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 چکیده
 حفظ برای آب اين د.شومي داشته نگه هاکشتي کاالی انبار و وازنهای تتانک در معلق مواد همراه به که شودمي گفته شوری يا شیرين آب به توازن آب

به ثبات  متالطم دريایبه خاطر  که وقتي يااند و سنگین افياندازه ک بهکاالها  يا کند،نمي حمل کاال که هنگامي سفر طول در آن مانور قابلیت و کشتي ثبات

 یبیشتر بارگیری به اقدام کشتي که بعدی بندر در و شودمي پمپ توازن هایتانک درون به کاال تحويل بندر در توازن بشود. آاستفاده مي ،است نیازبیشتری 

 حاوی معموال توازن آب مخازن از شدهتخلیه آب ت.اس مختلف بنادر آب از مخلوطي کشتي توازن آب، مراحل اين طي. بنابراين با توجه به شودمي تخلیه کندمي

 آنها به وابسته هایپاتوژن و انآبزي از بسیاری انتقال موجب دتوانمي و باشدمي هاباکتری و هاويروس جانوران، گیاهان، جمله از متنوعي هایارگانیسم و ترکیبات

 استفاده دلیل به الکتريکي انعقاد .ستب بررسي شده اآ از رسنیک، آسختي مختلف کدورت، هایآالينده حذف دري شیمیاي انعقاد فناوری کاربرد اخیر دهه رشود. د

 الکترودها الکتريکي، انعقاد فرآيند در .باشدمي قیمتنگرا شیمیايي هایروش برای جايگزين مناسبي و دارد مواد آلي حذف در زيادی بازده جريان الکتريسیته از

 بار سازیخنثي جذب، اساس اصول رل بمح در کنندهدمنعق مواد تولید با و گیرندر مياحیاء قرا و اکسیداسیون هایواکنش و قوی الکتريکي تأثیر میدان تحت

 انعقاد تحت فرآيند محیط به پراکسید هیدروژن مستقیم تزريق نمايد. بافراهم مي را آبي محیط ازدنظر مور هایآالينده حذف کمپلکس، زمینه ايجاد و الکتريکي

 آهن هایيون و هیدروژن پراکسید ماده دو از ترکیب فنتون فرآيند کرد. ايجاد آبي هاینمونه در را فرآيند فنتون توانموجودند، مي آهن هایيون که الکتريکي

 تشکیل سرعت و تولید افزايش و موجب شودش ميواکن وارد هیدروژن پراکسید ماده با عنوان کاتالیست به يونیزه آهن اشکال فرآيند اين در که دشوحاصل مي

بتواند توجهي برخوردار است، قابل ECای الکتروشیمیايي با توجه به اين نکته که آب دريا از هداشت که سیستمتوان انتظار در نتیجه ميگردد. مي هیدروکسیل راديکال

 های تصفیه انجام دهد.ای مقرون به صرفه نسبت به ساير سیستمثر و هزينهبا عملکردی مؤ ،هاخطرسازی آب توازن کشتيهای از جنس مواد آلي را در بيآلودگي

 .درياانعقاد الکترونیکي، خطرسازی، يها، فرآيند الکتروشیمیايي، بآب توازن کشتي کلیدی: یهاواژه
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 مقدمه -1

 برای .بوده است ها و مردمدولت نگراني ها همواره موجبآلودگي آب

 و مشارکت اقدام الملليو بین ملي ها درسطحدولت است الزم با آن مبارزه

 بروز صدمات موجب سطحي ایهو آب دريايي هایسیستم د. تخريبکنن

دلیل استفاده زياد از ه ه است. امروزه بشد محیط زيست به جبرانيقابل غیر

پااليي خود دريا، توان به اد آاليندهمو تخلیه و سرعت تنوع دريا و

از  ناشي توانند اثراتمي يسخت و به اهش يافته استک دريايي هایاکوسیستم

 در کنار ساحل که و صنايعي جاری هایآبد. نکن را خنثي موادی ورود چنین

 از آلودگي ي. بخششوندميدريا از بخش عظیمي موجب آلودگي اند ايجاد شده

 نشت ،)کشتیراني( دريايي نقلوبستر، حمل حفاریناشي از  دريايي اکوسیستم

و  اطراف هوایبا  آب سطح مستقیم ، تماسآسماني هاینفت، ريزش طبیعي

تواند ناشي از فعالیت اين آلودگي مي د.باشميدريا  به مواد عمدی ريزش

 د.باشو غیر آن ، تأسیسات دريايي و فراساحلي ها، سکوهاکشتي

 رفتن فرو و کشتي ساختار به آب فشار از جلوگیری تعادل، حفظبرای 

 تعادل وزنه يا( ballastوزنه تعادل ) از دريا آب در مناسب سطح تا کشتي

 هایوزنه از گذشته درود. شمي استفاده مسافربری و باربری هایکشتي در

 اخیر قرن در اماشد، مي استفاده فلز يا و ماسه سنگ، قطعاتجامدی مانند 

 و تخلیه و ترصرفه به مقرون زيرا اند،داده آب به را خود جای هاوزنه اين

  است. ترساده آن بارگیری

 که شودمي گفته شوری يا شیرين آب بهچیست؟ آب توازن  توازن آب

 داشته نگه هاکشتي کاالی انبار و توازنهای تانک در معلق مواد همراه به

 سفر طول در آن مانور قابلیت و کشتي ثبات حفظ برایب د. اين آشومي

 يااند و سنگین کافي  اندازه به کاالها يا کند،نمي حمل کاال که هنگامي

استفاده  ،است نیازبه ثبات بیشتری  متالطم دريایبه خاطر  که وقتي

 پمپ توازن هایتانک درون به کاال تحويل بندر در توازن آبد. شومي

 ،کندمي بیشتر بارگیری به اقدام کشتي که بعدی بندر در سپس و شودمي

 کشتي توازن آب، مراحل اين طيد. بنابراين، با توجه به شويم تخلیه

 توازن آب مخازن از شدهتخلیه آبت. اس مختلف بنادر آب از مخلوطي

 جانوران، گیاهان، جمله از متنوعي هایارگانیسمو  ترکیبات حاوی معموال

 از بسیاری انتقال موجب دتوانمي و باشدمي هاباکتری و هاويروس

 شود. آنها به وابسته هایپاتوژن و آبزی هایجمعیت

 بیان مسئله -1-1
شود حاوی جا ميبنادر مختلف جاببین  هاکشتيآب توازني که توسط 

تواند ت که هنگام تخلیه در بنادر ميهای مختلفي استرکیبات و ارگانیسم

د. گردمحیطي باعث اثرات مخرب زيست موجب آلودگي آب آن بندر شود و

با استفاده از توان در صدد آن است تا نشان دهد که چگونه مياين پژوهش 

نسبت  ،شامل انعقاد شیمیايي و انعقاد الکتريکي ،فرايندهای الکتروشیمیايي

 ها اقدام کرد. کشتيآب توازن خطرسازی به بي

 ضرورت انجام تحقیق -1-2
 رديف در را آن تواننمي سادگي به که دريا آلودگي از ديگری شکل

 هایاکوسیستم ژني ساختار در تغییر د،کر بندیطبقه هاآلودگي ديگر انواع

 زنده موجودات غیربومي هایگونه غیرعمدی يا عمدی انتقال طريق از آبي

 از بسیاری تا است شده موجب امر ايند. باشمي دريايي هایاکوسیستم به

 تهديد و يابند انتشار خود اصلي زيستگاه از خارج مناطق به آبزی هایگونه

میلیارد تن  ٤ حدودهر سال،  .دشون محسوب بومي هایگونه برای جدی

تخمین زده شده است که شود و جا ميهها جابآب توازن توسط کشتي

طريق از محلي به از موجودات زنده به اين هزار گونه  ٤ تا 3ه حداقل روزان

 آب توازنديگر رسوبات کف مخازن معضل  د.يابنمحل ديگر انتقال مي

رسوبات شوند. که تبديل به محلي برای ادامه حیات آبزيان ميباشند مي

 د.اننشین شدهو در کشتي تهباشند ميکه همراه با آب توازن اند موادی

مواد موجود در  کند به همراه آنآب توازن برداشت مي که کشتي هنگامي

مواد شامل مواد عمق اين های کدر و کمشوند. در آبآب نیز برداشت مي

ه اند که پس از ورود به مخازن آب توازن درکشتي در کف آن بامدیج

آن مخازن و  شوندميو ماوايي امن برای آبزيان  نشینصورت رسوب ته

 دند. گرمعبری برای انتقال آنان محسوب ميتخلیه، هنگام 

کدام موجودات زنده در طول يک سفر  شود گفتنمي در حال حاضر

آنها وقتي که آب  يک تانک توازن خواهند مرد يا چرا بعضي از طوالني در

علت تغذيه ه تر معموال بموجودات بزرگد. انشود هنوز زندهتوازن تخلیه مي

های میکروسکوپي و مانند بعضي از گونهتر زنده مياز موجودات کوچک

ايجاد اقدام به شوند ها هنگامي که با شرايط نامساعد مواجه ميپالنکتون

مثال . کنندجي محکم برای محافظت ميهای خارهاگ يا ديگر پوشش

يک موجود زنده ممکن است برای مدت طوالني (، به عنوان sporeهاگ )

زنده باقي  ،خوديط و دمای متفاوت از محیط طبیعي در شرا و بدون غذا

ند زماني که آب توازن در يک هنگامي که شرايط مساعد شد، مان و بماند

اين گردد. د دوباره به وضعیت فعال خود باز شوتخلیه ميديگر  بندر

ای از آب را در اليه ييا نسبتاً دائم يموجودات ممکن است اجتماعات دائم

اين شیوه منجر  رند.وجود آوه توازن وجود دارد، بآب و رسوبات که اغلب در 

 .دشوهای غیربومي در بنادر مختلف ميبه رهاسازی گونه



 پژوهش ةپیشین -1-3

 کارايي مقايسه مورد در که پژوهشي طي ،(1392) همکاران و محمدی

 حذف در آهن الکترود با الکتروفنتون و الکتروکواگوالسیون فرايندهای

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

 از نیترات باالی مقادير حذف به قادر الکتروفنتون و الکتروکواگوالسیون

 حذف در باالتری کارايي الکتروفنتون فرايند البته. باشندمي آبي هایمحلول

  .دارد کمتر تماس زمان در نیترات

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

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

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

 ايشان. بود بیمارستاني پساب از پاتوژن هایمیکروب و آلي مواد حذف

 در موثر روش يک عنوان به فنتون و تانک سپتیک فرآيند که گرفتند نتیجه

 هاروش ساير میان در هاباکتری حذف و COD و BOD5 کاهش

 خواهند کشنده ساعت چندين از پسمعموال  شیمیايي مواد .دارد ارجحیت

 مواد وجود اين با. باشدنمي مدتطوالني نگهداری به نیازی لذا بود

 تا شوند غیرموثر بیولوژيکي نظر از يا و خنثي تخلیه از پیشبايد  شیمیايي

 .کرد تخلیه را آن ايمن طور به بتوان

 از را خود فعالیت ،1973 سال از( IMO) دريانوردی الملليبین سازمان

 به پرداختن منظور به کنوانسیوني تدوين با ارتباط در عضو کشورهای طريق

د. کر آغاز مارپول کنوانسیون بنام توازن آب موضوع آلودگي مسائل

 ضوابط و ،مطرح را هاکشتي توسط دريا آلودگي مشکل مارپول، نوانسیونک

درياها و جلوگیری از آلودگي  دريايي ونقلحملرا برای  خاصي مقررات و

 کاربردی مشيخطدريانوردی  الملليبین سازمانارائه و تدوين کرده است. 

 صادر جهاني مقیاس در دريايي زيستمحیط حفظ کمیته توسط راخود  

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

 A شماره سند عنوان تحت واست  کرده ارائهرا  الزم اطالعات هاکشتي

 پذيرفته 1992 سال دردريانوردی  الملليبین سازمان توسط(  18 (774

 ،دريانوردی الملليبین سازمان اعضای برای 1997 سال درت. اس شده

 به مربوط عمدتا) هادستورالعمل در موجود هایمحدوديت علتبه

 اجباری رژيم يک درخصوص بايدروشن شد که ( آنها بودناختیاری

 و کنترل کنوانسیون نويسپیش تدوين اساساين  رشود. ب کار الملليبین

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

 شامل که ،رسید تصويب بهمطرح و  دريانوردی الملليبین سازمانجهاني 

 استفاده نظیر هاييمکانیزم بیولوژيکي و و شیمیايي استفادهقابل هایسیستم

 تغییر هر ياآنها و  از متناوب استفاده يا هاارگانیسم از استفاده و بیولوژيکي

  .بود توازن آب شیمیايي و فیزيکي مشخصه صفات در

شمال و جنوب دلیل داشتن مرزهای گسترده دريايي در ه کشور ايران ب

و  هایطي و اقتصادی ناشي از تردد کشتيمحدر معرض خسارات زيست

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

جهاني تحقیق و پژوهش دقیق در مورد ايستگاه  6عنوان يکي از ه برا 

تر پیش روشنازهاف بیشهای ناشي از آب توازن کشتيمیزان آلودگي

صويب قانون در مجلس شورای اسالمي، ايران نیز به با ت .سازدمي

ها پیوست واز المللي جلوگیری از آلودگي ناشي از کشتينوانسیون بینک

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

 روش تحقیق -2

اين پژوهش با استفاده از فرايند آزمايشگاهي الکتروفنتون با الکترود 

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

و نیکل در مقیاس آزمايشگاهي انجام  BDDالکتروفنتون با الکترودهای 

 ینپیش یهاپژوهشمطالعه ای يعني روش کتابخانهاز  عالوه،به شده است.

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

 هاتجزیه و تحلیل داده -3

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

شیمیايي در تصفیه  های فیزيکي وانواع روش (1)در جدول فرآوری کرد. 

 و به نمايش گذاشته شده است. ها باهم مقايسه آب توازن کشتي

یلتراسیون، های مکانیکي نظیر فپردازش آب توازن با سیستم

 دهي، شناورسازی و تعويض آبسازی، رسوبجداسازی، سرريز، رقیق

ها سايکلونآب توازن از يک سری فیلتر، هیدرو است که تمام مستلزم آن 

م باال، اندازه با حج . برای کاربردهاييندها عبور کيا ساير جداکننده

ها در هنگام تخلیه ساز باشد. اگر از اين سیستمتواند مشکلتجهیزات مي

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

اين های از نمونهساز باشد. تواند برای فیلترها مشکلرسوبات زياد مي

پردازش  به که نیازاست زايي پرتوافکني فرابنفش و خالءروش  ،هاسیستم

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

فرابنفش معموال در شود. پرتودهي ور يکباره آب از تجهیزات کامل ميعب

های بخشي آن در آبيشود. اثرهر دو زمان پذيرش و تخلیه انجام داده م

 کند. پردازش آب کند کاهش پیدا ميحدود ميو تیره که نفوذ نور را م کدر

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های شیمیايي از طريق اضافه نمودن مقدار معیني ماده توازن با کمک روش

 ها انکـا در تـا و يا مستقیمـکش از دريوازن در هنگام مـايي به آب تـشیمی

 شودبايد به دقت تعیین  شدهشیمیايي استفاده يرد. میزان مادهپذصورت مي

د. مواد شیمیايي معموال يدست آهب هابردن ارگانیزمتا نرخ موردنظر از بین

مدت بود لذا نیاز به نگهداری طوالنيپس از چندين ساعت کشنده خواهند 

شود و يا از  پیش از تخلیه خنثي بايدباشد. با اين وجود مواد شیمیايي نمي

 طور ايمن آن را تخلیه کرد.ا بتوان بهت گرددموثر نظر بیولوژيکي غیر

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

 2O2/H3O،/UV3O  پساب سازیخطربي برای الکتروکواگوالسیونو 

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

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

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

 گرانقیمت شیمیايي هایروش برای جايگزين مناسبي و دارد مواد آلي حذف

 الکتريکي تأثیر میدان تحت الکترودها الکتريکي، انعقاد فرآيند در باشد.مي

 مواد تولید با و گیردر مياحیاء قرا و اکسیداسیون های شواکن و قوی

 و الکتريکي بار سازیيخنث جذب، اساس اصول بر محل در کنندهمنعقد

فراهم  را آبي محیط از ظرندمور هایآالينده حذف کمپلکس، زمینه ايجاد

 انعقاد تحت فرآيند محیط به پراکسید هیدروژن مستقیم تزريق باد. کنيم

 در را فرآيند فنتون توانموجودند، مي آهن هایيون که الکتريکي

 دـپراکسی ماده دو رکیبـاز ت ونـفنت فرآيند رد.ـک ادـايج آبي ایـهنمونه

 نـآه اشکال رآيندـف اين در که شودحاصل مي آهن هایيون و دروژنـهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .گرددمي هیدروکسیل راديکال، تشکیل سرعت و تولید افزايش موجب

ای آهني در است که در آن از دو الکترود صفحهالکتروفتون فرآيندی 

های رابط به وسیله سیمشود که بهید هیدروژن استفاده ميمواجهه با پراکس

( DC Supply Powerکننده جريان برق )دستگاهي ديجیتالي همسو

که فقط و فقط از الکترود آهن در  منظوراين نیستباشند. البته متصل مي

شده در اين شود. بلکه با توجه به مطالعات انجاممياستفاده اين فرآيند 

(، آلیاژ BDDشده با بور )ن از الکترودهايي نظیر الماس دوپتوازمینه مي

که مستقیما راديکال دلخواه  کرداستفاده  وبیديوم و غیر آننیکل، تیتانیوم، ر

چنین شدت جريان و کند. همتولید  2O2Hما را بدون دخالت مستقیم 

باشد. در اين انتخاب اين فرآيند ميای در کنندهتاژ عامل تعیینان ولمیز

از  پسابفرآيند معموال برای بهبود خاصیت يوني و ايجاد هدايت الکتريکي 

شود. همچنین تنظیم هیدروکسید سديم به عنوان الکترولیت استفاده مي

pH باشد. در اين فرآيند از ملزومات کارايي بهتر آن مي 

کننده ( فوم نیکل شرکت1شده به ترتیب: )اعداد درج( 2در شکل )

( منبع 3) ،آندعنوان هکننده بشرکت BDD( الکترود 2) ،عنوان کاتدهب

 ،( پمپ پريستالتیک دوسر6) ،( همزن مغناطیسي5) ،( تامین هوا٤) ،تغذيه

 دهد.را نشان مي ( جريان خروجي8) و ( جريان ورودی7)

پارامترهای مهم و تاثیرگذار در انجام فرآيند الکتروفنتون عبارت از 

تماس، شدت جريان، فاصله بین ، زمان pHمیزان غلظت آالينده، 

غلظت آالينده باشند. مي الکترودها، میزان ولتاژ، و غلظت هیدروژن پراکسید

 هاخطرسازی آب توازن کشتیهای فیزیکی و شیمیایی در بی(: مقایسه روش1جدول )

 پتانسیل خوردگی بودنزمان کشنده کاربردنزمان به طریقه انجام پردازش روش

 تولید کلراين

کش استفاده از مايع الکترولیت برای تولید کلر و برم که به عنوان آفت
کند. سپس سولفات سديم آب توازن را پیش از تخلیه خنثي عمل مي

کش فعال خواهد ، آفتاست. مادامي که کلر آزاد در تانک موجود کندمي
 کش تنظیم کرد.آفتمستمر بودن توان برای فعاللذا مقدار آن را مي ،بود

سازی زمان مکش آب از دريا و خنثي
 در هنگام تخلیه

 هاساعت

االی آن، ـر بـاديـمق
لي را ـردگي استیـخ

 دهدافزايش مي

 کاربرد مواد شیمیايي

در حال بارگیری  ترکیب مواد شیمیايي با آب توازن در مقادير مششخص
تدريج با زمان کاهش و ها. مواد شیمیايي را بهآب برای کشتن ارگانیزم

 توان بدون مشکل تخلیه کرد.آب توازن مي

 ساعت 23 زمان مکش آب دريا از طريق اداکتور

ر باالی آن، ــاديــمق
ي را ــوردگي استیلــخ

 دهدافزايش مي

فیلتر کردن و 
 پرتوافکني

میکرون، به  50وسیله فیلترهای اتوماتیک ورودی، بهفیلتر کردن آب 
موازات تخلیه موادی که در فیلتر مانده در محل گرفتن آب. آب توازن در 

طور مثال انرژی فرابنفش يا شود، بهمعرض نوعي پرتو قرار داده مي
 ها.تر و باکتریهای کوچکراديکال هیدروکسیل برای از بین بردن ارگانیزم

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

 فرابنفش

 بدون تاثیر در زمان پردازش

 زدايياکسیژن

ترکیب گاز خنثای تولیدشده بر روی کشتي با آب توازن، به وسیله هرکدام 
های موجود در سازی توسط لولههای اداکتور ونچوری يا حباباز روش

را کاهش  phتانک. اين عمل، اکسیژن موجود در تانک را از بین برده و 
زمند کشد. اين نوع پردازش نیاهای زنده را ميارگانیزم در نتیجهدهد، مي

 آن است که اتمسفر موجود در تانک در حالت خنثي نگه داشته شود.

زمان مکش آب دريا برای بعضي از 
ها و در تانک برای برخي سیستم

 ديگر

 نسبتا خوردگي کمتر روز 6تا  ٤

 تولید اوزن

کش مورد استفاده اوزن بر روی کشتي تولید شده و به عنوان يک افت
هنگام پمپاژ آب توازن از طريق يک اداکتور، گیرد. اين ماده در قرار مي

شود. اين کار برده ميدر زمان مکش آب دريا و يا در زمان تخلیه آن به
 ها به کار برد.توان به همراه فیلتر کردن و يا ساير روشروش را مي

زمان مکش آب دريا برای بعضي از 
ها و در هنگام تخلیه برای سیستم

 برخي ديگر

 ساعت 15تا 

یر محدود زيرا اوزن تاث
عمر کوتاهي دارد. اگر در 
هنگام تخلیه مورد استفاده 

 قرار گیرد اثری ندارد.

  

 



 مطالعات غالب در و يکي از پارامترهای مهم در فرآيند الکتروفنتون است

 با مطالعه مور آالينده غلظت افزايش ترکیبات آلين اکسیداسیو به مربوط

 با اولیه آالينده غلظت افزايش با است. بوده همراه کارايي فرآيند کاهش

 با نمونه در تجزيه سرعت هاتمام نمونه دری اسید درجه بودن ثابت به توجه

 و منعقدکننده بین واکنش برای نیاز مورد زمان شود ومي زياد کم، غلظت

 گردد.مي حذف کاراييش افزاي باعث و شودمي آالينده بیشتر

 
 فرآیند آزمایشگاهی الکتروفنتون با الکترود آهن  (:1)شکل 

 و تزریق مستقیم هیدروژن پراکسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  BDDفرآیند آزمایشگاهی الکتروفنتون با الکترودهای (: 2) شکل

 پیوستهو نیکل در یک فرآیند 

pH های شیمیايي و بیوشیمیايي است. تاثیر يک عامل موثر در واکنش

pH استفاده و نوع آالينده بسیار ، بسته به نوع فرآيند مورداولیه محیط

واکنش بین آهن و  pHدر روش انعقاد الکتريکي با افزايش  .متفاوت است

و  2احیاء )( و 1های اکسیداسیون در آند )دلیل مکانیسميون هیدروکسید به

 آيد.وجود مي( به3

(1)                                              -+ 2e (aq)
2+→ Fe (s)Fe 

(2)H2O → 2H2+ + 1/2O2 + e-                                    

(3)                                                     ) (g2→ H -+ e +H 

محلول  Fe+2اکسیژن باعث اکسیداسیون  حضور ٤با توجه به معادله 

 د. شومي Fe+3در آب به 

(٤)               O2+ H 3+→ 2Fe ++ 2H 2+ 0.5 O (aq)
2+2Fe 

( بستگي به حضور -OHدر فرآيند فنتون تولید يون هیدروکسید )

( 5فرآيند الکتروفنتون مطابق معادله )( دارد. لذا +H2های هیدروژن )يون

دلیل تشکیل يون فرو و قدرت اکسیدکنندگي راديکال اسیدی بهدر شرايط 

  سیل میزان حذف بیشتری خواهد داشت.هیدروک

(5)         -O + OH2+ 2H 3+→ 2Fe ++ 2H 2O2+ H 2+2Fe 

 انجام فرآيندهای در تأثیرگذار عوامل از يکي واکنش زمان

 منعقدکننده بین واکنش زمان به با مواد آلي حذف رابطه است. اکسیداسیون

 مقدار افزايش باعث زمان افزايش که طوریبه ،باشدميط مرتب آالينده و

 3H)Fe(Oهیدروکسیدآهن  هایلخته و رسوبات تشکیل و شدهاکسید آهن

. از طرفي با توجه به شودالکتروشیمیايي جهت حذف آالينده ميدرفرآيند 

واکنش  زمان و شدهتشکیل انعقاد میزان بین رابطة مستقیم ،قانون فارادی

 در و شودمي دسترس بیشتر در انعقاد میزانزمان،  افزايش با و دارد وجود

 گردد.مي راندمان افزايش به منجر نتیجه

 در اساسي از عوامل ديگر يکي الکتريکي سلول به شدهاعمال جريان

 باعث جريان، شدت افزايش باشد.الکتروشیمیايي مي فرآيند از برداریبهره

 .شودمي آنها اندازه کاهش و شدهتشکیل هایحباب دانسیتهش افزاي

های و لخته رسوبات تشکیل باعث دانسیته افزايش اين همچنین

 ماده دو اين مقدار افزايششود. فرآيند ميدر  3H)Fe(Oهیدروکسید آهن 

 از عامل اين دارد. مستقیم تأثیر فرآيند الکتروشیمیايي کارايي افزايش با

 سطح از که هاييمیزان يونو  الکترود سطح هایواکنش بر طريق تأثیر

 .گذارداثر مي الکتروشیمیايي هایسرعت واکنش بر شودمي آزاد الکترود

 با .است ضروری امریي الکتريک فرآيندهای در يهینه تعیین جريان بنابراين

 يابدمي افزايش مواد آلي حذف بازده فرآيند، بر شدهاعمال جريان افزايش

 ضمنه ک هاييواکنش تأثیر به دلیل توانمي را بازده افزايش ه علتک

 بین فاصله افزايش، دانست. پیونددمي به وقوع آند و کاتد در فرآيند انجام

ل دلی به يکسان دانسیته میزان در اولیه را ولتاژ ثابت، جريان در الکترودها

 محلول رسانايي نتیجه در دهد.مي افزايش الکترودهابین  مقاومت افزايش

 جريان اين کاهش که يابدمي کاهش مصرفي جريان میزان و شودکم مي

 تشکیل برای کافي مقدار به و هیدروکسیل آهن هایيون تولید عدمب سب

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

 با آهن تولیدی هاینبیین يو کمتری برخورد طرف،يکز اد روانتظار مي

 



 از و شود تشکیل کمتری هایو لخته صورت پذيرد هیدروکسیل هایيون

 کاهش هیدروکسیدی پلیمرهای با آالينده برخورد مولکول ،ديگر طرف

 آالينده حذف بازده ويابد مي کاهش الکترواستاتیک جذب در نتیجه يابد،

 پراکسید هیدروژن، غلظت افزايش با، فنتون واکنش طبق ..شودکم مي

 میزان آن، دنبال به و يابدافزايش مي محیط در هیدروکسیل راديکال مقدار

 در هیدروژن پراکسیدو چون  شودآالينده بیشتر مي حذف بازده و تجزيه

 موجب کاهش ،دارد هیدروکسیل تولید در بازدارندگي اثر های زيادغلظت

 .شودمي مواد آلي تخريب در بازده و سرعت

 گیرینتیجه -4

 فرآيندآيد که دست ميشده اين تیجه بهبا توجه به مطالب مطرح

 و 5BOD اهشـوثر در کـک روش مـوان يـعنون بهـانک و فنتـیک تـسپت

 COD مواد ارجحیت دارد.ها ها در میان ساير روشباکتری حذفو 

 نگهداری به نیاز لذا اندکشنده ساعت چندين از پس معموال شیمیايي

 خنثي تخلیه از پیش بايد شیمیايي مواد ،وجود اين با. ندارند مدت طوالني

 را آن ايمن طور به بتوان تا گردند غیرموثر بیولوژيکي نظر از يا وشوند 

 برخوردار توجهيقابل EC از دريا آب اينکه به توجه بابنابراين،  .کرد تخلیه

 برایاز جنس مواد آلي  يهايآلودگيرفع در توان انتظار داشت که مي است

به دلیل الکتروشیمیايي  هایسیستم ،هاخطرسازی آب توازن کشتيبي

های تصفیه نسبت به ساير سیستم ،قرون به صرفهم نةموثر و هزي عملکرد

 تا باشند داشته کافي اطالعات بايد کشورها. باشندتر و بهتر ميمناسب

 هایگونه با مقابله براید و کنن همکاری مشترك هایتصمیم برای بتوانند

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

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

باشد. مي برخوردار زيادی بسیار اهمیت از تهاجم موفق مديريت استراتژی

 هاینهگو و اجتماعي اقتصادی، محیطي،زيست اثرات الزم است در مورد

فرآيند د ماننبا تکنولوژی روز دنیا  هایو استفاده از سیستم مهاجم

 تحقیقات بیشتری صورت پذيرد. الکتروشیمیايي 
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