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چکیده
فرایند الکتروکواگوالسیون از جمله فرآیندهای جدید و رو به رشدی است که به نحوه چشمگیری بهمنظور حذف ذرات معلق آب استفاده قرار
شده است .در این تحقیق به بررسي روش الکتروکواگوالسیون برای کاهش کل ذرات جامد معلق ) ، (TSSکدورت و سختي در آب سرریز تیکنر
هماتیت گلگهر سیرجان پرداخته شده است .بدین منظور در مقیاس آزمایشگاهي محفظه شیشهای به حجم  2لیتر و مجهز به  6الکترود ساخته
شد .الکترودها از جنس آهن  ،استیل و آلومینیوم ،که بهصورت مجزا در هر یک از انواع الکترود قرار گرفتهاند .پارامترهای جنس الکترود ،مدت
زمان تماس و ولتاژ بررسي شد .نتایج نشان داد که الکترود آلومینیوم نسبت به الکترودهای آهن و استیل بیشترین میزان حذف  TSSرا دارد .به-
طوریکه در ولتاژ  6ولت و زمان ماند  1دقیقه TSS ،به میزان  88/1درصد حذف شده است .از طرفي الکترود استیل در ولتاژ  6ولت و مدت زمان
ماند  51دقیقه باالترین مقدار حذف کدورت برابر با  ) 35 NTU ( %85را دارد .همچنین در ولتاژهای مختلف و زمان ماندهای متفاوت هیچگونه
تغییر قابلتوجهي در سختي مشاهده نشد .بر اساس بررسي فني و اقتصادی ،هزینههای سرمایهای ،عملیاتي و نگهداری برای الکترودهای
آلومینیوم ،آهن و استیل بهطور جداگانه محاسبه شد .نتایج نشان داد الکترود آهن با توجه به کل هزینههای اجرایي(  848ریال ) نسبت به
الکترودهای استیل(  3348ریال) و الکترود آلومینیوم( 2563ریال ) ارجحیت دارد .از طرفي الکترود آهن با توجه به سهولت در بهرهبرداری،
قابلیت ته نشیني خوب لجن تولیدی ،قابلیت آبگیری مناسب و تولید حجم لجن کمتر ،مناسب تشخیص داده شده است.
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 -5مقدمه
تيکنرها اغلب در انتهای مسيرهای کآنهارایي برای بازیافتت آ
و تغليظ استفاده ميشوند[ .]3ایت تجهيتاات در دو دهته اخيتر
دستخوش تغييرات چشمگيری شدهاند .امروزه تيکنرهتای متورد
استفاده در صنعت بته چهتار گتروه عمتده تيکنرهتای مرستو ،5
تيکنرهای نرخ باال ، 3تيکنرهای دانسيته باال 2و تيکنرها با ته ریا
خميری 7طبقهبنتدی متيشتوند کته سته گتروه آختر بتهعنتوان
تيکنرهای مدرن شناخته ميشوند .ای نوع تيکنرهتا نستبت بته
تيکنرهای مرسو  ،نسبت ارتفاع به قطر بيشتری دارند که باعت
افاایش ارتفاع آ و در نتيجه افاایش فشار در کف مختان متي-
شود .همچني ظرفيت آنها حدود  31الي  31برابتر تيکنرهتای
مرسو بتا قطتر یکستان استت [ .]2در تيکنتر ،در اثتر اختتال
دانسيته جامد و متایع ،ررات جامتد تتهنشتي شتده و بتهصتورت
دوغا غليظشده از تهریا تيکنرخارج ميشود .جریان سرریا نيا
بهصورت آ شفا برای استفاده مجدد به مدار بازگردانده متي-
شود .تيکنرهای مورد استفاده در ابتدا مخازن سادهای بودند کته
با ابعاد بسيار بارگ ساخته ميشدند .بتا گذشتت زمتان ،فنتاوری
ساخت تيکنر توسعه پيدا کرد بهطوریکته تيکنرهتای جدیتد بتا
ابعاد کوچکتر و ظرفيت معادل ،طراحي و ساخته ميشوند [.]1
انعقاد الکتریکي عبارت است از توليد مواد منعقدکننده در محت
با استفاده از تجایه الکتریکتي الکترودهتای آلومينيتو یتا آهت
توليد یونهای فلای در آند و گاز هيدروژن در کاتد انجتا متي-
شتتود .در ای ت روش بتتا استتتفاده از جری تان الکتریک تي و نصتتب
الکترودهتتای شتيميایي از جتتنآ آلوميني تو  ،آهت و غيتره کتته
به صورت آند و کاتد عم متيکننتد ررات کلوئيتدی موجتود در
محيط آ یا پسا از طریق توليتد بارهتای مببتت الکتریکتي از
لحاظ الکتریکي خنبي شده در نتيجه توليد  Al3+،Fe3+و غيره
فرآیند لخته سازی فراهم ميشود .ای فرآیند در صنایع مختلتف
از قبي آبکاری ،استخراج فلاات از معادن ،چو و کاغذ ،صتنایع
فلتتای ،خودروستتازی ،صتتنایع ش تيميایي ،داروستتازی و غي تره در
مقياس واقعي طراحي و اجرا شده و از لحتاظ رانتدمان تصتفيه و
حذ انواع آالینده های زیست محيطي بازده بسيار مطلوبي دارد
[.]1-6

ماایای سيستم
 -3بهره برداری کامالً خودکار و پيوسته
 -2کاهش تعداد واحدهای فرآینتدی تصتفيه خانته و در نتيجته
کاهش شدید سطح زمي مورد نياز تصفيه خانه و کاهش هاینه-
های بهره برداری سيستم تصفيه
 -1عد نياز به افاودن مواد شيميایي
در ای روش مقدار مواد زائد تقریباً برابر همان مقتدار متواد تته-
نشي شده در قسمت جداسازی است و هيچ افاایشي به وستيله
مواد شيميایي صورت نميگيرد .به همي دلي مقدار لج ناشي
از ای فرآیند نيا بسيار کمتر از روش های دیگر است.
-1بازیافت و استفاده مجدد پسا
در ای روش چون از مواد شيميایي در سيستم استفاده نميشود
بنابرای بهره وری کام از بازیافت پسا امکان پذیر است.
 -1هاینه پائي بهره برداری
هاینه بهره برداری از فرآیند انعقاد الکتریکي به نوع آ بستتگي
دارد.
 -6راهبری و نگهداری آسان
 -0حداق فضای مورد نياز
 -9به غير از پمپ هيچ قطعه متحرکي وجود ندارد.
 -3محدودیتي در مورد نوسانات جریان ،غلظت و نتوع ترکيبتات
وجود ندارد .سيستم قابليت بسيار باالیي در مقابت شتو متواد
آلي ،هيدروليکي و کليه مواد سمي و سنتتيک دارد.
اکبر روشهای مختلف تغليظ و تخليص کارخانجات فرآوری مواد
معدني ،در محيطي آبي انجا ميشوند .در ای صورت متواد بته-
دست آمده در مراح مختلف فرآوری بهصورت پالپي استت کته
گاهي رقت زیادی دارد و بایستي بخش آبي آن را از جامتد جتدا
کرد .با توجه به کمبود آ و تسهي در انتقتال متواد الز استت
که کنسانتره و باطله تا حد مشخصي آبگيری شوند .بنتابرای آ

قابليت های سيستم
 -3کاهش فلاات سنگي مب آرسنيک ،کتادميو  ،کتر  ،ستر ،
نيک و روی تا مياان 33
 -2کاهش سيليآ های محلول ،ررات رس و سایر مواد معلق تتا
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بررسی روش الکتروکواگوالسیون برای کاهش ذرات معلق...

بر اساس شرایط موجود و کمبود آ منطقته ،بته بررستي تتثثير
پارامترهای مربوطه و بررسي فني و اقتصادی استفاده از سيستم
الکتروکواگوالسيون در سر ریا تيکنر هماتيت گ گهتر ستيرجان
پرداخته شده است.

برگشتي ميتواند دوباره به خط توليتد وارد شتده و از اتتال آن
جلوگيری شود .بهدلي قرار گرفت مجتمع سنگ آه گت گهتر
در منطقه خشک و کتم آ جلتوگيری از هتدرروی آ صتنعتي
بسيار مهم است .در کارخانه فرآوری هماتيت بتهمنظتور بازیتابي
آ باطله ،از یک تيکنر به قطر  21متر و عمق  6متر در مرکتا و
 1متر در اطرا با سرعت پاروی 1/3دور بر دقيقه استفاده متي-
شود .با توجه به اینکه در طراحي اوليه کارخانه درصد جامد تته-
ریا مورد اشاره  %10بوده و در حال حاضتر ایت مقتدار بتهطتور
متوسط  %12است در نتيجه در شرایط فعلي آ بيشتری نسبت
بهطراحي از تهریا به حوضچه باطله منتقت شتده و بتا نفتور بته
داخ زمي بههدر مي رود .ای هدر روی عتالوه بتر ایت کته از
جهت مشکالت دسترسي به آ در ایت منطقته اهميتت دارد از
نقطه نظر زیستمحيطي نيا اثرات منفي را در پي خواهد داشت.
چون کارخانه گ گهر سيرجان در منطقه کویری و کم آ واقتع
شده است ،مدیریت بهينته آ در اولویتت هتای اصتلي کارخانته
است .بدی منظور تغييراتتي در سيستتم آ کارخانته و بتومي-
سازی طرح با در نظر گرفت یک روش اقتصادی ميتواند تا حتد
زیادی خروجي آ کارخانه را بهمنظور آ برگشتي کنترل کند.
چون مقادیر کتدورت و متواد معلتق موجتود در آ برگشتتي از
تيکنر هماتيت بسيار متفاوت است بنابرای در ای شترایط لتاو
انجا فرایند پيش تصفيه آ از جمله استتفاده از حوضتچههتای
تهنشيني اوليه و صافيهای شتني درشتتدانته توستط محققتان
توصتتيه شتتده استتت امتتا مشتتکالت بهتتره بتترداری و نگهتتداری و
همچني هاینه باالی ساخت ای تجهيتاات استتفاده از آنهتا را
بهشدت محدود کرده است .در دهه اخير کتاربرد فنتاوری انعقتاد
الکتروشيميایي در حتذ آالینتدههتای مختلتف نظيتر کتدورت،
سختي ،آرسنيک ،فلورایتد ،روغت و چربتي از آ بررستي شتده
است[.]0، 9
بنابرای چون آ برگشتي واحد هماتيت از  1سرریا تيکنتر کته
دریک مخان رخيره شده تامي ميشود .سر ریتا ایت تيکنرهتا
ررات معلق ریا زیادی دارند که بهدليت حجتم زیتاد آ تيکتتر
توانایي حذ آنها را ندارد بنابرای ررات معلق زیتادی کته وارد
جریان آ شده منجتر بته تغييتر کيفيتت آ متيشتود .آنتاليا
شيميایي آ سرریا تيکنر هماتيت گ گهر سيرجان در جدول 3
نشان داده شده است .چنانچه غلظت ررات معلق به بيش از حد
مجاز برسد الز است برای کنترل ،ررات تصفيه شتوند .هتد از
تصفيه حذ یا کاهش  ، TSSکدورت و سختي است .بنتابرای

 -3روش کار
در ای روش آ سرریا تيکنر مورد نظر ابتدا به داخ مخان
پمپ شد .سپآ الکترودها با استفاده از جریان برق فعال شده و
در نتيجه عوام منعقدکننده در آند و گاز هيدروژن در کاتد
متصاعد مي شود .عوام منعقد کننده به مواد آالینده چسبيده و
باع تشکي لخته مي شود و سپآ گاز هيدروژن در حي باال
آمدن آنها را به سطح ميآورد و پآ از شناور شدن در سطح به
حوض ته نشيني منتق ميشوند .اغلب مقدار جریان خروجي
همراه با مواد آالینده از سطح %1 ،حجم ک جریان موجود در
مخان است .در نهایت آ تميا از سيستم به تانک رخيره پمپ
ميشود .مدت زمان فرآیند به طبيعت مواد آالینده و همچني
آهنگ مورد نياز حذ مواد به آالیندهها بستگي دارد ،ولي بهطور
معمول ای زمان تماس 1 ،تا  31دقيقه است.
مطالعه حاضر در یک راکتور با جریان ناپيوسته در
آزمایشگاه انجا شد .پایلوت مورد نظر که طرح شماتيک آن
 3نشان داده شده از جنآ شيشه به
درشک
ابعاد111*311*311ميليمتر به حجم  1ليتر مجها به دستگاه
مولد جریان الکتریسيته بود  .تعداد  6الکترود از جنآ آلومينيو
در مرحله نخست و آه در مرحله دو و استي در مرحله سو
هریک به ابعاد  2*21*311ميلي متر به فاصله  2سانتي متر از
یکدیگر و بهصورت شناور در راکتور تعبيه شده بودند در هر
مرحله الکترودها بهصورت دو به دو آلومينيو -آلومينيو و آه -
آه و استي -استي به مولد جریان الکتریسيته از نوع DC
متص یود و سه الکترود نقشه کاتد و سه الکترود نقش آند را
داشتند .دستگاه مولد انرژی قابليت توليد جریان الکتریسيته در
مقادیر استفاده در جریان های  21، 31 ،1و  11ولت را داشت.
پآ از آن متغيرات آزمایش که شام تثثير جنآ الکترود ،
زمان تماس  1تا  31دقيقه و ولتاژ 2/1تا  31ولت بود مطالعه
شد و سپآ با استفاده با شير تعبيه شده در راکتور نمونهگيری
به عم آمد و بهصورت برجا به آزمایشگاه برای اندازگيری ،TSS
کدورت و سختي فرستاده شد.
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جدول  :5آناليا شيميایي آ سرریا تيکنر هماتيت گ گهر سيرجان
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 31ولت به حالت دو فازی نرسيدهاند .بهگونهای که الکترود
آلومينيو در ولتاژ  31ولت  %91/0از  TSSرا در  2/1دقيقه
حذ کرده است.
در شک  1تغييرات ولتاژ در مدت زمان  1دقيقه برای انواع
الکترودها بر روی حذ  TSSنشان داده شده است .همانطور
که مشاهده ميشود با افاایش ولتاژ مياان حذ  TSSافاایش
ميیابد .اما بعد از ولتاژ  6ولت همانند مدت زمان  2/1دقيقه
کاهش قاب توجهي تا ولتاژ  31ولت مشاهد ميشود .در چني
شرایطي الکترود آلومينيو نسبت به الکترودهای آه و استي
بيشتری مياان حذ  TSSرا دارد .بهطوری که در ولتاژ 6
ولت و زمان ماند  1دقيقه TSS ،به مياان  99/1درصد حذ
شده است .اما با افاایش ولتاژ برای هر سه الکترود حالت دو
فازی در آ بوجود آمده است و در چني شرایطي در الکترود
آلومينيو  TSSاز  99/1درصد به  11درصد کاهش پيدا مي-
کند.
در شک  1تغييرات ولتاژ در مدت زمان  31دقيقه برای انواع
الکترودها بر روی حذ  TSSنشان داده شده است .همانطور
که مشاهده مي شود با افاایش ولتاژ مياان حذ  TSSافاایش
ميیابد .اما بعد از ولتاژ  1ولت همانند مدت زمان  2/1و 1
دقيقه کاهش قاب توجهي تا ولتاژ  31ولت مشاهد ميشود .در
چني شرایطي الکترود آلومينيو نسبت به الکترودهای آه و
استي بيشتری مياان حذ  TSSرا دارد .بهطوری که در
ولتاژ  1ولت و زمان ماند  31دقيقه TSS ،به مياان 93/0
درصد حذ شده است .اما با افاایش ولتاژ برای هر سه الکترود
حالت دو فازی در آ بهوجود آمده است و در چني شرایطي
در الکترود آلومينيو  TSSاز  93/0درصد به  31درصد کاهش
پيدا کرده است.
در شک  1تغييرات ولتاژ در مدت زمان  31دقيقه برای انواع
الکترودها روی حذ  TSSنشان داده شده است .همانطور که
مشاهده ميشود با افاایش ولتاژ مياان حذ  TSSافاایش مي-
یابد .اما بعد از ولتاژ  1ولت همانند مدت زمان  1 ، 2/1و

شکل :5شمای پایلوت واحد الکتروکوگوالسیون
 -5منبع تغذیه  -3الکترودهای آند  -2الکترودهای کاتد  -7آب
سرریز تیکنر  -1همزن مگنتیتي

 -2نتایج و بحث
 -5-2حذف کل ذرات جامد معلق آب

باید توجه داشت که استفاده از الکتروکوگوالسيون تثثير بسياری
بر حذ  TSSدارد بهطوری که ميتواند حدود  %91از TSS
را حذ کند [ .]3در شک  2تغييرات ولتاژ در مدت زمان 2/1
دقيقه برای انواع الکترودها بر روی حذ  TSSنشان داده شده
است .همانطور که مشاهده ميشود با افاایش ولتاژ مياان
حذ  TSSافاایش ميیابد .الکترود آه نسبت به الکترودهای
آلومينيو و استي کمتری مياان حذ  TSSرا دارد .به-
طوریکه در ولتاژ  6ولت و زمان ماند  2/1دقيقه TSS ،از 361
به  06 mg/lکاهش یافته است ( .)%12/1اما با افاایش ولتاژ
حالت دو فازی در آ بوجود آمد بهگونهای که ررات آه
رهاشده در آ تمای به ایجاد لخته ندارد .که علت آن ای
است که یونهای فلای توليد شده در آند به درستي با ررات
کلوئيدی به حالت الکتریکي خنبي نميرسند .در چني
شرایطي در الکترود آه  TSSاز  12/1درصد به  21/1درصد
کاهش پيدا ميکند .الکترودهای آلومينيو و استي در ولتاژ
05
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شکل  :7تأثیر تغییرات ولتاژ در مدت زمان  53دقیقه برای انواع
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شکل  :3تأثیر تغییرات ولتاژ در مدت زمان  3/1دقیقه برای انواع
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31دقيقه کاهش قاب توجهي تا ولتاژ  31ولت مشاهد ميشود.
در چني شرایطي الکترود آلومينيو نسبت به الکترودهای آه
و استي بيشتری مياان حذ  TSSرا دارد .بهطوری که در
ولتاژ  1ولت و زمان ماند  31دقيقه TSS ،به مياان 69/3
درصد حذ شده است .اما با افاایش ولتاژ برای هر سه الکترود
حالت دو فازی در آ بهوجود آمده است و در چني شرایطي
در الکترود آلومينيو  TSSاز  69/3درصد به  12درصد کاهش
پيدا کرده است.
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شکل  :1تأثیر تغییرات ولتاژ در مدت زمان  51دقیقه برای انواع

 -3-2حذف کدورت

در فرایند انعقاد شيميایي فاکتورهای بسيار حائا اهميت که
ميتواند نقش قاب توجهي در حذ کدورت داشته باشد تثثير
تغيرات ولتاژ و زمان ماند و نوع الکترود است [.]31-31

0

ولتاژ (ولت)

ای فاکتورها از طریق تثثير بر مياان یونهای فلای که از
سطح الکترود جدا ميشوند ،بر سرعت انجا واکنشهای
الکتروکوگوالسيون تثثيرگذار است [ .]33بنابرای مقدایر بهينه
ولتاژ و نوع الکترود و زمان ماند بهينه مطالعه شد .که نتایج آن
در شک  0 ،6و  9نشان داده شده است .بر اساس شک های
موجود پروفي مياان کدورت در زمانهای مختلف را در فرایند
الکتروکواگوالسيون در حي استفاده از الکترودهای آه  ،استي
و آلومينيو در ولتاژهای متفاوت را نشان ميدهد .نتایج ای
مرحله از انجا فرایند حاکي از آن است که در ای فرایند و در

شکل  :2تأثیر تغییرات ولتاژ در مدت زمان  1دقیقه برای انواع
الکترودها روی حذف TSS
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بهکارگيری الکترودهای مختلف با افاایش ولتاژ جریان ،مقدار
حذ کدورت افاایش یافته و از ای حي اختال معنيداری
بي مياان حذ کدورت با تغييرات شدت ولتاژ در ای فرایند
مشاهده شد بهنحوی که برای الکترود آه در زمان ماند 2/1
دقيقه و ولتاژ  1ولت ،کدورت از  331 NTUبه 316 NTU
افاایش یافته است که ميتواند به دلي جدا شدن برادههای
آه در دقایق ابتدایي از روی الکترودها بوده بهگونهای که ای
ررات رهاشده هنوز تشکي لخته در آ ندادهاند .پآ از ای
شرایط با افاایش زمان ماند مقدار کدورت نيا بهتدریج افاایش
ميیابد که در زمان ماند  31دقيقه توانسته است مقداری از
کدورت را حذ کند ( .)%21با مقایسه ولتاژها ميتوان به ای
نتيجه رسيد که در ولتاژ  6ولت مقدار باالتری حذ برای
کدورت برابر با  )%11/16( 61 NTUبهدست آمده است.
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شکل  :6تأثیر تغییرات زمان ماند و ولتاژ روی حذف کدورت در
الکترود آهن
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15

حذف کدورت ()%

آلومينيو در زمان ماند  2/1دقيقه و ولتاژ  1ولت ،کدورت
را از  213 NTUبه  91 NTUکاهش داده است ( ،)%16و پآ
از آن با افاایش زمان ماند مقدار کدورت تغيير چنداني نکرده
است بهگونهای که در زمان ماند  31دقيقه توانسته است مقدار
بيشتری از کدورت را حذ کند ( .)%62/6با مقایسه ولتاژها
ميتوان به ای نتيجه رسيد که در ولتاژ  31ولت و در مدت
زمان ماند  2/1دقيقه مقدار باالتری حذ برای کدورت برابر
با  )%61/0( 66 NTUبهدست آمده که با مقایسه با عملکرد
سيوا کمار در سال  2111که توانسته بود با استفاده از الکترود
آلومينيو به باالتری درصد حذ کدورت ()%99برسد ای
روش درصد کمتری از کدورت را حذ کرده است [.]32
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شکل  :4تأثیر تغییرات زمان ماند و ولتاژ روی حذف کدورت در
الکترود آلومینیوم
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الکترود استي در زمان ماند  2/1تا  31دقيقه و ولتاژ 1
ولت ،کدورت را را به مقدار ناچيای از  331 NTUبه
 91/0NTUکاهش داده است  ،در حالي که با افاایش ولتاژ
مياان حذ کدورت در مدت زمان کوتاهتری انجا ميشود .با
مقایسه ولتاژها ميتوان به ای نتيجه رسيد که در ولتاژ  6و
مدت زمان ماند  31دقيقه باالتری مقدار حذ کدورت برابر با
 )%93( 23 NTUبهدست آمد که با مقایسه با هالت و همکاران
در سال  2111که توانسته بودند در ولتاژ  21ولت مقدار %31
از کدورت آبي با  11NTUرا حذ کند ،ای روش مقدار
کمتری از کدورت را حذ کرده است [ .]31بایستي ای نکته
را در نظر داشت که سریا تيکنر کدورتي چندی برابر پسا
های سایر صنایع دارد.
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شکل :8تأثیر تغییرات زمان ماند و ولتاژ روی حذف کدورت در
الکترود استیل

 -2-2حذف سختي کل

فرآیند الکتروکوگوالسيون قادر به حذ سختي ک پسا
تا حد استاندارد مورد نظر سازمان بهداشت جهاني است.
پارامترهای زمان ماند ،ولتاژ و جریان ورودی در حذ سختي
مؤثر است بهگونهای که با افاایش زمان ماند ،ولتاژ و جریان
مياان حذ سختي نيا افاایش ميیابد و فلو های بارگتری
توليد شده و در نتيجه ای امر ميتواند روی کارایي فرایند
تثثيرگذار باشد[ .]31،31با توجه به شک  3ميتوان ای گونه
05
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بيان کرد که الکترود آه در ولتاژ  2/1ولت و زمان ماند 31
دقيقه سختي ک را  9090به  9161 mg/lکاهش داده است
که با افاایش ولتاژ تا  31ولت ای راندمان حذ ثابت مانده و
تغيير چنداني نداشته است و در حقيقت افاایش ولتاژ نتوانسته
است درصد بيشتری از سختي ک را حذ کند .که ای نتایج
با مقایسه باگا و همکاران در چي با الکترود آه مطابقت دارد
[ .]36با توجه به شک  31ميتوان ای گونه بيان کرد که
الکترود آلومينيو در ولتاژ  2/1بهدلي پایي بودن ولتاژ در
مدت زمان های ماند مختلف تغيير چنداني در سختي ایجاد
نکرده است .در حالي که در ولتاژ  6ولت و زمان ماند  31دقيقه
سختي ک را از  0930به  0116 mg/lکاهش ميدهد که با
افاایش ولتاژ تا  31ولت ای راندمان حذ ثابت مانده و تغيير
چنداني نميیابد .با توجه به شک  33ميتوان ای گونه بيان
کرد که برای الکترود استي همانطور که مشاهده ميشود ،در
ولتاژهای مختلف و زمان ماندهای متفاوت هيچگونه تغيير قاب -
توجهي در سختي مشاهده نميشود که دلي اصلي عد حذ
سختي بهطور کام  ،باال بودن  Ecو  TDSآ است .چون در
 TDSآ کمتر از  2111 ppmروش الکتروکواگوالسيون
سختي آ را تا  09درصد کاهش داده است اما بهدلي باال
بودن ررات جامد محلول (  TDSحدود  )211111 ppmدر
سرریا تيکنر ای روش قادر به حذ کام سختي نيست[.]39

2.5 10
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شکل :53تأثیر تغییرات زمان ماند و ولتاژ روی حذف سختي کل در
الکترود آلومینیوم
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شکل :55تأثیر تغییرات زمان ماند و ولتاژ روی حذف سختي کل در
الکترود استیل

-7-2آنالیز اقتصادی در روش الکتروکواگوالسیون

الکترود آهن
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 -5-7-2مقایسه فني و اقتصادی روش انعقاد و لختهسازی
شیمیایي با روش انعقاد و لختهسازی الکتریکي

مقایسه فني
مقایسه مستقيم بي انعقاد الکتریکي و انعقاد شيميایي
امکانپذیر نيست .زیرا هر دو سيستم در یک حالت و یک فاز
راهبری نميشوند .در انعقاد شيميایي ،اضافه کردن مواد
شيميایي مستق از تجایه آلومينيو و  pHاست ولي انعقاد
الکتریکي مياان لخته فلای که تشکي ميشود ،تابعي از جریان
الکتریکي مصرفي و مياان  pHمحيط است .در انعقاد الکتریکي،
گرادیان غلظت بهصورت مستمر بر اساس مياان تجایه شدن
الکترودها تغيير ميکند .تا جائيکه  pHدر گستره 9/9-9/1
تببيت شود(بسته به مياان جریان الکتریکي).
از نظر نوع تهنشيني آالیندهها نيا ای دو سيستم با هم
تفاوت عمدهای دارند .در انعقاد شيميایي تنها راه جداسازی
لج ته نشيني است ،در صورتي که در انعقاد الکتریکي ميتوان

5

زمان (دقیقه)

شکل  :3تأثیر تغییرات زمان ماند و ولتاژ بر روی حذف سختي کل در
الکترود آهن
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معدن

با در نظر گرفت آن ه قيمت هر کيلوگر شمش آلومينيو و
آه و استي بهترتيب برابر با 3111 ، 02111و  311111ریال
است.

از شناورسازی نيا استفاده کرد ،بنابرای کاهش مياان کدورت
در ای واحدها بيشتر است.
لج توليدی از فرآیند انعقاد الکتریکي دارای  pHحدود -6
 0است که در ای حالت استانداردهای زیستمحيطي نيا
رعایت ميشود .ولي در روش انعقاد شيميایي بهعلت ای که
لج تهنشي شده  pHباالی  31دارد فلاات در ای pH
بهصورت هيدروکسيد رسو ميکنند که مخاطرات زیست
محيطي زیادی را بههمراه دارد .در روش انعقاد الکتریکي هيچ
نوع ماده شيميایي بهجا مواد اسيدی و قليایي که برای تنظيم
 pHدر ورودی سيستم اضافه ميشود هيچ نوع مادهای به کار
برده نميشود .بنابرای لج جدا شده اغلب فقط شام
آلودگيهای تغليظشده آ بوده و شام مواد شيميایي دیگر
نيست .در مقایسه با روشهای متعار مب جداسازی با آ
آهک مقدار لج کمتر از  % 31دارد و نکته قاب توجه و مهم
امکان بازیابي و استفاده مجدد در ای روش است که در روش-
های متعار غير ممک و بسيار پرهاینه است.

(قيمت هر کيلوگر شمش استي ) *(مصر الکترودکيلوگر بر متر مکعب)
*(متر مکعب پسا ) =فرمول محاسبه قيمت تما شده برای الکترود

ریال  = 3 * 1,11 * 02111 = 2361قيمت برای الکترود آلومينو
ریال = 3 * 1,112 * 3111 = 109قيمت برای الکترود آه
ریال = 3 *1,126* 311111 =2609قيمت برای الکترود استي

براورد هاینه برق مصرفي
مياان برق مصرفي در ای سيستم برحسب آ متغير است ،اما
برای تصفيه پسا مورد نظر با مشخصات گفته شده و رسيدن
آنها به حد استاندارد برای مصار دوباره در صنعت در الکترود
آلومينيو  ،آه و استي به ترتيب 1/21 ، 1/1و  1/31کيلو وات
بر ساعت است.
(قيمت هر کيلو وات برق) *(مصر برق کيلو وات بر
ساعت) *(متر مکعب پسا ) =فرمول محاسبه قيمت برق مصرفي

ریال  =3 * 1/1 * 2111 = 3111قيمت برای الکترود آلومينيو
ریال  =3 * 1/21 * 2111 = 111قيمت برای الکترود آه
ریال  =3 * 1/31 * 2111 = 111قيمت برای الکترود استي

 -3-7-2هزینههای بهره برداری فرآیند الکتروکواگوالسیون

در مجموع هاینههای راهبری برای تصفيه یک متر مکعب از
آ موردنظر با استفاده از انواع الکترود استفاده شده به شرح
زیر است.

برآورد هاینه از جنبههای مهم در تصفيه پسا است[.]0
هاینههای کلي توسط مجموع هاینه سرمایه ،هاینههای
عملياتي و نگهداری ،بيان ميشود .برای یک سيستم در مقياس
کام  ،ای هاینه بهشدت به طبيعت و غلظت آالیندهها ،سرعت
جریان پسا و پيکربندی دستگاهها بستگي دارد[.]30
هاینههای راهبری در فرایند انعقاد الکتریکي شام هاینههای
مربوط به خریداری مواد (الکترودها) ،هاینههای راهبری(برق) و
تعميرات و نگهداری سيستم است.

هاینه مصر الکترود +هاینههای مصر برق= مجموع هاینهها
ریال( =1361هاینه برق)( +3111هاینه مصر الکترود) =2361الکترود آلومينيو
ریال (= 909هاینه برق مصرفي)( +111هاینه مصر الکترود)  =109الکترودآه
ریال (=2309هاینه برق مصرفي)( +111هاینه مصر الکترود)  =2609الکترود استي

اقتصادیتری شرایط مربوط به الکترود آه است که هاینه
تما شده آن برای هر متر مکعب آ برابر با  909ریال است که
ای مقدار به وضوح از تما روشهای بررسيشده ارزانتر است.
بنابرای در سيستم تصفيه سر ریا تيکنر ميتوان نتيجهگيری
کرد که الکترود آه از نظر اقتصادی با توجه به ک هاینههای
اجرایي نسبت به الکترودهای استي و آلومينيو برتری دارد.

هاینههای عملياتي  +هاینههای انرژی  +هاینههای الکترود
هاینههای الکترود و هاینههای انرژی = مقدار مصر انرژی و الکترود بهازای هر کيلوگر از
TSSحذ شده

با توجه به بررسي به عم آمده مقدار مصر انرژی و الکترود
بهازای هر کيلو گر از  TSSحذ شده در سيستم تصفيه سر
ریا تيکنر محاسبه شده است.
برآورد هاینه در صورت استفاده از الکترودهای فلای(آلومينيو
،آه و استي ) و در نظر گرفت انرژی الکتریکي با قيمت
 2111ریال بهازای هر کيلو وات در ساعت انرژی مصرفي

 -7نتیجهگیری
در رابطه با کدورت در بهتری حالت مشاهده شد که الکترود
استي در ولتاژ  6ولت و مدت زمان ماند  31دقيقه باالتری
مقدار حذ کدورت برابر با )%93( 23 NTUرا دارد بایستي
ای نکته را در نظر داشت که سریا تيکنر به دلي باال بودن
ررات جامد معلق کدورتي چندی برابر پسا های خروجي از
سایر صنایع دارد .در مورد حذ سختي ميتوان نتيجهگيری
کرد که در ولتاژهای مختلف و زمان ماندهای متفاوت هيچگونه

متر مکعب در روز=3دبي
گر بر متر مکعب= 11مياان مصر آلومينيو بهازا هر متر مکعب آ
گر بر متر مکعب = 12مياان مصر آه بهازای هر متر مکعب آ
گر بر متر مکعب= 26مياان مصر استي بهازای هر متر مکعب آ
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