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تأثير کنترل شرايط  pHبر بهبود فرايند الکتروکينتيک در حضور ديواره نانوآهن،
جهت حذف کروم) (VIاز خاک رس آلوده
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تاريخ پذيرش88/11/4:

تاريخ دريافت88/5/1 :

چكيده
زمينه و هدف :آلودگي خاک و منابع زیرزمیني به فلزات سمي ،از مهمترین مشکالت زیست محیطي است و تهدیدی برای سالمت
موجودات زنده بهشمار ميرود .کروم از جمله فلزات سنگین موجود در سایتهای صنعتي است که به دو صورت کروم شش
ظرفیتي) Cr(VIبهصورت سمي و با تحرک باال و کروم سه ظرفیتي) Cr(IIIبا خاصیت جذب سطحي باال به خاک مشاهده مي شود .یکي
از روش های جدید پاک سازی خاک ،تلفیق روش الکتروکینتیک و استفاده از دیواره های نفوذ پذیر واکنشي ) (PRBاست .در این تحقیق
تأثیر کنترل شرایط  pHبر بهبود فرایند الکتروکینتیک در حضور دیواره نانوآهن ،جهت حذف کروم) (VIاز خاک رس آلوده مورد بررسي
قرار گرفته است.
روش بررسی :خاک رس کائولن آلوده به کروم شش ظرفیتي در غلظت  033میلي گرم در کیلوگرم تحت شش سری آزمایش مورد
تصفیه و پاکسازی قرار گرفت .آزمایشهای الکتروکینتیک برای پاکسازی خاک با آب و بافرهای کنترل کننده pHدر آند و کاتد در مقادیر
 2 pHو  4در حاالت با و بدون استفاده از دیواره نانو آهن انجام گردیدند.
نتايج :استفاده از دیواره نانو ،بازده احیای کروم) (VIرا حدود  %23افزایش داد .نتاای همچناین نشاان داد در  pHپاایین تار و شارایط
اسیدی در حضور دیواره نانو آهن بازده احیای کروم) (VIتا حدود  %22افزایش یافتهاست.
 -1دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسي محیط زیست ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 -2دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده مهندسي عمران ،گروه آب و محیط زیست( ،مسئول مکاتبات)
 -0دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده مهندسي عمران ،گروه خاک وپي
 -4پژوهشکده مدیریت بحران ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر
*

نتيجه گيري :نتای به دست آمده و مقایسه آن با نتای تحقیقات دیگر در جداساازی کاروم نشاان داد اساتفاده از روش الکتروکینتیاک و
تلفیق آن با دیوارههای نفوذپذیر واکنشي و استفاده از محلولهای بافر درکنتارل شارایط  pHدر مخاازن تااثیر متبتاي در افازایش باازده
جداسازی کروم از خاک دارد .همچنین کنترل  pHدر مخازن آند و یا آند-کاتد به نحو قابل مالحظهای بر بازده احیای کروم موثر است.
کلمات کليدي :الکتروکینتیک ،نانو آهن ،کروم شش ظرفیتي ،خاک رس ،کنترل pH
مقدمه
آلودگي خاک تهدیدی جدی برای سالمت انسان و محیطزیست

یونها آغاز شده و بهسمت قطب غیر همنام حرکت ميکنند.

بهشمار ميآید .آلوده شدن خاک نتیجه سالها استفاده نادرست

مهاجرت یوني ،الکترواسمز و الکتروفورسیز پدیدههای غالب در

و عدم نگهداری صحیح از منابع طبیعي ميباشد .در سالهای

فرایند الکتروکینتیک ميباشد .مهاجرت یوني حرکت یونها به-

اخیر با گسترش فعالیتهای صنعتي آلودگي خاک به انواع

سمت قطب غیر همنام ،الکترواسمز حرکت رطوبت خاک از آند

آالیندهها نظیر فلزات سنگین ،مواد آلي ،آالیندههای نفتي و

به سمت کاتد و الکتروفورسیز انتقال ذرات باردار و کلوئیدی در

انواع مواد خطرناک رو به افزایش است .کروم از جمله فلزات

اثر جریان الکتریکي است(.)4

سنگین است که به دو صورت کروم) (VIبا سمیت باال و

با توجه به نتای

کروم) (IIIبا سمیت و تحرک کمتر وجود دارد( .)1با توجه به

تحقیقات مختلفي پیرامون بهبود فرایند الکتروکینتیک انجام

سمي بودن کروم و خطرات آن ،پاکسازی کروم از خاک و

گرفتهاست .استفاده از مواد کمپلکسساز نظیر ،EDTA

منابع زیرزمیني اجتنابناپذیر ميباشد .روشهای مختلف

استفاده از مواد رهاساز ،استفاده از غشاهای تبادل یوني ،کنترل

فیزیکي و شیمیایي ،درجا و آزمایشگاهي برای پاک سازی

 pHدر محفظهها و استفاده از دیوارههای نفوذپذیر واکنشي از

خاکها از کروم ارایه شدهاست .متداولترین این روشها عبارتند

جمله روشهای بهبود الکتروکینتیک ميباشد(.)2

از :تتبیت شیمیایي ،شیشهگونسازی ،واجذبي حرارتي ،پاالیش

تلفیاااق روش الکتروکینتیاااک و دیاااواره هاااای نفاااوذ پاااذیر

گیاهي و الکتروکینتیک(.)2

واکنشي) ،(PRBیکي از روش های نسابتاً جدیاد پااکساازی

الکتروکینتیک روشي نسبتاً جدید برای جداسازی آالیندهها از

خاک است ( .)5دیاواره هاای نفاوذ پاذیر واکنشاي) (PRBدر

خاک ميباشد که در حذف فلزات سنگین از انواع خاکها ،به-

مساایر حرکاات آالینااده و عمااود باار جهاات حرکاات آن تعبیااه

ویژه خاکهای رسي ،مورد توجه قرار گرفتهاست .در این روش

مي شود .آالینده در طاول مسایر حرکات در خااک باا دیاواره

جر یان الکتریکي مستقیم ،با ولتاژ پایین ،از طریق الکترودها به

برخورد کرده و جذب دیواره ميشود .در اثر این امر از پخاش و

خاک اعمال ميشود(2و.)0

گسترش آالینده ها بهدلیل جریان هیدرولیکي جلاوگیری ماي-

پس از اعمال جریان الکتریکي ،الکترولیز در محفظههای آند و

شود( .)6استفاده از ذرات آهن صفر ظرفیتي در ایان دیاواره هاا

کاتد مطابق واکنشهای زیر رخ ميدهد(2و:)0

نتای قابل قبولي در حذف کروم از خاک نشان داده است( .)1با

قابل قبول این فرایند ،در سالهای اخیر

آند

H2O → 2H+ + 1/2O2(g) + 2e-

توجه به اندازه بسیار کوچک و سطح مخصوص باالی ذرات نانو،

کاتد

)2H2O + 2e-→ 2OH- + H2(g

این ذرات با میزان بیشتری از آالینده تداخل پیدا کرده و امکان

یونهای هیدروژن ایجادشده در آند pH ،را کاهش داده و از

تصفیه حجم باالیي از آالیندهها را فراهم مايساازد( .)7کنتارل

سوی دیگر ،باال رفتن یونهای هیدروکسیل در کاتد  pHرا

 pHدر محفظههای آند و کاتد و جلوگیری از تغییرات زیااد آن

افزایش ميدهد .تحرک یونهای هیدروژن  1/7برابر یونهای

یکي دیگر از عوامل موثر بر بازده فرایند الکتروکینتیک ميباشد.

هیدروکسیل ميباشد .از اینرو جبهه اسیدی از آند بهسمت

در این تحقیق حذف کروم) (VIاز خاک رس کائولن ،با تلفیق

کاتد حرکت ميکند(2و .)0با اعمال جریان الکتریکي ،مهاجرت

فرایند الکتروکینتیک و دیواره نانوآهن صفرظرفیتي و ماسه

تاثير کنترل شرايط  pHبر بهبود فرايند الكتروکينتيک ...

32

سیلیکاتي ،بههمراه کنترل  pHدر محفظههای آند و کاتد

آلوده گردید .حد مایع خاک برابر با  %07اندازهگیری شد .بارای

به وسیله محلول بافر ،به روش آزمایشگاهي مورد بررسي قرار

اطمینان از اشباع بودن خاک ،درصد اشباع نمونه برابار باا %43

گرفتهاست.

انتخاب شدهاست .مقدار خاک درون سلول برابر با  2کیلاوگرم و

مواد و روشها

غلظت آالینده کروم برابر باا  033میلاي گارم در هار کیلاوگرم

در آزمایشهای انجاام شاده از خااک رس کاائولن ،مطاابق باا

خاک انتخاب شدهاست .سلول آزمایش از جنس پلکسيگالس و

مشخصات ارایه شده در جدول شاماره  ،1اساتفاده شادهاسات.

به ابعاد  13× 12 ×03سانتيمتر ساختهشدهاست .نمونه سااخته

برای تسهیل انجام آزمایش و آماادهساازی خااک ،ابتادا خااک

شده پس از گذشت  24ساعت ،درون محفظه آزمایش در چهاار

خشک کوبیده و سپس از الک شماره  2( 13میلاي متار) عباور

الیه ،مطابق با شاکل  ،1قارار گرفات .هار الیاه خااک پاس از

داده شد .با توجه به عدم آلودگي خاک به کروم ،خاک بهصورت

قرارگیری در سلول کامال کوبیده شدهاست تا حبابهای هاوا از

مصنوعي توسط پودر نارنجي رنگ دیکرومات پتاسیم به کاروم

خاک خارج شده و خاک بهخوبي متراکم شود.

جدول  -1آناليز شيميايی خاک
L.O.I

0/9

SiO2

60-64

Al2O0

22-20

Fe2O0

3/5-3/65

TiO2

3/34

CaO

1/4-1/6

MgO

3/05

Na2O

3/4

K2O

3/25

SO4

-

Kaolinite

63

درصد وزني مواد

Quartz

01

معدني

Calcite

2/7

Others

6/0

آنالیز شیمیایي
(درصد وزني در
واحد جرم)

الکترودهای بهکار رفته در آزمایشها ،الکترودهای مشبک از جنس فوالد ضدزنگ ) (A016به ابعاد  12× 13 ×3/6سانتيمتر ميباشند که
در داخل خاک قرار داده شدهاند .توسط منبع تغذیه ،ولتاژ ثابت  1 v/cmبه نمونه اعمال گردید .جریان الکتریکي به مدت  0روز به نمونه
اعمال شد و در طول آزمایش ،میزان جریان عبوری از خاک ،مقادیر  pHدر آند و کاتد و جریان الکترواسمز در فواصل زماني معین اندازه
گیری و کنترل گردید.
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منبع تغذیه
کاتد
خروجي مخزن کاتد

ميرزايی و همكاران

ورودی مخزن آند
آند

خاک
دیواره
-1ب

-1الف

شكل  -1 -1الف) شكل شماتيک سلول الكتروکينتيک ؛ -1ب) سلول آزمايش

پس از اتمام آزمایش ،نمونه خاک از سلول خارج و خاک در

دو دیواره نانو آهن صفرظرفیتي و ماسه سیلیکاتي ،به ضخامت

جهت طولي به پن قسمت مساوی تقسیم گردید .از هر قسمت،

 3/5سانتيمتر ،در فاصله سه سانتيمتری از آند تعبیه شدهاست.

نمونه همگن برای آنالیز و اندازه گیری میزان کروم ( )IIIو

برای اجرای دیواره از چهار گرم نانوپودرآهن و  63گرم ماسه

کروم ( )VIموجود برداشته شد.

استفاده شدهاست .در مجاورت ذرات نانو آهن ،مطابق با

برای قرائت غلظت کروم ( )VIاز روش استخراج بازی( )2و برای

معادالت زیر ،کروم شش ظرفیتي به کروم سه ظرفیتي تبدیل

قرائت غلظت کروم کل از روش استخراج اسیدی استفاده شده

ميشود(:)1
2

شده در  13میليلیتر محلول  1:0اسید نیتریک و اسید کلرید-

2 Fe0  Cr2O7  14 H   2 Fe3  2Cr 3  7 H 2O
2
Fe 0  Cr2 O4  8H   Fe 3  Cr 3  4 H 2 O

Fe 0  HCrO4  7 H   Fe3  Cr 3  4 H 2 O

در دمای  75-93درجه سانتي گراد حرارت دیدند .در مرحله

در آزمایشهای شماره سه و چهار از محلول بافر برای ثابت نگه

دوم میزان  5سي سي اسید پرکلریک به نمونه ها اضافه شد و

داشتن  pHدر محفظهآند استفاده شدهاست .در آزمایش

به مدت  1/5ساعت بر روی گرمکن باقي ماندند .سپس نمونه ها

شماره سه pH ،در محفظه آند برابر با دو و در آزمایش شماره

به مدت  15دقیقه خنک شده و  13سي سي اسید کلریدریک

چهار pH ،در محفظه آند برابر با چهاردرنظر گرفته شدهاست.

 1نرمال به هرکدام اضافه گردید .در نهایت نمونهها از فیلتر

در آزمایشهای شماره پن و شش pH ،در محفظه آند و کاتد

 3/42میکرون عبور داده شده و پس از فیلتر شدن حجم نمونه-

بهصورت همزمان ثابت نگهداشته شدهاست .در آزمایش شماره

ها به  133میلي لیتر رسانده شدهاست .برای قرائت غلظت کروم

پن  pH ،برابر با دو و در آزمایش شماره شش برابر با چهار

کل و کروم ( )VIاز دستگاه اسپکتروفتومتر مدل Palin test

انتخاب شدهاست .آزمایشهای انجام یافته مطابق با جدول 2

 7133استفاده شدهاست .غلظت کروم ( )IIIاز تفاضل غلظت

ميباشند.

است .در استخراج اسیدی میزان  1گرم از نمونه خاک خشک

ریک حل شده و نمونه ها به مدت  2/5ساعت بر روی گرمکن و

کروم کل و کروم ( )VIبهدست ميآید.
در مجموع شش سری آزمایش یافته است .آزمایش شماره یک
فرایند الکتروکینتیک در حالت پایه ميباشد .درآزمایش شماره

تاثير کنترل شرايط  pHبر بهبود فرايند الكتروکينتيک ...
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جدول  -3آزمايشهاي انجام شده
شماره

غلظت اوليه

محلول

محلول

آنوليت

کاتوليت

کنترل

کنترل

 pHدر

 pHدر

آند

کاتد

گراديان

مدت

کروم در خاک
)(ppm
033

ديواره

آب مقطر

آب مقطر

-

-

ندارد

الكتريكی
)(v/cm
1

0

2

033

آب مقطر

آب مقطر

-

-

دارد

1

0

0

033

بافر

آب مقطر

pH=2

-

دارد

1

0

4

033

بافر

آب مقطر

pH=4

-

دارد

1

0

5

033

بافر

بافر

pH=2

pH=2

دارد

1

0

6

033

بافر

بافر

pH=4

pH=4

دارد

1

0

آزمايش
1

آزمايش
(روز)

نتايج
مقايسه نتايج آزمايشهاي بدون کنترل (pHآزمايشهاي

مقاومت خاک ميشود )1و .)9کاهش شدت جریان ،در

شماره يک و دو)

تحقیقات مشابه انجام یافته توسط  Reddyدر سال 2334

شدت جريان

میالدی و Wengدر سال  2337میالدی نیز مشاهده شده -

نمودار  1میزان جریان عبوری از خاک در طول آزمایشهای

است .تغییرات جریان در آزمایش شماره دو مالیمتر بوده و

شماره یک و دو را نشان ميدهد .درهردو آزمایش افت جریان

جریان در این آزمایش افت کمتری داشتهاست .جریان در پایان

در طول زمان مشاهدهشدهاست .کاهش شدت جریان به علت

آزمایشهای 1و 2بهترتیب به  %25و  %00مقدار اولیه رسیده-

تشکیل رسوب فلزات موجود در خاک ،رخ ميدهد .تشکیل

است.

رسوب در خاک سبب کاهش هدایت الکتریکي و باال رفتن

نمودار  -1تغييرات جريان بر حسب زمان در آزمايشهاي شماره يک و دو

تغييرات  pHدر محفظههاي آند و کاتد
تغییرات  pHدر محفظههای آند و کاتد ،مربوط به آزمایشهای
شماره یک و دو در نمودارهای شماره دو و سه نشان داده شده
است.
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نمودار  -3تغييرات  pHدر محفظه آند بر حسب زمان در آزمايشهاي شماره يک و دو
مطابق نمودار  pH ،2در طول آزمایش با گذشات زماان

هیدروکسیل در کاتاد و قلیاایي شادن شارایط محیطاي ماي-

کاهش پیداکردهاسات .کااهش  pHباهعلات تولیاد یاونهاای

باشد(1و .)4مقدار  pHو تغییرات آن در محفظههای آند و کاتد

هیدروژن در اثر الکترولیز در آند و اسیدی شدن محیط رخ مي-

در هردو آزمایش نسبتاً مشابه بوده و اساتفاده از دیاواره تغییار

دهد(1و .)4از طرف دیگر مطابق با نمودار شاماره ساه pH ،در

چنداني در روند تغییرات  pHدر محفظهها نداشتهاست.

محفظه کاتد افزایش یافتهاست .دلیل این امر ،تولیاد یاونهاای

نمودار  -2تغييرات  pHدر محفظه کاتد بر حسب زمان در آزمايشهاي شماره يک و دو
تغييرات غلظت کروم
توزیع مقادیر باقي مانده کروم) ،(IIIکروم) (VIو کروم کل در
مقاطع خاک و محفظههای آند و کاتد در نمودارهای شماره
چهار ،پن و شش نشان دادده شدهاست.

تاثير کنترل شرايط  pHبر بهبود فرايند الكتروکينتيک ...
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نمودار  -4کروم) (IIIباقی مانده در خاک و محفظههاي آند و کاتد در آزمايشهاي يک و دو
مطابق نمودار 4در آزمایش شماره یک بیشترین مقدار

خود از دیواره عبور کرده و با ذرات نانوآهن واکنش ميدهند .در

کروم) (IIIدر نواحي نزدیک کاتد مشاهده شده است.

نتیجه کروم) (VIبه کروم) (IIIتبدیل شده و اطراف دیواره

کروم) (IIIبهدلیل دارا بودن بار الکتریکي متبت بهسمت کاتد

تجمع ميکند .بازده احیای کروم) (VIبه کروم) (IIIدر

حرکت کرده ،با یونهای هیدروکسیل تولید شده در کاتد

آزمایشهای شماره یک و دو بهترتیب برابر با  %42/7و %56/9

ترکیب شده و رسوب ميکند(1و .)4در آزمایش شماره دو با

بهدست آمدهاست .این امر موثر بودن استفاده از دیواره نانوآهن

استفاده از دیواره نانوآهن بیشترین مقدار کروم) (IIIدر اطراف

در احیای کروم( (VIرا نشان ميدهد .استفاده از دیواره آهن و

دیواره موجود ميباشد .با اعمال جریان الکتریکي یونهای منفي

تاثیر آن بر بازده حذف و احیای کروم در تحقیق آقای Weng

کروم) (VIبهسمت آند حرکت ميکنند .این یونها در مسیر

در سال  2337میالدی نیز مورد بررسي قرارگرفتهاست(.)1

نمودار  -5کروم) (VIباقی مانده در خاک و محفظههاي آند و کاتد در آزمايشهاي يک و دو
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بر اساس نمودار  5در هردو آزمایش یونهای کروم) (VIبه-

آند در آزمایش شماره دو به علت تبدیل کروم) (VIبه

سمت آند مهاجرت کرده و در نواحي نزدیک به آند دارای

کروم) (IIIدر اثر استفاده از دیواره ميباشد.

بیشترین مقدار ميباشند( .)1بازده حذف کروم) (VIدر آزمایش

نمودار  6توزیع کروم کل باقي مانده در خاک را نشان ميدهد.

شماره یک  %21/2و در آزمایش شماره دو  %6/2محاسبه شده-

بر اساس محاسبات انجام یافته میزان خطای آزمایش برای

است .کمتر بودن مقدار کروم) (VIجمعآوری شده در محفظه

آزمایشهای یک و دو برابر با ( )-%2/1و ( )-%1/4بهدست آمده-
است.

نمودار  -6کروم) (VIباقی مانده در خاک و محفظههاي آند و کاتد در آزمايشهاي يک و دو
نتايج کنترل  pHدر محفظه آند
بهدستآمده از آزمایشهای باال نشان ميدهد

در آزمایش شماره سه  pHبا استفاده از بافر

استفاده از دیواره نانوآهن در حذف کروم) (VIو احیای آن موثر

 3.2MKCl/3.2MHClبرابر با دو و در آزمایش شماره چهار،

ميباشد .بهاین ترتیب در آزمایشهای شماره سه و چهار ضمن

 pHبا استفاده از بافر 3.1M Potassium Hydrogen

استفاده از دیواره نانوآهن ،مطابق با آزمایش شماره دو ،از

 Phthalate/3.1MHClبرابر با چهار در نظر گرفته شدهاست.

محلول بافر برای ثابت نگه داشتن  pHدر محفظه آند استفاده

سایر شرایط مشابه با آزمایش شماره دو ميباشد.

شدهاست.

تغییرات شدت جریان در طول آزمایشهای شماره دو ،سه و

مقایسه نتای

چهار در نمودار شماره هفت نشان دادهشدهاست.

تاثير کنترل شرايط  pHبر بهبود فرايند الكتروکينتيک ...
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نمودار  -2تغييرات جريان بر حسب زمان در آزمايشهاي شماره دو ،سه و چهار
با اس تفاده از محلول بافر در هر دو آزمایش مقدار اولیاه جریاان

محفظه کاتد ،از عوامل کاهش مجدد جریان در آزمایشهای سه

نسبت به آزمایش شماره دو افازایش یافتاهاسات .همچناین در

و چهار بهشمار ميآید .این نحوه تغییرات جریان در اثراساتفاده

آزمایشهای شماره سه و چهار جریان در ابتدا کاهش و پاس از

ازمحلولهای بهبوددهنده بهعنوان الکترولیت در سایر تحقیقات

چند ساعت مجدداً افزایش یافتهاست .میازان شادت جریاان در

نیز گزارش شدهاست (9و.)11

طول نمونه خاک به مقدار یونهای متحارک در نموناه بساتگي
دارد ( .)13با اساتفاده از محلاول باافر یاونهاای بایشتاری از

تغييرات  pHد رمحفظه کاتد

محفظه الکترودها به خاک وارد ميشود .نفاوذ و گساترش ایان

نمودار  2تغییرات  pHدرمحفظه کاتد در آزمایشهای شماره

یونها در خاک سابب افازایش جریاان در سااعات اولیاه ماي-

سه و چهار را نشان ميدهد .مطابق با نمودار pH ،در محفظه

شود( .)9اختالف در بازه زماني افزایش جریان بهدلیل تفاوت در

کاتد ،با توجه به تولید یونهای هیدروکسیل ،مشابه آزمایش-

سرعت ورود یونها به خاک در آزمایشهای مختلف مايباشاد.

های قبلي افزایش یافتهاست.

تشکیل رسوب فلزات ،به دلیل ورود یاونهاای هیدروکسایل از

نمودار  -8تغييرات  pHدر محفظه کاتد بر حسب زمان در آزمايشهاي شماره سه و چهار
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تغييرات غلظت کروم
توزیع مقدار کروم) ،(IIIکروم ) (VIو کروم کل درخاک در
نمودارهای  13 ،9و  11نشان دادهشدهاست.

نمودار  -4کروم) (IIIباقی مانده در خاک و محفظههاي آند و کاتد در آزمايشهاي دو ،سه و چهار
در آزمایشهای سه و چهار نیز بیشترین مقدار کروم) (IIIدر

احیای کروم در مجاورت یونهای هیدروژن ،شرایط اسیدی و

مجاورت دیواره نانوآهن مشاهده شده است .این امر

 pHپایین ،بازده احیا را باال ميبرد .در آزمایش سه با توجه به

به علت احیای کروم ) (VIدر اثر واکنش با آهن و تبدیل آن

پایینتر بودن  pHبازده احیای کروم) (VIبه کروم ) (IIIباال-

به کروم) (IIIميباشد .میزان احیای کروم در آزمایش های سه

تر ميباشد.

و چهار ،به ترتیب برابر با  %72/1و  % 69/5ميباشد .با توجه به
آزمایش شماره چهار

آزمایش شماره دو

آزمایش شماره سه

120
100
80
60
40
20
0
Catholyte

1

0.8

0.6

0.4

0.2

کروم ) (VIباقي مانده در خاک )(mg

140

Anolyte

فاصله نرمال شده از آند
نمودار  -13کروم) (VIباقی مانده در خاک و محفظههاي آند و کاتد در آزمايشهاي دو ،سه و چهار
با توجه به منفي بودن بار کروم ) (VIاین عنصر در فرایند

مقدار کروم) (VIدر نزدیکي محفظه آند تجمع کردهاست.

الکتروکینتیک به سمت آند حرکت ميکند .نتای بهدست آمده

میزان کروم) (VIدر محفظه آند ،در پایان آزمایش ،در آزمایش-

از آزمایشها مطابق نمودار  13نیز نشان ميدهد بیشترین

های سه و چهار ناچیز بوده و کمتر از  %5ميباشد.
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نمودار  -11کروم کل باقی مانده در خاک و محفظههاي آند و کاتد در آزمايشهاي دو ،سه و چهار
نتايج کنترل  pHدر محفظههاي آند و کاتد

شدت جريان

در آزمایشهای شماره پن وشش  pHدر محفظه آند و کاتد

نمودار تغییرات جریان بر حسب زمان مربوط به آزمایشهای دو،

بهصورت همزمان ثابت و بهترتیب برابر با دو و چهار ثابت نگه-

پن و شش در شکل  12رسم شدهاست.

داشتهشدهاست.

نمودار  -13تغييرات جريان بر حسب زمان در آزمايشهاي شماره دو ،پنج و شش
مشابه دو حالت قبل ،در این دو آزمایش نیز مقدار جریان نسبت

در خاک افزایش یافتهاست .با تشکیل رسوب فلزات از شدت

به حالت استفاده از دیواره بهتنهایي افزایش یافتهاست .همچنین

جریان در انتها کمي کاسته شدهاست(.)9

جریان در ابتدا کاهش یافته و پس از مدتي بهعلت ورود یون-
های بیشتر از محفظههای الکترولیت و نفوذ و گسترش آنها
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تغييرات غلظت کروم
تغییرات مقدار کروم) ،(IIIکروم) (VIو کروم کل در طول

مطابق نتای آزمایشهای قبلي در این دو آزمایش نیز بیشترین

خاک و محفظههای آند و کاتد در آزمایشهای شماره پن و

مقدار احیای کروم در مجاورت دیواره نانوآهن (مرز بین مقطع

شش مطابق با نمودارهای  14 ،10و  15ميباشد.

اول و دوم خاک ،از سمت آند) مشاهدهشدهاست.

آزمایش شماره دو
آزمایش شماره شش

آزمایش شماره پنج

350

250
200
150
100
50
0
Catholyte

1

0.8

0.6

0.4

0.2

Anolyte

کروم ) (IIIباقی مانده در خاک )(mg

300

فاصله نرمال شده از آند
نمودار  -12کروم) (IIIباقی مانده در خاک و محفظههاي آند و کاتد در آزمايشهاي دو ،پنج و شش
در آزمایش شماره شش ،حالتي که  pHدر محفظههاا برابار باا

احیای کروم) (VIبه کروم) (IIIدر آزمایشهای پن و شش به-

چهار است ،کمترین مقدار کروم) (IIIدر مجاورت دیواره نسبت

ترتیب برابر با  %22/1و  %57/1بهدست آمادهاسات .مطاابق باا

به آزمایشهای دیگر مشاهدهشدهاست .بهنظر ميرسد بخشي از

آزمایش شماره سه و نتای سایر محققاان در شارایط اسایدی و

کروم) (IIIپس از احیا ،تحت اثر جریان الکتریکي بهسمت کاتد

 pHبرابر با دو ،بیشترین بازده احیا بهدست آمدهاست.

حرکت کرده و در طول مسیر خود رساوب کاردهاسات .میازان

نمودار  -14کروم) (VIباقی مانده در خاک و محفظههاي آند و کاتد در آزمايشهاي دو ،پنج و شش

تاثير کنترل شرايط  pHبر بهبود فرايند الكتروکينتيک ...
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مطابق نمودار  14کروم) ،(VIباتوجه به منفي بودن باار آن ،باه

در محفظه آند جمعآوری شدهاست در آزمایش شماره پن برابر

طاارف آنااد حرکاات کاارده و در نااواحي نزدیااک بااه آنااد دارای

با  %19/0و در آزمایش شماره شش در حدود یک درصد ماي-

بیشترین مقداراست .میزان کروم) (VIخارج شده از خاک کاه

باشد.

نمودار  -15کروم کل باقی مانده در خاک و محفظههاي آند و کاتد در آزمايشهاي دو ،پنج و شش

نمودار  15مقدار کروم کل باقي مانده در مقاطع مختلف خاک

ترتیب برابر با 9%/6و  %2/2بهدست آمده است .نتای بهدست

را نشان ميدهد .بر اساس محاسبات انجام یافته برای موازنه

آمده از آزمایشها در جدول  0جمعبندی شده است.

جرم ،مقدار خطای آزمایش در آزمایشهای پن و شش ،به-

جدول  -2جمعبندي نتايج
احياي )Cr(VI

حذف )Cr(VI

موازنه جرم

()%

()%

()%

1

الکتروکینتیک در حالت پایه

42/7

21/2

91/9

2

الکتروکینتیک به همراه دیواره نانوآهن

65/5

6/0

92/2

0

استفاده از دیواره نانوآهن و  pHدر محفظه آند برابر با 2

72/1

4/1

93

4

استفاده از دیواره نانوآهن و  pHدر محفظه آند برابر با 4

69/5

0/0

95/9

5

استفاده از دیواره نانوآهن و  pHدر محفظه آند و کاتد

22/1

1/0

139/6

شماره

شرايط آزمايش

آزمايش

برابر با 2
6

استفاده از دیواره نانوآهن و  pHدر محفظه آند و کاتد
برابر با 4

57/1

19/0

132/2

24

ميرزايی و همكاران

علوم و تكنولوژي محيط زيست ،شماره  ، 65تابستان 44

بحث و نتيجه گيري

دست آمدهاست .در همین آزمایش استفاده همزمان از اسید

با مقایسه نتای آزمایشهای شماره یک و دو مشاهده شدهاست

استیک در کاتد و  NaOHدر آند بازده جداسازی کروم از

استفاده از دیواره نانوآهن بازده احیای کروم) (VIبه کروم)(III

خاک را تا  %73افزایش دادهاست(.)14

را حدود  %23افزایش ميدهد .در تحقیق مشابه در سال 2337
میالدی آقای  Wengو همکاران با استفاده از ترکیب ماسه و
پودر آهن در دیواره و اعمال ولتاژ  1V/cmدر مدت زمان 12
روز ،بازده جداسازی (حذف و احیا) کروم شش ظرفیتي را از
 %62در حالت پایه به  %26درصد افزایش دادهاست.
در آزمایشهای شماره یک و دو شدت جریان در طول آزمایش
کاهش یافتهاست .این نتای مطابق آزمایشهای انجام گرفته در
سایر تحقیقات ميباشد(.)1
با استفاده از محلول بافر در مخازن به جای آب مقطر ،مقدار
شدت جریان افزایش یافتهاست .در این سری از آزمایشها
ش دت جریان ابتدا کاهش یافته و پس از مدتي افزایش ميیابد.
در ساعات پایاني آزمایش با توجه به تشکیل رسوب فلزات در
خاک جریان مجدداً کاهش یافته و تقریباً ثابت باقي ماندهاست.
مشابه نتای بهدست آمده در مورد با روند تغییرات جریان در
آزمایشهای کنترل  pHدر سایر تحقیقات نیز مشاهدهشده -
است (9و.)11
با استفاده از دیواره نانوآهن و کنترل  pHدر محفظهها مقایسه
نتای آزمایشهای انجام یافته نشان ميدهد بیشترین میزان
احیای کروم) (VIدر آزمایشهای سه و پن بهدست آمدهاست.

جمعبندي و پيشنهاد
در این مقاله تاثیر کنترل پارامتر  pHدر بهبود کارایي فرایند
ترکیبي الکتروکینتیک-دیوراه های واکنش دهنده نانو آهن به
منظور احیا و حذف آالینده کروم ) (VIدر خاک رسي کائولن
مورد بررسي قرار گرفت .نتای بهدست آمده و مقایسه آن با
نتای تحقیقات دیگر در جداسازی کروم نشان ميدهد استفاده
از روش الکتروکینتیک و تلفیق آن با دیوارههای نفوذپذیر
واکنشي ،استفاده از محلولهای بافر درکنترل شرایط  pHدر
مخازن تاثیر متبتي در افزایش بازده جداسازی کروم از خاک
دارد .نتای نشان داد که کنترل  pHدر مخازن آند و یا آند-
کاتد به نحو قابل مالحظهای بر بازده احیای کروم موثر است.
کاهش و کنترل متغیر  pHدر مخازن آند و کاتد تا حدود مقدار
 2باعث افزایش کارایي احیا کروم) (VIتا حدود مقادار %22
مي گردد .باتوجه به جوانب نو و گسترده فرایند الکتروکینتیک و
استفاده از دیواره نفوذپذیر واکنشي ،در حدف آالینده ها از
خاک انجام مطالعات بیشتر در مورد تأثیر محل دیواره و نیز
استفاده از سایر مواد واکنشي در دیواره ،همچنین بررسي اثر
سایر متغیرهای عملیاتي پیشنهاد ميگردد.

علت این امر عالوه بر وجود دیواره نانوآهن ،شرایط اسیدی
محیط ميباشد .در این شرایط مقدار یونهای هیدروژن در
محیط باال است و در نتیجه احیای کروم شش ظرفیتي افزایش
ميیابد .بنابراین نتیجهگیری ميشود شرایط اسیدی به احیای
کروم ) (VIکمک کرده و بازده احیا را افزایش ميدهد .این امر
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