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چکیده -اصالح الکتروکینتیک يکی از گزينههای متداول برای رفع آلودگی از خاکهای ريزدانه بوده که عوامل مختلفی بر کارآيی آن تأثیرگذار
است .بر اين اساس در اين پژوهش با انجام مجموعهای از آزمايشهای بزرگساختاری و ريزساختاری ،تأثیر مشخصات مايع منفذی و اثر زمان بر
بازده روش الکتروکینتیک ،ارزيابی شد .به اين منظور ،ابتدا رس کائولینیت با محلولهای حاوی نیترات روی و سرب به شکل مجزا در غلظتهای 20
و  40سانتیمول بر کیلوگرم ،آلوده و با گراديان ولتاژ  2 V/cmدر زمانهای  9الی  48روز ،در مقیاس آزمايشگاهی مورد آزمايش الکتروکینتیک قرار
گرفت .از اسید نیتريک نیز به عنوان محلول کاتولیت ،با هدف امکان شدتبخشی فرآيند پااليش خاک استفاده شد .مجموع نتايج به دست آمده نشان
میدهد پاسخ خاک به اصالح الکتروکینتیک تابعی از مشخصات ماده آالينده pH ،سیستم خاک-الکترولیت و زمان انجام آزمايش است .بر اين اساس
در شرايط يکسان به خصوص در زمانهای کم ،بازده استخراج آلودگی از نمونه حاوی سرب به دلیل تمايل بیشتر اين فلز به جذب سطحی و همچنین
تشکیل رسوب ،تقريباً  00درصد نمونه آلوده روی اندازهگیری شد .عالوه بر اين با افزايش غلظت اولیه آالينده ،میزان استخراج تا  %90بیشتر میشود.
با توجه به طیفهای اشعه ايکس و تصاوير  ،SEMتقويت جبهه اسیدی در محیط پیرامون کاتد با توسعه فرآيند الکترولیز و افزايش غلظت يون

H+

درون توده خاک ،سبب تغییر ساختار ،کاهش قدرت نگهداشت ذرات رسی ،افزايش تحرکپذيری فلز سنگین و در نهايت موجب تشديد قابلیت رفع
آلودگی از خاک میشود .به گونهای که در حضور محلول کاتولیت يک موالر اسید نیتريک نسبت به آب مقطر ،بازده استخراج نزديک به %40افزايش
نشان داد .مشخص شد میزان اصالح خاک بهويژه در قطعات نزديک به آند ابتدا با گذشت زمان ،به شدت (حدود  2برابر) بهبود يافته اگرچه افزايش
بیشتر زمان (بیش از  12روز) به ويژه در نمونههای با غلظت زياد فلز روی ،تاثیر محدودی (کمتر از  )%10بر نتايج دارد .اين يافتهها بیانگر وجود يک
زمان بهینه متناسب با نوع و غلظت آالينده در فرآيند پاکسازی فلزات سنگین از خاک به روش الکتروکینتیک بوده به شکلی که کاهش  pHمحیط تاثیر
به سزايی در کم کردن اين زمان و افزايش راندمان استخراج دارد.
واژگانکلیدی :الکتروکینتیک ،فلزات سنگین ،مشخصات مايع منفذی ،زمان ،ريزساختار.


-1مقدمه 

انتشار آن از طريق چرخه آبهای زيرزمینی افزايش يافته است

حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه ،ازجمله پیش شرطهای

] 9تا  .[8زيرا مجاورت با غلظتهای غیرمتعارف فلزات

مهم در توسعه پايدار محسوب میشود ] .[2 ،1از طرفی ،با

سنگین ،آثار زيانباری بر فعالیت موجودات زنده داشته و می-

پیشرفت تکنولوژی و گسترش صنايع ،نگرانیهای در خصوص

تواند باعث تخريب سیستم عصبی ،آسیب به گلبولهای قرمز

امکان ورود و انباشتگی تدريجی ترکیباب مضر مانند فلزات

خون و حتی بروز سرطان در انسان شود ] .[10 ،3بر اين اساس

سنگین موجود در پسآبهای شهری و صنعتی ،در توده خاک و

و با توجه به مشکالت زيستمحیطی ناشی از حضور آالينده
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حاوی ترکیبات آزاد فلز سنگین ،تاکنون روشهای مختلفی بر

میيابد ] .[25افزايش زمان ،تعويض متناوب قطبیت الکترودها و

پايه انجام واکنشهای فیزيکی-شیمیايی و يا بیولوژيکی مانند

بیشتر کردن چگالی جريان الکتريسیته از ديگر عامل مهم در

تثبیت و جامدسازی ،خاکشويی ،استفاده از انواع مواد جاذب و

بهبود راندمان روش الکتروکینتیک در رفع آلودگی از خاکها

گیاهپااليی با هدف مديريت پسماندها و اصالح زمینهای آلوده

به شمار میروند ] 15 ،8و .[26

ارائه شده است ] 12 ،11و  .[19در اين میان ،روش

از طرفی با وجود گستردگی پژوهشهای انجام شده در زمینه

الکتروکینتیک به دلیل هزينه کم و سهولت اجرا ،بهعنوان يک

الکتروکینتیک ]مانند 9 ،1 :تا  3و  19تا  ،[20ولی تاکنون اثر

فنآوری موثر برای حذف و يا به کمینه رساندن غلظت آالينده

تغییر مشخصات مايع منفذی روی زمان الزم برای رفع آلودگی

در شرايط درجا از خاک بسیار مورد توجه قرار گرفته است ]14

از خاکهای ريزدانه به طور دقیق بررسی نشده است .عالوه بر

الی .[13

اين ،ارزيابی بسیاری از مطالعات قبلی در خصوص عوامل موثر

در اين روش ،اعمال جريان الکتريکی مستقیم با شدت کم (يا

بر کارآيی اين روش بیشتر با استناد به نتايج مستقیم آزمايش

اختالف پتانسیل کم) به جفت الکترود مثبت (قطب آند) و

الکتروکینتیک بوده و به داليل آن ازجمله بررسی تغییر

منفی (قطب کاتد) نصب شده در خاک سبب استخراج آلودگی

ريزساختار خاک در زمان اعمال جريان الکتريسیته ناشی از

از سیستم خواهد شد .الکتروکینتیک بر پايه چهار سازوکار

مجاورت با مواد آالينده کمتر توجه شده است .بنابراين در اين

مختلف شامل الکترواسمزی (حرکت مولکولهای آب بر اثر

پژوهش با انجام مجموعه گستردهای از آزمايشهای مختلف

میدان الکتريکی) ،الکترويونی (انتقال يونها بر اثر جريان

شامل الکتروکینتیک ،اندازهگیری  pHو  ،ECقابلیت نگهداشت
2

آلودگی در خاک ،عکسبرداری الکترونی ( )SEMو تهیه

الکتريکی) ،الکتروفورز (حرکت ذرات جامد بر اثر میدان

9

الکتريکی) و الکترولیز (واکنشهای شیمیايی در اطراف

طیفهای اشعه ايکس ( ، )XRDبا استفاده از دو نوع فلز

الکترودها) صورت میگیرد ] .[14 ،6به گونهای که کاربردهای

سنگین و در زمانهای مختلف سعی شده ضمن مطالعه تاثیر

ژئوتکنیکی اين روش (مانند تحکیم و مقاومسازی رسهای

مشخصات مايع منفذی و زمان بر کارآيی روش الکتروکینتیک،

نرم) بیشتر بر مفهوم الکترواسمزی تکیه داشته ،اگرچه برای رفع

اندرکنش خاک و آالينده در حین اصالح الکتروکینتیک از نگاه

آلودگی سازوکارهای ديگر نیز موثر است .نتايج بررسیهای

ريزساختاری تجزيه و تحلیل شود.

صورت گرفته در مقیاس آزمايشگاهی ،میدانی و شبیهسازیهای

-2موادوروشها 

عددی ،بیانگر امکان حذف آلودگی از خاک به وسیله

 -1-2مشخصات مصالح مورد استفاده

الکتروکینتیک ،در شرايط مختلف و انواع ترکیبات معدنی

مطالعات قبلی نشان میدهند اصالح الکتروکینتیک روشی

ازجمله فلزات سنگین و مواد آلی مانند مشقات نفتی است ]،9

مناسب برای پااليش رسهای کائولینیتی آلوده به فلزات

 18 ،10و  .[13اگرچه راندمان کار به شدت وابسته به

سنگین است ] 26 ،20و  .[20اين موضوع به دلیل ظرفیت تبادل

مشخصات مکانیکی خاک ،خصوصیات مايع منفذی ،ترکیبات

کاتیونی اندک ،خاصیت بافرينگ محدود و تمايل کم کائولینیت

آالينده و شرايط انجام آزمايش الکتروکینتیک است ] 20 ،15و

در نگهداشت آب در مقايسه با ساير کانیهای رسی مانند

 .[21به عنوان نمونه ،پیش اصالح خاک با اکسیدانها و مواد

مونتموريلونیت است ] 2و  .[20بر اين اساس در اين

اسیدی ،راندمان پاکسازی فلزات سنگین به روش الکتروکینتیک
را افزايش خواهد داد ] .[29 ،22همچنین کیم و همکارانش

پژوهش نیز از يک نمونه رس کائولینیت تقريباً خالص

1

استفاده شد .پس از انجام آزمايش های شناسايی اولیه مطابق

نشان دادند توانايی استخراج سرب از مس و آرسنیک بیشتر

آئیننامه

بوده ] [24اگرچه در حضور آمونیاک قابلیت حذف مس افزايش

ASTM

] [28و دستورالعمل

EPA

] ،[23مشخصات

. Scanning electron microscope
. X-ray diffraction

1

. Kim et al., 2013
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شد) توزين شد .پس از آن مقدار مشخص از نمک موردنظر

رفتاری خاک مورد مطالعه مطابق جدول  1به دست آمد.

(نیترات روی يا سرب) به آب اضافه و با خاک آغشته شد.

جدول ( )1مشخصات رفتاری خاک کائولینیت استفاده شده

مشخصه

مقدار اندازهگیری شده

وزن نمک در هر محلول به گونه ای بود که درنهايت غلظت

کانیساخت

بیشاز  80%کائولینیت

آالينده (روی يا سرب) در نمونههای ساخته شده به ترتیب

ظرفیت تبادل کاتیونی

)(cmol/kg

12/5

)(m2/g

25

سطح مخصوص ويژه
مقدار

)(%

نشانه خمیری

)(%

طبقهبندی بر اساس سیستم متحد
بیشینه دانسیته خشک
رطوبت بهینه

اين محدوده غلظت آلودگی بر اساس بیشینه مقدار گزارش
شده فلزات سنگین در خاک های آلوده واقع در نواحی

8/82

pH

حد روانی

 20و  40سانتی مول بر کیلوگرم خاک شود .شايان ذکر است

)(gr/cm 3

)(%

شهری ] [91 ،20انتخاب شد .در ادامه ،پس از اختالط کامل

98/2

نمونهها ،آنها را به مدت  48ساعت درون ظروف دربسته

13

پالستیکی نگهداری کرده تا خاک و آلودگی به تعادل برسند.

CL

سپس ،هر نمونه در درون سلول پلکسی گالس دستگاه

1/56

الکتروکینتیک (شکل  )1به صورت استاتیکی متراکم شد .به

28/5

منظور امکان مقايسه نتايج ،دانسیته تمام نمونهها يکسان و

Table 1. Physico-chemical properties of kaolinite sample.

حدود

gr/cm3

 1/25درنظر گرفته شد .برای ايجاد میدان

سرب و روی جزء متداولترين فلزات در خاکهای آلوده

الکتريکی ،از يک منبع تغذيه دوبل متغیر با ظرفیت حداکثر هر

بوده ] 8 ،6 ،9 ،1و  ،[90بنابراين برای ساخت نمونههای

خروجی 60 ،ولت و  5آمپر استفاده شده است .به گونهای که با

مصنوعی خاک آلوده از آنها استفاده شد .يون های فلز

در نظر گرفتن گراديان ولتاژ

 ،2جريان برق  90ولت

آلودگی با استفاده از نیترات اين ترکیبات (مرک آلمان) تهیه

مستقیم ( )DCبرای تمام آزمايشها اعمال شد .الزم به گفتن

شد .علت اين انتخاب ،تا ثیر بسیار محدود آنیون نیترات بر

است به منظور مطالعه تاثیر تغییر  pHسیستم خاک-

اندرکنش خاک و آلودگی است ] .[91با توجه به اهداف

الکترولیت بر کارآيی روش الکتروکینتیک ،در تعدادی از

پژوهش ،از اسید نیتريک (مرک) نیز به عنوان محلول

آزمايشها به جای آب مقطر از اسید نیتريک در غلظتهای

کاتولیت برای تغییر  pHسیستم خاک-الکترولیت استفاده شد.

 0/1و  1موالر در مخزن کاتد (محلول کاتولیت) استفاده شد.

الزم به ذکر است اضافه کردن مواد شیمیايی و کمپلکسسازها

شکل ( )1شمای دستگاه الکتروکینتیک مورد استفاده در اين پژوهش به

به خاک با هدف افزايش تحرکپذيری فلزات سنگین در فاز

همراه جزئیات سلول آن

v/cm

مايع و انتقال سريعتر آنها در محیط ،از جمله روشهای
پیشنهادی به منظور شدتبخشی بازده الکتروکینتیک است ]،5
 25 ،22 ،0و .[92
 -2-2تهیه نمونههای آلوده و انجام آزمایشها
برای ساخت نمونه های خاک آلوده ،ابتدا کائولینیت کامالً
خشک شد .در ادامه برای تهیه هر نمونه ،خاک الز م برای پر
کردن سلول دستگاه الکتروکینتیک وزن شده و سپس آبی
حدود  %90وزن خاک ( تقريباً معادل رطوبت بهینه (جدول
Fig. 1. The electrokinetic system used in this study with details
of the electrokinetic test cell.

 ،)1که بر اساس آزمايش تراکم پرو کتور استاندارد تعیین
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بعد از انجام آزمايش در زمانهای  24 ،12 ،6 ،9و  48روز ،هر

شکل نسبت آلودگی باقیمانده در خاک ( ) Cبه غلظت اولیه

نمونه را از درون سلول دستگاه خارج کرده و به پنج مقطع

( ) C0و محور افقی فاصله نرمالیز شده نمونه تا قطب آند

عرضی يکسان تقسیم شد .پس از خشک کردن ،نمونههای الزم

است .مقايسه نتايج به دست آمده نشان میدهد با

و غلظت آلودگی به

چشم پوشی از نوع فلز سنگین ،ابتدا با ا عمال میدان الکتريکی

صورت سوسپانسیون خاک-آب با نسبت  1به  20ساخته

و گذشت زمان بخش قابل توجهی از فلز سنگین به سمت

شدند .بعد از ايجاد تعادل (قرارگیری به مدت  24ساعت

کاتد مهاجرت کرده و د رنتیجه مقدار آالينده به ويژه در

و

قطعات نزديک به آند به شدت کاهش يافته اگرچه افزايش

 ECاندازهگیری و غلظت آلودگی پس از جدا کردن فاز جامد

بیشتر زمان (بیش از  12روز) به ويژه در نمونه های حاوی

برای تعیین هدايت الکتريکی (،)EC

pH

روی دستگاه لرزاننده) و تکمیل واکنش های شیمیايی،
و مايع ،با استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل
XplorAA

pH

فلز روی ،تاثیر محدودی بر نتايج دارد.

GBC-

تعیین شد .برای جدا کردن فاز جامد و مايع

نمونهها ،از دستگاه سانتريفیوژ

شکل ( )2تاثیر نوع آالينده و زمان آزمايش الکتروکینتیک بر میزان استخراج

مدلHettich (Universal-

آلودگی از خاک

) 320با سرعت چرخش  5000 rpmاستفاده شد .بهمنظور

1.4

Kaolinite + 40 cmol/kg Pb

اطمینان از عدم وجود هرگونه ناخالصی جامد ،مايع جدا

1.2

شده از کاغذ صافی نیز عبور داده میشد.

1

از طرفی ،با هدف امکان تحلیل بهتر اندرکنش های صورت

0.8

گرفته در حین اصالح الکتروکینتیک و ارزيابی تغییر

After 3 days
After 6 days
After 12 days
After 24 days
After 48 days

ريزساختار خاک  ،طیف اشعه ايکس نمونه ها بر اساس روش
گودرزی و سلیمی ] [2و با استفاده از دستگاه
بروکر

D8

X-ray

مدل

0.4
0.2
0

1

تهیه و بررسی شد .نمونه های الزم برای تصاوير

 SEMنیز تهیه ] [2و با استفاده از دستگاه

C/C0

0.6

0.8

0.6

0.4

0

0.2

1.4

Normalize distance from Anode
Kaolinite + 40 cmol/kg Zn

VEGA3-TESCAN

1.2

 9000برابر عکس برداری شدند .همچنین بعد از تهیه نمونه-

0.8
0.6

های آلوده ،با آزمايش های الکتروکینتیک يک سری

C/C0

در پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی ايران در بزرگنمايی

1

After 3 days
0.4

After 6 days

سوسپانسیون با نسبت  1به  20از آنها برای بررسی تاثیر

After 12 days
0.2

After 24 days

مشخصات مايع منفذی بر قابلیت نگهداشت آلودگی در خاک

After 48 days

0
1

به شکل مجزا تهیه و آزمايش شد.

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Normalize distance from Anode

Fig. 2. Distribution of final heavy metal concentration across
the soil specimen by different pollutants and times of test.

-3بحثوبررسینتایج 
با توجه به اهداف اين پژوهش و به منظور ارزيابی تاثیر نوع

بر خالف عملکرد مطلوب ا ستخراج آلودگی از خاک در

فلز سنگین و زمان انجام آزمايش بر کارآيی روش

قطعات مجاور آند ،در شکل  2مالحظه میشود میزان

الکتروکینتیک ،تغییرات میزان سرب و روی در نمونههای

پاکسازی در اطراف کاتد حتی پس از گذشت  48روز بسیار

 40در انتهای آزمايش

کم است .علت اين نتیجه را میتوان به واکنش های هیدرولیز

الکتروکینتیک پس از گذشت زمانهای مختلف  9تا  48روز

و تشکیل محیط قلیايی در محلول کاتد نسبت داد ] 8 ،1و

اندازهگیری و در شکل  2ارائه شده است .محور قائم در اين

در مخازن آند،

آلوده با غلظت اولیه

cmol/kg

 .[3زيرا با توجه به اندازهگیری تغییرات
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کاتد و در طول نمونه (شکل  )9مشاهده میشود اعمال

در اطراف آند را می توان به نفوذ جبهه اسیدی تشکیل شده

جريان الکتريسته و انجام واکنش های هیدرولیز (مطابق

در اين بخش به داخل توده خاک ،نیز نسبت داد .به طوری

خاک در

نمونه ها نسبت به مقدار اولیه به

معادالت  1و  )2باعث افزايش قابل مالحظه

pH

که کاهش محسوس

pH

سمت قطب کاتد شده که اين شرايط باعث تشکیل

ويژه در نواحی مجاور آند ،باعث تبادل (تعويض) کاتیونی

هیدرواکسی دهای نامحلول فلزات سنگین ] 21 ،13و  [90و در

يون هیدروژن ( )H+به جای فلزات سنگین و در نتیجه آزاد

نتیجه ايجاد رسوب و عدم استخراج آنها شده است.

شدن آنها به محیط اطراف خواهد شد ] . [20 ،1بنابراين

( )1

(واکنش آند)

()2

(واکنش کاتد)

امکان انتقال آلو دگی افزايش و در نهايت میزان استخراج از

2H2O → O2(g) + 4H+ + 4e-

خاک بیشتر شده است .اين يافته با نتايج مطالعات انجام شده

-

4H2O + 4e → 2H2(g) + 4OH

به وسیله ی پژوهشگران ديگر هماهنگی دارد ] 29 ،22و .[99

شکل ( )3تغییرات  pHدر مخازن آند و کاتد (شکل الف) و در طول نمونه

از طرفی بر اساس نتايج شکل  ، 9با وجود روند تقريباً

(شکل ب) پس از گذشت زمان

يکسان تغییرات

14

استناد به نتايج ارائه شده در شکل  2میزان پاکسازی نمونه-

12

های حاوی روی بطور متوسط حدود  90درصد بیشتر از

10
8

pH

pH of anolyte solution

با ساخت نمونه های تعادل خاک -الکترولیت ،فرآيند جذب

4
2

اين دو فلز سنگین در خاک و همچنین تشکیل رسوب آنها

0
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ناشی از تغییر

0

)Time (days

Kaolinite + 40 cmol/kg Pb, Initial pH = 6.95
After 12 days

After 6 days
After 48 days

pH

محیط ،بررسی و نتايج آن به تفکیک در

شکلهای  4و  5ارائه شده است.

14
After 3 days
After 24 days

12
10

شکل ( )4تاثیر نوع و غلظت اولیه آالينده فلز سنگین بر میزان نگهداشت آن

8

توسط رس کائولینیت بر اساس نتايج آزمايش جذب

pH

6

30
Kaolinite + Pb
25

2

Kaolinite + Zn

0
0.9

0.7

0.5

0.3

20

0.1
14

15

Kaolinite + 40 cmol/kg Zn, Initial pH = 6.18

After 12 days

After 6 days
After 48 days

After 3 days
After 24 days

12

10
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8

pH

6

5

)Heavy metal retained (cmol/kg

4

Normalize distance from Anode

Pb

است .به منظور آگاهی از داليل تفاوت رفتار مشاهده شده،

pH of catholyte solution
6

pH

در نمونه های آلوده به سرب و روی ،با

0
4

40

)Initial concentration of contaminant (cmol/kg

2

Fig. 4. Impact of pollutant characteristics on the adsorption
capacity variations of kaolinite sample.
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Fig. 3. Changes of pH (a) at the catholyte and anolyte and (b
and c) across the soil sample after electrokinetic testing.

نتايج شکل  4نشان می دهد در شرايط يکسان آزمايش،
قابلیت نگهداشت سرب به وسیله ی ذرات کائولینیت به

با توجه به نتايج شکل  ، 9عالوه بر فرآيند مهاجرت مواد

مراتب بیشتر از

آالينده با اثر اعمال میدان الکتريکی علت رفع آلودگی بیشتر

Zn

بوده و در نتیجه برای حذف آن به روش

الکتروکینتیک ،انرژی بیشتری الزم است ک ه اين يافته تا
233

امیررضا گودرزی و متین میرمومن

تاثیر مشخصات مايع منفذی و زمانبر کارآيی روش الکتروکینتیک ...

حدودی درستی نتايج شکل  2را تايید مینمايد .در اين

نتايج باال ،انتظار میرود مشخصات مايع منفذی ازجمله

شرايط انتظار میرود با افزايش زمان (صرف انرژی بیشتر)،

محیط ،تاثیر به سزايی در راندمان الکتروکینتیک داشته باشد.

رفتار نمونه های حاوی سرب و روی به يکديگر نزديک

بنابراين در ادامه و با انجام مجموعهای از آزمايشهای

شود ،درصورتی که پس از طی  24و  48روز تقريباً میزان

مختلف درستی اين موضوع بررسی شد .بدين منظور،

رفع آلودگی در نمونه سرب به ويژه در نواحی مجاور کاتد

غلظتهای  0/1و  1موالر اسید نیتريک به عنوان محلول

بدون تغییر (ثابت) بوده و تفاوت زيادی با نمونه های حاوی

کاتولیت در مخزن کاتد اضافه و سپس نتايج آزمايشهای

روی نشان می دهد .به عبارت ديگر اعمال انرژی بیشتر عمالً

الکتروکینتیک در اين حالت با شرايط استفاده از آب مقطر

تاثیر چندانی بر میزان پاکسازی خاک نداشته بنابراين عامل

( ،)DWدر مورد نمونه های آلوده به سرب با يکديگر مقايسه

موثر ديگری باعث تفاوت رفتار اين نمونه ها شده است .در

شدند (شکل .)6

pH

واقع با توجه به نتايج آزمايش میزان انحالل در شکل ،5

شکل ( )6تاثیر مشخصات محلول کاتولیت بر میزان استخراج آلودگی از

عامل موردنظر  ،تفاوت پاسخ محلول سرب و روی به تشکیل

خاک به روش الکتروکینتیک
1.4

رسوب ناشی از تغییرات  pHمحیط تشخیص داده شد.

After 12 days, with distilled water
After 12 days, with 0.1 M HNO3

1.2

After 12 days, with 1 M HNO3

Kaolinite + 40 cmol/kg Pb

شکل ( )5تاثیر تغییرات  pHسیال منفذی بر قابلیت انحالل فلزات سنگین

1

سرب و روی

0.8
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Fig. 6. Distribution of final Pb concentration across the soil
specimen by different catholytes.

20

همانطور که در شکل  6مالحظه میشود با افزودن مقدار

0
12

10

8

4

6

2

کافی محلول اسیدی و در صورت خنثی کردن محیط قلیايی

0

pH

اطراف کاتد ،قابلیت رفع آلودگی از خاک به شدت تحت

Fig. 5. The change in the lead and zinc solubility potential by
different pH levels of pore fluid.

تاثیر قرار خواهد گرفت .به طوری که در شرايط استفاده از

شکل  5نشان می دهد با افزايش  ،pHغلظت فلزات مورد

محلول يک موالر اسید نیتريک نسبت به نمونه حاوی آب

مطالعه کاهش يافته که اين نتیجه با افت میزان استخراج

مقطر ،بازده استخراج به طور متوسط حدود  40درصد

زياد

افزايش يافته است  .تاثیر مثبت استفاده از محلول اسیدی در

آن (شکل  )9همخوانی دارد .از طرفی ،در شکل  5مشاهده

محفظه کاتد بر بازده جداسازی فلزات سنگین ،به وسیله ی

به مراتب

ساير پژوهشگران نیز تايید شده است ] 29 ،22 ،3و  .[99در

سريع تر رخ میدهد .اين يافته بیانگر آن است که سرب از

اين راستا ردی و چینتامردی نشان دادند استفاده از اسید

برخوردار بوده که با نتايج

استیک در مخزن کاتد تا  20درصد بازده استخراج فلز کروم

مطالعات قبل ] [95 ،94همپوشانی دارد .پس در حین اصالح

را بهبود میبخشد ] .[96مطالعه کیم و همکارانش نیز مويد

الکت روکینتیک به دلیل امکان تشکیل بیشتر رسوب ،Pb

امکان افزايش  93درصدی بازده استخراج از خاک طبیعی آلوده

استخراج آن نسبت به روی کاهش نشان می دهد .بر اساس

به ترکیب روی و نیکل در حضور محلول کاتولیت اسیدی

آلودگی در نواحی نزديک به کاتد (شکل  )2به دلیل
می شود روند تشکیل رسوب در محلول حاوی
حساسیت بیشتری به تغییرات

pH

Pb

pH
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است ] .[90بر اين اساس و با هدف بررسی بیشتر داليل تاثیر

افزايش چند برابری

مشخصات مايع مخزن کاتد بر قابلیت پااليش آلودگی از

اسیدی است ] .[26با استناد به نتايج روسستالتو و همکارانش

و هدايت الکتريکی ( )ECدر طول نمونه-

] ،[1ردی و چینتامردی ] [98و رن و همکارانش ]،[93

ها پس از انجام آزمايش الکتروکینتیک اندازهگیری و نتايج

تغییرات مشاهده شده در شکل  0بیانگر وقوع مکانیزمهای

آنها در شکل  0ارائه شد.

اصالح الکتروکینتیک در طول بیشتری از نمونه بوده که در

خاک ،تغییرات

pH

نهايت باعث افزا يش رفع آلودگی از خاک (شکل  )6شده

شکل ( )7تاثیر مشخصات محلول کاتولیت بر روند تغییرات  pHو  ECدر

است .روند افزايش

طول نمونه مورد آزمايش

After 12 days, with 1 M HNO3

Kaolinite + 40 cmol/kg Pb

14

12

 9/4برای نمونه

1

0.8

0.6

0.4

توجه به شکل  ،0در ن زديک آند از

10

8

کاتولیت يک موالر اسید نیتريک میرسد) همچنین نشان-

Normalize distance from Anode

6

4

و تمايل کمتر به تشکیل رسوب) است که در

کاهش

After 12 days, with 1 M HNO3

EC

Kaolinite + 40 cmol/kg Pb

2

0

میزان استخراج افزايش يافته است .الزم به ذکر است در

14

تمامی نمونه ها حتی در حضور محلول کاتولیت اسیدی،

12

مقدار  ECبا افزايش فاصله از قطب آند کاهش يافته که بر

10

اساس نتايج مطالعات قبلی ] [21 ،8و توضیحات ارائه شده

8

در تفسیر شکلهای  2و  ،9علت آن تشکیل رسوب فلز

)EC (mS/cm

6

Initial EC = 5.15

سنگین است .اگرچه در شرايط شدتبخشی با اسید ،مقدار

4

EC

2

1

0.8

0.6

0.4

فقط در مجاور کاتد به طور محسوس دچار کاهش شده

درصورتی که برای نمونه با آب مقطر ،کاهش

0
0.2

pH

نتیجه آن انتقال آالينده از خاک راحتتر شده ] [96بنابراين

After 12 days, with distilled water
After 12 days, with 0.1 M HNO3

mS/cm

 11در نمونه حاوی محلول

دهنده افزايش قابلیت تحرک پذيری سرب در خاک (به دلیل

0

0.2

mS/cm

با آب مقطر به حدود
pH

Initial pH = 6.95

EC

(منظور افزايش

EC

در شرايط

استفاده از اسید در مخزن کاتد نسبت به آب مقطر بوده که با

After 12 days, with distilled water
After 12 days, with 0.1 M HNO3

EC

نمونهها در حضور محلول کاتولیت

EC

تقريباً از

قطعه دوم بعد از آند قابل توجه است .اين شرايط بیانگر

0

Normalize distance from Anode

افزايش جريان در نمونه حاوی محلول کاتولیت اسیدی

Fig. 7. The change in soil pH and EC profiles by different
catholytes after electrokinetic testing.

نسبت به آب مقطر بوده که در نتیجه آن بازده استخراج

بر اساس نتايج شکل  ، 0در واقع ابتدا با افزودن اسید به

بهبود نشان میدهد (شکل .)6

مخزن کاتد و به دلیل انحالل بخشی از رسوب تشکیل شده

از طرفی ،انتظار می رود بخشی از بهبود بازده الکتروکینتیک

در قطعات مجاور اين قسمت ،تحرک و جابه جايی يونها

در حضور محلول کاتولیت اسیدی ،ناشی از تغییر ساختار

افزايش ] [90 ،5و در نتیجه جبهه اسیدی اطراف آند به طور

خاک و کاهش ظرفیت نگهداشت سطوح رسی در اثر کاهش

قابل مالحظه ای به داخل توده خاک نفوذ کرده است .در اين

pH

محیط باشد .زيرا ،بر اساس نتايج مطالعات موجود ]،20

شرايط هدايت الکتريکی به دلیل افزايش غلظت يون  H+به

 40و  ، [41اندرکنش ذرات رسی با يون

ويژه در قطعات مجاور آند افزايش چشمگیری داشته که اين

آرايش مجتمع در آنها  ،کاهش جذب فلز سنگین و تغییر

نتیجه با پژوهشهای قبل همپوشانی بسیار مناسبی دارد ]،22

رفتار خاک خواهد شد .بنابراين با هدف تحلیل دقیق تر

 29و  .[99به شکلی که مطالعه المیرا و همکارانش بیانگر

نتايج ،ويژگیهای ريزساختاری اين سری از نمونهها پس از
235

H+

سبب ايجاد

تاثیر مشخصات مايع منفذی و زمانبر کارآيی روش الکتروکینتیک ...
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انجام آزمايش الکتروکینتیک مورد بررسی و نتايج آن در

طیف های اشعه ايکس در شکل  8بیانگر کاهش مقدار پیک
اصلی کائولینیت

شکلهای  8و  3ارائه شد.

کاتولیت اسید نیتريک نسبت به حالت استفاده از آب مقطر

شکل ( )8طیفهای اشعه ايکس کائولینیت آلوده به سرب الف) با محلول
کاتولیت آب مقطر ،ب) با محلول کاتولیت
ج) با محلول کاتولیت

تشکیل ساختار مجتمع در آنها است .زيرا با چسبیدن ذرات

1 M HNO3

1.67 Å Q

1.82 Å Q

1.98 Å Q

2.46 Å Q
2.28 Å Q

4.28 Å Q

7000

پیک کاهش خواهد يافت ] . [2از طرفی ،با ايجاد ساختار

6000

مجتمع در نمونه های با محلول کاتولیت اسیدی ،به دلیل

4000
3000

60

52

44

36

)Intensity (cps

20

12

8000

به يکديگر مقدار بازتابش اشعه کمتر شده و درنتیجه شدت

5000

28

است .اين کاهش پیک مويد کاهش سطوح فعال رسی و

0.1 M HNO3

7.13 Å K

3.56 Å K
3.34 Å Q

K: Kaolinite, Q: Quartz.

کاهش تماس سطوح رسی با آالينده ،قابلیت جذب و
نگهداشت خاک کاهش ] 42 ،40 ،10و  [49و در نتیجه میزان
رفع آلودگی از آنها (شکل  ) 6بیشتر شده است.

2000

عالوه بر طیف های اشعه ايکس ،در تصاوير

1000

نیز به وضوح تغییر آرايش سطوح رسی و تشکیل ساختار

0

مجتمع در اثر نفوذ بیشتر جبهه اسیدی اطراف آند به داخل

4

SEM

شکل 3

توده خاک ناشی از تحريک محلول کاتولیت مشاهده می-

)2θ (degree

;Fig. 8. XRD patterns of Pb-contaminated kaolinite
(a) with distilled water, (b) with 0.1 M HNO3 catholyte
solution, (c) with 1 M HNO3 catholyte solution.

شود .با ايجاد ساختار مجتمع عالوه بر انتظار کاهش قابلیت
جذب و نگهداشت فلزات سنگین به وسیلهی خاک،

شکل ( )3تصاوير میکروسکوپ الکترونی کائولینیت آلوده به سرب
الف) با محلول کاتولیت آب مقطر ،ب) با محلول کاتولیت

(Å

 )d001=7.13در نمونه های با محلول

نفوذ پذيری مصالح نیز زياد شده که تاثیر به سزايی در

1 M HNO3

افزايش میزان رفع آلودگی از خاک به روش الکتروکینتیک
دارد ] 11 ،1و  . [92زيرا با نزديک شدن ذرات به يکديگر و
ايجاد ساختار مجتمع ،مسیرهای در دسترس برای حرکت
سیال و برقراری میدان الکتريکی (هدايت الکترواسمزی)
افزايش ي افته که درنتیجه آن قابلیت استخراج آالينده بر
اساس نتايج شکل  6افزايش میيابد .شايان گفتن است نتايج
ساير مطالعات ازجمله روسستالتو و همکارانش ]،[1
بوالکرادچ و همکارانش ] ،[0لی و همکارانش ] ،[8چنگ و
همکارانش ] ،[22اُدسن و همکارانش ] ،[25زاو و همکارانش
] ، [29المیرا و همکارانش ] ،[26و کیم و همکارانش ] ،[95نیز
تاثیر استفاده از مواد افزودنی به ويژه محلول کاتولیت اسیدی
بر افزايش بازده استخراج آالينده از خاک را تايید می نمايند.
ولی در بسیاری از اين پژوهشها  ،ساز و کار تغییرات فرآيند
رفع آلودگی و علت شدت بخشی صورت گرفته به طور دقیق
بررسی نشده است .به شکلی که در اين پژوهش عالوه بر

;Fig. 9. SEM micrographs of Pb-contaminated kaolinite
(a) with distilled water, (b) with 1 M HNO3 catholyte solution.

آزمايش الکتروکینتیک ،با انجام آزمايش های مختلف
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شیمیايی (شکل  ) 0و ريزساختاری (شکلهای  8و  )3علت

تشکیل ساختار مجتمع و کاهش فعالیت سطوح رسی است.

تغییر بازده استخراج بر حسب مشخصات محلول کاتولیت،

نتايج ساير پژوهشگران ] 42 ،20و  [49نیز تاثیر افزايش

کامالً تحلیل شد.

غلظت آالينده بر مشخصات ريزساختاری و تشکیل آرايش

در ادامه اين پژوهش عالوه بر بررسی اثر نوع آالينده ،تاثیر

مجتمع را تايید میکند .به شکلی که در اين شرايط به دلیل

تغییر غلطت آلودگی نیز بر فرآيند اصالح الکتروکینتیک

تماس کمتر آالينده با ذرات خاک و همچنین امکان افزايش

مورد ارزيابی قرار گرفت .نتايج ارائه شده در شکل  10نشان

مسیرهای در دسترس برای عبور جريان آلودگی از درون

میدهد در زمان های محدود آزمايش ،بازده استخراج آلودگی

توده خاک ،بازده پاکسازی به مراتب بیشتر خواهد بود.

با افزايش غلظت آلودگی بیشتر شده اگرچه با گذشت زمان،

اگرچه نتايج شکل  10نشان می دهد در اين نمونه ها نیز با

تقريباً روند نتايج بدست آمده يکسان است .در واقع با

گذشت زمان و کاهش تدريجی غلظت فلز سنگین ،بازده

استناد به نتايج مطالعات موجود ] 90 ،20و  ،[96علت

استخراج تقريباً مشابه نمونه های حاوی غلظت کم آلودگی

افزايش اولیه میزان استخراج در نمونه های با غلظت بیشتر

می شود .علت اين رفتار را می توان ناشی از شکلگیری

آالينده را میتوان ناشی از حضور زيادتر ترکیب آزاد فلز

آرايش جديد ذرات و به عبارتی پراکندگی مجدد ساختار با

سنگین در آنها ارزيابی کرد .در اين شرايط فلز سنگین به

توجه به کاهش غلظت مايع منفذی مجاور خاک ارزيابی

راحتی تحت اثر میدان الکتريکی مهاجرت کرده و در نتیجه

کرد.

فرآيند پاکسازی خاک به سرعت رخ میدهد .اين رفتار با

شکل ( )11تاثیر غلظت اولیه آالينده بر بازده میزان استخراج آلودگی از

نتايج شکل  4هماهنگی کامل داشته به شکلی که در اين

خاک حاوی فلز سنگین روی به روش الکتروکینتیک

شکل مشاهده میشود در غلظت های بیش از  20سانتیمول

1.4
Kaolinite + 20 cmol/kg Zn, after 6 days
Kaolinite + 40 cmol/kg Zn, after 6 days
Kaolinite + 20 cmol/kg Zn, after 48 days
Kaolinite + 40 cmol/kg Zn, after 48 days

بر کیلوگرم ،بخش زيادی از آلودگی در خاک به صورت

1.2

به راحتی از درون توده خاک حرکت و به سمت قطب کاتد

0.8

مهاجرت می کنند .به عبارت ديگر در غلظتهای کم ،قسمت

0.6

عمده آلودگی به وسیلهی نیروهای الکترواستاتیکی به سطوح

0.4

رسی متصل و برای استخراج آنها انرژی بیشتری الزم است.

0.2

به طوری که با گذشت زمان و استخراج اولیه ترکیب آزاد

0
1

فلز سنگین ،اين سازوکار در نمونه های حاوی غلظت زياد

Normalize distance from Anode

نمونه های حاوی غلظت کم آلودگی انجام میشود.
بر اساس نتايج آنالیزهای

از طرفی  ،با درنظر گرفتن نتايج شکلهای  2و  10میتوان

در شکل  ، 11علت افزايش

گفت فرآينده اصالح الکتروکینتیک خاکهای آلوده به

بازده اصالح الکتروکینتیک در نمونه های با غلظت زياد

ترکیبات فلزات سنگین پس از گذشت مدت زمانی معین

آلودگی را به تفاوت ريزساختار خاک در اثر تغییر غلظت

(تابعی از نوع و غلظت آالينده) به حداقل ممکن رسیده و

آالينده نیز می توان نسبت داد .زيرا ،نتايج شکل  11نشان

انجام آزمايش در زمان های بیشتر از آن فقط باعث اتالف

میدهد در شرايط يکسان کانی ساخت و فقط با افزايش
غلظت فلز سنگین ،مقدار پیک اصلی کائولینیت (

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Fig. 10. Effect of initial Zn concentration on the efficiency of
soil electrokinetic remediation.

آالينده نیز حاکم شده و لذا فرآيند پاکسازی به کندی و شبیه
XRD

C/C0

جذب نشده باقی مانده و درنتیجه با اعمال جريان الکتريسیته

1

انرژی خواهد شد .بر اين اساس و با توجه به نتايج ارائه

d001=7.13

شده در شکل  ،6درصورت نیاز به پاکسازی بیشتر خاک،

 )Åکاهش ياف ته که بر اساس تئوری اليه دوگانه ،علت آن
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استفاده از محلول کاتولیت اسیدی با غلظت مناسب ،روشی

ذرات در کنار يکديگر نقش حائز اهمیتی در فرآيند پااليش

موثر برای افزايش هدايت الکترواسمزی و بهبود راندمان

خاکهای ريزدانه به روش الکتروکینتیک دارد .تشکیل ساختار

استخراج آلودگی از خاک حاوی ترکیبات فلز سنگین است.

مجتمع ضمن کاهش نگهداشت آالينده به وسیلهی سطوح
رسی ،باعث افزايش مسیرهای در دسترس جريان و بیشتر

شکل ( )11تاثیر مشخصات سیال منفذی بر خصوصیات ريزساختاری خاک

شدن هدايت الکترواسمزی شده که در نهايت سبب تشديد

رس کائولینیت

بازده استخراج آلودگی خواهد شد.

3000

 -کارآيی روش الکتروکینیتک وابسته به زمان انجام آزمايش

7.13 Å

است .نتايج مطالعه حاضر نشان داد رفع آلودگی به ويژه در
قطعات نزديک به آند ابتدا با گذشت زمان ،به شدت (حدود 2

Kaolinite+ distilled water

)Intensity (cps

2000

برابر) بهبود يافته اگرچه افزايش زمان خصوصاً در نمونههای
با غلظت زياد فلز روی تاثیر محدودی (کمتر از  )%10بر میزان
پااليش خاک دارد .اين يافته بیانگر وجود يک زمان بهینه برای

1000
Kaolinite+ 20 cmol/kg Zn

اصالح الکتروکینتیک متناسب با نوع و غلظت آالينده بوده به

Kaolinite+ 40 cmol/kg Zn

طوری که انجام آزمايش در زمانهای بیشتر از آن عمالً باعث
اتالف انرژی خواهد شد.

0
16

20

12

8

 -مشاهده شد کاهش  pHسیستم خاک-الکترولیت ،از طريق

)2θ (degree

Fig. 11. Effect of pore fluid characteristics on the
microstructural performance of kaolinite.

افزايش تحرکپذيری فلز سنگین و تغییر ريزساختار خاک،
قابلیت مهاجرت آلودگی از محیط را افزايش میدهد .بر اساس

-4نتیجهگیری 

نتايج به دست آمده ،تقويت جبهه اسیدی محیط پیرامون کاتد با
H+

 -مجموع نتايج آزمايشهای بزرگساختاری و ريزساختاری

توسعه فرآيند الکترولیز و کمک به افزايش غلظت يون

اين پژوهش مويد آنست که پاسخ خاک آلوده حاوی فلز

درون توده خاک ،روش موثری برای شدتبخشی راندمان

سنگین به اصالح الکتروکینتیک تابعی از مشخصات آلودگی

اصالح الکتروکینتیک (استخراج بیشتر آلودگی در زمان کمتر)

بوده و با کاهش اندرکنش خاک و آالينده ،میزان پااليش افزايش

خاکهای ريزدانه حاوی فلزات سنگین میباشد .به شکلی که

میيابد .به طوری که در شرايط يکسان آزمايش به ويژه در

در حضور محلول کاتولیت يک موالر اسید نیتريک نسبت به

زمانهای کم ،بازده استخراج از نمونه حاوی سرب به دلیل

آب مقطر ،بازده استخراج نزديک به %40افزايش نشان میدهد.

تمايل بیشتر اين فلز به جذب سطحی و تشکیل رسوب ،تقريباً

-5منابع

 00درصد نمونه آلوده به روی اندازهگیری شد .عالوه بر نوع
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Abstract:
The electrokinetic (EK) approach is one of the popular choices for the extraction of inorganic contaminants
(e.g. heavy metals) from a soil matrix. On the other hand, many factors can affect the performance of EK
contaminant remediation. Therefore, in the present study a series of macro and micro level tests including
electrokinetic experiments, pH and electrical conductivity (EC), adsorption and desorption, X-ray diffraction
(XRD) and scanning electron microscope (SEM) analyses were performed to investigate the effects of time
and pore fluid characteristics on the efficiency of EK remediation. For this purpose, the kaolinite clay was
separately infected with different solutions containing zinc nitrate and lead nitrate in concentrations of 20
and 40 cmol/kg and then electrokinetic experiments on a laboratory scale were conducted at 2 V/cm voltage
gradient in time periods of 3, 6, 12, 24 and 48 days. Nitric acid was also used as a catholyte solution to
enhance the soil remediation process. The results obtained show that the soil response to the EK remediation
is a function of the contaminant characteristics, the pH of soil-electrolyte system and the time of testing. In
EK contaminant remediation from a soil matrix, it is significant to pay particular attention to the effect of the
concentration and type of contaminant on the applicability and efficiency of this method. The results reveal
that under the same conditions, especially in the low times, extraction efficiency from samples containing
lead was measured approximately 70 percent of the samples containing zinc. This is because the lead tends
to more adsorbe on the clay surface and has a greater tendency to form precipitate. In addition to the type of
contaminants, it was found that the increase in concentration of contaminants in the soil through a series of
physical-chemical reactions accelerates clean up capabilities, particularly in the initial time period of the EK
experiments. Catholyte conditioning with acidic solution enhanced the removal of heavy metals, which is
mainly due to microstructural changes and an increase in the mobility of pollutants. In fact, based on the Xray diffraction and scanning electron microscope analyses, the microstructural characteristics and the
arrangement of the clay particles have an important role in the process of electrokinetic soil remediation. The
formation of flocculated structure decreases the retention capacity of the clay particles and also increases the
flow path, which enhance the efficiency of pollutant extraction. It was found that the soil remediation,
especially in the parts close to the anode, greatly enhanced with increase the time of EK test; however, the
further increase in time had a limited impact on results, especially in the samples containing high
concentrations of zinc. This indicates that there is an optimum time in the process of cleaning up heavy
metals from the soil by EK method, which depends on the type and concentration of contaminant.
Moreover, it was seen that the extent of contaminant removal from anode side towards the cathode side is
considerable when catholyte conditioning with acidic solution is used. In other words, reducing the pH of
soil-electrolyte system has a significant impact in increasing the efficiency of pollutant extraction.
Keywords: Electrokinetic, Heavy metals, Pore fluid characteristics, Time, Microstructure.
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