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براي جداسازي ميکروجلبکهاي آب شور
ابوعلي گلزاري* +محمدعلي عبدلي
تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکده تحصيالت تکميلي محيط زيست ،گروه مهندسي محييط زيست ،آزمايشگاه تبديل پسماند به انرژي

عباسعلي خدادادي
تهران ،دانشگاه تهران ،پرديس دانشکدههاي فني ،دانشکده مهندسي شيمي ،آزمايشگاه کاتاليست و مواد نانوساختار

عبدالرضا کرباسي ،سجاد ايمانيان
تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکده تحصيالت تکميلي محيط زيست ،گروه مهندسي محييط زيست ،آزمايشگاه تبديل پسماند به انرژي

چكيده :اقتصادي و تجاري شدن توليد سوخت زيستي از ميکروجلبکها نيازمند حل برخي مشکلهاي پيش روي آن
ميباشد .يکي از کليدي ترين و پرهزينه ترين مرحلههاي آن ،جداسازي ميکروجلبک از محيط کشت ميباشد.
در اين پژوهش ابتدا به بررسي اين مشکل و ارايه روشهاي گوناگون جداسازي زيست توده از محيط کشت پرداخته شد و
سپس از بين روشها به دليل سادگي و قابليت صنعتي شدن ،روش انعقاد ـ فلوکوالسيون الکتريکي ( )ECبراي رفع مشکل
انتخاب شد .شرايط بهينه و اثر پارامترهاي شدت جريان الکتريکي ،زمان ماند و  pHمحلول اوليه بر ميزان جداسازي
ميکروجلبکها از محيط کشت و ميزان هزينه عملياتي بررسي شد و از آنجا که  ، ECاغلب به عنوان جانشين
انعقاد شيميايي ( ) CCمعرفي ميشود ،در ادامه عملکرد  CCدر حذف ميکروجلبکها نيز مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتيجههاي به دست آمده از بهينه سازي نشان داد که با اعمال شدت جريان الکتريکي  ، 1/6 mA/cmبه مدت  11/66دقيقه
درصد جداسازي بسيار دلخواهي ( )66/8%با کمترين هزينه قابل دستيابي است .همچنين براي دستيابي به چنين درصد حذفي
نيازي به تنظيم  pHنيست .از سوي ديگر ،نتيجههاي آزمايشهاي  CCنشان داد که با استفاده از آلوم به عنوان منعقد کننده،
غلظت بهينه منعقد کننده برابر با  064 mg/Lو بهترين  pHبرابر با  8ميباشد .در اين شرايط درصد حذف جلبک به حدود
 %86ميرسد .روي هم رفته اين پژوهش نشان دهنده آن است که  ECيک فرايند کارا و قابل اطمينان براي جداسازي
ميکرو جلبکها از آب است EC .نسبت به فرايند انعقاد شيميايي منعطف تر  ،پربازده تر و کم هزينه تر است ،و البته بايد
به همه اين برتريها ،سادگي فرايند و نياز نداشتن به تجهيزات پيچيده را نيز افزود.
واژههاي كليدي :جداسازي؛ ميکروجلبکهاي آب شور؛ انعقاد -شناورسازي الکتريکي؛ انعقاد شيميايي؛ بهينهسازي.
KEYWORDS: Separation; Marine microalgae; Electro coagulation- flotation; Chemical
coagulation; Optimization.
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ابوعلي گلزاری و همکاران

امنيت انرژي ،جديديذرردژ ،ن ناژانرغ جرييرژ آب ن هراادغ
مندژ شيه جا دنيا به دنبال جادازدنغ بژا ،منراب انرژي ،ضا رژ
باشي .جادازدنغ ساخت ها ن فژانردها ،نفتغ با مناب جديديذردژ
بژا ،کمينه کژدن مشکلها ،زدست محيطغ مرارد نيراز اسرت .]1
منب زدست جاده در مقادسه با سادژ منراب جديديذرردژ برهدليرل
گستژدگغ در منب زدست جاده فژادنيها ،فژآنر ،گاناگان گسرتژدگغ
در فژانردهها ،جاليي ،ن کاربژ ،بژجژ،هرا ،فرژانان دارد ].[2 3
دکغ از مهمجژدن گزدنهها ،بهژه گيرژ ،از منراب زدسرت جراده
جاليي ساختها ،زدستغ مغباشي .زدست ساختها را بژ مبنرا،
ناع مناب به سه نسل گاناگان جقسريم مرغکننيکره نسرل انل
مانني ذرت جا ن ...بهد ليل همپاشانغ با مصژف غررادغ مرژدو ن
ن سل دنو مانني مناب لياناسلالز ،بره دليرل آسري بره منراب
جنالغ ن جادازدنغ زمان بژ آن جا ،خاد را به نسل ساو دعنغ
ميکژنجلبکها دادهاني .جلبکها سژعت رشي مناس جاليي چژبغ برا
ن نياز به آب کمتژ بژا ،رشي نسبت به دداژ گياهران انرژي ،زا
دارني ن ميزان جاليي ساخت از آنها به مژاج بيشجژ از نسلها،
انليه است .جلبک هرا اابليرت رشري در زمرينهرا ن مکرانهرا،
غيژ کشانرز ،ن غيژ اابل کشت را نيز دارني ن در شرژاد متريرژ
آب ن هرراادغ مررغ جااننرري رشرري کننرري جلبررکهررا بررژا ،رشرري
به نارخارشيي کژبن د ،اکسيي ن مااد مرر ،نياز دارني .مصژف
کژبن د ،اکسيي جاس جلبک باعث ضرف آن از هراا ن کراهش
گازها ،گلخانها ،مغشاد .ادژان به دليرل داشرتن آب شرار فرژانان
نار خارشيي ن زمين زداد ن ميزان جاليري کرژبن د ،اکسريي برا
مکررران مناسررربغ برررژا ،جلبرررکهرررا مرررغ باشررري ].[4-6
ااتصاد ،شين ن مقژنن به صژفه شين جاليري سراخت زدسرتغ
از ميکژنجلبکها نيازمني ضل بژخغ مشکلها ،ضال ضا ژ آنها
است که دکغ از کليي ،جرژدن ن هزدنره بژجرژدن اسرمت آنهرا
جياساز ،ميکژنجلبک از محي کشت است که ضيند  22جا  32درصري
هزدنه کل را در بژ مغ گيژد ن به عنراان درک عامرل محريند کننريه
بژا ،جبيدل ادن زدست جاده به ساخت زدستغ مغ باشي .]7-12
در ادن ذژنهش ابتيا به بژرسغ ا دن عامرل ن بژرسرغ رن هرا،
گاناگان جياساز ،زدست جاده از محري کشرت ذژداختره شريه
ن سپس از بين رن ها ،داد شيه بره دليرل سرادگغ ن اابليرت
صنعتغ شين بژ رن انعقاد  -فلاکا سيان الکتژدکرغ  )ECبرژا،
ضل ادن مسئله جمژکز شيه است  .در ادن ارجباط شرژاد بهينره ن
اثررژ ذارامتژهررا ،شرريت جژدرران الکتژدکررغ زمرران مانرري ن
 pHمحلررال انليرره بررژ ميررزان جياسرراز ،ميکژنجلبررکهررا
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از محي کشت ن ميزان هزدنه عملياجغ بژرسغ شي ن از آندا کره
اغل  ECبه عناان جانشين انعقاد شريميادغ  )CCمعژفرغ مرغشراد
در ادامه عملکژد  CCدر ضررف ميکژنجلبرکهرا مرارد ارزدرابغ
اژار گژفت.
روشهاي جداسازي ميکروجلبک از محيط کشت

جلبک کشت شيه به طار معمال دارا ،مقيار زداد،
آب است که بژا ،ضرف ادن ميزان از آب ن عمليات بژ رن،
ضدم زداد زدست جاده آن به رن مناسبغ بژا ،بژداشت
نياز مغ باشي .ادن رن ها ممکن است شامل دک دا چني مژضله
باشني که در بژگيژنيه رن ها ،فيزدکغ شيميادغ ن زدستغ
جهت دستيابغ به جياساز ،مناس جامي ر ماد مغ باشني.
جدژبه نشان داده است که هناز رن جامعغ بژا ،بژداشت
نجاد نيارد ن ادن زمينه هناز بژا ،ذژنهش فعال است جا
دک سامانه جم آنر ،مناس ن ااتصاد ،بژا ،گانهها ،گاناگان
جلبک بهدست آدي  .از آندا که سلال ها به طار معمال ضامل
بار منفغ ن مااد آلغ آلااينيک ) (AOMا افغ هستني در محلال
به ضالت ذاديار بااغ مغ مانني  .] 11ادن ما اع به همژاه
ذائين بادن جزء نزنغ جلبک در محي کشت باعث با بادن
هزدنه بژداشت جلبک مغ شاد .رادج جژدن رن ها ،بژداشت
شامل رسابگيژ ،گژانشغ سانتژدفاي صافغ ن ميکژنغژبالاژ،
فژاجصفيه شنانرساز ،گاهغ اناات همژاه با دک مژضله انعقاد
ا افغ دا جژکي انعقاد ر شنانرساز ،ن فنانر ،الکتژنفارز
جياساز ،به ندژگغها،
مغ باشي ] . [12انتخاب رن
ميکژنجلبک همچان چاالغ انيازه ن ارز فژانردهها،
مي نظژ بستاغ دارد .]13
رسوب گرانشي

جرره نشررينغ ن رسرراب برره طررار معمررال بررژا ،جياسرراز،
ميکژنجلبکها در جصفيه آب ن ذساب استفاده مرغشراد .اگرژ چره
جهنشرينغ درک فژادنري سراده اسرت نلرغ بسريار کنري مرغباشري
 ]14 )2/1-2/6 m/hن گاهغ در محي ها ،دما با باعث فاسي شرين
زدست جاده مغ شاد .جه نشينغ گژانش بستاغ شيدي ،به دانسيته
ذرهها ،ميکژنجلبک دارد .بره دليرل دانسريته بره نسربت ذرادين
ذرهها ،ميکژنجلبک به خرابغ نمرغ نشرينني ن جياسراز ،در اثرژ
جهنشينغ نامافق مغباشي در نتيده اغل لختهساز ،بژا ،افزادش
بهژهنر ،رساب گيژ ،گژانشغ مارد نياز است .]11
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سانتريفيوژ

تصفيه و غربالگيری

بيشجژ ردز جلبکها را مغجاان از محري مراد برا اسرتفاده از
سانتژدفياي جيا کژد .ادن دستااهها مغجاانري بره راضترغ جميرز درا
استژدليزه شاد جا به طار مؤثژ از آلادگغ باکتژدادغ ن دا رسرابگرزار،
دنر ،شرراد  .]16در ضررال ضا ررژ سررانتژدفياي بسرريار ذژهزدنرره
ناتگيژ ن انژي ،بژ بژا ،جياساز ،انليه ردزجلبرکهرا مرغباشري.
ن به دليل مصژف انژي ،با بهندژه در ضدمها ،زداد سانتژدفياي
مقژنن به صژفه نيست .همچنين اژارگيژ ،سلالها ،ردزجلبرک
در معژض نيژنها ،گژانشغ ن بژشرغ برا مرغجاانري بره سراختار
سلالغ آسي بژساني .]17

اگررژ چرره جصررفيه برره طررار معمررال در مقيرراس آزمادشررااهغ
مارد استفاده اژار مغگيژد در اسرتفاده برا مقيراس برزر جرژ بژخرغ
مشکلهادغ مانني گژفتارغ غشرا جشرکيل کيرکهرا ،مترژاکم ن
بهندژه هزدنهها ،ناهيار ،با باعث آزار مغشراد .جصرفيه ااتصراد،
محيند به ميکژنجلبکها ،رشتها ،دا جاده ا ،برزر مرغشراد.
جصفيه فشار ،ن دا خال مغجااني برژا ،بازدرابغ ردرز جلبرکهرا،
به نسبت بزر مارد استفاده اژار گيژد .امرا غلظترغ از ردزجلبرک
بژا ،مؤثژ بادن ادن فژادنريها ،نيراز اسرت .مصرژف برژي برژا،
ادن عمليات در ضيند  2/3-2 kW/m3است که نزددک بره ميرزان
مارد نياز بژا ،سانتژدفياي است .]22

لختهسازی و انعقاد شيميايي

سلالها ،ميکژنجلبکها بار منفغ دارني که مان از جدم آنهرا
در ساسپانسيان مرغ شراد  .]11برا برژهم زدن ذادريار ،سرامانه
ساسپانسيان مغجاان به بژداشت مؤثژ جلبک دست دافت .لختهساز،
فژادني ،است که در آن ذرهها ،ذژاکنيه بره هرم چسربييه ن جشرکيل
ذرههررا ،بررزر جررژ جهررت جررهنشررينغ مررغکننرري .انرريازه
ذره بزر جژ مندژ به جهنشينغ جنيجژ رجاع به اانان اسرتاکس) ن
دا ناکنش بهتژ با ضبابها ،شنانر مغشاد .دن طبقهبني ،اصلغ از
منعقي کننيه ها با جاجره بره جژکير شريميادغ آنهرا نجراد دارد.
 )1منعقي کننيهرا ،معرينغ ماننري  Al2(SO4)3سرالفات آلامينيراو)
 FeCl3کلژدي آهن)  )2منعقري کننريههرا ،آلرغ  /منعقري کننريههرا،
ذلرغ الکتژنليرت ماننري کيتاسرران .ادرن مرااد شريميادغ کرراجيانغ
جلبرکهررا را برينن اثررژ برژ جژکير ن سرميت فررژانردههررا ،آن
منعقي مغ کني .با نجاد بژجرژ،هرا ،زدراد لخترهسراز ،اسرتفاده
از منعقي کننيه هرا ،معرينغ دارا ،اشرکالهرا ،بسريار ،اسرت.
در غلظت زداد آن ميزان با دغ از لدن جاليي خااهري شري فژادنري
به  pHبسيار ضساس مغ باشي .فرژانرده ،نهرادغ بره نمرکهرا،
آلامينياو ن آهن ا افغ آلاده مغشاد .ذلغ الکتژنليتها ،آنيانغ ن
غيژ دانغ در منعقي کژدن ردز جلبکها مافق نباده اني کره ادرن امرژ را
مغ جاان با دافعه ماجاد بين بارها دا فاصرله ناکرافغ برژا ،اجصرال
ذرههررا جا رريد داد  .]11بيالنرراد ن همکرراران اشرراره کژدنرري
که منعقي کژدن با ذليمژهرا ،کراجيانغ برا شرار ،برا  ،محري
دردادغ مهار مغشاد .به ادن دليل ادرن مرااد برژا ،لخترهسراز،
جلبررکهررا ،جاليرري ،در آب شررار برره دليررل ماهيررت آنيررانغ
مناس نمغباشي ].[11
علمي ـ پژوهشي

شناورسازی

شنانرساز ،دک فژادني جياسراز ،گژانشرغ اسرت کره در آن
ضبابها ،هاا دا گاز به ذرهها ،جامي متصل شريه ن سرپس آنهرا را
به سطد ماد ضمل مغکني .شنانرساز ،رن معمرالغ اسرت کره
بژا ،ضررف ميکژنجلبرکهرا از آب مخرزن ذريش از اسرتفاده آن
به عناان آب آشاميينغ بهکرار مرغ رند .برژ اسراس انريازه ضبراب
مررارد اسررتفاده در فژادنرري شنانرسرراز ،کاربژدشرران را مررغجرراان
به شنانرساز ،هاا ،محلال ) (DAFشنانرساز ،هاا ،ذژاکنيه ن
شنانرساز ،الکتژنليتها جقسيم کژد .نقطه عف اصلغ ادرن رن
آلررادگغ مررااد بررا عامررل لخترره کننرريه اسررت کرره ممکررن اسررت
به طار چشمايژ ،ارز آنها را کاهش دهي ].[22
جداسازی الکتروليتي

رن الکتژنليتررغ دکررغ دداررژ از رن هررا ،بررالقاه بررژا،
جياساز ،جلبکها بينن نياز به افزندن هژگانه مااد شريميادغ اسرت.
در ادن رن ميريان الکتژدکرغ برا براردار کرژدن جلبرک باعرث
جياسرراز ،آن از محلررال مررغشرراد  .]21الکتژنليررز آب بررا جاليرري
هييرنين باعث چسبيين جادههرا ،ردرز جلبرک شريه ن آنهرا را
به سطد مغآنرد .بژجژ،ها ،گاناگانغ بژا ،استفاده از رن هرا،
الکتژنشيميادغ نجاد دارد که شامل سرازگار ،برا محري زدسرت
جطبيقذردژ ،بهژهنر ،انژي ،ادمنغ انتخابذردژ ،ن ااتصراد ،برادن
آن است ] .[21به طار کلرغ نتيدرههرا ،نشران داده اسرت کره
فنانر ECF ،بژا ،ضرف جلبک از دن نقطه نظژ فنرغ ن ااتصراد،
مؤثژ مغباشي22 .ن.]23
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جدول 1ـ مواد مورد استفاده در محيط کشت روديک برای هر ليتر.

نزن بژا ،هژ ليتژ محي کشت

ناع ماده

322mg

NaNO3

22mg

KH2PO4

12mg

K2HPO4

22mg

NaCl

47mg

CaCl2

12mg

MgSO4⋅7H2O

2/1mg

ZnSO4⋅7H2O

1/1mg

MnSO4⋅H2O

2/21mg

CuSO4⋅1H2O

2/3mg

H3BO3

2/3mg

(NH4)6Mo7O24⋅4H2O

17mg

FeCl3⋅6H2O

2/2mg

Co(NO3)2⋅H2O

7/1mg

EDTA

33g

Sea salt
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خليج فارس مغباشي شکل  )1در  4راکتار زدستغ نار،
 12ليتژ ،کشت داده شي .با جاجه به شژاد جرژافيا ،منطقه ن
مااد مرر ،مارد نياز بژا ،رشي ادن ميکژنجلبک محي کشتغ که
به عناان خاراک انتخاب شي محي کشت رنددک  )1باد .در ادن
محي کشت از دن دسته مااد اصلغ به منظار رشي استفاده شي.
دسته انل مااد نيتژاجه ن فسفاجه ن دسته دنو فلزها ،نادر مارد نياز
بژا ،کشت مغباشني .محي کشت در جينل  1آنرده شيه است.
رن ساخت محلالها ،محي کشت بيدن صارت باد
که مااد فسفاجه جياگانه مخلاط ن سپس اجاکالن شي .دن ماده
 FeCl3⋅6H2Oن  EDTAنيزجياگانه اجاکالن شي .ماده  CaCl2نيز
بادي جياگانه اجاکالن شاد .بقيه مااد با دکيداژ مخلاط ن دکجا
اجاکالن شي .بژا ،دکسان ساز ،با آب دردا نيز  33گژو بژ ليتژ نمک
به آن افزنده شي .هاادهغ با ذمپ هاا ،با شيت جژدان
 42ليتژ بژ دايقه که به دک چهار راهغ فا د ي زنگ نصل شيه باد
ن هاا جاس لالهها ،ذالستيکغ که انتها ،آنها سنگ هاا بژا،
ضبابدهغ هاا ن ذخش نصل باد انداو مغشي .درنن هژ کياو
از راکتارها ،زدستغ نار ،مپها ،مهتابغ  62سانتغمتژ
داخل آبغ با ايرت  12نات بژا ،جأمين نار جعبيه شيه باد.
نمانههادغ از راکتارها ،زدستغ نار ،مارد استفاده بژا ،رشي جلبک
در شکل  2نشان داده شيه است .بژا ،انيازهگيژ ،ميزان رشي
جلبکها از اسپکتژنمتژ  GBCميل  111استفاده شي که در طال ماج
 112نانامتژ عيد جرب بهدست آميه  )ODن با استفاده
معادله  )1ميزان جلبک در هژ ليتژ محلال به دست مغآمي.
)1


  0/ 49  OD


 grmircro algae
W 
L


ر شنانرسرازECF )،

شکل 1ـ تصويری از ميکروجلبک ). Chlorella sp. (PTCC 6010

بخش تجربي
دستگاه و روش انجام آزمايش

ميکژنجلبررک اسررتفاده شرريه در ادررن ذررژنهش بررا عنرراان
) Chlorella sp. (PTCC 6010از سررازمان ذررژنهشهررا ،علمررغ ن
صنعتغ ادژان جهيه شي .ادن ميکژنجلبک دکغ از اا،جژدن گانهها ،بامغ

ناضي ذيشرتاز مرارد اسرتفاده برژا ،انعقراد
متشکل از راکتار منب جرردره جژدران  DCن همرزن مرناطيسرغ
جشکيل شريه اسرت .راکترار بره شرکل مکعر مسرتطيل رن براز
به انيازه 1*12*16 cm ،ن به ضدم مفيري  1212 cm3از جرنس
ذلکسغ گالس مغباشي .اطعهها ،زو بژا ،ساخت ناضي ذيشرتاز
در نژو افزار  CorelDRAW X6 v.16طژاضغ ن به نسليه دسرتااه
بژ ليزر بژديه شيني .الکتژندها ،آلامينيامغ به شکل جيرههرادغ
به انيازهها ،مفيي  12*42*2 mmاز نري ها ،آلامينياو جدرار،
ماجاد در بازار بژديه شيني .به منظار جأمين جژدان الکتژدکغ مرارد نيراز
از دررک منبرر جاليرري جژدرران )DAZHENG PS-305D DC
)1( Rudic
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شکل 4ـ راکتور زيستي نوری مورد استفاده برای کشت ميکروجلبک.

شکل 5ـ سامانه انعقاد ـ شناورسازی الکتريکي؛ پيش ) (aو پس ) (bاز جداسازی ميکروجلبکها (منبع تغذيه  ،DCمحفظه پلکسي گالس،
5ـ الکترودهای آلومينيومي0 ،ـ همزن مغناطيسي).

با جاانادغ جاليي جژدان  2-1آمپژ در نلتاي  2-32نلت استفاده شي.
برره منظررار اخررتالط بهتررژ در ضررين اندرراو ناکررنش راکتررار
بژ رن ،دک همرزن مرناطيسرغ همرزن آلفرا سراخت ادرژان)
اژار گژفت .در هژ دک از آزمادشها از  4الکتژند که با آرادش
مااز ،به منب جررده متصل شيه بادنري اسرتفاده شري .فاصرله
بين الکتژندها در جماو آزمادش ها ثابت ن بژابرژ برا  1سرانتيمتژ
در نظژ گژفته شي شکل  .)3بژا ،انداو هژ آزمادش مقريار 1212mL
مخلرراط جلبررک ن آب در را کتررار ردخترره شرري .هررژ آزمررادش
همزمان با بژاژار ،جژدان الکتژدسيته ن رنشرن شرين همرزن
مرناطيسغ آغاز ن ذس از سپژ ،شين زمران ناکرنش برا اطر
جژدان ن جااف اختالط به ذادان مغرس يي .ذس از ذادان آزمادش
 32دايقه زمان ماني به راکتار داده مغشي جا جلبکها ،لختره شريه
برره سررطد بيادرري ن از آب جرريا شرراد pH .ن دمررا ،ذسرراب
علمي ـ پژوهشي

در آغاز ن ذادان هرژ آزمرادش برا اسرتفاده از دسرتااه  pHمترژ
انيازه گيژ ،شي .مناً نلتاي محي در آغاز ذادان ن در  2نقطره
در ميان هژ آزمادش ثبت شي .به منظار ارزدابغ عملکرژد CC
در ضرف جلبکها آزمادش مخزنغ انداو شي .در ادن آزمرادشهرا
از آلامينياو سالفات  11آبه ساخت مژک آلمان) بره عنراان
منعقي کننيه استفاده شي .بژا ،انداو هژ گژنه آزمرادش مقريار
 122mLمخلاط آب ن جلبک در هرژ مخرزن ردختره مرغشري.
ذس از جنظيم  pHبره نسريله محلرال  2/1نژمرال ن  1نژمرال
سيدم هييرنکسيي مژک ساخت آلمان) ن نيز هيريرنکلژدک اسريي
مژک ساخت آلمان) منعقي کننيه افزنده مغشي.
مخلاط به دست آميه ابتيا به ميت  1دايقه با دنر جني )122rpm
ن سپس به ميت  11دايقه با دنر کني  )32 rpmهم زده شي.
ذس از ذادان اختالط به مخلاط  3دايقه فژصت جه نشينغ داده شي.
05
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روشهاي آناليزي

چاالغ جژدان الکتژدکغ  )CDبه صارت شيت جژدان عبار،
از ناضي سطد الکتژند ن به صارت معادله  )2جعژدف مغشاد .]24
CD  I A

)2

که در معادله با  Iچاالغ جژدان اعمال شيه  )Aن  Aسطد
مفيي الکتژندها  )cm2مغباشي .در ادن ذژنهش سطد مؤثژ
الکتژندها بژابژ با  2/121cm2مغباشي.
به منظار ذييا کژدن درصي ضرف جلبک غلظت نمانهها در آغاز
ن ذادان هژ آزمادش انيازه گيژ ،ن درصي ضرف از معادله زدژ جعيين شي:
)3

C  C1
100
C



درصي ضرف

که در آن  Coغلظت جلبک ذيش از آزمادش ن  C1غلظت آن
ذس از آزمادش در هژ نمانه است .در همه آزمادشها در ادن
ذژنهش  Co = 2/12 mg/Lمغباشي.
ميزان الکتژند مصژفغ مطابق با معادله فاراد ،در الکتژنشيمغ
محاسبه شي .مطابق با ادن اانان در شيت جژدان الکتژدکغ با جژو
الکتژند ضل شيه رابطه مستقيم دارد ] 27ر  .[21اانان فاراد،
بيان مغکني:
ItM
nF

)4

W

فاراد(F=96487 C/mol)،

که در ادن رابطه  Fثابت
جژو مالکالغ فلز ماردنظژ بژ ضس گژو بژ مال  nجعياد الکتژنن
مبادله شيه در سطد الکتژندها بژا ،آلامينياو بژابژ با )3
 Iشيت جژدان الکتژدکغ بژ ضس آمپژ  tزمان ناکنش بژ ضس
ثانيه ن  Wجژو الکتژند ضل شيه بژ ضس گژو مغباشي.
انژي ،الکتژدکغ مصژفغ مطابق با معادله  )1محاسبه شي.
مطابق با رابطه انژي ،الکتژدکغ مصژفغ با شيت جژدان الکتژدکغ
ن نيز زمان ناکنش رابطه مستقيم دارد ].[27 21
M
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هزدنه راهبژ ،فژادني به صارت ضاصل جم هزدنه انژي ،ن
الکتژند مصژفغ ن با استفاده از معادله  )6محاسبه شي.
CT  E  cE  W  cW

)6

که در معادله با  CTهزدنه راهبژ ،فژادني بژ ضس د ر
آمژدکا ) (USDمغباشي W .ن Eبه جژجي مطابق با معادلهها،
 )4ن  )1جعژدف مغشاد cE .ن  cWمعژف به جژجي ايمت ناضي
انژي ،بژابژ با  2/222621 USD/kWhدر بازار ادژان در سال
 2214ميالد )،ن ايمت ناضي آلامينياو بژابژ با 1/171 USD/kg
در بازار ادژان در سال  2214ميالد )،مغباشي.
ادن ذژنهش اثژ سه ذارامتژ  pHانليه محري چارالغ جژدران
الکتژدکغ  )CDن زمان  )tبژ بازده جياساز ،جلبرک از محري آبرغ
مارد بژرسغ اژار گژفرت جرينل  .)2اثرژ سره ذرارامتژ  pHانليره
محرري چاررالغ جژدرران الکتژدکررغ  )CDن زمرران  )tبررژ بررازده
جياساز ،جلبک از محي آبغ مارد بژرسغ اژار گژفت .در بهينرهسراز،
فژادني  ECاز رن شناسغ با جاجه به مشاهيهها ،جدژبرغ ن نيرز
نتيدهها ،ذژنهشها ،دداژ  ]27 21 -34به صارت جرينل 2
جعژدف شيه است .در ادن جينل اگژ از مژکز بازه ذيش بينغ شريه
بژا ،هژ متريژ به انيازه  بژابژ طال بازه جرييژها در جهت مثبرت
دا منفغ ذيش بژندم رنده ذاسخ ) )1 (RSMن نيز طژاضغ آزمرادش
به رن طژح مژک مژکز )2 )CCD ،استفاده شي .ضريند برا ن
ذادين هژ متريژ به جژجي به مقيارهادغ کره در سرتانهرا +a ،ن –a
آميه است مغرسيم .با جاجه به نجاد سه ذرارامتژ  CD pHن )t
مقيار  αبژابژ با  1661در نظژ گژفته شي ].[31-37
نتيجهها و بحث
تأثير فاکتورها و بحث

اثر دانسيته جريان و زمان ماند

که در آن  Eانژي ،الکتژدکغ مصژف شيه بژ ضس نات ساعت
 Iشيت جژدان الکتژدکغ بژ ضس آمپژ ن  tزمان ناکنش
بژ ضس ساعت  Uنلتاي محي کشت در زمان  tبژ ضس نلت
مغباشي .بژا ،محاسبه انتاژال معادله  )1با ثابت فژض کژدن U
در بازه زمانغ  tاز جقژد مياناين استفاده شي.

نتيدهها ،به دست آميه از آزمادشها در جينل  3نمادش
داده شيه است .جينل  3نتيدهها ،طژاضغ آزمادش به رن CCD
ن نيز مقيارها ،مژباط به درصي ضرف جلبک انژي ،ن الکتژند
مصژفغ ن هزدنه راهبژ ،در هژ آزمادش را نشان مغدهي .نقطهها،
عاملغ از دک طژح عاملغ کامل به دست آميه اني .در هژ طژح
عاملغ کامل  2kآزمادش انداو مغشاد  kجعياد عاملها ،مؤثژ
در فژادني است) ] 42ر  [31در ادندا با جاجه به نجاد سه عامل
 pHانليه زمان ن  1 CDنقطه عاملغ نجاد دارد .نقطه مژکز ،نيز

)2( Central Composite Design

)1( Response Surface Methodology

)1

00

E   IU  t  dt  E   U  t  dt
t

t
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جدول 4ـ محدوده پارامتر های مورد بررسي.

ضي ذادين  +ضي با )
ضي ذادين ر ضي با )

=a



2
+a

-a

ضي با

ضي ذادين

1/21

1/11

164

6

ناو

ناضي

pH

23/41

6/11

22

12

mA/cm2

CD

14/31

2/61

12

1

min

t

جدول 5ـ آزمايشها و نتيجههای اندازهگيری شده در هر آزمايش.

هزدنه کل

انژي ،مصژف شيه

الکتژند مصژف شيه

)(kWh/m3

)(kg/m3

)(V

2/134

1/11

2/26

1/21

2/214
2/242

آزمادش

pH

CD
)(mA/cm2

t
)(min

)(%

1

1/4

22

12

16/71

2/62

2

6

12

1

16/17

2/124

2/221

3

7/2

11

2/61

46/71

2/211

2/222

1/1

4

7/2

11

1/1

11/23

2/313

2/271

1/471

2/131

1

7/2

6/11

1/1

62/16

2/216

2/271

1/221

2/26

6

7/2

11

1/1

13/11

2/313

2/271

1/471

2/131

7

7/2

11

1/1

13/32

2/321

2/271

1/41

2/131

1

6

22

1

16/23

2/214

2/216

1/121

2/131

1

7/2

11

1/1

11/16

2/321

2/271

1/41

2/131

12

1/11

11

1/1

12/71

2/212

2/271

1/371

2/137

11

1/4

12

12

17/31

2/232

2/267

1/11

2/121

12

7/2

11

14/31

17/11

2/416

2/121

1/31

2/233

13

1/4

22

1

11/47

2/21

2/216

1/1

2/121

14

7/2

11

1/1

12/14

2/311

2/271

1/1

2/131

11

7/2

23/4

1/1

11/2

2/647

2/111

1/11

2/217

16

6

22

12

12/11

2/6

2/134

1/1

2/211

17

7/2

11

1/1

14/31

2/321

2/271

1/41

2/131

11

6

12

12

11/22

2/24

2/267

1/2

2/121

11

1/4

12

1

41/14

2/122

2/221

1/221

2/214

22

1/22

11

1/1

71/11

2/211

2/271

1/4

2/131
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 1مژجبه جکژار مغشاد .جرييژها CD ،جأثيژ چشمايژ ،برژ برازده
ضرف جلبک دارد .به طار ،که با ثابت مانين مقريار  pHن زمران
در مژکز بازه جرييژها دعنغ  pH=7/2ن ) t=1/1 minجرييرژ CD
از  6/11 mA/cm2جا  23/41 mA/cm2باعث مرغشراد کره درصري
ضرف جلبک از ضيند  %61جا ضيند  %11افرزادش دابري .افرزادش
بازده ضرف جلبک بژ اثژ افزادش  CDرا مغجاان ادن گانه جا ريد داد
که مطابق با اانان فاراد ،معادله  ))3چاالغ جژدران الکتژدکرغ
با جآثيژ مستقيم بژ نژخ انحالل آني جأثيژ چشرمايژ ،برژ عملکرژد
فژادني انعقاد الکتژدکغ دارد .با افزادش چارالغ جژدران الکتژدکرغ
مقيار دان ها ،منعقيکننيه افزادش دافته ن در نتيده بازده ضررف
ناخالصغها با مغرند  .]41از سا ،دداژ مقريار  CDسرژعت ن
مقيار جاليي گاز هييرنين را جعيرين مرغکنري .هرژ چقرير کره CD
بيشجژ باشي نژخ جاليي هييرنين بيشجژ است  .]24بنابژادن مقريار
بيشجژ ،از جلبکها جيا شيه ن همژاه با جژدان گاز به سطد ماد
مغآدني .افزادش چاالغ جژدان الکتژدکغ به ماازات بهتژ کرژدن برازده
ضرف ناخالصغها ماج با رفتن مصژف انرژي ،مرغشراد .زدرژا
مطابق با معادله  )3انژي ،الکتژدکرغ مصرژفغ برا شريت جژدران
الکتژدکغ رابطه مستقيم دارد 21ن  .]27همچنين مطابق با ارانان
فاراد ،معادله  ))3ميزان الکتژند مصژفغ با افزادش شيت جژدان
الکتژدکغ افزادش مغدابري .در ادرن ذرژنهش نيرز ددريه شري کره
افزادش چاالغ جژدان به شيت سرب برا رفرتن ميرزان انرژي،
مصژفغ ن نيز الکتژند مصژفغ ن در نتيده هزدنه راهبژ ،مغشراد.
ن  t=1/1 minافرررزادش CD
برررا ثابرررت مانرررين pH=7/2
از  6/11 mA/cm2جا  23/41mA/cm2باعث افزادش هزدنه راهبرژ،
از 2/262 USDبه  2/216US$مغشاد.
زمان ناکنش دعنغ ميت زمانغ که جژدان الکتژدکغ
در راکتار بژاژار است از جمله عاملها ،جأثيژ گرار بژ فژادني انعقاد
الکتژدکغ مغباشي .مطابق با اانان فاراد ،مقيار الکتژند ضل شيه
با زمان رابطه مستقيم دارد ] .[26 27بنابژادن افزادش زمان
ناکنش مندژ به افزادش درصي ضرف ناخالصغها ن نيز افزادش
مصژف مغشاد .از سا ،دداژ افزادش زمان ناکنش مطابق با
معادله  )3انژي ،الکتژدکغ مصژفغ را افزادش مغدهي .اگژ  pHن
 CDرا ثابت ن در مژکز بازه جرييژها ،خاد فژض کنيم افزادش
زمان ناکنش از 2/61 minجا  14/31minسب افزادش درصي ضرف
جلبک از  %11به  % 11/1ن افزادش هزدنه راهبژ ،از 2/242USD
به  2/236USDمغشاد .به نظژ مغرسي که زمان ناکنش
جأثيژگرارجژدن عامل بژ درصي ضرف جلبک ن نيز هزدنه باشي.
04
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در بسيار ،از ذژنهشهادغ که به منظار ضرف انااع ناخالصغها
از محي آبغ صارت گژفته دديه شيه است که افزادش شيت
جژدان چاالغ جژدان) الکتژدکغ ن زمان ناکنش مندژ به افزادش
بازده ضرف ن انژي ،مصژفغ شيه است  .]42به عناان نمانه
در ذژنهشغ که جاس جعياد ،از ذژنهشاژان بژ رن ،جصفيه ذساب
صناد نساجغ با استفاده از  ECانداو گژفته است ادن نتيده
بهدست آميه است که افزادش زمان ن  CDمندژ به افزادش درصي
ضرف مغشاد .بيشجژدن ميزان ضرف  CODن کينرت زمانغ
اجفاي مغافتي که چاالغ جژدان بژابژ با  11ميلغ آمپژ بژ سانتغمتژ مژب ن
زمان ناکنش بژابژ با  22دايقه باشي .در ادن شژاد رانيمان ضرف
کينرت به ضيند  %122رسييه است  .]43همچنين بادي جاجه داشت
که با افزادش  CDميزان اثژگرار ،آن بژ فژادني کاهش مغدابي.
به عناان نمانه افزادش  CDاز 11 mA/cm2به  23mA/cm2سب
افزادش ضرف جلبک جنها در ضيند %2مغشاد .ضال آنکه چنين
افزادشغ در  CDسب افزادش هزدنه راهبژ ،جا ضيند  %22مغشاد.
در ذژنهشغ که به منظار ضرف رنگ اسيي ،با استفاده از فژادني
الکتژنکااگا سيان با الکتژندها ،آهنغ انداو شيه باد مشخص شي
که با افزادش چاالغ جژدان الکتژدکغ درصي ضرف رنگ
افزادش مغدابي ] .[44در ادن ذژنهش افزادش چاالغ جژدان
از  1جا  1آمپژ بژ دسيمتژ مژب مارد بژرسغ اژار گژفت ن مشخص شي
که با جژدن درصي ضرف مژباط به  1A/dm2مغباشي .هژ چني که
افزادش چاالغ جژدان از  3جا  1آمپژ بژ دسيمتژ مژب جأثيژ
چشمايژ ،بژ رنني ضرف نيارد .در ذژنهش دداژ ،به منظار
جصفيه آب آشاميينغ ضان ،جلبک از فژادني  ECاستفاده شي.
در ادن ذژنهش مشخص شي که با اعمال  CD=1 mA/cm2به ميت
 41دايقه درصي ضرف جلبک به  %122رسيي  .]41در ادن ذژنهش
اما در هي شژادطغ درصي ضرف جلبک به  %122نژسيي .در عمل
ناتغ که  CDن زمان ناکنش افزادش دابي درصي ضرف جا ضيند
 %11با مغرند .اما افزادش بيشجژ زمان ن  CDنه جنها ماج
بهباد درصي ضرف نمغشاد که در ماارد ،سب کاهش جزدغ آن
نيز مغشاد .چنين رفتار ،مغجااني بژ اثژ به نجاد آمين نيژن،
دافعه الکتژنستاجيکغ بين لختهها باشي که از جه نشين شين آنها
جلاگيژ ،مغکني.
اثر pH

 pHمحي نقش مهمغ در عملکژد فژادني انعقاد الکتژدکغ
بژا ،جيا کژدن آ دنيهها از محي آبغ دارد  .]43در ادن ذژنهش
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دديه شي که  pHنسبت به زمان ن چاالغ جژدان جأثيژ کمغ
بژ بازده ضرف جلبک دارد ن جأثيژ آن بژ هزدنه راهبژ ،فژادني نيز
ناچيز است .چنانچه  pHانليه محي از بازه  6جا  1فژاجژ بژند
درصي ضرف جلبک کاهش مغدابي .به طار ،که با ثابت مانين
زمان ن  CDدر مژکز بازه جرييژها افزادش  pHاز  1جا  1ن کاهش آن
از  6به  1سب کاهش درصي ضرف جلبک به انيازه به جژجي
 4ن  2درصي مغشاد .من آنکه با هژ جژکيبغ از زمان ن CD
 pH=6بهتژدن درصي ضرف را در اختيار مغگرارد.
جرييژ درصي ضرف جلبک بژ اثژ جرييژها pH ،را مغجاان
به شکلگيژ ،گانهها ،گاناگان آلامينياو هييرنکسيي در  pHها،
گاناگان رب داد .انحالل آلامينياو در آني مندژ به شکلگيژ،
دانها ،آلامينياو مغشاد .ادن دانها بغدرنگ به شکل
اکسغ هييرنکسييها ،آلامينياو  )1هييرنليز مغشاني .شکلگيژ،
هژ دک از گانهها ،آلامينياو هييرنکسيي ذليمژ ،به  pHمحي
بستاغ دارد .در  pH<4گانه غال  Al  H2 O 36 مغباشي.


Al  OH 4

4

Al  OH 2

2

Al  OH 5

با افزادش  pHمانني
جشکيل مغشاد .ادن گانهها به شکل هييرنکسييها ،ذليمژ،
مانني  Al13  OH 732درمغآدني .ادن گانهها ،ذليمژ ،جاانادغ
با دغ در خنثغ ساز ،ن جرب ذرهها ،کلاديي ،دارني  .]46اگژ pH
بين  1/2جا  1/1باشي شاد جژدن گانه  Al  OH 3Sن در pH
با جژ از  Al  OH 4 1گانه غال است  Al  OH 4 .]47در فژادني
جياساز ،ناخالصغها از محي آبغ جاس  ECماثژ نيست.
از سا ،دداژ  Al  OH 3Sجاذب ايرجمني ،است ن مغجااني
از سا ،جرب ن به هم چسبانين ناخالصغها آنها را از محي
جيا کني  .]41در  pHکمغ اسيي ،جا خنثغ  )6<pH<7مکانيسم
اصلغ ضرف جرب ن خنثغ ساز ،است ن با افزادش  pHمکانيسم
جارنب کژدن  )2بيشجژدن جأثيژ گرار ،را دارد .به نظژ مغرسي که
مکانيسم خنثغساز ،نسبت به مکانيزو جارنب کژدن جاانادغ
با جژ ،بژا ،جثبيت ن جياساز ،ميکژن جلبکها داشته باشي ].[41
در ذژنهشها ،بسيار ،نتيدهها ،همانني ،بژا ،اثژ pH
بژ رنني ضرف آ دنيهها از محي ها ،آبغ به دست آميه است.
به عناان نمانه در ذژنهشغ که به منظار ضرف  CODن کينرت
از ذساب نساجغ با استفاده از فژادني  ECن الکتژندها ،آلامينيامغ
انداو شي مشخص شي که بهتژدن رانيمان ضرف مااد کلاديي،
)3( Jar test
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در  pHبژابژ با  6اجفاي مغافتي  .]41همچنين در ذژنهش دداژ،
که به منظار جياساز ،مااد کلاديي ،ن جعياد ،از فلزها ،سناين
از محي آبغ با استفاده از  ECانداو شي ذژنهشاژان دردافتني که
چنانچه  pHانليه بژابژ با  7/4باشي با جژدن درصي ضرف به دست مغآدي
ن چنانچه  pHدر بازه  4جا  1اژار نياشته باشي درصي ضرف
آ دنيهها به صارت چشمايژ ،کاهش مغ دابي .]12
فرايند CC

به منظار بژرسغ عملکژد انعقاد شيميادغ با استفاده از آلاو
بژا ،جياساز ،ميکژنجلبکها آزمادش مخزنغ  )3سنتغ انداو شي.
در مژضله انل آزمادش مخزنغ  pHثابت ن بژابژ با  7در نظژ گژفته شي
ن در ضالغ که غلظت منعقي کننيه آلاو) از  222جا 622 mg/L
اابل جرييژ باد غلظت بهينه منعقي کننيه  )Coptجعيين شاد.
در مژضله دنو آزمادشها با غلظت ثابت بژا ،منعقي کننيه ن بژابژ با
 Coptانداو شيني .در ضالغ که  pHاز  1جا  1اابل جرييژ باد .نمادار 1
نتيدهها ،ادن آزمادشها را نشان مغدهي.
مطابق با نمادار  1افزادش غلظت منعقي کننيه از 222 mg/L
جا  412 mg/Lبه صارت چشمايژ ،سب بهباد درصي ضرف مغشراد.
ضال آنکه افزادش غلظت آن از  412جا  622 mg/Lجأثيژ نراچيز،
بژ درصي ضرف دارد .بنابژادن  Copt= 412mg/Lبه عناان غلظت بهينه
بژا ،منعقي کننيه معژفغ مغشاد .افرزادش غلظرت منعقري کننريه
با فژآهم آنردن مقيار کافغ دان منعقي کننيه جهرت جثبيرت مرااد
کلاديي ،ماج بهباد جياساز ،مغ شاد .همچنين غلظرت بريشجرژ
منعقي کننيه سب به هم ذياستن جعياد زداد ،از لختهها به شرکل
لختهها ،بزر مغ شاد که ادن ذيديه از طژدق مکانيسمها ،جررب
ن نيز جارنب کژدن باعث افزادش درصي ضرف مغشاد .]11
اگژ غلظت منعقي کننيه بژابرژ برا  Coptباشري برا جژدن درصري
ضرف جلبرک بژابرژ برا  )%11در pH= 1رخ مرغدهري .همچنرين
دديه مغشاد فژادني ضساسيت زداد ،نسبت به جرييژهرا pH ،دارد
ن چنانچه  pHاز بازه 1جا  161فژاجژ رند لخترههرا ،بسريار کمرغ
شکل مغگيژد ن در نتيده درصي ضرف به شيت کاهش مرغ دابري
به طار ،که در  pHکمتژ از  6بهجقژدر هري لخترها ،جشرکيل
نمغشاد.
در طال آزمادشها دديه شي که  pHمحي با افزنده شين
منعقي کننيه کاهش مغدابي .با هژ  pHانليه ذس از افزندن آلاو
)1( Aluminum oxyhydroxides
)2( Sweeping
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خاراکغ دارندغ ن ..استفاده از سانتژدفياي،ها ،عمليراجغ ذياسرته
ذيشنهاد مغشاد که مغجااني ضدم زداد بيامس را بينن نارد کژدن
ماده خارجغ با نجاد هزدنه با ذژداز کني.

pH
14

9

444

444

4

4

4

3

0

5

4
44

04
44

344

044

544

444

درصد جداسازی %

44

4
144

ميزان آلومينيوم )(mg/L

نمودار 1ـ نتيجههای به دست آمده از آزمايش مخزني برای تعيين pH
و غلظت بهينه منعقد کننده (آلوم).

دديه شي که بهتژدن لختهها زمانغ شکل مغگيژني که
محي در ضيند  1باشي .دعنغ بژا ،جشکيل لخته ن دستيابغ
به با جژدن درصي ضرف زو است که  pHانليه محي جا ضيند،
اليادغ باشي جا ذس از افزندن منعقي کننيه  pHآن به ضيند  1بژسي.
چنين رفتار ،در ذژنهشها ،ذيشين نيز دديه شيه است .]12 13
همانني با فژادني  ECمغجاان جرييژ درصي ضرف بژ اثژ جرييژ  pHرا
به شکلگيژ ،گانهها ،گاناگان آلامينياو هييرنليز شيه در  pHها،
گاناگان رب داد .در  pHبسيار اسيي ،گانهها ،مانامژ،
آلامينياو شاد هستني ن مکانيسم خنثغساز ،بار کلادييها
اجفاي مغافتي  .]14به ماازات افزادش  pHگانهها ،ذليمژ،
آلامينياو ن نيز ) Al(OH)3(Sگانهها ،شاد خااهني باد که افزنن بژ
خنثغساز ،بهتژ امکان جرب سطحغ را نيز فژاهم مغآنرني ].[11
اما چنانچه  pHمحي نارد بازه ،اليادغ شاد گانهها ،ناخااستها،
شکل مغگيژني که در جثبيت مااد کلاديي ،جأثيژ ،نيارني ن
جياساز ،را کاهش مغدهني ].[41 47
رن ،هم رفته ادن ذژنهش نشان داد که  ECدک فژادني کرارا
ن اابل اطمينان برژا ،جياسراز ،ميکرژن جلبرکهرا از آب اسرت.
 ECنسبت به فژادني متيانل انعقاد شيميادغ منعطفجژ ذژبرازدهجرژ
ن شادي کم هزدنه جژ است .مغ بادست به همه ادن بژجژ،ها سرادگغ
فژادني ن نياز نياشتن به جدهيزها ،ذيچييه را نيز افزند .در ذادان ن
به عناان دک ااعيه کلغ رن داد شيه با هيف جاليري سراختزدسرتغ
از ميکژنجلبکها ذيشنهاد مغشاد نلغ برژا ،جاليري فرژانردههرا،
با ارز غرادغ ن خلاص برا از ميکژنجلبرکهرا از جملره مرااد
pH

04
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نتيجه گيري

نتيدهها ،به دست آميه از بهينه ساز ،نشان داد که با اعمال
CD=1/6 mA/cm2برره مرريت  17/61دايقرره درصرري ضرررف بسرريار
دلخررااهغ  )16/1%بررا کررمجررژدن هزدنرره اابررل دسررتيابغ اسررت.
همچنين بژا ،دستيابغ به چنين درصي ضرفغ نياز ،به جنظيم  pHنيست.
نتيدهها ،آزمرادشهرا CC ،نشران داد کره برا اسرتفاده از آلراو
به عناان منعقي کننيه غلظت بهينه منعقي کننيه بژابژ برا 412 mg/L
ن بهتژدن  pHبژابژ با  1مغباشي .در شرژاد بهينره درصري ضررف
جلبک به ضيند  %11مغ رسي.
در زمان انداو ذژنهش دديه شري کره  CCضساسريت زدراد،
نسبت به جرييژ  pHدارد ن در صرارجغ کره  pHمحري در برازه،
کاچک 4/1جا  )1نباشي لختهها به خابغ شکل نمغگيژني ن ضرف
مؤثژ ،اجفاي نمغ افتي .ادن در ضالغ است که  ECضساسيت بسيار
کمتژ ،نسربت بره جرييرژ  pHدارد .همچنرين  ECدر  pHطبيعرغ
مخلرراط جلبررک عملکررژد مناسرربغ دارد .دعنررغ بررژا ،اسررتفاده
از آن جنظيم  pHژنر ،نيست .هژ چني که با جژدن درصي ضرف
در pH= 6اجفاي افتاد.
در ادن ذژنهش برژا CC ،از آلراو برا خلراص بسريار برا ،
آزمادشااهغ استفاده شي .چنرين کراربژد ،بره منظرار جياسراز،
مقيارها ،زداد جلبک بره لحراا ااتصراد ،امکران ذرردژ نيسرت.
در عاض مرغجراان عمليرات  CCرا برا اسرتفاده از آلراو صرنعتغ
با هزدنه بسيار ذادين جژ ،انداو داد .اگژ فژض شراد کره کيفيرت
آلاو صنعتغ همانني کيفيرت آلراو آزمادشرااهغ اسرت در شرژاد
بهينه راهبژ ،بژا ،جياساز ،هژ متژ مکع مخلاط آب ن جلبک
به  412گژو آلاو نياز است .با در نظژ گژفتن ايمت آلراو صرنعتغ
بژابررژ بررا  3 USD/kgهزدنرره جررأمين منعقرري کننرريه بژابررژ بررا
 1/31 USD/m3خااهي باد که مغبادسرت بره ادرن مقريار هزدنره
جأمين الياديت جنظيم  )pHرا نيرز افرزند .از سرا ،ددارژ هزدنره
راهبررژ ،فژادنرري  ECدر شررژاد بهينرره بژابررژ بررا 2/224 US$/m3
بژآنرد شي .ادن در ضالغ است که فژادني  ECنياز ،به صژف هزدنه
ا افغ بژا ،جأمين الياديت نيارد .زدژا الياديت مرارد نيراز برژ اثرژ
هييرنليز آب به شکل دان  OH-در داخل راکتار ادداد مرغشراد.
بنررررابژادن بررررژا ،جياسرررراز ،ميکژنجلبررررکهررررا از آب EC
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از ضمادت ن ذشتيبانغ شژکت ملغ گاز ادژان شژکت ذا دش گاز
شررهيي هاشررمغنررژاد ن جنرراب مهنرريس مهررژداد کسررژادغ داانرره
.کمال جشکژ ن ايردانغ را دارو

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 البته ممکرن اسرت. استCC  بسيار به صژفه جژ از،به لحاا ااتصاد
 بژ اثژ ذادين برادنCC  به هزدنهEC که نسبت بسيار ذادين هزدنه
 جهان،ايمت بژي در ادژان باشي ن چنين نسبتغ در سادژ کشارها
.بژاژار نباشي
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