عٌَاى
حذف رًگ  Blue 19اس فاضالب فٌایع رًگزسی تَعیلِ فزایٌذ الکتزٍفٌتَى
ٍ آسهَى عویت پغاب تَعیلِ دافٌیا هگٌا
تَعط  :هْذی اعذی
اعتاد راٌّوا:دکتز هحوذ هلکَتیاى
اعتاد هؾاٍر:دکتز اهیزحغیي هحَی
چکیذُ
مقدمه  :رًگْای هقٌَعی گزٍُ تشرگی اس آالیٌذُ ّای هَجَد در فاضالب ّای هٌتؾزؽذُ اس فزایٌذ ّای فٌعتی ّغتٌذ .فٌایع
رًگزسی جشٍ فٌایع عوذُ هقزف کٌٌذُ ایي رًگ ّا تِ ؽوار رفتِ ٍ هؾکل افلی فاضالب تَلیذی آًْا ،هَاد رًگی فزاٍاى ٍ غیز
قاتل تجشیِ تیَلَصیکی تَدى آًْا اعت  .ؽاخـ تزیي ٍیضگی ایي فاضالتْا  ،ؽذت رًگ تاالی آًْا تذلیل ٍجَد هَاد رًگی تاقیواًذُ در
آًْا اعت ٍ حتی در غلظت ّای تغیار پاییي (ً)>1mg/Lیشدارای قاتلیت رٍیت تاالیی ّغتٌذ .تخلیِ ایي فاضالب ّا تِ درٍى آتْای
پذیزًذُ ًِ تٌْا تزٍی جٌثِ ّای سیثاؽٌاختی تاثیز گذار اعت  ،تلکِ ایجاد هؾکالت جذی سیغت هحیطی اس طزیق جذب ًَر ٍ
جلَگیزی اس اًتقال ًَر خَرؽیذ درٍى جزیاى ّای آتی ٍ کاّؼ فعالیت فتَعٌتش هحیط ّای آتی هی گزدد .در عالْای اخیز اعتفادُ
ٍعیع اس رًگ ّای فعال تخقَؿ رًگ ّای دارای گزٍُ ّای آسٍ کِ عوذتا دارای قاتلیت تجشیِ تیَلَصیکی ضعیف در ؽزایط
َّاسی ّغتٌذ تاعث تاثیز تزرٍی رٍؽْای هتذاٍل تقفیِ فاضالب ّای ًغاجی ؽذُ اعت Reactive Blue 19.کِ تا ًام تزیلیٌت
راهاسٍل تلَؽٌاختِ هی ؽَد  ،تذلیل داؽتي عاخ تار آًتزاکَییٌَى آرٍهاتیک تغیار پایذارػ در تزاتز اکغیذاعیَى ؽیویایی تغیار هقاٍم
اعت .تزای حذف رًگ اس ایي فاضالب ّا اس رٍؽْای هتعذدی اعتفادُ ؽذُ کِ اغلة ایي رٍؽْا غیز تخزیة کٌٌذُ  ،غیز هَثز ٍ گزاى
ّغتٌذ ٍ اغلة هٌجز تِ تَلیذ حجن سیاد لجي هی ؽًَذ کِ خَد هؾکالت تقفیِ ٍ دفع لجي را در پی دارد .جْت حل ایي هؾکالت ،
فزایٌذ ّای اکغیذاعیَى پیؾزفتِ الکتزٍؽیویایی هَرد اعتفادُ قزار گزفتِ اًذّ .شیٌِ تْزُ تزداری پاییي ٍ قذرت تاالی هعذًی عاسی
آالیٌذُ ّا اس هشیت ّای ایي فزایٌذ ّا در هقایغِ تا دیگز رٍؽْای هتذاٍل ؽیویایی ٍ فتَؽیویایی اعت .در ایي هیاى  ،فزایٌذ ا لکتزٍفٌتَى
هتذاٍلتزیي ایي فزایٌذ ّا اعت  .الکتزٍفٌتَى یک فزآیٌذ اکغیذاعیَى پیؾزفتِ ٍ دٍعت دار هحیط سیغت هی تاؽذ کِ تِ ؽکل هَثزی
هیشاى غلظت آالیٌذّای آلی ٍ رًگ را درپغاب ،کاّؼ هی دّذ.ایي فزآیٌذ تاعث افشایؼ قاتلیت تجشیِ تیَلَصیکی فاضالب ّای

حاٍی هَاد آلی هقاٍم تِ تجشیِ تیَلَصیکی هی گزدد .فزایٌذ تز هثٌای تَلیذ الکتزٍؽیویایی غیز هغتقین ٍ در هحل رادیکال ّای
ّیذرٍکغیل اس طزیق احیاء الکتزٍؽیویایی ّوشهاى هَلکَلْای اکغیضى هحلَل در عطح الکتزٍد کاتذ ٍ یًَْای فزیک ( )Fe3+افشٍدُ
ؽذُ تِ هحیط ٍاکٌؼ عول هی ًوایذ.
روش بررسی  :در ایي رٍػ ً ،وًَِ تزداری اس فاضالب طثق افَل علوی اًجام ٍ ًوًَِ تِ هیشاى السم تزداؽت ٍپظ اس آًالیش ٍ آهادُ
عاسی ٍ تٌظین ؽزایط ،تِ درٍى علَل پایلَت الکتزٍؽیویایی عاختِ ؽذُ هٌتقل ؽذ ٍ تاثیز پاراهتزّای هختلف اس جولِ هیشاى جزیاى
الکتزیکی،هقذار هقزفی یًَْای آّيٍ pH،سهاى الکتزٍلیش در راّثزی فزایٌذ ،تزرعی ٍ ؽزایط تْیٌِ تزای اًجام فزایٌذ ٍ هیشاى کارایی
آى در حذف رًگ ٍ کاّؼ  CODتزرعی گزدیذ .آسهَى عویت تز رٍی ًوًَِ ّای فاضالب قثل ٍ تعذ اس تقفیِ تَعط دافٌیا هگٌا
فَرت گزفت.
یافته ها  :تز اعاط ًتایجی کِ حافل ؽذ  ،ؽزایط تْیٌِ فزایٌذ الکتزٍفٌتَى درحذف رًگ ٍ  CODتعییي گزدیذ.تز ایي اعاط،
اختالف پتاًغیل ٍ 20لت تزای غلظت رًگ تا  ٍ 100 mg/Lاختالف پتاًغیل ٍ 30لت تزای غلظت رًگ  200 mg/Lتِ تاال ،سهاى
ٍاکٌؼ  45-60دقیقِ  ،غلظت  0/3 mg/Lیَى آّي IIIتزای غلظت رًگ تا  ٍ 200 mg/Lغلظت ./5 mg/Lیَى آّي IIIتزای
غلظت رًگ pH ٍ ، 300 mg/Lهٌاعة جْت تاالتزیي تاسدُ حذف تزای غلظت رًگ تا  200 mg/Lتزاتز  ٍ 4تزای غلظت رًگ
 300 mg/Lتزاتز  10تذعت آهذ .تز اعاط ًتایج آسهَى عویت LC50 – 48h ،در ًوًَِ ّای فاضالب خام تا غلظت رًگ mg/L
 40اس  25درفذ تِ  70درفذ ً ،وًَِ ّای فاضالب عٌتتیک تا غلظت  100 mg/Lاس  18تِ  50درفذ،فاضالب عٌتتیک تا غلظت رًگ
200 mg/Lاس  10تِ  35درفذ ٍ در ًوًَِ ّای حاٍی رًگ تا غلظت 300 mg/Lاس  6/8تِ  20درفذ افشایؼ پیذا کزدّ .وچٌیي تاسدُ
حذف عویت پغاب تزای غلظت ّای هختلف رًگ ًیش تِ تزتیة  65 ٍ 70، 75 ،78درفذ هی تاؽذ.
نتیجه گیری  :تز اعاط ًتایج تذعت آهذُ هؾخـ گزدیذ کِ فزایٌذ الکتزٍفٌتَى عالٍُ تز حذف رًگ ٍ کاّؼ چؾوگیز ، COD
تَاًایی کاّؼ عویت پغاب ّای تقفیِ ؽذُ تا ایي فزایٌذ را دارا هی تاؽذ .ایي خَد یکی اس دالیل تْثَد قاتلیت تقفیِ تیَلَصیکی ایي
گًَِ فاضالب ّا هی تاؽذ کِ تَعیلِ ایي فزایٌذ هَرد تقفیِ قزار گزفتِ اًذ .تز اعاط ًتایجی کِ حافل گزدیذ  ،هؾخـ ؽذ کِ
اختالف پتاًغیل الکتزیکی ،غلظت یًَْای آّي ٍ سهاى الکتزٍلیش  ،پاراهتز ّای هَثز تز فزایٌذ الکتزٍفٌتَى در حذف رًگ Blue19
ّغتٌذ.
واژه های کلیدی  :فزایٌذ الکتزٍفٌتَى  ،اکغیذاعیَى پیؾزفتِ  ،رًگ  ، Blue19فٌایع رًگزسی،آسهَى عویت

