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چکیده
فاضالبهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی خطر مهمی برای اکوسیستم طبیعی هستند و موجب آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی
میشوند .مدیریت و تصفیه این فاضالبها بهمنظوری جلوگیری از خسارت به محیط زیست اهمیت فراوانی دارد .به این منظور امروزه از روشهای
تلفیقی مختلف برای تأمین استانداردهای نشر به محیط زیست استفاده میشود .روش الکتروشیمیایی بهدلیل سازگاری آن با محیط زیست
بهعنوان یک روش مناسب برای تصفیه فاضالب صنایع و معادن ،مورد توجه قرار گرفته است .همچنین نانوذرات آهن با ظرفیت صفر بهعنوان عامل
اکسیدکننده ،احیاکننده و کاتالیزور نیز در پاكسازی گستره وسیعی از آالیندهها کاربرد دارد .در این تحقیق عملکرد سیستم تلفیقی انعقاد
الکتریکی/شناورسازی الکتریکی با نانو ذرات آهن بهصورت دو مرحله ای در تصفیه فاضالب نمونه حاوی اسید قرمز  31مورد مطالعه قرار گرفت و
پارامترهای غلظت نانو ذرات مورد استفاده و مدت زمان استفاده از روش الکتروشیمیایی ،بهینه سازی شد .کیفیت ساخت نانوذرات دوفلزی آهن-
نیکل به روش رسوبدهی شیمیایی نمک آهن توسط احیا کننده قوی بورهیدرید سدیم ،با استفاده از روشهای  XRDو  SEMتعیین شد .در این
بررسی سه غلظت از نانوذرات  Fe-Niشامل  0/1 ،0/2 ،0/3گرم بر لیتر برای حذف رنگزا پس از  00 ،10و  30دقیقه تصفیه الکتروشیمیایی استفاده
شد .نتایج نشان داد برای فاضالبی که  30دقیقه تصفیه الکتروشیمیایی شده بود .،با استفاده از غلظت  0/1 gr/Lنانو ذرات آهن ،راندمان حذف
رنگزا و  CODبه  300درصد رسید و زمان تصفیه به یک سوم کاهش یافت .روش الکتروشیمیایی در کنار مزایایی از قبیل سادگی عملکرد و بهره
برداری ،نیاز به زمان بیشتر برای حذف کامل آالینده دارد .با توجه به نتایج  ،از روش تلفیقی الکتروشیمیایی با نانو ذرات آهن میتوان برای تأمین
کیفیت خروجی باال در مدت زمان کم و در مواقع شوك بار بهره گرفت.

کلمات کلیدی
انعقاد الکتریکی ،شناورسازی الکتریکی ،آلومینیوم ،سنتز نانو ذرات ،نانو ذرات دو فلزی Fe-Ni
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 -3مقدمه
با توجه به محدودیت منابع آب و ضرورت استفاده بهینه
از این منابع ،اهمیت استفاده از پسابهاي تصفیه شده در
مواردي که به کیفیت پایینتري از آب نیاز است مشخص
ميشود .از طرف دیگر فاضالب تصفیه نشده ميتواند مشکالت
عدیده زیستمحیطي را بهوجود آورد .سالیانه بیش از 27
بیلیون تن رنگزاهاي مصنوعي در سراسر جهان تولید ميشود
که بهطور گسترده در صنایع مختلف استفاده ميشود .طبق
تحقیقات ،حدود  11درصد از این رنگزاها طي عملیات تولید و
مصرف وارد پساب شده که عامل مشکالت متعددي براي حیات
و محیط زیست آبزیان و انسآنها ميباشند .پس حذف این مواد
از پساب یک ضرورت تلقي ميشود و روشهاي متفاوت
فیزیکي ،شیمیایي ،بیولوژیکي و یا تلفیقي از آنها ،براي تصفیه
وجود دارد .بهعنوان مثال ميتوان به روشهاي فیزیکي نظیر
جذب سطحي و فیلتراسیون غشائي ،روشهاي شیمیایي نظیر
انعقاد ،الکتروشیمیایي ،اکسایش و کاهش ،ازنزني ،فتوشیمیایي
و فتوکاتالیستي و روشهاي بیولوژیکي نظیر استفاده از قارچها
و به کارگیري سیستمهاي  1SBRو  [1] 2MBBRاشاره کرد.
در سالهاي اخیر روشهاي نوین شیمیایي از جمله کاربرد
نانوذرات بهعنوان عامل اکسیدکننده ،احیاکننده و کاتالیزور نیز
در پاكسازي گستره وسیعي از آالیندهها ،بهعنوان جایگزین
مناسب نسبت به روشهاي قدیمي بهکار گرفته شدهاند.
تحقیقات نشان ميدهند که نانو ذرات فلزي ،توانایيهاي فوق-
العادهاي در این زمینه دارند ] 3 ،2و  .[1فلزات با ظرفیت صفر
مانند ) Zn(0) ،Sn(0) ،Al(0و) Fe(0عوامل مؤثري براي
تصفیه آب و فاضالب هستند و ميتوانند اکسید شده و با دادن
الکترون باعث احیاي آالیندهها و تبدیل آنها به محصوالت کم
خطرتر و یا حذف آنها شوند ] .[6 ،1در بین این فلزات استفاده
از نانوذرات آهن با ظرفیت صفر ) 3(NZVIبهدلیل داشتن
مزایاي زیاد از جمله قیمت ارزان و تهیه راحت ،سرعت باالي
واکنشپذیري ،قدرت انتخابپذیري ذرات ،عدم نیاز به هیچگونه
افزاینده به مخلوط آب و نانوذرات ،عدم نیاز به فراهم کردن
شرایط خاص مانند دماي باال ،تجزیه برخي از آالیندههاي بسیار
مقاوم مانند پرکلراتها ،جدا شدن راحت از محلول با به کار
گرفتن یک میدان مغناطیسي و کارائي باال در پاكسازي خاك-
ها و یا آبهاي آلوده به روش درجا ،در اولویت قرار دارد ].[2
البته با توجه به فعل و انفعاالت 1و نیروهاي واندروالسي موجود،

این ذرات تمایل به تهنشیني و کلوخه شدن دارند و داراي عمر
کمي هستند] [8ولي با محدود کردن موادي مانند اکسیژن و
آب ،ميتوان طول عمر کوتاه ذرات  NZVIرا مفیدتر کرد.
بررسي واکنشهاي احیاي نانوذرات آهن در محلولهاي
آبي نشان ميدهد زمانيکه آهن الکترونهاي خود را در محلول
از دست ميدهد و به یون فرو تبدیل ميشود ،یونهاي
هیدروکسیل در محلول قلیایي ترکیب شده و در سطح آهن،
تشکیل رسوب هیدروکسید آهن داده و سایتهاي فعال در
سطح را اشغال ميکنند .این بدان معني است که شرایط
اسیدي براي این فرایند بهتر است ] .[3همانگونه که در
معادالت  1تا  3مشاهده ميشود ،تحت شرایط استاندارد محیط
زیست ( pHبین  1تا  Fe2+ ،)3به آساني به  Fe3+اکسید و
سپس به آهن اکسیدي و یا هیدروکسیدي غیرمحلول در آب
تبدیل شده و رسوب ميکند ].[17
()1

)2Fe 0 (s) + 4H+ (aq) + O2 (aq)  2Fe 2+ (aq) + 2H2O(l

()2

)4Fe 2+ (aq) + 4H+ (aq) + O2 (aq)  4Fe 2+ (aq) + 2H2O(l

()3

Fe 0 (s) + 2H2O(l)  2Fe 2+ (aq) + H2 (g) + 2OH

مشکل اساسیي در اسیتفاده از نیانوذرات آهین ،اکسیایش
سریع و همچنین کلوخه شدن آنها است .یکیي از متیداولترین
روشها براي رفع این مشکل کاربرد نانو ذرات دوفلزي است کیه
از رسوبدهي یک فلز نجیب 1بر روي ذرات آهن ،تهیه ميشیود
] .[8براي باال بردن نرخ تخریب و همچنین کاهش انرژي فعال-
سازي 6واکنش ] 11 ،8و  ،[12از آهن بهعنوان فلز پایه و فلزاتي
مانند نیکل ،پاالدیوم ،نقره ،مس ،روي و پالتیین بیهعنیوان فلیز
کاتالیزور ،بهصورت الیهاي ناپیوسته بر روي ذرات استفاده میي-
شود ].[13
طبق معادالت  1تا  ،8همزمان با قرارگیري ذرات دوفلزي
 Ni-Feدر یک محلول آبي ،یک پیل گالواني تشیکیل میيشیود
کییه آهیین بییه فلییز کاتییالیزور الکتییرون داده و در نتیجییه نیکییل
محافظت کاتدي شده و آهن اکسید ميشود .بنابراین فلیز آهین
الکترون از دست ميدهد تا رنگزا را کیاهش دهید .زمیاني کیه
آهن اکسید ميشود ،بیا آب تشیکیل هیدروکسیید و ییا اکسیید
آهن ميدهد و پروتونهاي روي سطح  Niبه اتمهاي هییدروژن
و مولکول هیدروژن تبدیل ميشوند ] .[11یون نیکل بیه وجیود
آمده توسط الکتیرونهیایي کیه از آهین آزاد میيشیود ،کیاهش
ميیابد و تبدیل بیه  Ni0میيشیود .بنیابراین تیا زمیانيکیه پیل
الکتروني بین دو فلز وجود دارد ،احیاي رنیگزا نییز ادامیه پییدا
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ميکند و با تشکیل الیه اکسید روي ذرات آهن ،واکنش متوقف
شده و تشکیل هیدرید نیز مهار ميشود و باعث کاهش رانیدمان
حذف ميشود.

براي آند آلومینیومي و در ادامه تولید اکسیژن:
()3
()17

Al  Al  3e
3

2H 2O  O2  4H   4e

 Fe2+ + 2e2 H2 O+ 2 e-  2 H* + 2 OH-

()11

2H 2O  2e  H 2  2OH 

()6

Ni + H  Ni - H

()12

()2

Ni - H + D  Ni + Dreduced + H 2 O

2H   2e  H 2

()1

0

()1

()8

Fe

واکنشها در کاتد:

*

-

+ Dreduced + OH

2+

0

Ni + D + H2O  Ni

در واقع حضور نیکل نه تنها باعث تسیریع در خیوردگي و
اکسید شدن آهن و افزایش تکامل هیدروژن میيشیود ،بلکیه از
تشکیل فیلم اکسید که باعث مسدود شدن سایتهاي واکینش-
پذیر در سطح آهن ميشوند ،نیز جلوگیري ميکند ] .[11طبیق
تحقیقات  Lienو همکاران ؛  Barnesو همکیاران  ،اسیتفاده از
 3/2درصد وزني نیکل نسیبت بیه آهین منجیر بیه نیرخ حیذف
حداکثر ميشود ] 16و  .[13در سالهاي اخیر از این نیانو ذرات
براي حذف انواع آالیندهها از جمله انواع رنیگزاهیا ] 18و ،[12
کادمیوم و آموکسيسیلین ] [13و پاالدیوم ] [27استفاده شیده
است.
روش انعقاد الکتریکي /شناورسازي الکتریکي نیز یک
روش تصفیه مناسب با بازده باال براي تصفیه پساب صنایع
است .در انعقاد الکتریکي تولید در محل مواد منعقدکننده
حاصل از انحالل فلز آند در اثر عبور جریان الکتریسیته اتفاق
ميافتد .تولید همزمان گاز هیدروژن در کاتد به شناورسازي
ذرات لخته شده کمک ميکند .در صورتي که بین آند مثبت و
کاتد منفي که به برق وصل شدهاند ،فاضالب قرار داده شود،
یک میدان الکتریکي در نتیجه هدایت الکتریکي محلول برقرار
ميشود .با الکترولیز آب ،حبابهاي هیدروژن تولید شده و به
طرف باال حرکت ميکنند .حبابها ذرات معلق و روغن را به
سطح آورده و یک الیه لجن تشکیل ميشود که بهصورت
مکانیکي جمعآوري ميشود .طي الکترولیز در کاتد ،قلیائیت
بهصورت  OH-تولید ميشود .گازهاي در حال تولید بسیار فعال
هستند و وقتي به سطح جامدات حمله ميکنند ،خواص
شناوري آنها را تغییر ميدهند .به این تغییرات ،اثرات
الکتروشیمیایي گفته ميشود که در سایر روشهاي شناورسازي
وجود ندارد .بسیاري از محققان از روش الکتروشیمیایي در
تصفیه فاضالب حاوي رنگزا به طور موفقیت آمیزي استفاده
کردند ] 23، 22، 21و  .[21واکنشهاي شیمیایي صورت
گرفته در آند و کاتد مطابق روابط  3الي  12ميباشند ]:[21

همچنین در سالهاي اخیر محققان مختلف از روشهاي
تلفیقي براي تصفیه فاضالبهاي حاوي رنگزا بیا هیدف بهبیود
کارایي تصفیه بهره برده انید ] 26و  .[22روش الکتروشییمیایي
با وجود داشتن مزایایي از قبیل راندمان باال و هزینه کیم ،داراي
معایبي از جمله مدت زمان بیاالي تصیفیه میيباشید کیه بیراي
کارایي بهتر باید در جهت رفع آن کوشید .براي رفع این مشکل،
ميتوان از نانو ذرات دو فلیزي  Fe-Niبیهدلییل فعالییت بسییار
باالي آنها ] ،[28براي کاهش زمان تصفیه کمک گرفت.
هدف از انجام این تحقیق بررسي کارایي ترکیب سیري دو
روش انعقاد الکتریکي /شناورسازي الکتریکي و اسیتفاده از نیانو
ذرات دوفلیزي  Fe-Niبیهمنظیور تصیفیه تکمیلیي فاضیالب بیا
سرعت بیشتر است .بدین صورت که ابتیدا فاضیالب در شیرایط
بهینه روش الکتروشیمیایي تصفیه شده و سپس بیا اسیتفاده از
نانو ذرات دوفلزي  Fe-Niتصفیه نهایي انجام شد و پارامترهیاي
غلظت نانو ذرات مورد استفاده و میدت زمیان اسیتفاده از روش
الکتروشیمیایي براي فاضالب ،بهینه سازي شد .انتظار ميرود با
ترکیب این روشها استاندارد تصفیه باالتر در مدت زمان کمتیر
تأمین شود.
 -2مواد و روشها
 -3-2مواد و تجهیزات

در این تحقیق ،سلول الکتروشیمیایي براي فرایند انعقاد
الکتریکي و شناورسازي الکتریکي از جنس پلکسي گالس به
شکل مکعب مستطیل با ابعاد  11×11×21 cmو حجم مفید 1
لیتر استفاده شد .از دو الکترود آلومینیومي با خلوص  33درصد
بهعنوان آند و کاتد با آرایش افقي تک قطبي در راکتور استفاده
شد .بهدلیل این که گاز هیدروژن تولیدي در کاتد ،نقش اصلي
را در شناور کردن ذرات معلق دارد ،نحوه اتصال جریان
بهصورتي بود که کاتد در باال و آند در پایین قرار بگیرد .قبل از
هر آزمایش الکترودها سمباده زده شده و با محلول اسیدي
ضعیف و آب مقطر شست و شو داده شدند .فاصله آند از کف
ظرف  1 cmو فاصله شیر خروجي نمونهگیري  1 cmاز کف
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بود که در شکل  1بهصورت شماتیک نشان داده شده است.
 -2-2روش کار
 -3-2-2ساخت نانو ذرات

شکل  :3شماتیک سلول الکتروشیمیایی مورد استفاده در تحقیق (:3
همزن مغناطیسی :2 ،مخزن فاضالب :1 ،الکترودها :1 ،مخزن لجن،
 :1شیر خروجی :0 ،منبع تغذیه)

براي انجام آزمایشات از مواد شامل رنگزاي آنیوني اسید
قرمز  11از گروه تک آزوئي (با فرمول مولکولي
 C20H12N2Na2S2O7و طول موج بیشینه  )111 nmبهعنوان
آالینده اصلي NaCl ،بهعنوان الکترولیت ،بروهیدراید سدیم
) ،(NaBH4کلرید آهن ( )FeCl3.6H2Oو کلرید نیکل
( )NiCl2.6H2Oمحصول شرکت مرك 2براي ساخت نانو ذرات
آهن -نیکل ،اتانول و آب دي یونیزه براي شستشوي نانو ذرات
تولیدي و اسیدسولفوریک و هیدروکسید سدیم براي تنظیم
 pHو براي تهیه محلولها از آب مقطر دو بار تقطیر استفاده
شد.
تجهیزات اصلي مورد استفاده نیاز به قرار زیر بودند:
شیکر ارلن اوربیتالي ساخت شرکت فن آزما گستر مدل
 TM52Aبراي همگن شدن محلول رنگي و انجام بخش اصلي
آزمایشات ،اسپکتروفتومتر  Hachمدل  DR4000براي اندازه-
گیري غلظت رنگزا ،حمام اولتراسونیک کلینر  Fungilabمدل
 UE-6SFDبراي جداسازي نانو ذرات اگلومره شده ،شیکر
انکوباتور  DAIHAN-WIS-20Rبراي انجام آزمایشات مربوط
8
به تأثیر دما و تعیین میزان بهینه آن ،میکروسکوپ الکتروني
مدل  ،MIRA3TESCANدستگاه  3XRDمدل Agilent
 QQQ 6410براي بررسي نانو ذرات ساخته شده DO ،متر
 Hachمدل  HQCبراي اندازهگیري میزان اکسیژن آب
نیتروژن داده شده ،سانتریفوژ  12شاخه شیمي فن مدل
 pH ،CE145متر دیجیتالي  Metrohmمدل  631و ترازوي
دیجیتالي مدل  PJ300ساخت شرکت  Mettlerبا دقت 7/771
گرم EC ،متر  Martiniمدل  ،MI 805منبع تغذیه Megatek
مدل  PM-3005Dساخت تایوان و همزن مغناطیسي مدل
 RH-Bassic 2ساخت شرکت IKA

براي آماده سازي  ،NZVIمحلول  1/1موالر بروهیدراید
سدیم به آهستگي با سرعت  1-2میليلیتر در دقیقه به محلول
 1موالر کلرید آهن در دماي ثابت و اختالط سریع ()177rpm
افزوده شد .طي این واکنش یون فریک تحت تأثیر سدیم
بروهیدراید به ذرات سیاه رنگ آهن صفر ظرفیتي مطابق
واکنش  13احیا شد ] .[23براي افزودن نیکل جهت تشکیل
روي نانوذرات آهن از محلول کلرید نیکل استفاده شد .این
فرایند در شرایط اختالط بسیار سریع صورت ميگیرد و در آن
فلز نیکل روي سطح  NZVIمطابق واکنش  11قرار ميگیرد
] .[37در سال  Song ،2776و همکاران سنتز دو شرایط
هوازي و بيهوازي را بررسي کردند و نشان دادند که نانوذراتي
که در شرایط بيهوازي تولید ميشوند ،واکنشپذیري بهتري
دارند .به همین دلیل ،براي جلوگیري از اکسایش بیش از حد و
سریع ،نانو ذرات آهن -نیکل در محل آزمایشگاه ،تحت گاز
نیتروژن ،ساخته شد ].[31
()13

4 Fe3 ( aq )  3BH 4  9 H 2O  4 Fe0  s   3H 2 BO3
12 H  ( aq )  6 H 2( g ) 

()11

2+

)(aq

+ Fe  Ni (s)  + Fe

2+

0

)(aq

Ni

همانگونه که در شکل  2مشاهده ميشود ،براي ساخت
این نانوذرات ،یک دستگاه ساخته شد تا هم دور همزن تنظیم
گردد و هم احیاگر با سرعت خیلي کم اضافه شود .پس از
تکمیل واکنشها ،نانوذرات که بهصورت آهن روکش نیکل
تشکیل شده بودند ،به مدت  11دقیقه در دستگاه اولتراسونیک
کلینر تحت امواج قرار گرفتند و سپس به کمک فیلتر خال و
سانتریفوژ ،جداسازي و سه مرتبه با آب ديیونیزه و اتانول
شستشو داده شدند و دوباره به مدت  27دقیقه تحت امواج
اولتراسونیک قرار گرفتند .براي تعیین خصوصیات نانو ذرات
تولیدي از آنالیز  SEMو  XRDاستفاده شد .پس از سنتز،
بهمنظور استفادههاي بعدي ،نانوذرات سنتز شده در استن یا
اتانول نگهداري شد.

28

نشریه علمی-پؤوهشی مهندسی معدن

سنتز نانو ذرات دو فلزی آهن-نیکل و استفاده از آنها برای بهبود روش ...

نانوذرات در این تحقیق در محدوده مناسب قرار دارد .مشاهده
ميشود که نانوذرات تقریبا کروي شکل بوده و بهدلیل وجود
نیروي مغناطیسي در بین آنها ،زنجیروار به هم متصل
ميباشند که نتایج مشابهي توسط سایر محققان نیز گزارش
شده است ].[31،12

شکل  :2شماتیک پایلوت ساخت نانوذرات

 -2-2-2انجام آزمایشات

فاضالب مصنوعي با مشخصات مورد نظر تهیه و از همزن
مغناطیسي بهمنظور ایجاد اختالط الزم به حدي که ایجاد
اغتشاش نکند ،استفاده شد .با اتصال الکترودها به منبع تغذیه،
میزان جریان الکتریکي در مقدار مورد نظر ثابت نگه داشته شد.
آزمایشات الکتروشیمیایي تحت شرایط بهینه=21/86 cm2سطح
الکترودها=1 cm ،فاصله بین الکترودها=1677 µS/cm ،
هدایت الکتریکي =67 mA/cm2 ،دانسیته جریان الکتریکي،
 =181 mg/Lغلظت اولیه رنگزا و  pH=2اولیه بهصورت
ناپیوسته انجام گرفت ] .[32سپس بهمنظور تعیین میزان نانو
ذرات و زمان ترکیبي بهینه دو روش مورد استفاده ،پس از مدت
زمآنهاي  67 ،37و  37دقیقه ،روش الکتروشیمیایي متوقف و
فاضالب تصفیه شده با کمک غلظتهاي مختلفي از نانو ذرات
دو فلزي  ،Fe-Niتحت تصفیه قرار گرفت .بدین صورت که بعد
از ریختن فاضالب و نانوذرات درون پایلوت ،براي جلوگیري از
تبخیر در طول آزمایشات ،روي ظرف با پارافیلم پوشیده شده و
از شیکر جهت همگن شدن محلول ،استفاده شد .الزم به ذکر
است که آزمایشات حداقل  3بار تکرار و از مقدار میانگین آنها
در نتایج استفاده شد .براي مطالعه و مقایسه میزان حذف ماده
رنگزا ،روش اسپکتروفتومتري استفاده شد.
 -1نتایج و بحث
 -3-1بررسی کیفیت نانو ذرات سنتز شده

تصاویر تهیه شده توسط  SEMاز نانوذرات دوفلزي
 Fe-Niدر شکل  3ارائه شده که با استفاده از آن
ميتوان مورفولوژي سطح و هندسه نانوذرات سنتز شده را
مطالعه کرد .طبق بررسي انجامشده ،اندازه اکثر ذرات تولیدي
در محدوده  37-277نانومتر بودند .بنابراین با توجه به
آزمایشات سایر محققین که در بسیاري از آنها قطر نانوذرات
در محدوده  17-217نانومتر ذکر شده ] ،[31،33اندازه

شکل  :1عکس  SEMنانوذرات دوفلزی Fe-Ni
با بزرگنمایی  10000برابر

با توجه به پیکهاي نمونه آنالیز شده شکل  ،1مشخص
ميشود که اکثر نانو ذرات تشکیل شده ،نانو ذرات دو فلزي
 Fe-Niاست.

شکل  :1نمودار طیف  XRDنانوذرات سنتز شده

همچنین مشاهده ميشود که مقدار کمي از نیکل ،از روي نانو
ذرات آهن جدا شده و بنابراین مقدار کمي نیکل تنها و آهن
صفر تنها موجود است که با توجه به اندازه پیکها ،این مقدار
کم است.
-2-1
تصفیه فاضالب به روش الکتروشیمیایي با الکترودهاي
آلومینیومي روشي با هزینه کم و راندمان باال است ولي براي
اجراي آن باید مدت زمان نسبتا زیادي صرف شود .در حاليکه
نانو ذرات دو فلزي  Fe-Niبسیار فعال بوده و تصفیه فاضالب با
تعیین غلظت بهینه نانو ذرات و زمان بهینه
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لیتر از نانو ذرات روي فاضالبي که  37دقیقه تحت تصفیه
الکتروشیمیایي قرار گرفته ،در طول  1دقیقه واکنش با نانو
ذرات ،غلظت رنگزاي باقيمانده در محلول به صفر رسیده در
حاليکه با استفاده از  7/1و  7/2گرم بر لیتر از نانو ذرات،
رنگزا بهطور کامل حذف نشده و با توجه به شکل  2مالحظه
ميشود که حتي پس از گذشت  17دقیقه واکنش ،میزان
رنگزاي باقيمانده براي غلظتهاي  7/1و  7/2گرم بر لیتر از
نانو ذرات ،روي فاضالبي که  37دقیقه تحت تصفیه
الکتروشیمیایي قرار گرفته ،به ترتیب  11/1و  1/1گرم بر لیتر
است.
با توجه به شکل  ،8مشاهده ميشود که با استفاده از 7/2
گرم بر لیتر از نانو ذرات و گذشت  11دقیقه واکنش با آنها،
غلظت رنگزاي باقيمانده در محلول به صفر رسیده است .پس
با مقایسه شکلهاي  6و  8ميتوان نتیجه گرفت که فاضالبي
که  37دقیقه تحت تصفیه الکتروشیمیایي قرار گرفته بود ،پس
از  1دقیقه واکنش با  7/3گرم بر لیتر از نانو ذرات و پس از 11
دقیقه واکنش با  7/2گرم بر لیتر از نانو ذرات ،رنگزا به طور
کامل حذف شده و راندمان حذف به  177درصد رسیده است.
با توجه به شکلهاي  1تا  ،8الزم به ذکر است با اینکه در
فاضالبهایي که  37و  67دقیقه تحت تصفیه الکتروشیمیایي
قرار گرفته ،با استفاده از غلظتهاي ذکر شده براي نانو ذرات
هیچگاه حذف کامل رنگزا انجام نشد ،ولي پس از گذشت 11
دقیقه واکنش با آنها ،باقي مانده رنگزا براي غلظت  7/3گرم
بر لیتر از نانو ذرات به ترتیب  3/16و  2/61میليگرم بر لیتر
بهدست آمد.

استفاده از آنها سریعتر انجام ميگیرد .پس ميتوان با تلفیق
دو روش بیانشده فاضالب را با راندمان باال و زمان کوتاه تصفیه
کرد .بهدلیل جلوگیري از استفاده بیش از حد نانوذرات و مدت
زمان صرف شده در هر پروژه ،تعیین غلظت نانو ذرات و زمان
ترکیبي بهینه دو روش ضروري است .در این بررسي سه غلظت
از نانوذرات  Fe-Niشامل  7/3 ،7/2 ،7/1گرم بر لیتر براي
حذف رنگزا پس از  67 ،37و  37دقیقه تصفیه الکتروشیمیایي
استفاده شد.
نتایج آزمایشهاي مربوط به فاضالبهایي که با مدت زمان
متفاوت با روش الکتروشیمیایي تصفیه شده و سپس با
غلظتهاي مختلف نانو ذرات دو فلزي  Fe-Niمورد تصفیه
مجدد قرار گرفته ،در شکلهاي  1تا  8نشان داده شده است .با
وجود اینکه در طول فرایند الکتروشیمیایي  pHمحلول با
گذشت زمان پیوسته در حال افزایش است ] [32و با توجه به
اینکه نانو ذرات دو فلزي  Fe-Niدر شرایط اسیدي عملکرد
بهتري دارند ] ،[28ولي چون با گذشت زمان و انجام فرایند
الکتروشیمیایي غلظت رنگزا نیز پیوسته در حال کاهش است،
همانگونه که مالحظه ميشود ،استفاده از نانو ذرات دو فلزي
 Fe-Niبر روي خروجي مرحله اول ،کارایي مناسبي داشته
بطوریکه کاهش قابل مالحظه در غلظت رنگزا در مدت زمان
کوتاه اتفاق افتاده است .همانگونه که در شکل  1مالحظه مي-
شود ،پس از گذشت  2دقیقه از شروع واکنش نانو ذرات دو
فلزي  Fe-Niبا فاضالبهایي که به مدت زمان متفاوت با روش
الکتروشیمیایي تصفیه شده ،حتي استفاده از  7/3گرم بر لیتر از
نانو ذرات نیز براي حذف کامل رنگزا و رسیدن راندمان به
 177درصد کافي نبود.
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شکل  :1نمودار غلظت باقی مانده رنگزا پس از  2دقیقه واکنش با
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غلظتهای مختلف نانو ذرات دو فلزی  Fe-Niروی فاضالبهایی که

شکل  :0نمودار غلظت باقی مانده رنگزا پس از  1دقیقه واکنش با

به مدت زمان متفاوت با روش الکتروشیمیایی تصفیه شده

غلظتهای مختلف نانو ذرات دو فلزی  Fe-Niبر روی فاضالبهایی
که به مدت زمان متفاوت با روش الکتروشیمیایی تصفیه شده

در شکل  6مشاهده ميشود که با استفاده از غلظت  7/3گرم بر
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شکل  :3نمودار میزان کاهش  CODدر طول زمان واکنش با غلظت-

شکل  :7نمودار غلظت باقیمانده رنگزا پس از  30دقیقه واکنش با
غلظتهای مختلف نانو ذرات دو فلزی  Fe-Niبر روی فاضالبهایی
که بهمدت زمان متفاوت با روش الکتروشیمیایی تصفیه شده

0

های مختلف نانو ذرات ،برای فاضالبی که  30دقیقه تحت تصفیه
الکتروشیمیایی قرار گرفته
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شکل  :1غلظت باقی مانده رنگزا پس از 31دقیقه واکنش با غلظت-
های مختلف نانو ذرات دو فلزی  Fe-Niبر روی فاضالبهایی که به
مدت زمان متفاوت با روش الکتروشیمیایی تصفیه شده

 -1-1بررسی حذف  CODو تجزیه رنگزا
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شکل  :30نمودار تغییرات غلظت رنگزا و  CODنسبت به زمان در
زمان استفاده از فرایتد الکتروشیمیایی به تنهایی
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)C (mg/L

با توجه به اینکه رنگبري ماده رنگزا به مفهوم تجزیه کامل
آالینده نیست و در این حالت تنها پیوندهاي عامل رنگزا
شکسته شدهاند ،در نتیجه احتمال خطر زیست محیطي آن
وجود دارد .براي بررسي میزان تجزیه آالیندهها و نیز حضور
مواد باقيمانده ناشي از تخریب کاهشي ،همانگونه که در شکل
 3مالحظه ميشود ،آزمایش تعیین  CODبراي فاضالبي که
 37دقیقه تحت تصفیه الکتروشیمیایي قرار گرفته بود در
واکنش با غلظتهاي  7/2و  7/3از نانو ذرات ،انجام شد .با
توجه به شکلهاي  8 ،6و  3این نتیجه بهدست ميآید که با
اینکه پس از  1دقیقه واکنش با  7/3گرم بر لیتر از نانو ذرات و
پس از  11دقیقه واکنش با  7/2گرم بر لیتر از نانو ذرات ،رنگزا
بهطور کامل حذف شده ،ولي با چون با استفاده از غلظت 7/3
گرم بر لیتر ،راندمان حذف رنگزا و  CODهر دو  177شد،
این غلظت بهعنوان غلظت بهینه انتخاب شد.

)C (mg/L

45

همانگونه که در شکل  17مشاهده ميشود ،فرایند
الکتروشیمیایي به تنهایي براي حذف رنگزا استفاده شده و
راندمان حذف  33درصد با غلظت رنگزاي باقي مانده برابر 1/1
میليگرم بر لیتر در مدت زمان  377دقیقه بهدست آمده است.
در کنار اینکه  CODبهطور کامل حذف نشده و ترکیبات میاني
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