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 .1استاديار دانشکدۀ محيطزيست ،دانشگاه تهران ،رشتۀ علوم محيطزيست ،گروه مهندسي محيطزيست

تاريخ وصول مقاله93/4/15 :

تاريخ پذيرش مقاله93/11/4 :

چكیده 

با توجه به مضرات سرب ،فرایندهاي گوناگونی براي حذف آن وجود دارد .یکی از این روشها الکتروانعقاد است .در این تحقیق حیذف
سرب با غلظت  10 mg/Lاز آب حاوي سرب با روش انعقاد الکتریکیی بررسیی و بیازده حیذف  99/92درصید حاصیل شید .پیایلوت
استفادهشده در این مطالعه از جنس پلکسی گلس با  4الکترود از جنس آهن با آرایش دوقطبی به ابعاد  12 × 8 × 0/2سانتیمتیر و بیه
فاصلۀ  2سانتیمتر از یکدیگر بود .الکترودها از کف پایلوت به فاصلۀ  3سانتیمتر قرار داشتند .پارامترهاي سیرعت همیزن مغناطیسیی،
زمان آزمایش ،ولتاژ و  pHبررسی و مقدار بهینۀ آنها به ترتیب  20 V ،20 min ،100 rpmو  7به دسیت آمید .کلییۀ آزمیایشهیا در
دماي  25درجۀ سانتیگراد انجام شدند .نتایج آزمایشها نشان داد که با افیزایش  pHبیه دلییل هیمرسیوبی سیرب و آهین از طرییق
یونهاي هیدروکسید تولیدشده طی الکترولیز ،میزان حذف افزایش یافت .همچنین ،میزان آهن آزادشده پیس از آزمیایشهیا و مقیدار
لجن تولیدي در این روش تعیین شد که به ترتیب  0/16 mg/Lو  0/174 gبود .سیپس ،مقیدار انیرژي مصیرفشیده در حیین انجیام
واکنشها ،با استفاده از فرمول  E = U.I.t.V-1محاسبه شد که میزان آن  0/66 kWh/m3تعیین شد.
كلیدواژه


الکتروشیمی ،انعقاد الکتریکی ،جریان مستقیم ،سرب ،فلزات سنگین.

 .1سرآغاز

ب طما کلی ،تمرول بسیناا تل اودخننه ههن ،داینچه ههن و

همزمن بن اشد جم یت دا جهن و تمس ۀ صننی مختلف،

آبهنا سطظی دا م رض آاهمدگی به سهرب حنصهل تل

آامدگی آب ،ب تسنسیترین مش ل جهن تهدیل شد تست.

صننی  ،تستخرتج م ند و کشنوالا هستند ( Manyimadin

نشن می دههد که تمهرول سهفر ههنا آب

Kusimi and Ansaah Kusimi, 2012; Meck, et al.,
 .)2006وجههمد سههرب دا آب آشههنمیدنی خطههر جههدا

نتنیج تظقیقن

لیرلمینی ،خصمصنً دا شهرهنا بزاگ دنیهن ،بهن مشه ال
فرتوتنی ممتج تند ک دایل تین م ضال  ،نفمذ فناالبهنا
صن تی ،وجمد چن هنا جذبی دف فناالب تنسهننی ،نفهمذ
کمدهنا شیمینیی و حیهمتنی به تومهنق لمهین تسهت .آب
اودخنن هن ،چن هن و داینچ هن دتاتا آالیند هنیی تست که
برتا تصفیۀ آ هن ب فننوااهنا پیچید و گرت نینل تسهت.
*

مظسمب مهیشهمد ( .)Grashow, et al., 2013حهد مجهنل
سرب دا آب ،بین  0/01تن  0/05میلهیگهر دا ایتهر تسهت
(تسههتنندتاد ملههی تیههرت ) .سههرب اوا هههمش تفههرتد ت هأثیر
میگذتاد و تل ممفقیت آ هن جلهمگیرا و دا تسهتخمت ههن
تجم مهیکنهد .سهرب مهنن سهنتز هممگلهمبین مهیشهمد
Email: Tshshahriari@ut.ac.ir
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مختلف نشهن مهیدههد

سمسپننسیم ژالتینهی ) Fe(OH)n(sمهی تمتنهد تل طریهق

ک تفزتیش سرب تل مصمنیت بهد مهیکنههد و دا ف نایهت

تیجند کمپل س ین جنذبۀ تا تروتستنتی ی آالیند ات تل مظیط

بسیناا تل آنزی هن دخنات میکند .کمدکهن  ،بیشهتر تل تفهرتد

اوا

حهذف کنهد ( .)Daneshvar, et al., 2007مطنا هن

دیگر دا م رض آامدگی سرب قرتا دتاند و تل نشنن هنا تین

حههذف آالینههد هههنا متفههنو

آامدگی میتمت ب ک خمنی ،نناتحتیهنا گمتاشی و مغهزا

مؤثربههمد کههناتیی تن قههند تا تری ههی ات دا تصههفیۀ آب و

تشهنا کهرد ( Grashow, et al., 2013; Wilhelm, et al.,

فناالب نشن می دهد .دا تظقیق سهنندوتل و هم هناتنش

 .)2010; Xiao, et al., 2014بنهنبرتین ،تصهفیۀ آب یهک تمهر

حذف آالیندۀ فلماتیهد تل آب آشهنمیدنی بهن فرتینهد تن قهند

ارواا تست و اوشهنا مختلفی برتا حهذف یهن کهنهش

تا تری ههی براسههی شههد .دا تیههن تظقیههق میههزت فلماتیههد

تین آالیند وجمد دتاد .ی ی تل اوشهنیی که بهرتا حهذف

 10mg/Lو دتنسیتۀ جرین ب کهناافته بهین 5-7mA cm-2

فلزت

سنگین ب کهنا مهیاود ،تن قهند تا تری هی تسهت که

تل مظههیط آب و فناههالب

بمد .طی حهذف فلماتیهد و اسهید آ به میهزت 1mg/L

اوشی تا تروشیمینیی تست و ب تهنلگی بهرتا تصهفیۀ آب و

مصهرف تنهرژا  0/37kWh m-3بهمد ( Sandoval, et al.,

فناالب اوتج ینفت تست ( Merzouk, et al., 2011; Akbal

 .)2014تظقیقی ک اوا حذف آهن تل آب شهیر تل طریهق

and Camc, 2011; Kobya, et al., 2011; Canizares, et
 .)al., 2009; Sasson, et al., 2009; Zodi, et al., 2010دا

گرفت میهزت حهذف آههن

فرتیند تن قند تا تری ی یم هنا فلزا بن تنظالل آنهد تشه یل
میشمند و ب صما

من قدکنند ومل میکنند و بهن کهنابرد

میدت تا تری ی حرکت ذات

کلمئیهدا کمچهک تسهری و

تن قهند تسههیل مهیشهمد (.)Murugananthan, et al., 2004
وتکنشهنا تنجن شد دا حین فرتینهد تا تروشهیمی دا لیهر
شرح دتد شد تند (:)Kobya, et al., 2011
(Fe(s) → Fe2+ + 2e− )1
(Fe2+ → Fe3+ + e− )2
(Fe(s) → Fe3+ + 3e− )3
(2H2O → O2 + 4H+ + 4e− )4
(2H2O + 2e− → H2(g) + 2OH− )5
(O2(g) + 4Fe2+ + 2H2O → 4Fe3+ + 4OH− )6
(Fe3+ + 3OH− → Fe(OH)3(s) )7

وتکنشهنا هیداوایز دا  4<pH<7تنجن میشمد.
(Fe + 6H2O → Fe(H2O)4(OH)2(aq) + 2H+ + 2e− )8
(Fe + 6H2O → Fe(H2O)3(OH)3(aq) + 3H+ + 3e− )9
(Fe(H2O)3(OH)3(aq) → Fe(H2O)3(OH)3(s) )10
(2Fe(H2O)3(OH)3(s) → Fe2O3(H2O)6 )11

تا ترودهنا آاممینیممی صما

 99/2داصههد دا لمههن آلمههنیش  35minبههن غلظههت توای هۀ
 25mg/Lآهن بمد ( .)Ghosh, et al., 2008حذف جیهم تل
آب تل طریق تا ترودهنا آهنی و آاممینیممی نشهن دتد که
وقتی  pHتل  3به  7مهیاسهد ،میهزت حهذف بهیش تل 99
داصد میشمد .همچنین ،لمن آلمهنیش بهرتا اسهید به
نتیجهۀ مطلههمب بههرتا تا ترودهههنا آهنههی  15minو بههرتا
تا ترودهنا آاممینیممی  25minبمد .تیهن تظقیهق همچنهین
نشن دتد تا ترودهنا آهنهی مهؤثرتر تل آاممینیهممی بمدنهد
( .)Nanseu-Njiki, et al., 2009حهذف  CODتل فناهالب
دبنغی بن تا ترودهنا آهنی دا شرتیط بهینۀ  20 mA cm-2و
تنههرژا  1/279 kWh m-3میههزت حههذف  89/65داصههد ات
نشههن دتد ( Maha Lakshmi and Sivashanmugam,

 .)2013تصفیۀ فناهالب کشهتناگن تل طریهق تا ترودههنا
آاممینیههممی نشههن دتد که بههن سههروت همههز  150 rpmو
دتنسههیتۀ جریههن  1mA cm-2حههذف  90داصههد تل COD

حنصل شد ( .)Bayar, et al., 2011براسی حذف انهگ تل
طریق تن قند تا تری ی نشن دتد ک دا لمن آلمنیش 5min
و دتنسیتۀ جریهن  112/5A m-2بهرتا غلظهت توایهۀ انهگ
 50mg/Lمیهههزت حهههذف  98داصهههد به ه دسهههت آمهههد
( .)Daneshvar, et al., 2007تظقیقن

فرههندا نشهن دتد
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کهه بهتههرین میههزت حههذف  CODتل فناههالب کناخننههۀ

وهدا )1385 ،میزت سرب  10mg/Lدا نظر گرفته شهد و

دتاوسههنلا دا  pHو واتههنژ  7و  40 Vبهه دسههت آمههد

سرب ب آب مقطهر

( .)Farhadi, et al., 2012تظقیقهن

اوا حهذف  CODتل

طریههق تن قههند تا تری ههی بههن تا ترودهههنا مسههی دا لمههن
آلمنیش  30minو  pHحدود  2/8و دتنسهیتۀ جریهن

مظلمل حنصل تل طریق تفزتیش نیترت
سههنخت شههد تههن ف ههل و تنف ههنال

طههی تا تروایههز و تهأثیر

پناتمترهن براسی شمند .دا تیهن تظقیهق تل نیتهرت

سهرب،

mA

هیداوکسید سدی و تسید نیتریک سهنخت کناخننهۀ مهرک

 14/2cm-2میزت حذف  56داصد ات نشهن دتد و هنگهنمی

آامن تستفند شد .دمنا مننسب برتا تنجن وتکهنشههن 25

ک سیست مجهز ب تمایهد هیهداوژ پرتکسهید شهد ،بهنلد

داجۀ سننتیگرتد ت یین شد .پس تل آلمنیش لمن ت نشهینی

حذف  CODب  78داصهد اسهید ( Barrera-Díaz, et al.,

ب منظما ت نشینی اخت هنا حنصل و کسب مظلمل شهفنف

 .)2014حذف آالیندۀ آای غیر قنبهل تجزیهۀ بیماهمژی ی تل

 30دقیق بهمد .قههل و پهس تل آلمهنیش تن قهند تا تری هی

لمهن  90minو

نممن هن ب منظما ت یین فلز سهرب ( )IIبهر تسهند کتهنب

دتنسیتۀ جرین  100و  150A/m2بین  32و  68داصد بهمد.

اوشهنا تستنندتاد آلمنیشههنا آب و فناهالب براسهی

همچنین ،دا شرتیط مذکما آاسنیک ممجمد دا فناالب تل

( )Franson, 2005و غلظههههت فلههههز سههههرب طهههههق

 4ب  0/5µg/Lاسید ( .)Zodi, et al., 2011حذف انهگ تل

تسپ تروفتممترا جذب تتمی مدل  GBCت یین مقدتا شهد.

طریق تن قند تا تری ی و شننواسهنل تل طریهق تا ترودههنا

ب منظما کنترل دقت آلمنیش ،آننایزهن برتا ههر مرحله 3

آاممینیممی نشن دتد ک بن تفزتیش دتنسیتۀ جرین ب بیش تل

بنا تنجن شدند .دا تین تظقیق ،تل همز مغننطیسهی IKA

 200A/m2کناتیی حهذف تفهزتیش مهی ینبهد و دا دتنسهیتۀ

 RCT basicسنخت آامن  ،مهدل جرین برق DAZHENG

 150A/m2مصرف تنرژا  52-58kWh/kgبر تسند مقهدتا

 DC POWER SUPPLY PS-305Dو تل pHمتر 691 pH

آاممینیم مصرفشد بمد ( .)Zodi, et al., 2013بن تمج ب

 Meter Metrohmسهنخت سهمئیس تسهتفند شهد .اتکتهما

فناالب کناخننهۀ کنغذسهنلا به مهد

تظقیقن

صما گرفت م مهمالً حهذف فلهزت

سهنگین تل

تن قند تا تری ی شنمل یک مخز تل جهنس پل سهی گلهس

طریق تن قند تا تری ی اوا فناهالبههنا صهن تی تنجهن

بمد ک دا آ  4تا ترود آهنی بن آاتیش دوقطههی به سهطح

شد تست ،اذت دا تین تظقیهق تهأثیر سهمء وجهمد آالینهدۀ

مقط ه  96cm2و ب ه اههخنمت  0/2cmبههن فنصههلۀ  2cmتل

سههرب دا آب و حههذف آ بههن تسههتفند تل فرتینههد تن قههند

ی دیگر قرتا گرفت.

تا تری ی تل مظیط آب و تأثیر پناتمترههنا گمنهنگم اوا
ومل رد فرتیند مهمادنظر و میهزت یهم آههن آلتدشهد دا

 .3نتایج

مظیط ب اظن قنبل تستفند بمد  ،براسی میشمد.

دا تیههن تظقیههق دوا چههرخش همههز مغننطیسههی ،لمههن

 .2مواد و روش بررسی
تبتدت آب آامدۀ حنوا یهم سهرب بهن غلظهت  10mg/Lدا
مخز تن قند تا تری ی تل جنس پل سی گلس ایخت شد و
ب منظما حذف آالیندۀ مذکما تظت آلمنیش قرتا گرفهت.
هدف تل تنجن تین تظقیق براسی حهذف سهرب تل مظهیط
آبی تل طریهق تن قهند تا تری هی بهمد تسهت و بهن مطنا هۀ
تظقیقن

تس هنا و هم نات  ،بذاتفشن و هم نات و وهدا

(( )Escobar, et al., 2006بذاتفشههن و مظههما1386 ،؛

آلمنیش ،واتنژ و  pHب منظما ینفتن شرتیط بهینۀ آلمنیشهن
دا غلظت توایۀ سرب  10mg/Lبراسی شد که به ترتیهب
آ ات شرح خمتهی دتد .برتا ب دست آواد دوا مننسهب
همز  ،آلمنیشههن دا دواههنا  150 ،100 ،50و 200rpm
تنجن شدند .نتنیج دا ش ل و جدول  1آواد شهد تسهت.
برتا ت یین دوا همز آلمهنیشههن بهن واتهنژ  20Vو لمهن
آلمنیش  20minتنجن شد.
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شکل.1مقايسۀدرصدحذفسربدردورهايمتفاوتهمزنمغناطیسیبااستفادهازفرايندانعقادالکتريکی

بینسرباولیهونهايیپسازعملانعقادالکتريکیدرسرعتهايمتفاوتهمزنمغناطیسی

جدول.1مقايسۀ

سروت همز مغننطیسی ()rpm

میزت سرب توای ()mg/L

میزت سرب نهنیی ()mg/L

50

10

0/063

100

10

0/036

150

10

0/074

200

10

0/083

بن تمج ب ش ل و جدول  1دامی ینبی ک دوا مننسب

ینفتشد براسی تأثیر سروت همز اوا حذف  CODتل

 100rpmتست .ولت تین تست ک کهنتیم فلهزا بهن یهم

سما بنیر و هم ناتنش بمد .نتنیج تظقیقن

 OH-هیداوکسید فلزا تش یل می دهد ک تل جذب سهطح

کهه دا دواهههنا  150 ،100و  250 rpmداصههد حههذف

بنالیی برخمادتا تست و بن آالیند هن تش یل پیمند میدههد.

آالینههدۀ مههذکما بهه ترتیههب  90 ،85و  75داصههد تسههت.

م ننیس مذکما نقش مهمی دا حذف آالیند هن تیفن میکند،

بننبرتین ،ینفت هنا وا نیز تسهتدالل نتیجهۀ تیهن مطنا ه ات

لیرت هدف تاتهنط یم هن و تش یل اخت تست ،اذت دواههنا

تأیید مهیکنهد ،تمهن تفهنو

دو تظقیهق دا نهمع آالینهد و

بنالتر سهب ش ستن اخت هن و آلتدشد آالیند میشمند .تل

مظیطهنا آبی ب کنا افت تست (.)Bayar, et al., 2011

طرفی بن مشنهدۀ نتنیج تین آلمنیشهن ینفت میشمد که دوا

بنیر نشهن دتد

بههرتا ب ه دسههت آواد لمههن بهین ه  ،آلمههنیشهههن دا

ک میزت برخماد الل بین آنیم هن و کهنتیم ههن ات فهرته

لمههن هههنا  20 ،15 ،10و  25minتنجههن شههدند .نتههنیج دا

نمیکند ،بننبرتین میزت حذف کمتر تل میزت حهذف دا دوا

ش ل و جدول  2آواد شد تست .دا تین آلمنیشهن واتنژ

مننسب تست .مطنا ۀ تظقیقهن

تنجهن شهد نشهن دتد که

پناتمتر سروت همز چندت براسی نشهد تسهت و مهماد

 20Vو دوا  100rpmدا نظر گرفت شد.
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درصدحذفسربدرزمانهايمتفاوتآزمايشبااستفادهازفرايندانعقادالکتريکی

شکل.2مقايسۀ

بینسرباولیهونهايیپسازعملانعقادالکتريکیدرزمانهايمتفاوتآزمايش

جدول.2مقايسۀ

لمن آلمنیش (دقیق )

میزت سرب توای ()mg/L

میزت سرب نهنیی ()mg/L

10

10

2/06

15

10

0/23

20

10

0/036

25

10

0/022

بن مالحظۀ ش ل و ب منظهما براسهی سهنیر پناتمترههن،

سیست  ،همچنین پنسیمتسیم تا ترودهن میشمد ( Bhatti, et

لمن بهین  20minدا نظر گرفت شد .دا تثر تفهزتیش لمهن

 .)al., 2009تل طرفی واتنژهنا پنیین نیهز لمهن الل بهرتا

آلمنیش ،داصد حذف تفزتیش میینبد ،تل طرفی بن تفهزتیش

دستینبی ب میزت حذف ات تفزتیش میدهند .بننبرتین ،واتهنژ

لمههن  ،تفههت واتههنژ به سهههب اسههمب اوا کنتههد حنصههل

بهین تالینبی شد .برتا ت یین واتنژ مننسب آلمهنیشههن دا

فرهندا نشن میدهد ک بن تفزتیش

دوا بهینهههۀ  ،100rpmلمهههن آلمهههنیش  20minکههه دا

میشمد .نتنیج تظقیقن

لمن بنلد حذف تفزتیش میینبد .همچنین ،بین میکند که

آلمنیشهنا قهلی ب دست آمد ،تنجن شد .نتنیج آلمنیشهن

بن تفزتیش لمن بیش تل حد (برتا مرنل بهیش تل  90دقیقه )

دا حذف سرب دا ش ل و جدول  3نشن دتد شد تست.

 pHمظیط بنال میاود و یم هنا منفهی هیداوکسهید آههن

بن براسی ش ل ،واتنژ مننسب  20Vدا نظر گرفت شد.

تش یل میشمند ک سهب کنهش بنلد میشهمد ( Farhadi,

براسی نتهنیج نشهن مهی دههد که بهن بهنالافتن واتهنژ

 .)et al., 2012آکهنل لمن تن قند ات  20دقیق دا نظر گرفت

کنتیم هنا فلزا سری تر و بیشتر تماید می شمند و وتکنش

(.)Akbal and Camc, 2011

هیداوایز کنتیم بیشتر تتفنق مهیتفتهد و داصهد بهنالیی تل

ب کهناگیرا واتهنژ بهنال ممجهب بهنالافتن حهرتا

دا

سرب حذف میشمد.
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شکل.3مقايسۀدرصدحذفسربدرولتاژهايمختلفبااستفادهازفرايندانعقادالکتريکی
جدول.3میزانسرباولیهونهايیقبلوپسازفرايندانعقادالکتريکیدرولتاژهايمتغیر 

واتنژ ()V

میزت سرب توای ()mg/L

میزت سرب نهنیی ()mg/L

10

10

0/136

15

10

0/054

20

10

0/036

25

10

0/028

نتنیج آلمنیشهنا فرهندا نشن دتد ک بن تفزتیش واتنژ
میزت حذف آالیند تفزتیش میینبد .تو بنلد بنالا حذف بن
واتنژ بنال ات ب دایهل تمایهد بیشهتر یهم ههنا  Fe2+و Fe3+

جدول  4میزت  pHات بن تمج ب میهزت حهذف سهرب
پس تل فرتیند تن قند تا تری ی نشن میدهد.
همن طما ک تل نتنیج جهدول  4مشهنهد مهیشهمد بهن

دتنست ( .)Farhadi, et al., 2012نتنیج تین تظقیق نیز نشن

تفزتیش  pHبنلد حذف تفزتیش میینبد .ولت تین تست ک

میدهد ک بن تفزتیش واتنژ تهن حهد م ینهی ،داصهد حهذف

دا pHهنا بنال ،ب سروت هیداوکسیدهنا آهنهی تشه یل

تفههزتیش مههیینبههد .آکهههنل و تسه هنا و هم ناتنشههن دا دو

میشمند ک سهب حهذف ذات

سهرب مهیشهمد .دا تیهن

تظقیق مجزت داینفتنهد که تفهزتیش دتنسهیتۀ جریهن سههب

تظقیق بن تمج ب تستنندتاد آب آشنمیدنی pH ،بهین حدود

تفزتیش حذف فلهز مهیشهمد ( ;Akbal and Camc, 2011

 7تست .بن تمج ب تنرژا پتننسیل تحین ولت حذف سهرب

.)Escobar, et al., 2006

دا  pHحدود  7ه اسمبی سرب و آهن تل طریق یم ههنا

همچنین ،ش ل  4میهزت حهذف سهرب ات دا pHههنا
متفنو

نشن میدهد .برتا ت یین  pHبهینۀ آلمهنیشههن دا

سروت چرخش همز مغننطیسی  ،100rpmلمن آلمهنیش
 20minو واتنژ  20Vتنجن شد.

هیداوکسید تمایدشد طی تا تروایز تست .کمبین و هم نات
( )2011حههذف آاسههنیک تل آب آشههنمیدنی ات بههن تن قههند
تا تری ی براسی کردند.
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شکل.4مقايسۀحذفسربدرpHهايمختلفبااستفادهازفرايندانعقادالکتريکی

جدول.4میزانسربنهايیوتأثیرpHپسازفرايندانعقادالکتريکی 
pH

میزت سرب توای ()mg/L

میزت سرب نهنیی ()mg/L

3

10

0/09

5

10

0/036

7

10

0/008

9

10

0/01

لمن و  pHبهین دا تین آلمنیشهن به ترتیهب  12/5و

 :Eمیزت تنرژا مصرفی بر حسب ( :U ،)kWh/m3واتنژ

 6/5minبن تا ترودهنا آهنی بمد ک نتنیج تین آلمنیشهن ات

ب کناافت ( :I ،)Vدتنسیتۀ جرین ( :t ،)Aلمن آلمهنیش ()h

تأیید میکند ( .)Kobya, et al., 2011آکههنل دا تظقیقهنتش

و  :Vحج منی تصفی شد ( )Lتست ( Akbal and Camc,

نشن دتد ک حذف فلهز بهن تفهزتیش  pHتفهزتیش مهیینبهد

 .)2011دا تین تظقیق طههق فرمهمل مهذکما میهزت تنهرژا

( .)Akbal and Camc, 2011دا نهنیههت پههس تل ت یههین

مصرفشد  0/66kWh/m3مظنسه شد.

شرتیط بهین میزت آهن آلتدشد و اجهن حنصهل تل فرتینهد
ت یین مقدتا شد .میزت آههن آلتدشهد  0/16mg/Lو اجهن
منلتد  0/174gبمد .همن طما ک مشهنهد مهیشهمد مقهدتا
آهن آلتدشد دا مظدودۀ تسهتنندتاد قهرتا دتاد (تسهتنندتاد
ملی تیرت  .)1388 ،سپس ب منظما تالیهنبی بیشهتر فرتینهد
مذکما مقدتا تنرژا مصهرفشهد دا حهین آلمهنیشههن تل
طریق فرممل  1مظنسه شد.
()1

E = U.I.t. V-1

 .4بحث و نتیجهگیری
وجمد سرب دا آب آشنمیدنی تأثیر مخربی دا تنسهن دتاد.
میتمت آب حنوا سرب ات بن اوش نمین تن قند تا تری هی
تصفی کرد .نتنیج آلمنیش ههن نشهن دتد که اوش مهذکما
اوشی مننسهی بهرتا حهذف سهرب تل آب تسهت .دا تیهن
اوش بهترین  pHبرتا تنجهن آلمهنیشههن 7 ،تسهت ،لیهرت
هیداوکسیدهنا فلزا ب میزت کنفی تماید مهیشهمند و بهن

1394 پاییز

 دا تین سرا تل آلمهنیشههن تا ترودههنا.میگیرد
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صما

تمج ب تنرژا پتننسیل تحین ه اسمبی آهن و سرب تنجهن

 اهذت دا خصهمص براسهی،ب کناافت تل جنس آهن بمدنهد

 ت هأثیر مسههتقیمی داpH  دا تیههن تظقیههق ونمههل.مههیگیههرد

مظیط آبی پس تل تنجن آلمنیش ب اظهن میهزت پذیرنهدۀ

 کنتیم فلزا حنصهل تل.وتکنشهنا ممجمد دا فرتیند دتاد

آهن تظقیق شد و نتنیج نشن دتد ک میزت آهن آلتدشد دا

 تشه یل یهک هیداوکسهیدOH- خمادگی تا ترود بن یهم

.مظیط دا حد تستنندتاد تست

میدهد ک تل جذب سهطح بهنالیی برخهمادتا تسهت و بهن
7  و5 ههنا بهینpH  دا.آالیند هن تش یل پیمنهد مهیدههد

تشکر و قدردانی

هیداوکسههید آهههن تشهه یل و اسههمبکههرد اختهه هههنا

دا نهنیت نمیسند بر خمد الل میدتند تل تمن کسهننی که

 مشنهد میشهمد، همچنین.هیداوکسید سرب آغنل میشمد

. قدادتنی کند،دا تین تظقیق یناا اسنند تند

 دا فرتینهد تن قهند.ک میهزت مصهرف تنهرژا نهنچیز تسهت
تا تری ی تبتدت تل طریق تنرژا تا تری ی خمادگی تا تهرود
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