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چکیده
) کارخانهPLS)  فرآیند انعقاد الکتروشیمیایی (الکتروکواگوالسیون) در صنایع معدنی به منظور حذف یون آرسنیک از محلول لیچینگ باردار،در مطالعه حاضر
.) تهیه گردیدNaAsO2(  نمونه ها حاصل از شبیه سازی فرآیند لیچینگ و با افزودن نمک آرسنیک سه ظرفیتی. مورد بررسی قرار گرفته است،فرآوری مس
) بمنظور بررسی حذف آرسنیکRSM( ) با استفاده از روش سطح پاسخX3(  چگالی جریان،)X2(  زمان الکترولیز،)X1( pH تأثیرات سه پارامتر مستقل مانند
–  طرح آزمایش باکس، در این تحقیق. مجموعه آزمایش با استفاده از سیستم الکتروکواگوالسیون می باشد11  این طرح شامل. بررسی شد،PLS از محلول
بنکن در روش سطح پاسخ با سه عامل عددی در سه سطح برای بررسی اثر تعاملی متغیرهای فرآیند به منظور بررسی راندمان حذف آرسنیک از محلول لیچینگ
 دقیقه و111 : زمان الکترولیز،pH:6/5  شرایط بهینه برای فرآیند الکتروکواگوالسیون در. مورد بررسی قرار گرفت،با استفاده از روش الکتروکواگوالسیون
 نتایج نشان داد که قابلیت فرآیند الکتروکواگوالسیون به عنوان یک روش قابل. حاصل شد٪66/88 با راندمان حذف،65/3 A/m2 چگالی جریان الکتریکی
اعتماد و قابل اطمینان به منظور حذف یون های فلزی بخصوص یون آرسنیک از پساب های صنایع معدنی به ویژه در کارخانجات فرآوری مواد معدنی بسیار
.مطلوب می باشد
. روش سطح پاسخ، آرسنیک، انعقاد الکتروشیمیایی، واژههای کلیدی محلول لیچینگ باردار

Removal of Arsenic from Pregnant Leaching Solution Using Electrochemical
Coagulation Method
S.M. Moosavirad

A. Hasanzadeh-Sablouei

Abstract In the present study, the electrochemical coagulation process (electrocoagulation) in the mining industry
to remove arsenic ions from the charged leaching solution of PLS (copper processing plant) has been investigated.
Samples were obtained by simulating the leaching process by adding trivalent arsenic salt (NaAsO 2). The effects
of three independent parameters such as pH (X1), electrolysis time (X2), current density (X3) were investigated
using the response surface methodology (RSM) to investigate the removal of arsenic from PLS solution. This
design includes 17 sets of experiments using electrocoagulation system. In this study, the Box-Benken test design
in the response surface method with three numerical factors at three levels was investigated to investigate the
interactive effect of process variables to evaluate the efficiency of arsenic removal from leaching solution using
electrocoagulation method. The optimal conditions for the electrocoagulation process were determined at pH
6.50, electrolysis time: 114 minutes and electric current density of 65.3 A/m2, with a removal efficiency of 96.88%.
The results showed that the ability of electrocoagulation process as a reliable method to remove metal ions,
especially arsenic ions from the effluents of the mining industry, especially in mineral processing plants is very
desirable.
Keywords Pregnant Leaching Solution, Electrochemical Coagulation, Arsenic, Response Surface Methodology.
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مقدمه

و در هنگام کاهش شرایط آرسنیت گونه غالب است .با این

در سال های اخیر آگاهی عمومی در مورد اثرات طوالنی

حال هردو به عنوان( )IIIو به عنوان ()Vبه دلیل فرآیندهای

مدت آب های حاوی یون های فلزات سنگین ،افزایش یافته

اکسیداسیون آهسته ممکن است اتفاق بیفتد.

است .یون های آرسنیک از جمله این فلزات سنگین هست

منابع معدنی و ذوب از نظر تاریخی دو صنعت پیشرو

که در پساب های صنعتی وجود دارد و مشکالت زیست

در فرآیند تولید فاضالب حاوی فلزات و نمک های مختلف

محیطی زیاد را در طبیعت بوجود می آورد.

مانند آرسنیک در استان کرمان هستند.

آرسنیک یک عنصر متالوئید(شبه فلز)در گروه  Aاز

توجه به این نکته ضروری است که بسته به فرآیند بکار

جدول تناوبی است و به عنوان موادنیمه هادی ،آلیاژها،

رفته و شرایط محلی ،هزینه کلی تصفیه آب آلوده به فلز

داروسازی ،مواد نگهدارنده و غیره به طور گسترده مصرف

متفاوت است .بطورکلی عوامل اصلی در انتخاب روش تصفیه

می شود.به دلیل استخراج بیش از حد معادن و ذوب شدن

مناسب پساب معدنی شامل کاربردفنی ،سادگی و مقرون به

،تخلیه فاضالب های صنعتی بدون تصفیه و استفاده گسترده

صرفه بودن می باشد .در طول دهه های گذشته از تکنیک

از آرسنیک وترکیبات آن ،آلودگی آرسنیک در آب جدی تر

های بیشماری برای حذف فلزات سمی از پساب استفاده شده

می شود واین تهدید بزرگی برای زندگی بیش از  001میلیون

شیمیایی]،[7

نفر در سراسر جهان محسوب

می شود]. [1-3

است

این

روش

ها

شامل

انعقاد

الکتروکواگوالسیون] ،[8جذب] ،[9تبادل یونی].[10-11

قرارگرفتن درمعرض آرسنیک میتواند بر روی

اسمزمعکوس] [12و فیلتراسیون غشایی] [13هستند .ثابت

پوست،کبد ،مثانه ،قلب و عروق ،دستگاه گوارش ،تنفسی و

شده است که روش های فیزیکی مانند تبادل یونی،

عصبی تاثیر منفی بگذارد] . [4گزارش شده است که در

اسمزمعکوس و الکترودیالیز برای از بین بردن آرسنیک آب

بنگالدش میلیون ها نفر از افراد از سرطان پوست و سرطان

بسیار گران یا ناکارآمد هستند .درحال حاضر از روش های

اندام های داخلی رنج می برند از این تعدادیک نفر در هر

شیمیایی به دلیل مضراتی مانند هرینه های باالی نگهداری،

پنج نفر جان می دهد09/6 .میلیون نفر در چین نیز در معرض

مشکالت کار با لجن و دفع آن و خنثی کردن پساب استفاده

خطر مصرف آبهای زیر زمینی آلوده به آرسنیک

نمی شود .از طرفی دیگر فناوری های مختلفی از جمله انعقاد

هستند.درنتیجه حذف آرسنیک از آب موضوعی مهم در

شیمیایی ،جذب ،تصفیه غشاء ،اسمز معکوس ،اکسیداسیون و

سراسر جهان است وارائه یک راه حل پایدار برای از بین بردن

تبادل یونی برای حذف آرسنیک از فاضالب ها پیشنهاد شده

آرسنیک یک نیاز ضروری است .مصرف طوالنی مدت آبهای

است .با این حال آنها دارای مشکالت زیادی از جمله زمان

زیرزمینی با غلظت باالی آرسنیک باعث ایجاد مشکالت

بر بودن ،راندمان پایین حذف ،مصرف اضافی مواد معرف

جدی برای سالمتی از جمله ضایعات پوستی ،سرطان

شیمیایی ،هزینه باالی کار و همچنین مقدار زیادی از آالینده

پوست،سرطان اندام های داخلی می شود .بنابراین سازمان

های ثانویه هستند]. [6-4

بهداشت جهانی وسازمان حفاظت از محیط زیست ایاالت

اخیرا فرایند الکتروکواگوالسیون می تواند به عنوان

متحده حداکثر میزان آلودگی در آب آشامیدنی را از 01به 01

جایگزین مناسبی برای از بین بردن آرسنیک از آب مورد

میکروگرم برلیتر کاهش داده اند] .[5-6بنابراین افزایش

استفاده قرار بگیرد] .[14-15الکتروکواگوالسیون به دلیل

فناوری های ایجادشده و توسعه فناوری های جدید تصفیه

غلظت باالی الکترولیتها درفاضالب به عنوان بخشی از

برای از بین بردن آرسنیک از آبهای زیرزمینی به کمتر از 01

الزامات ذوب شدن ،کارآمدترین واقتصادی ترین روش

میکروگرم برلیتر از اهمیت ویژه برخوردار می شوند .آرسنیک

محسوب می شود .الکتروکواگوالسیون مزایای انعقاد شیمیایی

بطور عمده به عنوان آرسنات درمحیط اکسیدکننده وجود دارد

کالسیک را داراست و در بسیاری ازمشکالت اساسی
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درکاربردهای عملی خود مانند تولید لجن بزرگ ،هزینه باالی

منعقد کننده یا جاذب استفاده کرد .الکتروکواگوالسیون به

کار وآلودگی ثانویه برتری دارد .از مزایای استفاده از

دلیل مزایای بسیاری از جمله قابلیت تنظیم بافر  ، pHسهولت

الکتروکواگوالسیون میتوان به راندمان باالی حذف ذرات،

کار ،اتوماتیک بودن ،مکانیسم ساده ،تولید لجن کم و اندازه

مرکز تصفیه کوچک ،هزینه نسبتاکم وامکان اتوماسیون

کوچک دستگاه یک روش امیدوار کننده است .گونه  Fe2+با

کامل(خودکاری دستگاه) اشاره کرد.این روش باکاهش تولید

انحالل آندی الکترود تشکیل میدهد و گونه های  Fe3+مانند

لجن،حداقل نیاز مواد شیمیایی و سهولت کارایی توصیف می

گوتیت و لپیدوکروسیت اکسیده می شوند و کمپلکس هایی

شود ].[18-16

را در محلول تشکیل دهند].[14,23

در حال حاضر با توجه به اثر بخشی درحذف سریع

از الکتروکواگوالسیون برای تصفیه انواع فاضالب و

آرسنیک از پساب ها الکتروکواگوالسیون توجه بیشتری را به

پساب حاوی یون های مس استفاده شده است].[24,25

خود جلب کرده است زیرا نه تنها واکنش های الکترو

مکانیسم

فرایند

شیمیایی رخ داده در آند و کاتد بلکه تولید داخلی لخته ها را

الکتروکواگوالسیون رخ می دهد با واکنش های اصلی زیر در

نیز در بر می گیرد .تبادل یونی ،جذب بر روی لخته های

الکترودهای آلومینیوم نشان داده شده است]:[26

واکنش

شیمیایی

های

که

در

ایجادشده ،اسمز معکوس ،انعقاد ،الکترودیالیز معکوس و
هوادهی به عنوان بهترین فناوری های موجود توسط

()1

 US_EPAدرنظرگرفته می شود .این فناوری ها اغلب
پرهزینه هستند و با مشکالت جایگزینی جاذب و دفع لجن
غلیظ همراه هستند.
با توسعه سریع الکتروکواگوالسیون ،مطالعات زیادی در
مورد حذف آرسنیک از فاضالب ها صورت گرفته است [19-

] .22بیشتر مطالعات قبلی روی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر
فرآیند الکتروکواگوالسیون برای از بین بردن آرسنیک متمرکز
شده است؛ از جمله غلظت اولیه ،pH ،زمان تصفیه ،چگالی
جریان و ....برخی مطالعات برای بهینه سازی پارامترهای
عملیاتی،

ارزیابی

روند

نوع از فلزات سنگین،

جذب

و

حذف

این

با استفاده از دستگاه

الکتروکواگوالسیون گزارش شده است .ارزیابی طراحی
سیستم الکتروکواگوالسیون و ویژگیهای محصوالت
الکتروکواگوالسیون که نقش مهمی در حذف این یون های
فلزی دارند ،فقط در چند مطالعه مورد بررسی قرار گرفته
است .با توجه به مطالعات انجام شده ،تاکنون هیچ یک از آنها
به طور منظم مطالعاتی درباره حذف آرسنیک از پساب ها با
استفاده از روش الکتروکواگوالسیون را بیان نکرده اند.
الکتروکواگوالسیون فرایندی پیچیده است که در آن می توان
از الکترودهایی مانند یون های آهن و آلومینیوم به عنوان

سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،

𝐀𝐧𝐨𝐝𝐞: 𝐀𝐥(𝐬) ↔ 𝐀𝐥𝟑+ (𝐚𝐪) +
𝟑𝐞−

−

)(2

𝐂𝐚𝐭𝐡𝐨𝐝𝐞: 𝟑𝐇𝟐 𝐎(𝐚𝐪) + 𝟑𝐞 ↔ 𝟑/𝟐𝐇𝟐 (𝐠) +
)𝐪𝐚( 𝟑𝐎𝐇 −

یون های هیدروکسیل تولیدشده درکاتد باعث افزایش pH

در الکترولیت می شوند و در محلول آبی بین یون های

3+

Al

و OH-واکنش رخ می دهد تا هیدروکسید آلومینیوم تشکیل
شود] .[27بطورکلی درفرآیندهای الکتروکواگوالسیون از
متناوب ( )ACاستفاده می شود .در این حالت ممکن است به
دلیل اکسیداسیون یک الیه اکسید غیرقابل نفوذ روی کاتد و
همچنین خوردگی روی آند بوجود آید .این ها از جریان موثر
بین آند وکاتد جلوگیری می کنند بنابراین کارایی فرآیند
الکتروکواگوالسیون کاهش می یابد .هدف اصلی از این
مطالعه بررسی تاثیر الکتروکواگوالسیون بر راندمان حذف
آرسنیک با استفاده از آلیاژ آلومینیوم به عنوان آند و کاتد است.
تاثیر ،pHزمان و چگالی جریان مورد بررسی قرارگرفت.
سطح پاسخ از رویکردهای ریاضی وآماری برای ساختن
مدل تجربی و ارزیابی تاثیر برخی از عوامل دسترسی به
بهترین موقعیت ها تشکیل شده است .بوسیله طراحی دقیق
آزمایشات هدف درنظر گرفتن بهینه سازی واکنش به عنوان
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

68

حذف آرسنیک از محلول لیچینگ باردار...

متغیر خروجی است که توسط چندین متغیر مستقل به عنوان

فلوکوالسیون ذرات ریز و معلق و بدون بار (که پس از عمل

متغیرهای ورودی انجام می شود .به هرحال روش های

کواگوالسیون حاصل شده است) با کارایی بیشتری به یکدیگر

متداولی است که زمان و انرژی صرف می کنند بنابراین

چسبیده و ذرات بزرگتری را بوجود میآورند ،این ذرات

استفاده از RSMبرای بهینه سازی شرایط آزمایش با هدف

پس از عمل فلوکوالسیون بالفاصله تهنشین میشوند.

کاهش هزینه های روش های تحلیل و روش های زمان بر

سازی ،نیروی م یان ذرات غیر قابل
فرآی ند انعقاد و لخته سااااز

انجام می شود]. [28

تهن شینی را خنثی میکند و یا کاهش میدهد تا نیروی واندر

روش سطح پاسخ به عنوان ابزار مهمی در نرم افزار

والس ذرات را به طرف یکدیگر بکشد و تشکیل گروه های

 Design Expertطراحی شده است که بیشتر برای مدل سازی

کو چک ذرات را بد هد .این گروه های کو چک ذرات به

و بهینه سازی فرآیندهای متنوع کاربرد دارد .به تازگی ،سطح

یکدیگر چ سبیده و گروه های بزرگتر ذرات ژالتینی شکل و

پاسخ موفق به تصفیه آلوده ترین فاضالب ها از قبیل خمیر و

شین
سانی ته ننش ا
شکیل می دهند که به آآسااان
سنگین را تتشااک
سبتاً ساانگ
ننس ا

کاغذ ،پاالیشگاه نفت ،کروم ،نساجی ،صنایع آبکاری

میشوند.

الکتریکی شده است]. [29

بطور کلی ،انعقاد الکتریکی شامل لخته هایی می شود که از

سطح پاسخ به عنوان یک تکنیک آماری در زمینه طراحی

های آلوم ی ن یوم ی ایا آهن از
حل کردن الکتر ی کی یون هااا
حاال

آزمایش ،ارزیابی تأثیرات انحصاری و متقابل متغیرهای

شوند] .[22تولید
الکترودهای آلومینیوم یا آهن ،تولید می شاااوند

مستقل و بهینه سازی شاخص های فرآیند به شرط تعداد

شود و گاز هیدروژن از
یون های فلزات در آند انجام می شاااود

محدود اجرای آزمایشی پذیرفته شده است] .[30استفاده از

کاتد آزاد می شود .گاز هیدروژن می تواند به شناور شدن

سطح پاسخ اثبات کرده است که می تواند برای بهینه سازی

سطح آب کمک می کند ] .[22بنابراین
لخته ها بر روی ساااطح

و پیش بینی فرآیندهای الکتروکوآگوالسیون به طور قابل

شاااامل ساااه
سه
مکانیزم حذف آالینده ها در انعقاد الکتریکی شامل

توجهی مؤثر باشد] . [31در این مطالعه ،از طرح سطح پاسخ

مرحله می شود )0 :ایجاد یون های منعقد شده بو سیله ی

باکس  -بنکن ) Box-Behnken (BBDبمنظور بهینه سازی

سازی
داسااسیون الکتریکی الکترود آند )2 .بی ثبات سااااز
سیدا
اکاکساا

و بررسی تأثیر متغیرهای فرایند کلیدی الکتروکواگوالسیون

آالینده ها و ذرات معلق و شکستن امولسیون ها و  )2جمع

مانند  ،pHزمان الکترولیز و چگالی جریان در حذف آرسنیک

آوری ذرات بی ثبات به شکل لخته]22و .[20واکنش ا صلی

استفاده شد.

در آند(آلومینیوم) انحالل ا ست که منجر به ت شکیل لخته می
فرآیند الکتروکواگوالسیون

شود .بصورت زیر]:[20
()2

هدف از عمل کواگوالسیون یا انعقاد ایجاد ذرات درشتتری

عالوه بر این ،الکترولیز آب در کاتد و آند بصورت زیر

در آب است زیرا ذرات ریز معلق در آب مانند کلوئیدها به

می باشد:

علت باردار بودن سطح ذرات در آب معلق میمانند و باید
روشی اتخاذ نمود که بار سطحی ذرات خنثی شود ،ذرات

()0

میتوانند به یکدیگر نزدیک شده و پس از برخورد به هم

()0

بچسبند و تحت نیروی جاذبه رسوب نمایند .فرایند
کواگوالسیون دقیقا چنین کاری را انجام میدهند .البته همیشه

یون های هیدروکسید تشکیل شده در کاتد  pHفاضالب را

عمل کواگوالسیون همراه با عمل فلوکوالسیون است ،در واقع

سوب یون هااای
های
اث ررساااوب
ااعاعث
اابراین بابا
اد؛ ببنانابراین
افزایش می ددهاهد؛

عمل فلوکوالسیون مکمل عمل کواگوالسیون است .در

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

n+

ناظر بااابا
متناااظر
های مت
ادهااای
ادروکسااسایاید
اه عنوان ههیایدروک
فلزی(  )Meبابه
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هیدروکسید آلومینیوم می شوند .بصورت:
()6
عالوه بر این یون های فلزی آندیک و یون های هیدروکسید
تولید شده توسط سطوح الکترود ،برای تشکیل
هیدروکسیدهای مختلف در فاضالب واکنش داده و ساختار
پلیمری بصورت زیر ایجاد میکنند:

آرسنیک وابستگی زیادی به پتانسیل اکسیداسیون-احیا و

pH

دارد به طوری که در شرایط اسیدی و احیاء آرسنیت به شکل
اسید آرسنوس و بنیان های آن (،H3AsO3

H2AsO3-

 )AsO33- ،HAsO32- ،وجود دارد .در شرایط اکسید کننده
گونه غالب آرسنات می باشد که به شکل اسید آرسنیک و
بنیان های آن ()AsO43- ،HAsO42- ،H2AsO4- ،HASO42-
حضور دارد]. [41
در فرآیند الکتروکواگوالسیون یون های آلومینیوم و

()7

هیدروکسید توسط واکنش  8تولید می شوند و پس از واکنش

()8

با یکدیگر ،گونه های مختلفی از آنها مونومرهایی مانند
Al(OH)+
2

با این حال ،بسته به  pHمتوسط محلول ،گونه های دیگر
یونی از قبیل کمپلکس های هیدروکسیدی ،Al(OH)2+

،

 Al(OH)−4 ،Al(OH)2+ ،Al2 (OH)4+و
2

3+
4+
،Al8(OH)4+
پلیمرهایی مانند 20 ،Al7 (OH)17 ،Al6 (OH)15
5+
 Al13 O4 (OH)7+را تشکیل می دهند]02و.[02
24 ،Al13 (OH)34

 Al2(OH)24+و  ، ،Al(OH)-4ممکن است در سیستم وجود

گونه ها مذکور با توجه به سینتیک پیچیده ته نشینی ،به

داشته باشند .هیدروکسیدهای آلومینیوم معلق ،پس از انعقاد

آمورف تبدیل می شوند] [44که این کمپلکس آرسنیک

می توانند آالینده ها را از محلول بوسیله ی جذب ،رسوب

موجود در محلول را جذب می کند].[35,45

دادن و یا جذب الکترواستاتیک ،حذف کنند] .[36-37در
مقابل هنگامی که یک جریان مستقیم به الکترودها اعمال شود،
آند توسط الکترولیز حل می شود و یون های فلزی تولید
میکند که لخته های خوبی هستند] .[38در کاتد یون های
 OHدر طول الکترولیز آب طول تولید می شوند و می توانندبا یون های فلزی برای تهیه هیدروکسید فلزات ،واکنش
دهند] .[35معموال در این گونه فرآیندها از آهن و آلومینیوم
استفاده میشود] .[39هیدروکسیدهای تولید شده فلزی
 Al(OH)3و  Fe(OH)3می توانند آالینده های محلول و
کلوئیدی را جذب کنند و آنها را در قالب لخته های تشکیل
شده از فاضالب جدا نمایند].[40

𝐒

𝟐−
𝐀𝐥(𝐎𝐇)𝟑(𝐒) + 𝐇𝐀𝐬𝐎𝟐−
] 𝟒𝐎𝐬𝐀𝐇 ∗ )𝐒(𝟑)𝐇𝐎(𝐥𝐀[ → 𝟒

()9
جانمایی سیستم الکتروکواگوالسیون در فرآیند آبگیری
در فرآیند فرآوری مواد معدنی خوراک ورودی به مرحله
لیچینگ پس از فرآیند خردایش و آسیاکنی ،وارد محفظه
ذخیره سازی کانسار ( )ore storage binمی شود .سپس کانه
های حاصله به همراه آب و اسید برای انجام فرآیند انحالل
وارد لیچینگ تانک یا تانک شستشو می شوند .پس از انجام
فرآیند لیچینگ ،محلول باردار لیچینگ

( Pregnant Leach

 )Solutionیا به اصطالح محلول  ، PLSتوسط سیستم

فرآیند حذف آرسنیک در سیستم الکتروکواگوالسیون

پایپینگ به سرند آبگیری منتقل می شود .سرند آبگیری ذرات

آرسنیک غیر آلی به صورت غالب در آبهای طبیعی وجود

جامد بزرگتر از  201میکرون را جداسازی نموده و این ذرات

دارد .آرسنات ( As(Vو آرسنیت ( As(IIIاشکال اولیه
آرسنیک در خاک و محیط های آبی می باشند .آرسنیت
قدرت حرکت بیشتری در آبهای زیرزمینی دارد و سمیت آن
 20تا  61برابر سمیت آرسنات میباشد .غلظت گونه های
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را به حوضچه ذخیره( )reserve pondانتقال می یابد و ذرات
عبور کرده از سرند آبگیری به فیلتر پرس انتقال می یابد .یکی
از خصوصیات بارز سرندهای آبگیری ،باال بردن ریکاوری
فرآیند و کاهش قابل توجه اسیدیته باطله می باشد .سپس در
فرآیند فیلتراسیون باطله موجود در محلول  PLSکه کوچکتر
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حذف آرسنیک از محلول لیچینگ باردار...

از  201میکرون می باشد به صورت کیک باطله جداسازی

نشان داده شده است.

می شود و محصول حاصله بصورت محلول سولفات مس
جدا می شود و در محفظه ذخیره( (storage pondواحد
 PLSنگهداری می شود .سپس بمنظور حذف فلزات سنگین
از

جمله

محلول

آرسنیک

وارد

حاصله

راکتور

الکتروکواگوالسیون می شود (شکل  .)0سپس بعد از
جداسازی فلز مس موجود در محلول  ،PLSبمنظور حذف
آرسنیک ،محلول حاصله وارد راکتور الکتروکواگوالسیون
شده و پس از حذف این یون به سد باطله کارخانه انتقال می

شکل  1شمای فنی راکتور الکتروکواگوالسیون و منبع تغذیه

یابد .بنابراین ضروری است با راهکاری مناسب از ورود
آرسنیک به طبیعت و منابع آب زیرزمینی تا حد زیادی
جلوگیری

کرد.

مطالعه

در

تاثیر

حاضر

فرآیند

فرآیند الکتروکواگوالسیون اساسا شامل چهار مرحله می
باشد]:[46

الکتروکواگوالسیون بر حذف آرسنیک با استفاده از یک طرح

 )0واکنش الکترولیتی در سطوح الکترود؛  )2تشکیل لخته در

آزمایش باکس – بنکن (طراحی آزمایش نسخه  )01مدل

فاز آبی؛  )2جذب فلزات و آالینده های محلول بر روی لخته

سازی و بهینه سازی شد.

ها؛ و  )0رسوب گذاری یا شناورسازی توده ها .در مطالعه
حاضر ،محلول  PLSکه به فرآیند الکتروکواگوالسیون انتقال

شرح آزمایش

می یابد به دو قسمت ،الیه شناور و آب تصفیه شده ،تقسیم

نمونه هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است،

می شود.

حاصل از شبیه سازی فرآیند لیچینگ و که با افزودن نمک

نمونه ها جمع آوری شده با روش های استاندارد مورد

آرسنیک سه ظرفیتی ( )NaAsO2تهیه گردید .نمونه ها در

آزمایش قرار گرفتند .فرآیند الکتروکواگوالسیون در یک

دمای  0درجه سانتیگراد نگهداری شد و بدون هیچ گونه رقیق

راکتور از جنس شیشه و با ظرفیت  6لیتر (ابعاد × 21 × 21

کردنی ،مورد استفاده قرار گرفت .مقادیر برخی از پارامترهای

 01سانتیمتر) و حجم مؤثر  0لیتر انجام شد .تعداد  6الکترود

کیفی محلول  PLSدر جدول( )0آورده شده است.

از جنس آلومینیوم با ابعاد  2 × 21سانتی متر به عنوان آند و
کاتد ،استفاده شد .سطح میدان الکترود مؤثر  91سانتی متر

جدول ( )0خصوصیات نمونه  PLSتهیه شده از کارخانه فرآوری
Value

Parameter

4

)As (g/l

4.5

pH

مربع و فاصله بین الکترود بین کاتد و آند  2سانتی متر در نظر
گرفته شد .در طول انجام هریک ازآزمایش ها ،الکترودها به
خروجی مثبت یا منفی منبع تغذیه متصل شدند.
چگالی جریان با استفاده از منبع تغذیه جریان متناوب
( )ACتامین شد .از جمله دالیل استفاده از جریان  ACدر

نمونه

های

الکتروکواگوالسیون

جمع
تخلیه

آوری
می

شده

در

شوند.

راکتور
فرآیند

پژوهش حاضر را می توان با توجه به نتایج مطالعات ذیل
بیان نمود :کاماراج و همکاران ( [47])2102در مطالعه ای به

الکتروکواگوالسیون دو محصول را تولید می کند که شامل

بررسی تاثیر جریان متناوب ( )ACو جریان مستقیم ()DC

لجن تولید شده و آب تصفیه شده ،می باشد .وضعیت قرار

در فرآیند حذف مس بوسیله سیستم الکتروکواگوالسیون

گیری و جزئیات سیستم الکتروکواگوالسیون در شکل()0

پرداختند که نتابج آنها نشان داد جریان  ACبا راندمان حذف

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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 %9778و مصرف انرژی ( )kWh/m317620پایین تر نسبت

بنابراین هدف از این پژوهش ،بررسی اثر پارامترهای فرآیند

به جریان  DCاز کارایی باالتری برخوردار است .از سویی

بر راندمان حذف آرسنیک به دست آمده با استفاده از سیستم

دیگر واسودون و همکاران ( [48])2100نیز در مطالعه ای به

الکتروکواگوالسیون و با الکترود های آلومینیوم ،می باشد.

بررسی تأثیر جریان متناوب و مستقیم در فرآیند

پارامترهای عملیاتی و به طور مشخص  pHاولیه ،زمان

الکتروکوالسیون بروی حذف کادمیوم پرداختند .نتایج بدست
آمده نشان داد که باتوجه به استفاده از الکترودهای آلومینیوم
جریان  ACبا حذف  %9770کادمیوم و مصرف انرژی
( )kWh/m317000پایین تر نسبت به جریان  ،DCراندمان
حذف باالتری داشت.
در ادامه الکترودها با  %00 HClو سپس آب مقطر قبل
از هر آزمایش شسته شدند .راکتور الکتروکواگوالسیون با
شستشوی دو بار با آب مقطر پاکسازی شد .در هر آزمایش،
نمونه آب سرریز تیکنر بعد از آماده سازی منبع تغذیه و
جایگذاری الکترودها ،به راکتور الکتروکواگوالسیون اضافه
شد .قبل از انجام هر آزمایش pH ،اولیه نمونه ها توسط
سولفوریک اسید و سود مایع (سدیم هیدروکسید) تنظیم
گردید و بوسیله pHمتر(مدل اکستیک ،شرکت اکستک،
آمریکا)) (ExStik, Extech, USAاندازه گیری شد .در هر
آزمایش یک نمونه تقریبا  011میلی لیتر فیلتر شد و مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .تمامی آزمایش ها در دمای اتاق
 ( 20درجه سانتی گراد) انجام شد.

()11

این تحقیق ،تأثیر این پارامترهای عملیاتی بر حذف آرسنیک،
با استفاده از روش پاسخ سطح مورد بررسی و بهینه سازی
قرار گرفت.
پاسخ سطح یک ابزار آماری است که به طور کلی پیاده
سازی شده است که تأثیرات عمده متغیرهایی که برخی از
پاسخ ها را تحت تأثیر قرار می دهند ،با توجه به وضعیت
موجود فرآیند ،بهینه سازی نماید .از طرفی ،پاسخ سطح یک
تحلیل رگرسیونی است که برای پیش بینی مقدار یک متغیر
وابسته بر اساس مقادیر کنترل شده متغیرهای مستقل ،استفاده
می شود که این موضوع می تواند مجموعه ای از ترکیب
پارامترهای تجربی را در مدت کوتاهی ارائه دهد تا آزمایش
های مورد نظر کارآمدتر شوند .با استفاده از پارامتر تخمین
زده شده ،می توان متغیری را که بیشترین مقدار پیش بینی
شده را نتیجه می دهد ،تعیین کرد و به همین طریق محقق را
قادر می سازد تا متغیرهایی که بیش ترین تأثیر را بر به دست
پاسخ سطح این است که با بررسی یک فاکتور در یک زمان،

راندمان حذف آر سنیک با ا ستفاده از معادله زیر محا سبه می
×

الکتروکواگوالسیون  ،تأثیر بسزایی داشته باشند .از این رو در

آوردن جوابی مطلوب دارند ،شناسایی کند] .[49مزیت اصلی

روش های تحلیلی
شود:

الکترولیز و چگالی جریان می توانند بر عملکرد فرآیند

𝐢𝐂𝐂𝟎 −
𝐢𝐂

سازگار نیست و آزمایش ها را با تعداد کمتر و نیز ایجاد تعامل
در بین متغیرها ،مورد بررسی قرار می دهد] .[50پاسخ سطح

= 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐦𝐞𝐑 %

به منظور مدل سازی و بهینه سازی در جداسازی انواع آالینده

𝟎𝟎𝟏

ها از فرآیندهای مختلف شیمیایی] ،[51فیزیکی] [52و

که  C0و  Ciبه ترتیب محتوای اولیه مواد و مقدار آرسنیک
پس از فرآیند الکتروکواگوالسیون را نشان می دهند.

بیولوژیکی] ،[53مورد استفاده قرار گرفته است.
طرح آزمایش باکس – بنکن در روش پاسخ سطح ابزاری
مهم در طراحی مورد استفاده برای بهینه سازی فرآیندها است.

طراحی آزمایش

باکس – بنکن نتایج جامع و اطالعات دقیق را حتی برای

با توجه به تحقیقات علمی موجود ،مشاهد می شود که

تعداد کمی از آزمایشات و اثرات تعاملی پارامترهای عملیاتی

مطالعات متعددی در مورد روند الکتروکواگوالسیون بر حذف

در تمام پاسخ ها فراهم می کند.

آرسنیک با استفاده از روش سطح پاسخ انجام شده است.

سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،
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بر روی حذف آرسنیک از محلول لیچینگ با استفاده از روش

مورد بهره برداری قرار می گیرد .مدل معادالت خطی و درجه

الکتروکواگوالسیون می باشد .پارامترهای عملیاتی از قبیل

دوم برای پیش بینی شرایط بهینه می تواند با توجه به ترتیب

مانند  ،pHزمان الکترولیز و چگالی جریان می توانند بر

در معادالت  0و  6بیان شود.

عملکرد الکتروکواگوالسیون ،تاثیر بسزایی داشته باشند .از این

𝐘 = 𝛃𝟎 +

()00

رو در این پژوهش ،این پارامترها بمنظور حذف فلزات مذکور

𝐢 𝐱 𝐢𝛃 𝟏=𝐣𝐤∑

با روش سطح پاسخ مورد بررسی قرار گرفته و بهینه سازی
شده است .این طرح شامل  07مجموعه آزمایش با استفاده از

()06

سیستم الکتروکواگوالسیون می باشد .در این تحقیق ،طرح

𝐞 ∑𝐤𝐣=𝟏 𝛃𝐣 𝐱 𝐣 + ∑𝐤𝐣=𝟏 𝛃𝐣𝐣 𝐱 𝐣 𝟐 + ∑ ∑𝐤𝐢<𝐣=𝟐 𝛃𝐢𝐣 𝐱 𝐢 𝐱 𝐣 +

آزمایش باکس – بنکن در روش سطح پاسخ با سه عامل
عددی در سه سطح برای بررسی اثر تعاملی متغیرهای فرآیند
مانند  ،)X1( pHزمان الکترولیز ( ،)X2چگالی جریان ( )X3و
به منظور بررسی راندمان حذف آرسنیک ) (Yاز محلول
لیچینگ تانک با استفاده از روش الکتروکواگوالسیون ،مورد
بررسی قرار گرفت (جدول .)2

𝐘 = 𝛃𝟎 +

که در آن ها  Yبه عنوان پاسخ Xi ،و  X jمتغیرها ( iو

j

از  0تا  kمتغیر هستند) β0 ،عبارت ثابت βj ،ضریب خطی،
 βijعامل تعامل βjj ،فاکتور درجه دوم و  kتعداد پارامترهای
مستقل (در این مطالعه  ،)k=0می باشند.
نتایج و بحث

جدول  2محدوده متغیرهای مستقل و سطوح آنها

ارزیابی نتایج آزمایش های حذف آرسنیک
با توجه به طرح آزمایش ایجاد شده ،تعداد  07آزمایش انجام
شد که جزئیات شرایط آزمایش ها در جدول  2ارائه شده
است.
معادله رگر سیونی تو سط ( Design Expert )01تعیین
شده و به صورت زیر ارائه شد:
تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه مرتبه دوم برای
توضیح رفتار سیستم با استفاده از روش رگرسیون حداقل
مربعات برای به دست آوردن تخمین پارامتری مدل ریاضی
استفاده می شود ] .[00انتخاب متغیرهای مستقل که در
آزمایش ها بیان می شوند ،به صورت زیر است:
()00

𝐤 𝐢 = 𝟏, 𝟐, … ,

()07
داده های به دست آمده از طرح باکس  -بنکن به وسیله
مدل( Sum of

𝟎 𝐱𝐱 𝐢 −
𝐢 𝐱∆

= 𝐢𝐗

که  Xiبه عنوان مقدار جزئی یک متغیر مستقل در نظر
گرفته است؛  xiمقدار واقعی یک متغیر مستقل است؛

x0

مقدار واقعی در نقطه مرکزی یک متغیر مستقل است؛ و

∆xi

تفاوت متغیر  iاز مقادیر واقعی است .بر این اساس ،داده های
حاصل از معادله باال برای دستیابی به پیش بینی یک مدل
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

* As Removal, Y (%)= 86.33+6.38 * A+3.55
B+2.11* C-1.34 * AB-0.19 * AC +0.12 * BC-2.00
* A2+0.68* B2-1.07 * C2

دو معیار مختلف از قبیل مجموعۀ مربعات
 )squaresو خالصه آماری مدل ( Model summary
 )statisticsبه منظور دستیابی به مدل های رگرسیون معتبر از
بین مدل های مختلف ،مثل مدل های خطی ،متقابل ،درجه
دوم و مکعبی ،مورد ارزیابی قرار گرفت.
با توجه به نتایج ،اینگونه استنباط می شود که مدل خطی
( )Linearدر مقایسه با سایر مدل ها(درجه دوم و متقابل)،R2
 R2تنظیم شده  R2 ،پیش بینی شده F-value ،باالتر و P-

سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،
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 valueکمتری را نشان می دهد .مدل مکعبی به عنوان یک
مدل الیاسد معرفی شده است و نمی توان برای مدلسازی
بعدی از داده های آزمایش برای آن ،استفاده کرد.
مدل الیاسد می تواند به معنی این باشد که آزمایش های برای
ارزیابی مستقل کافی نمی باشند .هرچند ،نقاط مستقل کمی
در طرح وجود دارد تا بتوان اصالحاتی در مدل انجام داد و
بنابراین بعضی پارامترها نمی توانند به صورت مستقل محاسبه
شوند .زمانی یک مدل الیاسد می شود بدین معنی است که
مدل برای مطالعه بیشتر مناسب نیست.

گرفت که نتایج آن در جدول ( )0مشاهده می شود .به منظور
ارائه یک مدل رگرسیونی قابل اطمینان  ANOVAاختالف
مقادیر داده های آزمایش های را با پراکندگی آنها ()F-test
( ،) Fisher disseminationمقایسه گردید .مقادیر F-value
(08/70جدول )2برای راندمان حذف آرسنیک به دست آمده
است که تغییر قابل قبولی در مورد مقادیر میانگین آن ها
حاصل شده است .بدیهی است که پیش بینی مدل رگرسیون
در فاصله اطمینان  %90به دست آمده است.آزمون )T-test(T
برای مطالعه اهمیت هر ضریب مدل رگرسیون ایجاد شده (در

از این رو ،مدل خطی برای نشان دادن تأثیر متغیرهای
فرآیند بر روند فرآیند الکتروکواگوالسیون در حذف آرسنیک،
انتخاب شده است .در همین حال ،خالصه آماری مدل نشان
داد که پس از نادیده گرفتن مدل مکعبی که الیاسد بود ،مدل

معادله  )7و مقادیر ثبت شده در جدول( ،)0مورد استفاده قرار
گرفت .مقدار  (Probability of error value) p-valuبرای
تشخیص اینکه آیا وابستگی بین پاسخ و هر متغیرها در مدل
از لحاظ آماری قابل توجه است ،مورد استفاده قرار می گیرد.

خطی برای حداکثر " R2تنظیم شده" و مقادیر پیش بینی شده
 R2به کار گرفته شد.

جدول  0آنالیز  ANOVAبرای مدل خطی راندمان حذف آرسنیک در

فرآیند الکتروکواگوالسیون.

جدول  2ماتریس طراحی تجربی و پاسخ بر اساس آزمایش های انجام
شده بر روی درصد حذف آرسنیک با طرح آزمایش .BBD

آنالیز واریانس

()ANOVA

صحت و اعتبار مدل توسط آنالیز واریانس مورد ارزیابی قرار
سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،

 p-valueبه عنوان کوچکترین سطح معنی داری که منجر به
شود و اثرات متقابل ،زمانی معنی
رد مقادیر بی ارزش می شاااود
دار است که< 1/15 pباشد].[55
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با این شرایط ،می توان پارامترهای دارای

p-

 values>0.05را با استفاده از روش حذف گام به گام ،حذف
کرد .مقدار پایین  0/08در ضریب تغییرات ()C.V.
( ،)Coefficient of variationدرجه باالیی از دقت و همچنین
اعتبار آزمایش ها را تایید می کند.

در حالت طبیعی دنبال می کنند ،که در این صورت نقاط خط
مستقیمی را ایجاد می کنند .برخی از پراکندگی ها حتی به
داده های نرمالیزه شده هم نزدیک می شوند .از این رو می
توان از شکل( )2استنباط کرد که داده ها به صورت نرمال
توزیع می شوند.

در جدول ( )0آنالیز واریانس( )ANOVAرگرسیون
پارامترهای وابسته ،با توجه به پیش بینی سطح پاسخ ،مدل
خطی براندمان حذف آرسنیک را نشان داده است .اینگونه
استنباط می شود که  F-testهمراه با  p-valueکم ( p-value
 )= <0.0001نشان دهنده معنی دار بودن مدل های رگرسیون
می باشد .واضح است که طرح مدل ها زمانی معنی دار است
که مقادیر  prob>Fکمتر از  1710باشد] .[56از این رو،
مشاهده می شود که در این مطالعه p-value ،کمتر از 1/10
می باشد که نشان می دهد نسبت کل واریانس متغیرهای
وابسته با استفاده از الگوی رگرسیون مشخص شده است .و
همچنین  R2باال ثابت می کند که مدل خطی ،مجموع تغییرات
متغیرهای وابسته را بیان می سازد .در این پژوهش ،ضرایب
اسمی ( )R2مدل ها نشان می دهد که مجموعه تغییرات کلی
 %97/09را می توان با استفاده از مدل های ذکر شده ،برای
راندمان حذف آرسنیک به دست آورد .همچنین مقادیر
ضریب اسمی معادل ( )adjusted R2 =1/9026نشان دهنده
اهمیت پاسخ درصد حذف آرسنیک می باشد.
بررسی توزیع نرمال داده ها

در بررسی توزیع نرمال داده ها ،مقادیر باقی مانده مشخص
کردند که چگونه مدل ،فرضیه های  ANOVAرا تایید می
کند ،این در حالی است که باقیمانده های

شکل  2نمودار رابطه بین درصد احتمال طبیعی و باقی مانده استاندارد
داخلی برای راندمان حذف آرسنیک.

مقایسه نتایج آزمایش ها و مقادیر پیش بینی شده

بررسی کیفیت مدل پیشنهادی ،بخش قابل توجهی از فرآیند
تحلیلی است .اعتبار مدل ،نزدیک شدن به تقریب صحیحی
را نشان می دهد که برای جلوگیری از ارائه تجزیه و تحلیل
ضعیف یا نادرست ارائه می شوند .ارزیابی بین مقادیر تجربی
به دست آمده و پیش بینی شده مدل در شکل  2ارائه شده
است .اثبات شده است که پیش بینی های مدل با داده های
تجربی و نقاط داده شده در مجاورت خط مورب همخوانی
دارد .همچنین تجزیه و تحلیل ها نشان داد که کاربرد این
معادالت چند جمله ای خطی می تواند برای درصد حذف
آرسنیک به روش الکتروکواگوالسیون مطلوب باشند.

استاندارد( )studentized residualsداخلی همراه با انحراف
معیار به منظور جداسازی مقادیر واقعی و پیش بینی شده
مورد ارزیابی قرار گرفتند .داده ها نیز به منظور تعیین توزیع
نرمالی مورد بررسی قرار گرفتندکه نتایج به دست آمده در
شکل  2نشان داده شده است .شکل ( )2درصد توزیع احتمال
طبیعی نسبت به باقیمانده های استاندارد( Standard
 )deviationsرا برای درصد حذف آرسنیک به دست آمده از
فرآیند الکتروکواگوالسیون را نشان می دهد .نمودار توزیع
نرمال به این مساله می پردازد که آیا باقیمانده ها توزیع را
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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در محدوده  0تا  7تغییر یافت .نتایج حاصل از شکل )a( 0
نشان داد که راندمان حذف آرسنیک در  pH: 0-9با افزایش
زمان الکترولیز ،افزایش می یابد و کارایی بیشینه  % 96/88در
 pH:7با چگالی جریان  01 A/m2به دست آمد ،و به همین
صورت در شکل  ،)b( 0بیشترین راندمان حذف آرسنیک در
 pH:7و با افزایش چگالی جریان ،بدست آمده است.
در این مطالعه ،حداکثر حذف آرسنیک در محیط نسبتا
خنثی به دست آمد .نتایج مشابهی در سایر تحقیقات انجام
شکل  2نمودار مقایسه مقادیر واقعی و پیش بینی شده برای راندمان
حذف آرسنیک.

بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند حذف
آرسنیک

شده ،در تأثیر  pHبر حذف آالینده ها از پساب های صنعتی
به دست آمده است] .[58نتایج به دست آمده یک همخوانی
رضایت بخشی با سایر تحقیقات در این زمینه داشت که در
 pHبسیار قلیایی ،فرم نامناسب لخته ها با توجه به مواد
انعقادی نامناسب موجب تخریب محصوالت فرآیند

اکثر فرآیندهای الکتروشیمیایی ،تحت تأثیر  ،pHزمان

الکتروکواگوالسیون می شود].[09

الکترولیز و چگالی جریان می باشند که مهمترین پارامترها
برای تنظیم سرعت واکنش هستند] .[54بنابراین ،تأثیر سه
پارامتر اصلی بر راندمان حذف آرسنیک در فرآیند
الکتروکواگوالسیون و با استفاده از روش سطح پاسخ مورد
بررسی قرار گرفت .مزیت اصلی استفاده از سطح پاسخ که
می تواند آن را از سایر طرح های مشابه برجسته تر کند
تأثیرات واکنشی بین پارامترها است.
اثر pH

 pHیک پارامتر قابل توجه برای بهینه سازی فرآیند الکترو
کواگوالسیون است زیرا بر روی عواملی چون هدایت
الکتریکی محلول ،پتانسیل زتا

)potential

 (zetaو انحالل

الکترودها تأثیر می گذارد] .[24با این وجود ،برای دریافت
رابطه صحیح بین  pHمحلول و کارایی فرآیند
الکتروکواگوالسیون ،از آنجا که  pHآب تصفیه شده در طول
فرآیند الکتروکواگوالسیون متفاوت است ،بنابراین معموال pH

اولیه محلول را به عنوان  pHمحلول قرار می دهند].[57
نتایج به دست آمده از اثرات  pHبر درصد حذف آرسنیک

شکل  0نمودارهای سه بعدی اثر ) pH (aو زمان الکترولیز (چگالی
جریان ) 01A/m2 :و ) pH (bو چگالی جریان (زمان الکترولیز70 :
دقیقه) بر درصد حذف آرسنیک.

توسط فرآیند الکتروکواگوالسیون به صورت نمودار سه بعدی

اینگونه برداشت می شود که محدوده  pHبرای عملکرد

در شکل  )a( 0و ( )bنشان داده شده است pH .آزمایش ها

مطلوب الکتروکواگوالسیون (با استفاده از آند آهن) 7-0

سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

116

حذف آرسنیک از محلول لیچینگ باردار...
حذف آرسنیک()%

میباشد و شرایط عملیاتی مناسب برای اکسیداسیون کامل در
 pH:7است که در آن این یون ها بسیار انحالل پذیر ،ضعیف
و با نسب جذب پایین ،می باشند.
اثر زمان الکترولیز
زمان الکترولیز یک پارامتر مهم برای حذف آرسنیک و روند
تولید لجن در فرآیند الکتروکواگوالسیون است] .[60آزمایش
ها با زمان الکترولیز( )X1متغیر از  21تا 021دقیقه در شرایط
 ،pH:7چگالی جریان 01 A/m2 :مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج به دست آمده در شکل  a( 0و )bنشان می دهد که زمان
بهینه برای حذف آرسنیک  021دقیقه است .همچنین نتایج
نشان می دهد که درصد حذف آرسنیک با افزایش زمان
الکترولیز افزایش می یابد ،زیرا در کاتد  ،یونهای  OH−که از
الکترولیز آب تشکیل می شوند ،می توانند با یون های فلزی
واکنش دهند و در نتیجه لخته بیشتری تولید کنند و منجر به
افزایش راندمان حذف آرسنیک در محلول  PLSشوند].[45

اثر چگالی جریان
یکی

از

پارامترهای

مهم

برای

بهبود

فرآیند

الکتروکواگوالسیون ،چگالی جریان است .چگالی جریان
مقدار یون های فلزی را که از الکترودها آزاد می شود تعیین
می کند و این یون ها یک مقدار مهم برای این موضوع
هستند] .[13انتخاب یک مقدار بهینه برای چگالی جریان نیز
تحت تأثیر پارامترهای دیگر مانند  pHو زمان الکترولیز قرار
دارد] .[61,62محققان مختلف تأثیر چگالی جریان بر عملکرد
فرآیند الکتروکواگوالسیون را بررسی کردند].[63
شکل  6نمودارهای سه بعدی و نمودارهای کنتوری دو بعدی
است که به بررسی تأثیر چگالی جریان و زمان الکترولیز در
درصد حذف آرسنیک تولید شده می پردازند .نتایج نشان می
دهد که با افزایش چگالی جریان ،درصد حذف آرسنیک،
افزایش می یابد .این موضوع به افزایش مقدار لخته ها توسط
انحالل آند است که وابستگی زیادی به ماده آالینده دارد و
موقعیت های مطلوب برای جذب آرسنیک را فراهم می کند.
عالوه بر این ،تولید گاز هیدروژن بیشتر توسط جریان باال
کمک می کند تا شناورسازی مواد منعقد شده ،بیشتر
شود].[55

شکل  6اثر یک فاکتور( )One factor plotچگالی جریان بر
حذف آرسنیک
شکل  0نمودارهای کنتوری دو بعدی ) (aاثر زمان و ( pHچگالی
جریان ) 01 A/m2 :و ) (bاثر زمان و چگالی جریان ( )pH: 7بر
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)Arsenic Removal (%

)Cadmium Removal (%
110

Prediction 94.8357

مطلوب برای حداکثر حذف آرسنیک از محلول  PLSکارخانه

70

80

70

90

60

رگرسیونی روش سطح پاسخ بر اساس طرح باکس  -بنکن
90

90

90

)B: TIME (min

برای بهینه سازی فرآیند ،مقادیر به دست آمده از معادله های

Prediction 94.5463

100

80

85

110

100

esirability 1.000

)B: TIME (min

فرآوری مس با استفاده از روش الکتروکواگوالسیون است.

استفاده شد .در فرآیند بهینه سازی متغیرهای فرآیند مانند pH

120

120

یکی از اهداف اصلی این مطالعه ،به دست آوردن شرایط

95

esirability

0.8

60

85

0.4
50

50

80

0.6

80

40

0.2

40

85

9
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6

( ،)X1زمان الکترولیز( )X2و چگالی جریان( )X3در محدوده
A: pH

30

30
5

9

8

7

6

9

5

A: pH

A: pH

های تعیین شده استفاده شدند و پاسخ راندمان حذف

شکل  7نمودار دو بعدی شرایط مطلوب برای به دست آوردن حداکثر

آرسنیک ( )Yبه حداکثر مقدار خود ،رسیدند .براساس جدول

حذف آرسنیک (چگالی جریان.)07/86 A/m2 :

 ،0به منظور بهینه سازی شرایط آزمایش میزان راندمان حذف
آرسنیک  % 97/06به دست آمد و با ایجاد شرایط مطلوب با

از طرفی شهنازی و همکاران ] [64نیز در مطالعه ای

انجام آزمایش های اضافی ،این مقادیر تأیید شدند .مقادیر

تحت عنوان "حذف آرسنیک از محلول شبیه سازی شده ی

متوسط  % 96/88از آزمایش ها به دست آمد که در سازگاری

حاصل از لیچینگ اسیدی غبارهای خروجی کنورتور مس به

نزدیک با مقادیر پیش بینی شده ،بود.

روش رسوبگیری شیمیایی" پرداختند که نتایج مشابهی

ارتباط مناسب بین نتایج واقعی و پیش بینی شده نشان

بدست آمد .در مطالعه آنها غلظت اولیه آرسنیک

ppm

می دهد که قابلیت اطمینان طرح آزمایش باکس  -بنکن دارای

0011بوده که پس از انجام رسوب گذاری شیمیایی مقدار آن

عملکرد مطلوبی می باشد و می تواند به طور مؤثر در بهینه

کمتر از  1710 ppmرسید .با توجه به نتایج مثبت اعتبارسنجی

سازی پارامترهای فرآیند الکتروکواگوالسیون ،برای حذف

و بهینه سازی راندمان حذف آرسنیک در مطالعه حاضر و

این یون از محلول  PLSدر کارخانه فرآوری مواد معدنی به

همچنین مقایسه نتایج مطالعات مشابه اینگونه استنباط می

کار گرفته شود .شکل  7نمودار کنتوری دو بعدی به منظور

شود که عالوه بر ترسیب شیمیایی ،روش انعقاد الکتروشیمایی

پیش بینی شرایط مطلوب به حداکثر راندمان حذف آرسنیک

بعنوان یک شیوه مناسب بمنظور حذف آالینده ها بخصوص

را نشان می دهد.

فلزآرسنیک از محلول  PLSکارخانه تغلیظ مس ،می باشد.

جدول ( )0مقایسه مقادیر تأیید و پیش بینی شده راندمان حذف
آرسنیک توسط فرآیند الکتروکواگوالسیون در حداکثر شرایط مطلوب.
optimum
condition
Response
Predicted

Experimental

X3

X2

X1

97.16

96.88

65.3

114

6.50

نتیجهگیری
در این تحقیق ،طرح آزمایش باکس-بنکن به منظور بررسی
و بهینه سازی متغیرهای فرآیند مانند  pHاولیه ،چگالی جریان،
زمان الکترولیز و نوع الکترود در حذف یون آرسنیک از

% As
removal

= Notes: Where X1 = pH, X2
= electrolysis time (min), X3
)current density (A/m2

محلول  PLSبا استفاده از روش الکتروکواگوالسیون در
کارخانه فرآوری مواد معدنی ،به کار برده شد.
 R2 = 98/99برای حذف آرسنیک نشان داد که تمام
مقادیر در سطح رضایت بخش هستند که کافی بودن مدل را
نشان می دهد .در مطالعه حاضر تمامی مقادیر  R2تنظیم شده
و  R2پیش بینی شده در محدوده رضایت بخش بودند .از
طرفی دیگر ،تمام مقادیر  P-valueپاسخ ها کمتر از  1/10بود
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که اهمیت باالیی از شرایط مدل را نشان می دهد .مقادیر

P-

 valueخیلی کمتر از  1/10بود.

محلول با افزایش مقدار چگالی جریان افزایش می یابد.
همانطور که مشاهده شد ،چگالی جریان باالتر باعث افزایش

نتایج نشان داد که بهترین  pHبرای راندمان حذف

قابل مالحظه راندمان حذف آرسنیک می شود .اثر چگالی

آرسنیک از  0تا  6است .افزایش راندمان جداسازی و حذف

جریان بر راندمان حذف آرسنیک نشان می دهد که هنگامی

آرسنیک به افزایش مقدار  pHلحظه ای در فرآیند

که چگالی جریان از  01تا  71A/m2افزایش می یابد ،درصد

الکتروکواگوالسیون  ،منجر شد که هنگامی که  PHاولیه از

راندمان حذف آرسنیک ،افزایش می یابد.

مقدار  6فراتر می رود میزان تولید هیدروکسید های فلزی را

براساس نتایج ،به منظور بهینه سازی شرایط آزمایش

افزایش داد .نتایج نشان می دهد که با افزایش  pHاولیه (به

مقدار حذف آرسنیک  %96/88به دست آمد و به منظور

خصوص در محدوده  pHاولیه  )6 – 0و زمان الکترولیز،

بررسی شرایط بهینه ،آزمایش های سه گانه تحت شرایط بهینه

راندمان حذف آرسنیک نیز افزایش می یابد .از طرفی دیگر،

انجام شد و میانگین مقادیر حاصل از آزمایش های واقعی،

راندمان حذف آرسنیک به طور مداوم با افزایش مقدار

pH

اعتبار شرایط بهینه را نشان داد.

کاهش یافت.
بر اساس نتایج بدست آمده ،همانطور که مدت زمان الکترولیز

تقدیر و تشکر

افزایش یابد ،افزایش در عملکرد حذف آرسنیک ،مشاهده

این پژوهش در قالب طرح پژوهشی شماره /97/0712ص7/

شد .تأثیر زمان فرآیند الکتروکواگوالسیون بر راندمان حذف

با استفاده از اعتبارات پژوهشی– پژوهشگاه علوم و

آرسنیک در هنگام تغییر از  21تا  021دقیقه را نشان می دهد،

تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ،دانشگاه تحصیالت

همچنین نشان می دهد که حداکثر راندمان جداسازی ٪90/00

تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،کرمان ،ایران انجام شده

در  021دقیقه مشاهده شد .راندمان حذف با افزایش زمان

است.
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