بــه ایــن شــکل راندمــان حــذف بــا تغییــرات ولتــاژ نســبت
مســتقیم دارد و بــا افزایــش ولتــاژ راندمــان هــم افزایــش
یافتــه اســت .در مطالعــه حاضــر ولتــاژ معــادل  40ولــت در
مــدت زمــان  30دقیقــه ،باالتریــن میــزان حــذف کــدورت
را نشــان داد .بــا افزایــش ولتــاژ جریــان اعمــال شــده در
فراینــد الکتروکواگوالســیون ،راندمــان حــذف کــدورت
افزایــش یافتــه اســت کــه دلیــل افزایــش راندمــان را مــی
تــوان تحــت تأثیــر واکنــش هایــی کــه ضمــن انجــام فراینــد
در کاتــد وآنــد بــه وقــوع مــی پیونــدد تفســیر نمــود .بدیــن
صــورت در حالــت احیــاء آب یــون هــای هیدروکســید تولید
شــده در کاتــد در واکنــش با یــون هــای آلومینیــوم تولیدی
در آنــد ،تولیــد سوسپانســیون هیدروکســید آلومینیــوم
نمــوده کــه مــی توانــد از طریــق مکانیســم هــای جــذب
ســطحی یــا ضمــن تــه نشــینی لختــه هــا ،کــدورت توســط
مکانیســم فیزیکــی جــاروب کــردن حــذف مــی شــود و
همچنیــن ســطح لختــه هــای هیدروکســید هــای تولیــدی
بــا جــذب ترکیبــات محلــول و کلوییــدی ســبب بــه دام
انداختــن ایــن ترکیبــات و حــذف آن هــا از محیــط هــای
آبــی بــه طریــق رســوبدهی مــی شــود (.)14
 Gülsün Kılıçو همــکاران در ســال  ،2009عملکــرد

کواگوالســیون و الکتروکواگوالســیون را در حــذف کــدورت
مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .نتایــج مطالعــه ایــن محققیــن
بــه ایــن صــورت بــود کــه بــا افزایــش ولتــاژ کارایــی حــذف
کــدورت نیــز افزایــش یافتــه اســت کــه بــا نتایــج بدســت
آمــده در مطالعــه حاضــر همخوانــی دارد ( .)15تاثیــر
کمــک منعقــد کننــده  SSبــر کارایــی حــذف کــدورت در
نمودار  3نشــان داده شــده اســت .نتایج بدســت آمده نشــان
مــی دهــد کــه بــا افــزودن  SSبعنــوان کمــک منعقدکننــده
کارایــی فراینــد الکتروکواگوالســیون در حــذف کــدورت تــا
حــدودی تغییــر نمــوده اســت .بطوریکــه بــا افزایــش دوز
کمــک منعقدکننــده از  0/5تــا  4/5میلــی گــرم بــر لیتــر
بعــد از مــدت زمــان  30دقیقــه واکنــش کارایــی فراینــد در
حــذف کــدورت بــه ترتیــب از  % 99/3بــه  % 99/12رســیده
اســت .بــا توجــه بــه نزدیکــی مقادیــر راندمــان بدســت آمــده
و همچنیــن مســائل اقتصــادی دوز کمــک منعقــد کننــده
 2میلــی گــرم بــر لیتــر بعنــوان دوز بهینــه انتخــاب مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت .علــت افزایــش کارایــی فراینــد را
مــی تــوان بدیــن صــورت تفســیر نمــود ،کــه ســطح ویــژه
بــاال ،انــدازه ذرات و همچنیــن جــذب بخشــی از کــدورت
بــر ســطح پوســته حلــزون تحــت واکنــش جــذب باعــث
افزایــش راندمــان فراینــد شــده اســت از ســوی دیگــر بــا
افزیــش زمــان مانــد واکنــش فرصــت کافــی جهــت جــذب
کــدورت بــر روی ســطح پوســته حلــزون فراهــم مــی شــود
و در نتیجــه ســبب حــذف بیشــتر کــدورت از محیــط آبــی
مــی شــود Oladoja .و همــکاران در ســال  ،2009از Snail
 Shellبعنــوان یــک کمــک منعقدکننــده در حــذف رنــگ
بــازی ماالشــیت ســبز بــا اســتفاده از روش ترســیب بــا آلــوم
اســتفاده کردنــد .ایــن محققیــن غلظــت هــای مختلــف
کمــک منعقدکننــده ( 50 ،20 ،10 ،5و  100میلــی گــرم
بــر لیتــر) را در یــک غلظــت ثابــت آلــوم مــورد مطالعــه
قــرار دادنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــا افزایــش
غلظــت کمــک منعقدکننــده راندمــان حــذف ماالشــیت
ســبز افزایــش مــی یابــد ( .)16از دیگــر پارامترهــای مــورد
مطالعــه در ایــن پژوهــش غلظــت اولیــه کــدورت ورودی بــه
محفظــه واکنــش اســت .نتایــج بدســت آمــده نشــان داد
کــه غلظــت اولیــه کــدورت مــی توانــد کارایــی فراینــد را
تحــت تاثیــر قــرار دهــد .همانطــور کــه در نمــودار  4قابــل
مشــاهده اســت ،راندمــان حــذف در ولتــاژ  40ولــت ،زمــان
تمــاس 10دقیقــه ،دوز کمــک منعقدکننــده  2میلــی گــرم
بــر لیتــر و مقــدار اولیــه کــدورت برابــر بــا 200 NTU
در حــدود  %97/78بــوده ،در حالــی کــه راندمــان حــذف
در همیــن شــرایط بــرای مقــدار اولیــه کــدورت برابــر بــا
 800 NTUدر حــدود  %92/3بدســت آمــد .در حالــت
کلــی راندمــان حــذف کــدورت بــا افزایــش غلظــت اولیــه
کــدورت رابطــه عکــس دارد و در غلظــت هــای بــاال کارایــی
فراینــد کاهــش مــی یابــد .نتایــج بدســت آمــده مبیــن ایــن
مطلــب اســت کــه در غلظــت هــای بــاالی آالینــده بــه ولتــاژ
بــاال و زمــان طوالنــی جهــت دســتیابی بــه راندمــان هــای
باالتــر نیــاز هســت .همانگونــه کــه اشــاره شــد اکسیدســیون
الکترودهــای آلومینیــوم باعــث آزاد شــدن یــون هــای ســه
ظرفیتــی آلومینیــوم( )Al3+شــده و در اثــر هیدرولیــز
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یـون های آلومـینـیوم باعـث تولیـدهیـدروکســـیـل های
 AL(H2O)63+ , AL(OH)(H2O)52+ , AL(OH)2+و حتی
پلیمرهــای هیدروکســلی ماننــد( )Al13(OH)327+مــی
شــود .تمامــی هیدروکســیل و پلیمرهــای هیدروکســیلی
تولیــدی توانایــی باالیــی در حــذف آالینــده هایــی ماننــد
کــدورت دارنــد و آن را بــه لختــه تبدیــل مــی کننــد (.)17
در غلظــت هــای پاییــن کــدورت هیدروکســیل هــای
تولیــدی بــه راحتــی قادرنــد درصــد باالیــی از آالینــده
موجــود در محفظــه واکنــش را بــه لختــه تبدیــل کننــد و
در نهایــت بــا تــه نشــینی از محیــط هــای آبــی جــدا مــی
شــوند .بــا افزایــش میــزان غلظــت آالینــده در محیــط،
از آنجاییکــه ســایر پارامترهــا ماننــد ولتــاژ جریــان کــه
عامــل اصلــی تولیــد کننــده هیدروکســیل هــای فلــزی
در فراینــد هــای الکتروکواگوالســیون مــی باشــد ،ثابــت
هســتند بنابرایــن بدیهــی اســت کــه ظرفیــت حــذف
کــدورت بــا افزایــش غلظــت اولیــه کــدورت کاهــش یابــد.
ســمرقندی و همکارانــش در ســال  2014کارایــی فراینــد
الکتروکواگوالســیون را در حــذف ســانید در حضــور کمــک
منعقــد کننــده منیزیــم اکســید مــورد مطالعــه قــرار دادنــد
و نتایــج آن مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه کارایــی فراینــد
تحــت تاثیــر حضــور منیزیــم اکســید قــرار دارد و باعــث
افزایــش کارایــی الکتروکواالســیون در حــذف ســیانید شــده
اســت .کارایــی فراینــد در غیــاب منیزیــم اکســید  80درصد
اســت کــه بــا کاربــرد منیزیــم اکســید ،کارایــی فراینــد
بــه  90درصــد افزایــش یافتــه اســت (Nurudeen .)18
 A.Oladojaو همکارانــش در ســال  2009از ( )SSبعنــوان
کمــک منعقــد کننــده در حــذف رنــگ ماالشــیت ســبز
اســتفاده کردنــد .نتایــج نشــان مــی دهــد کــه آلــوم بــه
تنهایــی توانایــی رســوب رنــگ را نــدارد ولــی  SSهنگامیکــه
بعنــوان کمــک منعقــد کننــده مــورد اســتفاده قــرار مــی
گیــرد باعــث باالرفتــن راندمــان حــذف رنــگ مــی شــود.
پارامترهــای ایــن مطالعــه شــامل میــزان مــاده منعقــد
کننــده و کمــک منعقــد کننــده ، pH ،زمــان تمــاس و
غلظــت اولیــه رنــگ بــود کــه میــزان بهینــه آنهــا تعییــن
شــد ( Wen-Jang Chen .)19و همــکاران طــی مطالعاتــی
در ســال  2012فاضــاب حــاوی مونوســدیم گلومــات را
بــا اســتفاده از فراینــد الکتروکواگوالســیون در راکتــور
پیوســته بــه همــراه منعقدکننــده هــای پلیمــری مــورد
مطالعــه قــرار دادنــد .نتایــج مطالعــه بیانگــر ایــن اســت کــه

کارایــی فراینــد در حــذف  CODو رنــگ در حالتــی کــه از
منعقدکننــده هــای پلیمــری اســتفاده مــی شــود باالتــر از
حالتــی اســت کــه از منعقدکننــده هــای پلیمــری یــا فرایند
الکتروکواگوالســیون بــه تنهایــی اســتفاده مــی شــود اســت
و بــه ترتیــب  68و  86درصــد اســت (.)20
در ایــن تحقیــق کمــک منعقدکننــده  SSپــس از آمــاده
ســازی همــراه بــا روش الکتروکواگوالســیون بــا الکترودهــای
آلومینیــوم جهــت حــذف کــدورت از محلــول هــای آبــی
بــکار بــرده شــد .نتایــج بدســت آمــده نشــان داد کــه ایــن
کمــک منعقــد کننــده در حــذف کــدورت -تاثیــر گــذار
اســت کــه در کــدورت هــای پاییــن ایــن تاثیرگــذاری بــه
نســبت ناچیــز اســت.
نتیجه گیری
بــا بررســی نتایــج حاصــل از بررســی حــذف کــدورت
توســط فراینــد الکتروکواگوالســیون همــراه بــا کمــک
منعقــد کننــده  SSنــکات زیــر قابــل اســتنتاج اســت:
 در بررســی متغیــر  pHبهتریــن کارایــی حــذف کــدورتدر شــرایط کمــی قلیایــی و در  pHبرابــر بــا  8حاصــل شــد.
 بــا افزایــش ولتــاژ ،راندمــان حــذف کــدورت افزایــش مــییابــد و بهتریــن راندمــان در ولتــاژ  40ولــت بدســت آمــد.
 راندمــان حــذف کــدورت بــا غلظــت کمــک منعقــدکننــده رابطــه مســتقیم دارد.
 کارایــی فراینــد الکتروکواگوالســیون همــراه بــا کمــکمنعقــد کننــده  SSدر حــذف کــدورت بــا افزایــش غلظــت
کــدورت نســبت معکــوس دارد.
نتایــج بدســت آمــده همچنیــن نشــان داد کــه فراینــد
الکتروکواگوالســیون بــا الکترودهــای آلومینیــوم کارایــی
خوبــی در جهــت حــذف کــدورت در غلظــت هــای مختلــف
را دارا مــی باشــد.
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گــردد.
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Abstract
Introduction: As seasonal turbidity is one of the major challenges in drinking water supply; consequently, take an appropriate method to provide standards range is necessary. This study aimed to determine
the effect of Snail shell as a coagulant aid in the removal of turbidity in aqueous environments using
electrocoagulation process through aluminum electrodes.
Methods: This experimental study was investigated at the laboratory scale. The used reactor had a volume of 1 liter whit four aluminum electrodes as a cathode and anode in the form of a direct current power
supply. Effects of pH (9-6), initial concentration of turbidity (200 Nephlometry Turbidity Unit to 800
Nephlometry Turbidity Unit), reaction time (30 -10 min), the concentration of Snail Shell (0.5-4.5 mg/L)
and the potential difference (10-40 V) were examined.
Results: The findings indicated that the best performance for turbidity removal obtained at pH 8, reaction time 30 min, potential difference of 40 V, SS 2 mg/L dose of coagulant aid concentration and turbidity 200 Nephlometry Turbidity Unit.
Conclusion: The results suggest that Electrocoagulation process using aluminum electrodes have good
performance for removal of high concentration of turbidity and snail shell coagulant aid is a good option
to improve the performance of the electrocoagulation process.
Keywords: Electrocoagulation, Turbidity, Coagulant aid, Snail shell
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