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چکیده
آب توازن به آب شیرين يا شوری گفته ميشود که به همراه مواد معلق در تانکهای توازن و انبار کاالی کشتيها نگه داشته ميشود .اين آب برای حفظ
ثبات کشتي و قابلیت مانور آن در طول سفر هنگامي که کاال حمل نميکند ،يا کاالها به اندازه کافي سنگیناند و يا وقتي که به خاطر دريای متالطم به ثبات
بیشتری نیاز است ،استفاده ميشود .آب توازن در بندر تحويل کاال به درون تانکهای توازن پمپ ميشود و در بندر بعدی که کشتي اقدام به بارگیری بیشتری
ميکند تخلیه ميشود .بنابراين با توجه به طي اين مراحل ،آب توازن کشتي مخلوطي از آب بنادر مختلف است .آب تخلیهشده از مخازن آب توازن معموال حاوی
ترکیبات و ارگانیسمهای متنوعي از جمله گیاهان ،جانوران ،ويروسها و باکتریها ميباشد و ميتواند موجب انتقال بسیاری از آبزيان و پاتوژنهای وابسته به آنها
شود .در دهه اخیر کاربرد فناوری انعقاد شیمیايي در حذف آاليندههای مختلف کدورت ،سختي ،آرسنیک از آب بررسي شده است .انعقاد الکتريکي به دلیل استفاده
از جريان الکتريسیته بازده زيادی در حذف مواد آلي دارد و جايگزين مناسبي برای روشهای شیمیايي گرانقیمت ميباشد .در فرآيند انعقاد الکتريکي ،الکترودها
تحت تأثیر میدان الکتريکي قوی و واکنشهای اکسیداسیون و احیاء قرار ميگیرند و با تولید مواد منعقدکننده در محل بر اساس اصول جذب ،خنثيسازی بار
الکتريکي و ايجاد کمپلکس ،زمینه حذف آاليندههای موردنظر از محیط آبي را فراهم مينمايد .با تزريق مستقیم هیدروژن پراکسید به محیط تحت فرآيند انعقاد
الکتريکي که يونهای آهن موجودند ،ميتوان فرآيند فنتون را در نمونههای آبي ايجاد کرد .فرآيند فنتون از ترکیب دو ماده پراکسید هیدروژن و يونهای آهن
حاصل ميشود که در اين فرآيند اشکال آهن يونیزه به عنوان کاتالیست با ماده پراکسید هیدروژن وارد واکنش ميشود و موجب افزايش تولید و سرعت تشکیل
راديکال هیدروکسیل ميگردد .در نتیجه ميتوان انتظار داشت که سیستمهای الکتروشیمیايي با توجه به اين نکته که آب دريا از  ECقابلتوجهي برخوردار است ،بتواند
آلودگيهای از جنس مواد آلي را در بيخطرسازی آب توازن کشتيها ،با عملکردی مؤثر و هزينهای مقرون به صرفه نسبت به ساير سیستمهای تصفیه انجام دهد.
واژههای کلیدی :آب توازن کشتيها ،فرآيند الکتروشیمیايي ،بيخطرسازی ،انعقاد الکترونیکي ،دريا.
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 -1مقدمه
آلودگي آبها همواره موجب نگراني دولتها و مردم بوده است .برای
مبارزه با آن الزم است دولتها درسطح ملي و بینالمللي اقدام و مشارکت
کنند .تخريب سیستمهای دريايي و آبهای سطحي موجب بروز صدمات
غیرقابل جبراني به محیط زيست شده است .امروزه به دلیل استفاده زياد از
دريا و تنوع و سرعت تخلیه مواد آالينده به دريا ،توان خودپااليي
اکوسیستمهای دريايي کاهش يافته است و به سختي ميتوانند اثرات ناشي از
ورود چنین موادی را خنثي کنند .آبهای جاری و صنايعي که در کنار ساحل
ايجاد شدهاند موجب آلودگي بخش عظیمي از دريا ميشوند .بخشي از آلودگي
اکوسیستم دريايي ناشي از حفاری بستر ،حملونقل دريايي (کشتیراني) ،نشت
طبیعي نفت ،ريزشهای آسماني ،تماس مستقیم سطح آب با هوای اطراف و
ريزش عمدی مواد به دريا ميباشد .اين آلودگي ميتواند ناشي از فعالیت
کشتيها ،سکوها ،تأسیسات دريايي و فراساحلي و غیر آن باشد.
برای حفظ تعادل ،جلوگیری از فشار آب به ساختار کشتي و فرو رفتن
کشتي تا سطح مناسب در آب دريا از وزنه تعادل ( )ballastيا وزنه تعادل
در کشتيهای باربری و مسافربری استفاده ميشود .در گذشته از وزنههای
جامدی مانند قطعات سنگ ،ماسه و يا فلز استفاده ميشد ،اما در قرن اخیر
اين وزنهها جای خود را به آب دادهاند ،زيرا مقرون به صرفهتر و تخلیه و
بارگیری آن سادهتر است.
آب توازن چیست؟ آب توازن به آب شیرين يا شوری گفته ميشود که
به همراه مواد معلق در تانکهای توازن و انبار کاالی کشتيها نگه داشته
ميشود .اين آب برای حفظ ثبات کشتي و قابلیت مانور آن در طول سفر
هنگامي که کاال حمل نميکند ،يا کاالها به اندازه کافي سنگیناند و يا
وقتي که به خاطر دريای متالطم به ثبات بیشتری نیاز است ،استفاده
ميشود .آب توازن در بندر تحويل کاال به درون تانکهای توازن پمپ
ميشود و سپس در بندر بعدی که کشتي اقدام به بارگیری بیشتر ميکند،
تخلیه ميشود .بنابراين ،با توجه به طي اين مراحل ،آب توازن کشتي
مخلوطي از آب بنادر مختلف است .آب تخلیهشده از مخازن آب توازن
معموال حاوی ترکیبات و ارگانیسمهای متنوعي از جمله گیاهان ،جانوران،
ويروسها و باکتریها ميباشد و ميتواند موجب انتقال بسیاری از
جمعیتهای آبزی و پاتوژنهای وابسته به آنها شود.

 -1-1بیان مسئله
آب توازني که توسط کشتيها بین بنادر مختلف جابجا ميشود حاوی
ترکیبات و ارگانیسمهای مختلفي است که هنگام تخلیه در بنادر ميتواند

موجب آلودگي آب آن بندر شود و باعث اثرات مخرب زيستمحیطي گردد.
اين پژوهش در صدد آن است تا نشان دهد که چگونه ميتوان با استفاده از
فرايندهای الکتروشیمیايي ،شامل انعقاد شیمیايي و انعقاد الکتريکي ،نسبت
به بيخطرسازی آب توازن کشتيها اقدام کرد.

 -2-1ضرورت انجام تحقیق
شکل ديگری از آلودگي دريا که به سادگي نميتوان آن را در رديف
انواع ديگر آلودگيها طبقهبندی کرد ،تغییر در ساختار ژني اکوسیستمهای
آبي از طريق انتقال عمدی يا غیرعمدی گونههای غیربومي موجودات زنده
به اکوسیستمهای دريايي ميباشد .اين امر موجب شده است تا بسیاری از
گونههای آبزی به مناطق خارج از زيستگاه اصلي خود انتشار يابند و تهديد
جدی برای گونههای بومي محسوب شوند .هر سال ،حدود  ٤میلیارد تن
آب توازن توسط کشتيها جابهجا ميشود و تخمین زده شده است که
حداقل روزانه  3تا  ٤هزار گونه از موجودات زنده به اين طريق از محلي به
محل ديگر انتقال مييابند .معضل ديگر رسوبات کف مخازن آب توازن
ميباشند که تبديل به محلي برای ادامه حیات آبزيان ميشوند .رسوبات
موادیاند که همراه با آب توازن ميباشند و در کشتي تهنشین شدهاند.
هنگامي که کشتي آب توازن برداشت ميکند به همراه آن مواد موجود در
آب نیز برداشت ميشوند .در آبهای کدر و کمعمق اين مواد شامل مواد
جامدیاند که پس از ورود به مخازن آب توازن درکشتي در کف آن به
صورت رسوب تهنشین و ماوايي امن برای آبزيان ميشوند و آن مخازن
هنگام تخلیه ،معبری برای انتقال آنان محسوب ميگردند.
در حال حاضر نميشود گفت کدام موجودات زنده در طول يک سفر
طوالني در يک تانک توازن خواهند مرد يا چرا بعضي از آنها وقتي که آب
توازن تخلیه ميشود هنوز زندهاند .موجودات بزرگتر معموال به علت تغذيه
از موجودات کوچکتر زنده ميمانند بعضي از گونههای میکروسکوپي و
پالنکتونها هنگامي که با شرايط نامساعد مواجه ميشوند اقدام به ايجاد
هاگ يا ديگر پوششهای خارجي محکم برای محافظت ميکنند .مثال
هاگ ( ،)sporeبه عنوان يک موجود زنده ممکن است برای مدت طوالني
بدون غذا و در شرايط و دمای متفاوت از محیط طبیعي خود ،زنده باقي
بماند و هنگامي که شرايط مساعد شد ،مانند زماني که آب توازن در يک
بندر ديگر تخلیه ميشود دوباره به وضعیت فعال خود باز گردد .اين
موجودات ممکن است اجتماعات دائمي يا نسبتاً دائمي را در اليهای از آب
و رسوبات که اغلب در آب توازن وجود دارد ،به وجود آورند .اين شیوه منجر
به رهاسازی گونههای غیربومي در بنادر مختلف ميشود.

 -3-1پیشینة پژوهش
محمدی و همکاران ( ،)1392طي پژوهشي که در مورد مقايسه کارايي

بیولوژيکي و استفاده از ارگانیسمها يا استفاده متناوب از آنها و يا هر تغییر
در صفات مشخصه فیزيکي و شیمیايي آب توازن بود.

فرايندهای الکتروکواگوالسیون و الکتروفنتون با الکترود آهن در حذف

کشور ايران به دلیل داشتن مرزهای گسترده دريايي در شمال و جنوب

نیترات از محلولهای آبي انجام دادند ،به اين نتیجه رسیدند که فرآيندهای

در معرض خسارات زيستمحیطي و اقتصادی ناشي از تردد کشتيها و

الکتروکواگوالسیون و الکتروفنتون قادر به حذف مقادير باالی نیترات از

انتقال آب توازن آنها قرار دارد .اين موضوع ،انتخاب جزيره خارك در ايران

محلولهای آبي ميباشند .البته فرايند الکتروفنتون کارايي باالتری در حذف

را به عنوان يکي از  6ايستگاه جهاني تحقیق و پژوهش دقیق در مورد

نیترات در زمان تماس کمتر دارد .

میزان آلودگيهای ناشي از آب توازن کشتيهاف بیشازپیش روشنتر

ابولي و همکاران ( ،)1392در يک مطالعه به بررسي بهینه سازی

ميسازد .با تصويب قانون در مجلس شورای اسالمي ،ايران نیز به

تصفیه پساب بیمارستاني با استفاده از فرآيند فنتون پرداختند .موضوع اين

کنوانسیون بینالمللي جلوگیری از آلودگي ناشي از کشتيها پیوست واز

مطالعه تعیین اثربخشي فرآيند بیولوژيکي و فرآيند شیمیايي (فنتون) برای

تاريخ  1381/11/3اين کنوانسیون در ايران الزم االجرا شد.

حذف مواد آلي و میکروبهای پاتوژن از پساب بیمارستاني بود .ايشان
نتیجه گرفتند که فرآيند سپتیک تانک و فنتون به عنوان يک روش موثر در

 -2روش تحقیق

کاهش  BOD5و  CODو حذف باکتریها در میان ساير روشها

اين پژوهش با استفاده از فرايند آزمايشگاهي الکتروفنتون با الکترود

ارجحیت دارد .مواد شیمیايي معموال پس از چندين ساعت کشنده خواهند

آهن و تزريق مستقیم هیدروزن پراکسید و همچنین با استفاده از فرايند

بود لذا نیازی به نگهداری طوالنيمدت نميباشد .با اين وجود مواد

الکتروفنتون با الکترودهای  BDDو نیکل در مقیاس آزمايشگاهي انجام

شیمیايي بايد پیش از تخلیه خنثي و يا از نظر بیولوژيکي غیرموثر شوند تا

شده است .بهعالوه ،از روش کتابخانهای يعني مطالعه پژوهشهای پیشین

بتوان به طور ايمن آن را تخلیه کرد.

در مورد استفاده از سپتیک تانک و فنتون نیز استفاده شده است.

سازمان بینالمللي دريانوردی ( )IMOاز سال  ،1973فعالیت خود را از
طريق کشورهای عضو در ارتباط با تدوين کنوانسیوني به منظور پرداختن به

 -3تجزیه و تحلیل دادهها

مسائل آلودگي موضوع آب توازن بنام کنوانسیون مارپول آغاز کرد.

امروزه به سه روش مکانیکي ،فیزيکي و شیمیايي ميتوان آب توازن را

کنوانسیون مارپول ،مشکل آلودگي دريا توسط کشتيها را مطرح ،و ضوابط

فرآوری کرد .در جدول ( )1انواع روشهای فیزيکي و شیمیايي در تصفیه

و مقررات خاصي را برای حملونقل دريايي و جلوگیری از آلودگي درياها

آب توازن کشتيها باهم مقايسه و به نمايش گذاشته شده است.

ارائه و تدوين کرده است .سازمان بینالمللي دريانوردی خطمشي کاربردی

پردازش آب توازن با سیستمهای مکانیکي نظیر فیلتراسیون،

خود را توسط کمیته حفظ محیطزيست دريايي در مقیاس جهاني صادر

جداسازی ،سرريز ،رقیقسازی ،رسوبدهي ،شناورسازی و تعويض آب

کرده و در اين دستورالعمل درباره دريافت ،تعويض و تخلیه آب توازن

مستلزم آن است که تمام آب توازن از يک سری فیلتر ،هیدرو سايکلونها

کشتيها اطالعات الزم را ارائه کرده است و تحت عنوان سند شماره A

يا ساير جداکنندهها عبور کند .برای کاربردهايي با حجم باال ،اندازه

 ) 774) 18توسط سازمان بینالمللي دريانوردی در سال  1992پذيرفته

تجهیزات ميتواند مشکلساز باشد .اگر از اين سیستمها در هنگام تخلیه

شده است .در سال  1997برای اعضای سازمان بینالمللي دريانوردی،

استفاده شود ،مواد جامد بايد بر روی کشتي نگهداری شوند .در اين روش

بهعلت محدوديتهای موجود در دستورالعملها (عمدتا مربوط به

رسوبات زياد ميتواند برای فیلترها مشکلساز باشد .از نمونههای اين

اختیاریبودن آنها) روشن شد که بايد درخصوص يک رژيم اجباری

سیستمها ،روش پرتوافکني فرابنفش و خالءزايي است که نیاز به پردازش

بینالمللي کار شود .بر اين اساس تدوين پیشنويس کنوانسیون کنترل و

کلیه جريان آب توازن دارد ،اما به زمان نگهداری نیاز ندارد زيرا پردازش با

مديريت آب توازن کشتيها و رسوبات در  13فوريه  200٤در کنفرانس

عبور يکباره آب از تجهیزات کامل ميشود .پرتودهي فرابنفش معموال در

جهاني سازمان بینالمللي دريانوردی مطرح و به تصويب رسید ،که شامل

هر دو زمان پذيرش و تخلیه انجام داده ميشود .اثربخشي آن در آبهای

سیستمهای قابلاستفاده شیمیايي و بیولوژيکي و مکانیزمهايي نظیر استفاده

کدر و تیره که نفوذ نور را محدود ميکند کاهش پیدا ميکند .پردازش آب

جدول ( :)1مقایسه روشهای فیزیکی و شیمیایی در بیخطرسازی آب توازن کشتیها
روش پردازش
تولید کلراين

کاربرد مواد شیمیايي

فیلتر کردن و
پرتوافکني

اکسیژنزدايي

تولید اوزن

طریقه انجام
استفاده از مايع الکترولیت برای تولید کلر و برم که به عنوان آفتکش
عمل ميکند .سپس سولفات سديم آب توازن را پیش از تخلیه خنثي
ميکند .مادامي که کلر آزاد در تانک موجود است ،آفتکش فعال خواهد
بود ،لذا مقدار آن را ميتوان برای فعالبودن مستمر آفتکش تنظیم کرد.
ترکیب مواد شیمیايي با آب توازن در مقادير مششخص در حال بارگیری
آب برای کشتن ارگانیزمها .مواد شیمیايي را بهتدريج با زمان کاهش و
آب توازن ميتوان بدون مشکل تخلیه کرد.
فیلتر کردن آب ورودی ،بهوسیله فیلترهای اتوماتیک  50میکرون ،به
موازات تخلیه موادی که در فیلتر مانده در محل گرفتن آب .آب توازن در
معرض نوعي پرتو قرار داده ميشود ،بهطور مثال انرژی فرابنفش يا
راديکال هیدروکسیل برای از بین بردن ارگانیزمهای کوچکتر و باکتریها.
ترکیب گاز خنثای تولیدشده بر روی کشتي با آب توازن ،به وسیله هرکدام
از روشهای اداکتور ونچوری يا حبابسازی توسط لولههای موجود در
تانک .اين عمل ،اکسیژن موجود در تانک را از بین برده و  phرا کاهش
ميدهد ،در نتیجه ارگانیزمهای زنده را ميکشد .اين نوع پردازش نیازمند
آن است که اتمسفر موجود در تانک در حالت خنثي نگه داشته شود.
اوزن بر روی کشتي تولید شده و به عنوان يک افتکش مورد استفاده
قرار ميگیرد .اين ماده در هنگام پمپاژ آب توازن از طريق يک اداکتور،
در زمان مکش آب دريا و يا در زمان تخلیه آن بهکار برده ميشود .اين
روش را ميتوان به همراه فیلتر کردن و يا ساير روشها به کار برد.

زمان بهکاربردن

زمان کشندهبودن

پتانسیل خوردگی

زمان مکش آب از دريا و خنثيسازی
در هنگام تخلیه

ساعتها

مقـاديـر بـاالی آن،
خـردگي استیـلي را
افزايش ميدهد

زمان مکش آب دريا از طريق اداکتور
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مقــاديــر باالی آن،
خــوردگي استیلــي را
افزايش ميدهد

زمان مکش آب دريا برای فیلتر و
فرابنفش و در هنگام تخلیه برای
فرابنفش

در زمان پردازش

زمان مکش آب دريا برای بعضي از
سیستمها و در تانک برای برخي
ديگر

 ٤تا  6روز

زمان مکش آب دريا برای بعضي از
سیستمها و در هنگام تخلیه برای
برخي ديگر

تا  15ساعت

بدون تاثیر

نسبتا خوردگي کمتر

تاثیر محدود زيرا اوزن
عمر کوتاهي دارد .اگر در
هنگام تخلیه مورد استفاده
قرار گیرد اثری ندارد.

توازن با کمک روشهای شیمیايي از طريق اضافه نمودن مقدار معیني ماده

يونیزه به عنوان کاتالیست با ماده پراکسید هیدروژن وارد واکنش ميشود و

شیمیـايي به آب تـوازن در هنگام مکش از دريـا و يا مستقیمـا در تـانکها

موجب افزايش تولید و سرعت تشکیل راديکال ،هیدروکسیل ميگردد.

صورت ميپذيرد .میزان ماده شیمیايي استفادهشده بايد به دقت تعیین شود

الکتروفتون فرآيندی است که در آن از دو الکترود صفحهای آهني در

تا نرخ موردنظر از بینبردن ارگانیزمها بهدست آيد .مواد شیمیايي معموال

مواجهه با پراکسید هیدروژن استفاده ميشود که بهوسیله سیمهای رابط به

پس از چندين ساعت کشنده خواهند بود لذا نیاز به نگهداری طوالنيمدت

دستگاهي ديجیتالي همسوکننده جريان برق ()DC Supply Power

نميباشد .با اين وجود مواد شیمیايي بايد پیش از تخلیه خنثي شود و يا از

متصل ميباشند .البته منظوراين نیست که فقط و فقط از الکترود آهن در

نظر بیولوژيکي غیرموثر گردد تا بتوان بهطور ايمن آن را تخلیه کرد.

اين فرآيند استفاده ميشود .بلکه با توجه به مطالعات انجامشده در اين

تا به حال از روشهای مختلفي چون لجن فعال ،بیوفیلتر ،فنتون،

زمینه ميتوان از الکترودهايي نظیر الماس دوپشده با بور ( ،)BDDآلیاژ

 O3/UV،O3/H2O2و الکتروکواگوالسیون برای بيخطرسازی پساب

نیکل ،تیتانیوم ،روبیديوم و غیر آن استفاده کرد که مستقیما راديکال دلخواه

استفاده شده است .در دهه اخیر کاربرد فناوری انعقاد شیمیايي در حذف

ما را بدون دخالت مستقیم  H2O2تولید کند .همچنین شدت جريان و

آاليندههای مختلف از قبیل کدورت ،سختي و آرسنیک از آب بررسي شده

میزان ولتاژ عامل تعیینکنندهای در انتخاب اين فرآيند ميباشد .در اين

است .انعقاد الکتريکي به دلیل استفاده از جريان الکتريسیته بازده زيادی در

فرآيند معموال برای بهبود خاصیت يوني و ايجاد هدايت الکتريکي پساب از

حذف مواد آلي دارد و جايگزين مناسبي برای روشهای شیمیايي گرانقیمت

هیدروکسید سديم به عنوان الکترولیت استفاده ميشود .همچنین تنظیم

ميباشد .در فرآيند انعقاد الکتريکي ،الکترودها تحت تأثیر میدان الکتريکي

 pHدر اين فرآيند از ملزومات کارايي بهتر آن ميباشد.

قوی و واکنش های اکسیداسیون و احیاء قرار ميگیرد و با تولید مواد

در شکل ( )2اعداد درجشده به ترتیب )1( :فوم نیکل شرکتکننده

منعقدکننده در محل بر اساس اصول جذب ،خنثيسازی بار الکتريکي و

بهعنوان کاتد )2( ،الکترود  BDDشرکتکننده بهعنوان آند )3( ،منبع

ايجاد کمپلکس ،زمینه حذف آاليندههای موردنظر از محیط آبي را فراهم

تغذيه )٤( ،تامین هوا )5( ،همزن مغناطیسي )6( ،پمپ پريستالتیک دوسر،

ميکند .با تزريق مستقیم هیدروژن پراکسید به محیط تحت فرآيند انعقاد

( )7جريان ورودی و ( )8جريان خروجي را نشان ميدهد.

الکتريکي که يونهای آهن موجودند ،ميتوان فرآيند فنتون را در

پارامترهای مهم و تاثیرگذار در انجام فرآيند الکتروفنتون عبارت از

نمونههـای آبي ايجـاد کـرد .فرآيند فنتـون از تـرکیب دو ماده پراکسیـد

میزان غلظت آالينده ،pH ،زمان تماس ،شدت جريان ،فاصله بین

هیـدروژن و يونهای آهن حاصل ميشود که در اين فـرآيند اشکال آهـن

الکترودها ،میزان ولتاژ ،و غلظت هیدروژن پراکسید ميباشند .غلظت آالينده

يکي از پارامترهای مهم در فرآيند الکتروفنتون است و در غالب مطالعات
مربوط به اکسیداسیون ترکیبات آلي افزايش غلظت آالينده مور مطالعه با
کاهش کارايي فرآيند همراه بوده است .با افزايش غلظت اولیه آالينده با
توجه به ثابت بودن درجه اسیدی در تمام نمونهها سرعت تجزيه در نمونه با
غلظت کم ،زياد ميشود و زمان مورد نیاز برای واکنش بین منعقدکننده و
آالينده بیشتر ميشود و باعث افزايش کارايي حذف ميگردد.

با توجه به معادله  ٤حضور اکسیژن باعث اکسیداسیون  Fe2+محلول
در آب به  Fe3+ميشود.
()٤

2Fe2+(aq) + 0.5 O2 + 2H+ → 2Fe3+ + H2O

در فرآيند فنتون تولید يون هیدروکسید ( )OH-بستگي به حضور
يونهای هیدروژن ( )H2+دارد .لذا فرآيند الکتروفنتون مطابق معادله ()5
در شرايط اسیدی بهدلیل تشکیل يون فرو و قدرت اکسیدکنندگي راديکال
هیدروکسیل میزان حذف بیشتری خواهد داشت.
()5

2Fe2+ + H2O2 + 2H+ → 2Fe3+ + 2H2O + OH-

زمان واکنش يکي از عوامل تأثیرگذار در انجام فرآيندهای
اکسیداسیون است .رابطه حذف مواد آلي با زمان به واکنش بین منعقدکننده
و آالينده مرتبط ميباشد ،بهطوری که افزايش زمان باعث افزايش مقدار
آهن اکسیدشده و تشکیل رسوبات و لختههای هیدروکسیدآهن Fe(OH)3

درفرآيند الکتروشیمیايي جهت حذف آالينده ميشود .از طرفي با توجه به
قانون فارادی ،رابطة مستقیم بین میزان انعقاد تشکیلشده و زمان واکنش
شکل ( :)1فرآیند آزمایشگاهی الکتروفنتون با الکترود آهن
و تزریق مستقیم هیدروژن پراکسید

وجود دارد و با افزايش زمان ،میزان انعقاد در دسترس بیشتر ميشود و در
نتیجه منجر به افزايش راندمان ميگردد.
جريان اعمالشده به سلول الکتريکي يکي ديگر از عوامل اساسي در
بهرهبرداری از فرآيند الکتروشیمیايي ميباشد .افزايش شدت جريان ،باعث
افزايش دانسیته حبابهای تشکیلشده و کاهش اندازه آنها ميشود.

همچنین اين افزايش دانسیته باعث تشکیل رسوبات و لختههای
هیدروکسید آهن  Fe(OH)3در فرآيند ميشود .افزايش مقدار اين دو ماده
با افزايش کارايي فرآيند الکتروشیمیايي تأثیر مستقیم دارد .اين عامل از
طريق تأثیر بر واکنشهای سطح الکترود و میزان يونهايي که از سطح
الکترود آزاد ميشود بر سرعت واکنشهای الکتروشیمیايي اثر ميگذارد.
شکل ( :)2فرآیند آزمایشگاهی الکتروفنتون با الکترودهای BDD

و نیکل در یک فرآیند پیوسته

 pHيک عامل موثر در واکنشهای شیمیايي و بیوشیمیايي است .تاثیر
 pHاولیه محیط ،بسته به نوع فرآيند مورداستفاده و نوع آالينده بسیار
متفاوت است .در روش انعقاد الکتريکي با افزايش  pHواکنش بین آهن و
يون هیدروکسید بهدلیل مکانیسمهای اکسیداسیون در آند ( )1و احیاء ( 2و
 )3بهوجود ميآيد.

بنابراين تعیین جريان يهینه در فرآيندهای الکتريکي امری ضروری است .با
افزايش جريان اعمالشده بر فرآيند ،بازده حذف مواد آلي افزايش مييابد
که علت افزايش بازده را ميتوان به دلیل تأثیر واکنشهايي که ضمن
انجام فرآيند در کاتد و آند به وقوع ميپیوندد ،دانست .افزايش فاصله بین
الکترودها در جريان ثابت ،ولتاژ اولیه را در میزان دانسیته يکسان به دلیل
افزايش مقاومت بین الکترودها افزايش ميدهد .در نتیجه رسانايي محلول
کم ميشود و میزان جريان مصرفي کاهش مييابد که اين کاهش جريان

()1

Fe(s) → Fe2+(aq) + 2e-

سبب عدم تولید يونهای آهن و هیدروکسیل به مقدار کافي برای تشکیل

()2

H2O → 2H2+ + 1/2O2 + e-

لخته و حذف آالينده ميباشد .همچنین ،با افزايش فاصله بین الکترودها

()3

)H+ + e- → H2(g

انتظار ميرود از يکطرف ،برخورد کمتری بیین يونهای آهن تولیدی با

يونهای هیدروکسیل صورت پذيرد و لختههای کمتری تشکیل شود و از

بتوانند برای تصمیمهای مشترك همکاری کنند و برای مقابله با گونههای

طرف ديگر ،برخورد مولکول آالينده با پلیمرهای هیدروکسیدی کاهش

مهاجم ،کارهای جدی بیشتری ،در سطوح انفرادی سازماني ،ملي ،منطقهای

يابد ،در نتیجه جذب الکترواستاتیک کاهش مييابد و بازده حذف آالينده

و بین لمللي انجام دهند .شناسايي صحیح گونهها در تهیه و تدوين

کم ميشود ..طبق واکنش فنتون ،با افزايش غلظت پراکسید هیدروژن،

استراتژی مديريت موفق تهاجم از اهمیت بسیار زيادی برخوردار ميباشد.

مقدار راديکال هیدروکسیل در محیط افزايش مييابد و به دنبال آن ،میزان

الزم است در مورد اثرات زيستمحیطي ،اقتصادی ،اجتماعي و گونههای

تجزيه و بازده حذف آالينده بیشتر ميشود و چون پراکسید هیدروژن در

مهاجم و استفاده از سیستمهای با تکنولوژی روز دنیا مانند فرآيند

غلظتهای زياد اثر بازدارندگي در تولید هیدروکسیل دارد ،موجب کاهش

الکتروشیمیايي تحقیقات بیشتری صورت پذيرد.

سرعت و بازده در تخريب مواد آلي ميشود.
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