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چکیده
در این تحقیق تأثیر دو الكترولیت بر راندمان حذف محلول شاام اساید رد  88باا اساتداده از الكترواناقااد ) (DCبررسای گردیاد .کاارایی دو
الكترولیت ( KIو  )KClبه تنهایی مورد مقایسه قرار گرفت .فاصله بین الكترودها  pH ،15 mmمحلول  6/7بود و دانسیته جریان حادود

A m-2

 57انتخاب گردید .یك س الكتروشیمیایی ساده با یك الكترود آهنی به عنوان آند و یك الكتارود آلومینیاومی باه عناوان کاتاد تهیاه و بارای
محلول  200mg L-1 ،AR88 40mg L-1از  KIو  KClبه طور جداگانه بهکاربرده شد و درصاد حاذف رناه باه ترتیا
دقیقه الكترولیز به دست آمد .تقریباً حذف کام رنه پس از  20دقیقه با دو الكترولیت حاص شد.

کلید

واژه :الكترواناقاد ،الكترولیت ،حذف رنه ،اسید قرمز )AR88( 88

 %15و  %45بااد از 4
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مقدمه

استوار است .فرآیندهای الكتروشیمیایی (الكترولیز و اناقاد

تاکنون به منظور تصدیه پسابهای رنگی روشهای مختلدی

الكتریكی) در حذف آالیندههای موجود در انواع

توسط پژوهشگران مطالاه و پیشنهاد شده است .فرآیند اناقاد

پسابهای صناتی موفقیتآمیز بوده است .مكانیزمهای

شیمیایی برای تصدیه پسابهای حاوی رنههای محلول

حذف گزارششده در فرآیندهای الكترولیز ماموالً شام

نمیباشد .یكی از روشهای امیدبخش برای تصدیه

اکسایش ،کاهش و تجزیه میباشد درحالیکه مكانیزمهای

مناس

پسابها روشی است که بر اساس تكنولوژی الكتروشیمیایی

لختهشدن ،جذب سطحی،

ترسی

فرآیند اناقاد الكتریكی شام

و شناورسازی میباشد [.]1،2،3

مواد و روش
کلیه آزمایشها در راکتور ناپیوسته در دمای اتاق ()298 K

حین ته نشینی قسمت اعظم مولكولهای ماده رنگی جذب

و با محلولی به حجم  500 mLبا الكترودهای آهنی و

لختهها شده و حذف گردیدند .سپس محلول باالی استوانه با

آلومینیومی انجام گرفت و با توجه به پایین بودن هدایت

کاغذ صافی صاف گردید .به منظور ارزیابی کارایی اناقاد

الكتریكی نمونه مورد آزمایشی برای افزایش هدایت

الكتریكی در حذف رنه با اندازهگیری میزان جذب

ازدوالكترولیت

و باد از الكترولیز توسط دستگاه

الكتریكی محلول آبی اسید قرمز 88

محلول در قب

مختلف ( KIو )KClو به تنهایی استداده شد .به منظور

اسپكتروفتومتر  UV/Visدر طول موج  508 nmو با استداده

کنترل جریان و اعمال ولتاژ از دستگاه یكسو کننده استداده

از نمودار کالیبراسیون تهیهشده غلظت باقیمانده رنه

شد .در پایان هر آزمایش ،پس از سپری شدن مدت زمان

اندازهگیری شد .در تمامی آزمایشها برای اندازهگیری

الكترولیز ،محتویات راکتور به یك استوانه مدرج 500mL

درصد حذف رنه از ماادله زیر استداده گردید:

منتق گردیده و برای مدت  5دقیقه به حالت سكون نگه
داشته شد تا فلوكها ته نشین شوند .لختههای تولیدی ابتدا
اندازه کوچكتری داشته و در باالی ستون قرار گرفتند ولی
باد از مدتی تادادی از این لختهها به همدیگر پیوسته تولید
لخته های حجیم را کرده و شروع به ته نشینی کردند که در

C0  C
 100
C0

()1

CR% 

در این ماادله  C0غلظت اولیه محلول رنگی و  Cغلظت
محلول در پایان هر آزمایش میباشد .سپس منحنیهای
درصد حذف بر حس

مدت زمان الكترولیز در شرایط

مختلف رسم و مقایسه گردیدند.
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یافتهها و بحث
با توجه به اینكه در فرآیند  ،ECپساب باید هدایت

اکسیدکنندگی است تأثیر مضاعدی در راندمان حذف

الكتریكی باالیی داشته باشد و ماموالً هدایت الكتریكی

خواهد داشت چرا که در مقایسه  KIو  KClدر نقش

پساب پایین میباشد باید مقدار مناسبی از الكترولیت حام

الكترولیت با وجود اینكه مولكول  KIنسبت به  KClپیوند

در این روش در پساب وجود داشته باشد .با افزایش

یونیتری دارد KCl .راندمان حذف بهتری نسبت به KI

الكترولیت حام هدایت الكتریكی محلول بیشتر شده و

دارد که به دلی وجود یونهای کلر میباشد .به طوری که

ولتاژ الزم جهت دسترسی به دانسیته جریان الكتریكی کمتر

نتایج نشان میدهد درصد حذف رنه در هر کدام از

میشود و انرژی الكتریكی کمتری مصرف میگردد.

الكترولیتها باد از  20دقیقه الكترولیز به حدود %99

استداده از نمكهای  KIو  KClباعث افزایش راندمان

میرسد.

حذف میگردد .حضور

یونهایCl-

که دارای خاصیت

نتیجهگیری

حذف مربوط به الكترولیت  KIمیباشد (راندمان حذف

در روش اناقاد الكتریكی ،در مقایسه دو الكترولیت مختلف

 )%15که باد از  4دقیقه الكترولیز حاص میشود .در نهایت

به صورت تنها بیشترین راندمان حذف مربوط به الكترولیت

باد از  20دقیقه الكترولیز در مورد الكترولیتهای  KIو

 KClمیباشد (راندمان حذف  )%45و کمترین راندمان

 KClراندمان حذف تقریباً  %99خواهد بود.
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