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 چکیده
 شامل یشکرن صنایع بالفاض .دارند قرار آلودگی انواع معرض در همواره صنعتی هایپساب نشده کنترل تخلیه دلیل به آب منابع و هارودخانه
 امری خورنده و مغذی مواد ازها پساب این کامل تصفیه یا تصفیهپیش که ؛دباشمی نیترات و سولفات فسفات، هایآنیون از ییالبا غلظت

 از سولفات و نیترات فسفات، هایآالینده حذف بر ماند، زمان و اولیه pH الکتریکی، جریان تاثیر ارزیابی هدف با تحقیق این .است ضروری
 شرکت این کسپتی حوضچه شد. انجام الکتریکی انعقاد روش در آلومینیومی هایالکترود از استفاده با فارابی حکیم نیشکر شرکت پساب

 11 و 1 ،0 ،5 مقادیر در پساب pH .شد گیریاندازه اولیه پساب نیترات و سولفات فسفات، ،pH .گردید انتخاب بردارینمونه ایستگاه عنوانبه
 pH اتتغییر تاثیر قطبی، تک روش به برق مبدل به متصل و جریان بر عمود صورت به آلومینیومی، الکترود 6 از استفاده با .گردید تنظیم
 قرار ارزیابی مورد نیترات و سولفات فسفات، حذف راندمان بر دقیقه( 64 و 15 ،34 ،15) ماند زمان و ولت( 34 و 14) الکتریکی پتانسیل اولیه،

 و سولفات فسفات، حذف میزان ولت 34 به 14 از ولتاژ شافزای با مختلف های pH در برابر ماند شرایط در داد نشان تحقیق نتایج گرفت.
 pH میزان افزایش با و شودمی حاصل خنثی pH شرایط در فسفات حذف راندمان بیشترین داد نشان نتایج همچنین یابد.می افزایش نیترات

 شود.می حاصل بازی pH شرایط در نیترات و سولفات حذف راندمان بیشترین که است حالی در این گردد.می کاسته فسفات حذف کارایی از
 افزایش نیترات و سولفات فسفات، هاییون حذف درصد ماند، زمان افزایش با ولتاژ و pH هایحالت تمام در داد نشان آزمایش نتایج همچنین
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 سرآغاز
 پیشرفت جمعیت، آور سرسام رشد موازات به گذشته هایدهه طی

 بآ مصرف میزان ،مردم آگاهی بهداشت سطح رفتن باال و صنایع
 به ار فاضالب میزان صعود ،آب باالی مصرف است. یافته افزایش
 دفع .(Dehghani FirouzAbady, 2017) داشت خواهد همراه

 هاکارخانه از جیخرو خطرناک و مضر مواد و شهری هایفاضالب
 ( ,Fasihiاست امروز جهان مهم لمسای از ،تولیدی صنایع و

 شدهن کنترل تخلیه دلیل به سطحی آب منابع و هارودخانه (.2015
 فرآیندهای و تخریبی هایفعالیت دیگر و صنعتی هایپساب
 Sadeghi et) دارند قرار آلودگی انواع معرض در همواره طبیعی

al., 2016). هایآب تواندمی زمین در پساب و فاضالب تخلیه 
 با .(Mollah et al., 2001) سازد آلوده شدته ب نیز را زیرزمینی

 کشور در کرش تولید کارخانجات و نیشکر صنایع گستردگی به توجه
 آلودگی از جلوگیری جهت ،خوزستان استان در خصوصه ب

 تولیدی هایپساب تصفیه راستای در گامی بایستمی زیستمحیط
 از ییالبا غلظت شامل نیشکر صنایع بالفاض د.شو برداشته

 از یتراتن و فسفات د.باشمی نیترات و سولفات ،فسفات هایآنیون
 اثر در آبی هایمحیط به آنها ورود که هستند مغذی مواد جمله
 ایجاد به منجر نشده، تصفیه خوب یا خامهای پساب تخلیه

 شودمی گراییتغذیه پدیده جمله از آب کیفیت مشکالت
.(Irdemez et al., 2006) یک عنوان به همچنین سولفات 

 ایجاد ار نامطلوبی بهداشتی اثرات تواندمی آب در ییشیمیا آالینده
 و انکودک مانند ،حساس هایبرگروه آالینده این سوء اثرات .نماید

 خوردگی .(Kieu et al., 2011) است شده اثبات کامال نوزادان
 مشکالت دیگر از فاضالب و آب سیساتات و اتصاالت ها،لوله

 ,paula & Foresti) دباشمی طبیعی منابع در سولفات حضور

 S2Hمانند  خطرناکتری جانبی محصوالت تولید همچنین ؛(2009
 صفیهت پیش رو این از دهد. رخ تواندمی سولفات متابولیز مسیر در
 امری سولفات و نیترات فسفات، ازها پساب این کامل تصفیه یا

 و آب تصفیه یزمینه در متعددی هایروش امروزه .است ضروری
 انعقاد ها،روش این از یکی که شده مطرح دنیا در پساب انواع

 فرآیند ریکی،الکت انعقاد یا الکتروکواگوالسیون باشد.می الکتریکی
 کیالکتری تجزیه از استفاده با ،محل در منعقدکننده مواد تولید

 گاز و آند در فلزی هاییون تولید و آهن یا آلومینیوم الکترودهای
 بین تفاوت مهمترین (.Tunturi, 1976) است کاتد در هیدروژن

 است؛ ختهل ایجاد هشیو در شیمیایی انعقاد و الکتریکی انعقاد روش

 کردن اضافه با شیمیایی انعقاد روش در که شکل این به
 ازیجداس و ترسیب سبب ،پساب به شیمیایی هایمنعقدکننده

 ستفادها با الکتریکی انعقاد روش در که حالی در د،نشومی آالینده
 جداسازی عمل محیط، در فلزی هیدروکسیدهای و تفلزا حضور از

 انجری از استفاده با الکتریکی انعقاد روش در گیرد.می صورت
 آهن یا ومآلومینی جنس از شیمیایی الکترودهای نصب و الکتریکی

 رد موجود کلوئیدی ذرات ؛کنندمی عمل کاتد و آند صورتبه که
 از ی،الکتریک مثبت بارهای تولید طریق از ،فاضالب یا آب محیط
 ،Fe+3 و Al+3 تولید ینتیجه در و شده خنثی الکتریکی لحاظ
 lee et al., 2007; Jiang et) دشومی فراهم سازیلخته فرآیند

al., 2003.) و اتدک آند، در مینیوم،وآل الکترود از استفاده حالت در 
 Jiang et) پیونددمی وقوع به (3) تا (1) روابط ترتیب به محلول

al., 2003; Shanshan et al., 2010).  
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 لشک به نهایت در کاتد، و آند در شده ایجاد OH- و 3Al+ هاییون

3Al(OH) آیندمی در جامد ( Akyol, 2009 al., et iraCerque

 اسیون،اکسید زا ترکیبی الکتریکی انعقاد روش واقع در .(&2012
 تولید اهلخته آند، اکسیداسیون با است. سازیشناور و سازیلخته
 هب شده ناپایدار مواد و شوندمی ناپایدار موجود هایآالینده شده،

 به توانمی روش این هایویژگی از آیند.می در لخته صورت
 ,.Moussa et al) پساب انواع هتصفی برای استفاده توانایی

 (& Al-Qodahمعقول برداریبهره و اندازیراه ههزین ،(2017

(Al-Shannag, 2017، زیست محیط با سازگاری Al-Qodah) 

(et al., 2018، نپایی ماند زمان (Yushi et al., 2018)، 
 نعقادا یبرا شیمیایی هایافزودنی به نیاز عدم آسان، برداریبهره

(Sillanpaa et al., 2018) تولید آن دنبال به که ؛کرد اشاره 
 ایهویژ اهمیت از تمیز، و بوبی رنگ،بی آبی تولید لجن، اندک

 ,.Merzouk et al., 2011; Mollah, et al) است برخوردار

2001; Jafarzadeh & Daneshvar, 2006.) ،در بنابراین 
 جادای و صنعت و کشت واحد هفت وجود به توجه با حاضر تحقیق

 درصد 14 که خوزستان جنوب در نیشکر مزرعه هکتار هزار 04
 مطالبه ساالنه آبیاری نوبت 25 برای را کارون رودخانه آورد
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 شرایط ثرا صنایع، این تولیدی پساب باالی حجم بالتبع و کنندمی
 استفاده با ماند، زمان و اولیه pH الکتریکی، جریان قبیل از عملیاتی

 یتراتن فسفات، هایآالینده حذف برای آلومینیومی هایالکترود از
 نمونه عنوان به فارابی حکیم نیشکر شرکت پساب از سولفات و

 .گرفت قرار بررسی مورد

 

 هاروش و مواد
 آبادان - اهواز جاده کیلومتری 35 در فارابی حکیم نیشکر شرکت

 با شرکت این .(1 )شکل است شده واقع شادگان شهر حوضه در و

 تولید تن هزار 104444 و کشت زیر زمین هکتار 12444 داشتن
 شکر ید،سف شکر مهم هایتولیدکننده از یکی سفید، شکر ساالنه

 نعتیص فاضالب خانهتصفیه است. کشور باگاس و مالس دارویی،
 توسطم ظرفیت با هکتار، نیم و دو مساحت به زمینی در شرکت این
 شده احداث روز در مکعب متر 1244 و ساعت در مکعب متر 54
 مشخصات کند.می کار هوازیبی و هوازی فعال لجن روش با که

 آمده (1) جدول در بهار فصل طول در فارابی حکیم نیشکر پساب
 است.

 

 فارابی حکیم نیشکر کارخانه صنعتی پساب مشخصات (:1) جدول
 معیار انحراف ± میانگین مینیمم ماکزیمم  واحد پارامتر ردیف

    خاکستری - رنگ 1

2 pH   54/11 6 05/2 ± 05/0 

 15 ± 14 35 55  سلسیوس دما 3

 005/1 ± 405/5 2/4 10/1   غلظت 1

5 COD 1-LgM  0444 6444 544 ± 6544 

6 BOD 1-MgL  3544 3444 254 ± 3254 

0 TDS 1-MgL  3444 1444 1444 ± 2444 

0 TSS 1-MgL  144 344 54 ± 354 

1 EC 1-Cm µs  1444 1444 1544 ± 2544 

 NTU  144 244 144 ± 344 کدورت 14

 
 خانه تصفیه هب فارابی حکیم نیشکر کارخانه پساب تخلیه به توجه با

 ایستگاه عنوان به شرکت این سپتیک حوضچه فاضالب،
 متفاوت نقطه سه از بردارینمونه گردید. انتخاب بردارینمونه

 یک عمق از هانمونه شد. انجام (حوضچه طول از 3/2 ،2/1 ،3/1)
 آوریجمع اتیلنپلی ظرف در و شده ادغام هم با و تهیه متری

 و فیزیکی پارامترهای گیریاندازه جهت شده تهیه نمونه گردید.
 منتقل فارابی حکیم نیشکر شرکت آب کیفی آزمایشگاه به شیمیایی

 فظر در نیاز صورت در مجدد دهاستفا برای شده تهیه نمونه شد.
 در و 4SO2H از استفاده و Hp <2) استاندارد شرایط در اتیلنپلی

 هب پساب غلظت گردید. نگهداری گراد(سانتی درجه 1 سرمای
 :Anton paar Type مدل سنجغلظت دستگاه وسیله

Abbemat-Hp، آلمان کشور ساخت، pH وسیلهه ب ،پساب 

 کشور ساخت Metrohm pH Lab 827 مدل سنج pH دستگاه
 یصاف کاغذ از پساب نمونه از مقداری شد. گیریاندازه سوئیس،

 هدستگا وسیلهه ب شد. داده عبور کامل تصفیه جهت 11 واتمن
 HACH DR 5000 Type LPGمدل فتومتراسپکتو

 دست هب اولیه پساب نیترات و سولفات فسفات، 408.99.00012
 با اتونیتر سولفات فسفات، پارامترهای حذف فرآیند کارایی آمد.

 کل از .گرفت قرار بررسی مورد الکتریکی انعقاد روش از استفاده
 تنظیم 11 و 1 ،0 ،5 مقادیر در آن pH و انتخاب هایینمونه ،پساب
 منظوربه و نرمال یک سدیم از pH مقدار افزایش برای .گردید

 ادهم دو هر .شد استفاده نرمال یک کلریدریک اسید از pH کاهش
 دانعقا واحد به مربوط تجهیزات .بودند آلمان مرک شرکت ساخت

 DAZHENG PS 3020 مدل تغذیه منبع یک شامل الکتریکی
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 به (AC) شهری برق تبدیل برای که بود تایوان شرکت ساخت
 الکترود عدد 6 گرفت. قرار استفاده مورد (DC) مستقیم جریان

 2 حدود ضخامت به مترسانتی15×3 ابعاد با مشبک آلومینیومی
 مترسانتی 3 فاصله با مربع مترسانتی 15 موثر سطح با مترمیلی
 11×1×10 ابعاد با مستطیل مکعب شکلهب مخزن یک درون
 قاومم و نشکن شیشه جنس از (ارتفاع ×عرض ×طول) مترسانتی

 عدد 3 ،رفته کاره ب الکترود 6 از .گرفت قرار اسید خوردگی برابر در
 تک روش به و جریان بر عمود ،کاتد عنوانبه عدد 3 و آند عنوانبه

 فورماتورترانس دستگاه تنظیم با .شدند وصل برق مبدل به قطبی
 ،15 ،34 ،15) موردنظر ماند هایزمان و ولت 34و 14ولتاژهای در
 کمهد ،پساب نمونه در آلومینیومی صفحات دادن قرار و (دقیقه 64

 و شده داده ماند زمان طی از پس .شد زده ترانسفورماتور استارت
 دستگاه آمدن، جوش به و کاتد و آند صفحات تاثیر مشاهده

 هتج آزمایشگاهی ظرف یک در نمونه .شد خاموش ترانسفورماتور
 11 تمنوا صافی کاغذ از نشینیته از بعد و ریخته شدن نشینته

 فسفات، گیریاندازه .شد داده عبور کامل شدن صاف جهت
 انجام یاتعمل همانند ثانویه یا شده فرآیند نمونه نیترات و سولفات

 ثبت دهآم دسته ب نتایج .گرفت انجام اولیه یا شاهد نمونه بر شده
 هر آغاز در است ذکر به الزم .شد مقایسه شاهد هاینمونه با و

 ها،ناخالصی حذف جهت الکترودها سطح الکتروشیمیایی، آزمون
 سرانجام و شد شسته شیر آب سپس و کلریدریک اسید با نخست

 صویرت (1) شکل .گردید خشک سلول، در بردن فرو از قبل
 نشان را الکتریکی انعقاد فرآیند در استفاده مورد سیستم شماتیک

 .دهدمی

 
 الکتریکی انعقاد سیستم شماتیک تصویر :(1شکل)

 

ه ب (1) رابطه از استفاده با نیترات و سولفات فسفات، حذف راندمان
 .آمد دست

کاهش پارامتر =
(𝐶0−𝐶1)

𝐶0
∗ (1) رابطه                    100  

 بعد و قبل نیترات و فسفات سولفات، میزان C1 و C0 آن در که
 است. الکتریکی انعقاد فرآیند از

 

  نتایج
 14 از اژولت شافزای با برابر، ماند شرایط در داد نشان آزمایش نتایج

 یابد.یم افزایش نیترات و سولفات فسفات، حذف میزان ولت، 34 به
 برای نتایج مختلف، های pH برای نتایج مشابهت به توجه با

pH=5 (.1 تا2 های)شکل است شده هارای

 

 
 PH=5عملیاتی شرایط در فسفات حذف بر الکتریکی پتانسیل اثر (:2شکل)
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 PH=5 عملیاتی شرایط در سولفات حذف بر الکتریکی پتانسیل اثر (:3) شکل

  

 
 PH=5 عملیاتی شرایط در نیترات حذف بر الکتریکی پتانسیل اثر (:4) شکل

 

 (5) شکل در ولت 34 ولتاژ شرایط در فسفات حذف بر pH تاثیر
 حذف راندمان بیشترین داد نشان نتایج .است شده داده نشان

 میزان افزایش با و شودمی حاصل خنثی pH شرایط در فسفات
pH گردد.می کاسته فسفات حذف کارایی از 

 

 
 33 ولتاژ شرایط در فسفات حذف بر pH تاثیر (:5) شکل

 
 

 

 در نیترات و سولفات حذف بر pH تاثیر (0) و (6) هایشکل
 بیشترین داد نشان نتایج دهند.می نشان را 34 ولتاژ شرایط

 حاصل بازی pH شرایط در نیترات و سولفات حذف راندمان

 نیترات و سولفات حذف کارایی به pH میزان افزایش با و شودمی
 گردد.می افزوده
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 33 ولتاژ شرایط در سولفات حذف بر pH تاثیر (:6) شکل
 

 
 33 ولتاژ شرایط در نیترات حذف بر pH تاثیر (:7شکل)

 
 pH و 34 ولتاز شرایط در فسفات حذف درصد بر ماند زمان تاثیر

 آزمایش نتایج .است شده داده نشان (0) شکل در مختلف های
 حذف درصد ماند، زمان افزایش با ،مختلف pH شرایط در داد نشان

 میزان هب فسفات حذف درصد بیشترین ابد.یمی افزایش فسفات

 آمد دسته ب pH=7و دقیقه 64 ماند زمان در درصد 30/11
 ماند زمان در درصد 54 میزان به فسفات حذف درصد کمترینو

 شد. حاصل pH=11 و دقیقه 15

 

 
 مختلف های pH در فسفات حذف درصد بر ماند زمان تاثیر :(8شکل)
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 لتازو شرایط در سولفات و نیترات حذف درصد بر ماند زمان تاثیر
 شده داده نشان (14) و (1) هایشکل در مختلف های pH و 34

 افزایش با مختلف، pH شرایط در داد نشان آزمایش نتایج است.
 شترینبی ابد.یمی افزایش سولفات و نیترات حذف درصد ماند، زمان

 31/53 و 00/00 میزان به ترتیب به سولفات و نیترات حذف درصد
 کمترین .آمد دسته ب pH=11و دقیقه 64 ماند زمان در درصد
 3/11 و 24 میزان به ترتیب به نیز سولفات و نیترات حذف درصد
  شد. حاصل pH=5 و دقیقه 15 ماند زمان در درصد

 

 
 مختلف های pH در نیترات حذف درصد بر ماند زمان تاثیر :(9) شکل

 

 
 مختلف های pH در فسفات حذف درصد بر ماند زمان تاثیر :(13) شکل

 

 گیرینتیجه و بحث
 هاآالینده حذف میزان بر ولتاژ اثر

 با مختلف های pH در برابر ماند شرایط در داد نشان تحقیق نتایج
 و سولفات فات،فس حذف میزان ولت 34 به 14 از ولتاژ یشافزا

 دلیل این به امر این (.1 تا 2 های)شکل یابدمی افزایش نیترات
 هاالکترود از شده آزاد یون مقدار ،جریان شدت افزایش با که است

 هاندهآالی حذف برای بیشتری رسوب نتیجه در و یابدمی افزایش
 دانسیته جریان، شدت افزایش با همچنین .شودمی تشکیل

 در .کندمی پیدا کاهش هاحباب اندازه و افزایش تولیدی هایحباب
 ناورش و حذف ترسریع لجن و هاآالینده جریان، افزایش با نتیجه

 koparal, 2002; AL- Anbari et al., 2008) شوند.می

(Öğütveren جریان شدت میزان افزایش با داشتند بیان نیز 
 ایهراندمان به رسیدن برای نیاز مورد زمان ولتاژ، و الکتریکی

 مورد زمان ولتاژ، میزان کاهش با و یابدمی کاهش مشابه حذف
 با که نمودند گزارش ,.Gao et al) 2005) .یابدمی افزایش نیاز

 زادآ الکترون و شده رها کمپلکس مقدار ،جریان دانسیته افزایش
 به آالینده مواد حذف از باالتری راندمان و یافته افزایش شده

  شود.می نتیجه فرآیند، سرعت افزایش واسطه
 

 هاآالینده حذف میزان بر pH اثر

 دیکلی بسیار فاکتورهای از یکی pH داد نشان حاضر تحقیق نتایج
 اننش تحقیقات است. الکتریکی انعقاد هایواکنش در موثر و
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 Irdemez) است اولیه pH از تابعی فسفات حذف کارایی دهدمی

et al., 2006 (Mahvi et al., 2007;. حذف راندمان بیشترین 
 از pH میزان افزایش با و شد حاصل خنثی pH شرایط در فسفات
 ( ,.Razavi et al (.5 )شکل گردید کاسته فسفات حذف کارایی

 در درصد 50/11 میزان به را فسفات حذف بیشترین نیز 2012)
pH=7 هک شودمی حاصل دلیل این به امر این نمودند. گزارش 
 محیط در موجود شیمیایی مواد و محیط pH ثیرات تحت آلومینیم
 اولیه pH وقتی .شود آزاد مختلف هایفرم به تواندمی واکنش
 شکل به آند، در شده تولید آلومینیم باشد، خنثی محدوده در محیط
7+پلیمر

24(OH)4O13Al 3 رسوب وAl(OH) سبب که آیدمی در 
 اتفسف حذف کارایی افزایش نتیجه در و لخته تولید افزایش

 نتایج .(Saeed & Khalvati Fahlyani, 2010) شودمی
 هایگونه ،1 تا 2 محیط pH در دهدمی نشان گذشته تحقیقات

+ غالب فلزی
 2Al(OH) 3+وAl در و هستند pH 14 از باالتر، 

 هر هک شوندمی آلومینیوم هیدروکسید جایگزین 4Al(OH) – انواع
 است کمتر 3Al(OH) از آنها فلوک تشکیل قدرت دو
(Vasudevan et al., 2009). 14 ولتاژ دو هر در داد نشان نتایج 
 بازی pH شرایط در سولفات حذف راندمان بیشترین ولت، 34 و

 سولفات حذف کارایی به pH میزان افزایش با و شودمی حاصل
 فرآیند در غالب مکانیسم زیرا (،6 )شکل شودمی افزوده

 ترسیب فرآیند ،1 تا 2 اسیدی های pH در الکتروکواگوالسیون
 ,paula) است جذب غالب، فرآیند 1 تا 1 بین pH در اما باشدمی

 ارزیابی مورد سولفات حذف کارایی بر pH اثر تحقیقی در .(2009
 در چه اگر داشتند بیان آنها .(Hossini et al., 2015) گرفت قرار
pH راندمان بیشترین اما یابد،می افزایش راندمان 6 از کمتر 

 اخذ درصد 144 برابر و (pH=9) قلیایی های pH در شده مشاهده
 آزمایش، مورد ولتاژ دو هر در داد نشان نتایج همچنین گردید.

 شودمی حاصل بازی pH شرایط در نیترات حذف راندمان بیشترین
 گرددمی افزوده نیترات حذف کارایی به pH میزان افزایش با و

 هک داشت توجه لهمسا این به باید نیترات حذف مورد در .(0 )شکل
 دیابمی افزایش نیترات حذف کارایی ،محیط pH میزان افزایش با

 یهایون و فلز بین واکنش به مربوط تواندمی مساله این که
 ,koparal & Öğütveren) باشد محلول در موجود هیدروکسید

2002.) (Razavi et al., 2012) در نیترات حذف راییاک 
pHکارایی داد نشان آنها نتایج نمودند. ارزیابی را مختلف های 

 حذف مقادیر آنها یابد.می افزایش بازی هایpH در نیترات حذف
  ،00/11 ،5/30 ترتیب به را 1 و 0 ،0 ،6 ،5 ،1 ،3 هایpH در نیترات

  نمودند. گزارش 12/14 و 33/50 ،54 ،03/15
 

 هاآالینده حذف میزان بر ماند زمان اثر

 افزایش با ولتاژ و pH هایحالت تمام در داد نشان آزمایش نتایج
 زایشاف نیترات و سولفات فسفات، هاییون حذف درصد ماند، زمان
 فارادی قانون به توجه با (.14 تا 0 های)شکل ابدیمی

(WA=(I*T*M)/(N*F)، آن در که AW: شده حل آند وزن 
 جرم :M )ثانیه(، برداریبهره زمان :T جریان، شدت :I )گرم(،

 ضریب :F و آند از شده آزاد الکترون تعداد :N آند، ویژه مولکولی
 شکیلت کواگوالنت میزان بین مستقیمی نسبت باشد،می فارادی

 کواگوالنت میزان زمان، افزایش با و دارد وجود واکنش زمان و شده
 راندمان افزایش به منجر نتیجه در و بوده بیشتر دسترس در

 است. صادق دقیقه 64 ماند زمان تا امر این البته .گرددمی
(Razavi et al., 2012) حذف بهینه زمان انتخاب برای 

 ها،خانهرختشوی پساب از ،COD و نیترات فسفات، هایآالینده
 اننش آنها تحقیق جنتای دادند. انجام دقیقه 124 مدت با آزمایشی

 حذف کارایی در چندانی تغییر بعد به دقیقه 64 زمان از داد
 به (Tabeidian et al., 2015) شود.نمی مشاهده هاآالینده
 طبیعی زئولیت از استفاده با نیترات حذف کارایی بررسی

 بیآ هایمحلول از نشده اصالح و شده اصالح کلینوپتیلولیت
 یتراتن حذف میزان بر تماس زمان تاثیر از حاصل نتایج پرداختند.

 افزایش با که داد نشان ،روی کلرید توسط جاذب اصالح از پس
 سسپ و افزایش نیترات حذف راندمان دقیقه 66 تا 2 از تماس زمان

 یابد.می کاهش نیترات حذف راندمان تماس، حد از بیش افزایش با
(2011 (Khan et al., در نیترات، حذف راندمان افزایش 

 ودموج خالی هایسایت تعداد افزایش دلیل به را، اولیه هایتماس
 اصالح از آمده دسته ب نتایج دادند. احتمال جاذب سطح در

 ,.Tabeidian et al) تحقیق در فروسولفات، توسط کلینوپتیلولیت

 قابل نیترات حذف میزان اول دقیقه 11 در داد نشان ، (2015
 حذف راندمان دقیقه 55 تا 11 زمانی فاصل حد در ولی است؛ توجه

 در نیترات حذف ماندران حداکثر آنها ندارد. چندانی تفاوت نیترات
 اب داشتند بیان و نمودند گزارش دقیقه 66 زمان در را حالت این

 ابد.یمی کاهش نیترات حذف راندمان تماس زمان بیشتر افزایش
(Malakutian et al., 2011) کوتاه، ماند زمان در داشتند بیان 

 نیومآمو نیتریت مانند گازی غیر مواد تشکیل دلیل به احتماال
(2NO4NH) آمونیوم نیترات و (3NO4NH)، نیترات حذف کارایی 
 کاهش  (Chatterjee et al., 2009) یابد.می افزایش محلول از



 122 )مجید عبادی و همکاران(... بررسی تاثیر فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف آنیون های فسفات، 

 دلیل به را دقیقه 66 زمان از بعد نیترات حذف راندمان میزان
 جذب، هایمکان در شده جایگزین کلرید هاییون تعداد کاهش
 یون زا ایالیه تشکیل دلیل به یا محلول نیترات غلظت کاهش
 نهمچنی داشتند. بیان نیترات جذب باز یا و جاذب روی نیترات

(Sadeghi et al., 2016) انزم در را فسفر حذف میزان بیشترین 
 است حالی در این نمودند. گزارش درصد 2/51 برابر دقیقه 64 ماند
 سولفات حذف میزان داشتند بیان (Hossini et al., 2015) که
 پیدا صعودی روندی دقیقه 34 از بعد و بوده کم اولیه هایزمان در

 114 ماند زمان در را سولفات حذف میزان حداکثر آنها نماید.می
 راندمان داشتند بیان و نمودند گزارش درصد 01 میزان به دقیقه،
 کاهش دقیقه 114 از بیشتر ماند هایزمان در سولفات حذف

 64 و 14 ،24) ماند زمان تاثیر (Sadeghi et al., 2016) یابد.می
 ،BOD، COD حذف بر را ولت( 64 و 14 ،24ولتاژ) و دقیقه(

 بررسی دمور الکتریکی انعقاد شرایط در کدورت، و فسفات نیترات،
 64 واکنش زمان در پارامترها این حذف میزان بیشترین دادند. قرار

 ،62/01 ترتیب به ولت 64 الکتریکی پتانسیل میزان و دقیقه
 Rahmani and) .آمد دسته ب درصد 1/05 و 2/51 ،55 ،60/66

Samarghandi, 2007) درصدی 01 حذف COD، شرایط در 

 ودندنم گزارش بهینه شرایط عنوان به را دقیقه 64 زمان و ولت 34
 دارد. همخوانی ماند زمان خصوص در حاضر تحقیق نتایج با که

 حذف رد الکتریکی انعقاد فرآیند تاثیر بررسی به تحقیق این در
 شد. داختهپر نیشکر پساب از نیترات و سولفات فسفات، هایآنیون
 نمونه نوانع به فارابی حکیم نیشکر شرکت پساب منظور این برای

 انعقاد روش از استفاده با که داد نشان نتایج گردید. انتخاب
 31/53 فسفات، درصد 30/11 حذف کارایی به توانمی الکتریکی

 الکترود از استفاده با نیترات درصد 00/00 و سولفات درصد
 که ادد نشان تحقیق نتایج همچنین کرد. پیدا دست آلومینیوم
 بر ماند زمان و pH ،جریان ولتاژ مانند عملیاتی هایمشخصه

 هینهب شرایط است. موثر نیترات و فسفات سولفات، حذف کارایی
 دقیقه 64 ماند زمان و 34 ولتاژ خنثی، pH در فسفات حذف برای

 ولفاتس حذف برای بهینه شرایط که است حالی در این شد. حاصل
 دستبه دقیقه 64 ماند زمان و 34 ولتاژ بازی، pH در نیترات و

 هایآنیون حذف در الکتریکی انعقاد روش کارایی به توجه با آمد.
 شودیم پیشنهاد صنعتی هایپساب از نیترات و سولفات فسفات،

 مرسوم هایروش به نسبت روش این هزینه آینده تحقیقات در
 گیرد. قرار آنالیز مورد قبلی
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