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استفاده از يک راکتور  با شهري اروميه فاضالب ةيتصفدر  يکيروش انعقاد الکتر ييکارا يبررس
  با جريان برگشتي يا لولهالکتروشيميايي 

 
 *٢يديز سيکامب و ١نا کرامتيس

  
  

  چکيده
  

 يبه بررس پژوهشگران رياخ يها . در سالشود يم انسان يبرا فراواني فاضالب، سبب بروز مشکالت آنآب و به تبع  يآلودگ
با دارا بودن  يکيانعقاد الکتر نديفرا ،انيم نياند که در ا پرداخته يشهر يها فاضالباز  ها ندهيآالحذف  يمختلف برا يها روش
 يبازدهارزيابي  ،. هدف از اين مطالعههاست روش نيتر و مطلوب نيدترياز جد يکي ،لجن کم ديمناسب حذف و تول ةبازد

. اين مطالعه در استه کمک فرايند انعقاد الکتريکي اروميه ب ةخان هيتصفاز فاضالب  کليفرم يو باکترCOD  ، BOD5حذف
شهري اروميه  ةخان هيتصف. محل ورودي شدانجام  يان برگشتيبا جر يا لوله ييايميک راکتور الکتروشيدر  مقياس آزمايشگاهي

آمپر بر  ٠٣٦/٧ انيجر ةتيدانس، قهيدق ٤٠ نهايي تصفيه در مدت زمان الکتروليز ةبرداري انتخاب شد. شرايط بهين براي نمونه
قه يتر بر دقيل ٩٤/١ شدت جريان سيال ورودي و متر يمنس بر سانتيز کرويم ۱۴۷۷  محلول تي، هدا٨/٧برابر  pH، مترمربع

با  % بود که کامال١٠٠ًو باکتري کليفرم % ٩٤حدود  BOD5، %٩٣حدود  COD حذف يبازدهبدست آمد. در اين شرايط، 
 ةينشان داد که تصف ،نديلجن حاصل از فرآ ينوکروسکوپ الکترير ميتصاو استانداردهاي زيست محيطي سازگاري دارد.

 ها ندهيآال يجذب سطح ياز وجود خلل و فرج الزم برا يحاک BETز يآنالج حاصل از ينتا انجام شد و ز تواماًيپساب ن يکيولوژيب
  .استد شده يبه سطح لجن تول

  
  .اروميه يفاضالب شهر فرم،يو کل COD ،BOD5حذف  ،يکيانعقاد الکتر: ي كليديها واژه
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 ... استفاده از يک راکتور با شهري اروميه فاضالب ةتصفيبررسي کارايي روش انعقاد الکتريکي در                                                            ٢

  مقدمه
مختلف  يها ندهيآالاز  يمخلوط يحاو يشهر يها فاضالب

ر، يناپذ بيست تخريز ياز جمله جامدات معلق، مواد آل
ند، ن هستي، فلزات سنگينفت يواد آلها، م سميکروارگانيم

ست يعت سبب مشکالت زيم آن به طبيه مستقيخلکه ت
 ةيتصف يبه طور معمول، برا .شود يم فراواني يطيمح

هاي چون فرايند يمختلف يها توان از روش ها مي فاضالب
 ،يانعقاد شميايي، جذب سطح ،يو شيمياي فيزيکي

هاي اکسيداسيون پيشرفته، فرايند الترافيلتراسيون،
  (EC١)يکيو انعقاد الکتر يستيب زي، تخربيولوژيکي
با دارا  يکياما در اين ميان فرايند انعقاد الکتر ؛دکراستفاده 

بودن بازدهي مناسب حذف، توليد لجن کم و کاربرد 
 ستها ترين روش يکي از جديدترين و مطلوب ،گسترده

؛ ٢٠١٥، اري يو مهد يديس؛ ٢٠١٤، ايربودنو ف يديس(
، )٢٠١٨( و همکاران ياالزوز ).٢٠١٥، يعت پناهيشر

ترا در مراکش به روش يفاضالب شهر کن ةيتصف ةدربار
. کردندوسته مطالعه يک رآکتور ناپيدر  يکيانعقاد الکتر

 نديثر بر فرآؤم يپارامترها يساز نهيبهج حاصل از ينتا
درصد  ٩٠توان حدود  ين روش مينشان داد به کمک ا

COD .٢٠١٨، و همکاران ي(االزوز فاضالب را کاهش داد .(
 يقيحق ةک نمونيپساب  ةيتصف) ٢٠١٨(اووز و اوقوتورن ي

 يکمک الکترودهاه ب يکيرا به روش انعقاد الکتر يصنعت
 ييش کارايافزا يبران پژوهش يدند. در اکر يبررس يآهن

ج نشان يد. نتاشدروژن استفاده يدهيروش از محلول پراکس
وجود  CODدرصد  ٩٢نه امکان حذف يبه تيوضعداد در 
يک راکتور انعقاد الکتريکي، ). ٢٠١٨اووز و اقوتورن، يدارد (

 يلتواند از يک پ ترين شکل خود، مي در ساده
 .شودد ساخته با يک آند و يک کات ييايميشالکترو
صه براي به طور خال يالکترود يها واکنش ترين مهم

، يدين و سيخوشب( به شکل زير است الکترود آهني
  :)۲۰۱۴، يو ناصر يفرج؛ ٢٠١٧

)١(  ( )                               آند   (  )

)٢(  (  )   ( )  ( )  ( ) (  )  
)٣(  (  )   ( )                              دکات 

)٤(  ( )  ( )  ( ) ( )  ( )                      واکنش کلی    

                                                 
1- Electrocoagulation 

 Fe(OH)3 صورت بهتشکيل شده در محلول آبي 
هاي پساب  آلودگيتواند  که مي استسوسپانسيون ژالتيني 

جاذب  ةوسيله کمپلکس کردن يا ب ةرا به وسيل
 ،شود يمبه پديده انعقاد  الکترواستاتيکي که در ادامه منجر

اين  هدف از. )٢٠١١(کاتال و پهلوانزاده،  حذف کند
شهر  ةخان هيتصففاضالب ورودي  آن است که پژوهش

با  يا لولهاروميه را با استفاده از يک راکتور الکتروشيميايي 
جريان برگشتي و به روش انعقاد الکتريکي تصفيه نموده و 

 نديفرا يساز نهيهاي تعيين کيفيت آب را در به شاخص
ثر بر فرايند از جمله ؤهاي مو پارامتر ميکنارزيابي  هيتصف
، pHالکتريکي، مدت زمان برقراري جريان،  انيجرةتيدانس

   .شودسازي  بهينه دبي جريان و فيمقدار الکتروليت مصر
  

  ها مواد و روش
 پژوهشن يدر امورد استفاده  ييايميرآکتور الکتروش

راکتور از يک لوله  کاتدي ةبدند. ش يطراح ۱مطابق شکل 
 ۱۲و  متر يسانت ۶۴/۱۱متر و قطر  سانتي ۳۵آهني به طول 

متر و  سانتي ۹۶/۰آند به  قطر  عنوان به آهني ةعدد ميل
قطعه الکترود  ۱۲متر ساخته شده است.  سانتي ۳۵طول 

 صورت بهاز يکديگر  cm  ۵/۱ةآندي داخل راکتور به فاصل
اند تا از اتصال موازي داخل عايق تفلوني قرار داده شده

و روش  ها تست ةهمد. شوکاتد و آندها به هم جلوگيري 
ها از کتاب استاندارد متد ازمايشگاه آب و  ساخت محلول

 يريگ اندازه شهري اروميه گرفته شد. ةخان هيتصففاضالب 
 Portableتگاه دس با pHو  EC ،DOدما،  يپارامترها

Multi-Parameter Meter  مارکHach  مدلMM156 ،
 Portable Turbidimeterکدورت با دستگاه  يريگ اندازه

با دستگاه  COD يريگ ، اندازهQ2100مدل  Hachمارک 
COD reactor  مارکWTW  مدلCR 3200  وBOD5  با

مدل  WTWمارک  BOD measurement systemدستگاه 
OxiTop IS12  کروسکوپ ير ميتصاو ه است.شدانجام

 MVمدل  Cam Scanمارک  SEMدستگاه  با يالکترون

-Brunauer دستگاه  با BETز يو آنالگرفته شده  2300

Emmett-Teller  مارکBelsorp mini 2  ه استشدانجام .
ام صبح انج ۱۱س ساعت أشغالگير و رآگيري بعد از  نمونه
هاي آلودگي در  ه شاخصهمدر آن ساعت غلظت  رايز ؛شد

در ديگر ها  بيشترين مقدار خود بود و تغيير رنج آالينده
افزايش  ةدر صورت مشاهد ها چندان محسوس نبود.روز

هاي آلودگي نسبت به ديگر روزها  شاخص زانيماتفاقي 



                      ٣  

فاضالب ورودي 
فاضالب شهري 
خروجي فاضالب، تهيه و تدوين شده 
ST

  گير

COD 

انجام 
هيدروکسيدي 

در  
آکبال و 
ها در شروع آناليز تا 
تا زماني که بعد 
COD 
افزايش زمان الکتروليز تا 
۷۹ ٪

و با شرايط ذکر 

COD 

دقيقه (مدت زمان 
اعمال شد. 
قابل مشاهده است که از دانسيتة 
۳۸۲/۹ 

                      

 

فاضالب ورودي 
فاضالب شهري 
خروجي فاضالب، تهيه و تدوين شده 

-ST(کد  ايران

گير شغالآمشخصات ورودي فاضالب اروميه بعد از 
  مشخصات

  اي روشن
۴۶۵  
٢٩٣  

۱۴۷۷  
۸۸/۰  
۵۰۰  
۳۲۰  
۳۹۰  

۱۷۰۰۰۰۰ 

CODحذف 

min ۱۰۰  انجام
هيدروکسيدي 

 ؛يابد هاي الکترودي افزايش مي
آکبال و ( ابدي

ها در شروع آناليز تا 
تا زماني که بعد 

CODحذف  

افزايش زمان الکتروليز تا 
COD  ۹۲/۷۹تا

و با شرايط ذکر 

CODبررسي اثر دانسيتة جريان روي راندمان حذف 

دقيقه (مدت زمان 
اعمال شد.  ۱۵

قابل مشاهده است که از دانسيتة 
A/m ۳۸۲

                                      

فاضالب ورودي در اين بررسي براي ارزيابي آلودگي 
فاضالب شهري خانة  خانه و آب خروجي تصفيه

خروجي فاضالب، تهيه و تدوين شده 
ايران زيست

  

مشخصات ورودي فاضالب اروميه بعد از 
مشخصات

اي روشن قهوه
NTU۴۶۵

K ٢/٢٩٣
۸/۷  

s/cmϻ ۱۴۷۷
mg/L  ۸۸
mg/L ۵۰۰
mg/L ۳۲۰
mg/L ۳۹۰

(MPN/100۱۷۰۰۰۰۰

حذف  يبازدهبررسي اثر زمان الکتروليز روي 

minبراي بررسي اثر زمان، آزمايش طي مدت 

هيدروکسيدي هاي  ها و لخته
هاي الکترودي افزايش مي

ي يمحذف نيز افزايش 
ها در شروع آناليز تا  . ميزان حذف آالينده

تا زماني که بعد  شدبا شيب بسيار تندي انجام 
 راندمانتغيير محسوسي در 

افزايش زمان الکتروليز تا 
CODحذف  

و با شرايط ذکر  ۴۰در دقيقه 
  ٪ مشاهده شد.

بررسي اثر دانسيتة جريان روي راندمان حذف 

دقيقه (مدت زمان  ۴۰بررسي اين پارامتر در طي مدت 
A/m ۶۳۷/۱۵

قابل مشاهده است که از دانسيتة 
A/m2تا دانسيتةجريان 

                                     

در اين بررسي براي ارزيابي آلودگي 
خانه و آب خروجي تصفيه

خروجي فاضالب، تهيه و تدوين شده 
زيست محيطسازمان حفاظت 

  در نظر گرفته شده است.
  

مشخصات ورودي فاضالب اروميه بعد از 

(MPN/100CC)

بررسي اثر زمان الکتروليز روي 

براي بررسي اثر زمان، آزمايش طي مدت 
ها و لخته با گذشت زمان غلظت يون

هاي الکترودي افزايش مي
حذف نيز افزايش 

. ميزان حذف آالينده
با شيب بسيار تندي انجام 

تغيير محسوسي در 
افزايش زمان الکتروليز تا  ۲ شکل مشاهده نشد. با توجه به

 راندمانباعث افزايش 
BOD  در دقيقه
٪ مشاهده شد.۸۶

بررسي اثر دانسيتة جريان روي راندمان حذف 

بررسي اين پارامتر در طي مدت 
A/m2تا  ۱۲۷/۳

قابل مشاهده است که از دانسيتة 
تا دانسيتةجريان  

                    

در اين بررسي براي ارزيابي آلودگي 
خانه و آب خروجي تصفيه

خروجي فاضالب، تهيه و تدوين شده  استاندارد
سازمان حفاظت 

در نظر گرفته شده است.

مشخصات ورودي فاضالب اروميه بعد از 
  پارامتر
  رنگ

  کدورت
  دما
pH 
EC  
DO  

COD  
BOD 
TSS  

 کليفرم مدفوعي

  نتايج و بحث
بررسي اثر زمان الکتروليز روي 

براي بررسي اثر زمان، آزمايش طي مدت 
با گذشت زمان غلظت يون

هاي الکترودي افزايش مي ه از واکنش
حذف نيز افزايش  يبازدهنتيجه ميزان 
. ميزان حذف آالينده)٢٠١١

با شيب بسيار تندي انجام 
تغيير محسوسي در  ۴۰

مشاهده نشد. با توجه به
باعث افزايش 

BOD5حذف  راندمان

۵۲/۸۶برابر  ،

بررسي اثر دانسيتة جريان روي راندمان حذف 

بررسي اين پارامتر در طي مدت 
A/m2 ۱۲۷بهينه) در بازة 

قابل مشاهده است که از دانسيتة  ۳با تأمل بر شکل 
A/m ۱۲۷/۳ 

                                      

در اين بررسي براي ارزيابي آلودگي 
خانه و آب خروجي تصفيه تصفيه
استاندارد اروميه،

سازمان حفاظت توسط 
در نظر گرفته شده است. )04/00

مشخصات ورودي فاضالب اروميه بعد از  -۱جدول 
پارامتر
رنگ

کدورت
دما
pH

EC

DO

COD

BOD5

TSS

کليفرم مدفوعي
  

نتايج و بحث
بررسي اثر زمان الکتروليز روي 

  BOD5و 
براي بررسي اثر زمان، آزمايش طي مدت 

با گذشت زمان غلظت يون و
ه از واکنششد حاصل

نتيجه ميزان 
٢٠١١کوپر، 
با شيب بسيار تندي انجام  ۱۰ ةدقيق
min ۴۰از 

مشاهده نشد. با توجه به
باعث افزايش  ۴۰دقيقه 

راندمانشد. 
،شده در باال

  
بررسي اثر دانسيتة جريان روي راندمان حذف 

  BOD5و 
بررسي اين پارامتر در طي مدت 

بهينه) در بازة 
با تأمل بر شکل 

 A/m2جريان

١٣٩٩               

شد. 
 ) با
۳ 
کتريکي 
از محلول آب و سديم کلريد 
همچنين 
افزايش 

هاي الکتروشيميايي فاضالب تصفيه 
پس از هر 
بار آزمايش براي تميزکاري داخل راکتور و زدايش 
دقيقه 
در 
تصفيه شده فاضالب 
آناليز کدورت و شمارش باکتري 
مشخصات 

در اين بررسي براي ارزيابي آلودگي 
تصفيه
اروميه،

توسط 
04/00

  
نتايج و بحث

بررسي اثر زمان الکتروليز روي 
و 

براي بررسي اثر زمان، آزمايش طي مدت 
و

حاصل
نتيجه ميزان 

کوپر، 
دقيق
از 

مشاهده نشد. با توجه به
دقيقه 

شد. 
شده در باال

  
بررسي اثر دانسيتة جريان روي راندمان حذف 

و 
بررسي اين پارامتر در طي مدت 

بهينه) در بازة 
با تأمل بر شکل 

جريان

١٣٩٩بهار / ٣٦

شد.  يمسازي 
) باK۲۹۸ها درون محفظه راکتور در دماي اتاق (

L  ۵/۳با گنجايش حجمي معادل
کتريکي هدايت ال

از محلول آب و سديم کلريد 
همچنين و الکتروليت حامل استفاده 

افزايش  موالر براي کاهش و

  

  
 نماي نزديک از سيستم انعقاد الکتريکي

با  يا لوله يي

هاي الکتروشيميايي فاضالب تصفيه 
پس از هر  .

بار آزمايش براي تميزکاري داخل راکتور و زدايش 
دقيقه  ۵هاي اکسيدي از سطح آند، داخل آن به مدت 
در  ه شد.شو داد

تصفيه شده فاضالب 
آناليز کدورت و شمارش باکتري 

مشخصات  ۱
  اروميه آورده شده است.
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نماي نزديک از سيستم انعقاد الکتريکي
ييايميرآکتور الکتروش

  ي

هاي الکتروشيميايي فاضالب تصفيه 
.شد يابيز ارز
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اروميه آورده شده است.
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وسيله آب شهري رقيق
ها درون محفظه راکتور در دماي اتاق (

با گنجايش حجمي معادل 
براي افزايش و کاهش دادن 

از محلول آب و سديم کلريد  فاضالب مورد آناليز
الکتروليت حامل استفاده 

NaOH ۱ موالر براي کاهش و
  ونه فاضالب تزريق شد.

نماي نزديک از سيستم انعقاد الکتريکي
رآکتور الکتروش ي
يان برگشتيجر
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کلي، نمون ة
آناليز کدورت و شمارش باکتري  

در جدول  .قرار گرفت
اروميه آورده شده است. ةخان

ايران/ جلد  آب

وسيله آب شهري رقيقفاضالب به 
ها درون محفظه راکتور در دماي اتاق (

 دماي اوليه خود فاضالب
براي افزايش و کاهش دادن 

فاضالب مورد آناليز
الکتروليت حامل استفاده  عنوان
HCl  وNaOH

ونه فاضالب تزريق شد.

نماي نزديک از سيستم انعقاد الکتريکي (الف)
ياجزا (ب) ،ي

جر

هاي الکتروشيميايي فاضالب تصفيه  بعد از انجام واکنش
ه ترسيب لخته

بار آزمايش براي تميزکاري داخل راکتور و زدايش 
هاي اکسيدي از سطح آند، داخل آن به مدت 

با محلول اسيد کلريدريک
ةبهين تيوضع

 يبراخروجي از راکتور 
قرار گرفتکليفرم مورد ارزيابي 

خان هيتصفورودي فاضالب 

آب پژوهش مجله

فاضالب به  ةنمون
ها درون محفظه راکتور در دماي اتاق ( آزمايش

دماي اوليه خود فاضالب
براي افزايش و کاهش دادن  .شدانجام 
فاضالب مورد آناليز ةنمون

(NaCl) عنوان به
HClهاي  محلول

pH ونه فاضالب تزريق شد.درون نم

(الف) -۱شکل 
يآزمايشگاه

بعد از انجام واکنش
ترسيب لخته يبراشده 

بار آزمايش براي تميزکاري داخل راکتور و زدايش 
هاي اکسيدي از سطح آند، داخل آن به مدت  اليه

با محلول اسيد کلريدريک
وضعانتها نيز در 

خروجي از راکتور 
کليفرم مورد ارزيابي 

ورودي فاضالب 

مجله

نمون
آزمايش

دماي اوليه خود فاضالب
انجام 
نمون

(NaCl)

محلول
pH

  

  

  
بعد از انجام واکنش

شده 
بار آزمايش براي تميزکاري داخل راکتور و زدايش 

اليه
با محلول اسيد کلريدريک

انتها نيز در 
خروجي از راکتور 

کليفرم مورد ارزيابي 
ورودي فاضالب 



 ... استفاده از يک راکتور با شهري اروميه فاضالب ةتصفيبررسي کارايي روش انعقاد الکتريکي در                                                            ٤

بازدهي حذف رو به افزايش است؛ ولي از دانسيتة جريان 
A/m2 ۳۸۲/۹ با افزايش دانسيتة جريان ميزان  به بعد

آن  دليل بهماند و اين شايد  بازدهي حذف تقريباً ثابت مي
ها  هاي فاضالب به لخته است که در ميزان جذب آالينده

توان  مي ۳هاي شکل  محدوديت وجود دارد. طبق داده
عنوان دانسيتة جريان  را به A/m2 ۰۳۶/۷دانسيتة جريان 

٪ بود، در ۷۷که ميزان آن   CODبهينه در راندمان حذف
نظر گرفت. در بررسي پارامتر دانسيتة جريان بايد به اين 
مهم توجه داشت که نبايد دانسيتة جريان را از ميزان 
بهينة خود افزايش دهيم؛ چون اين امر موجب افزايش 

 شود. هزينة عملياتي سيستم مي
  

روي اثر زمان  BOD5و  CODحذف  يبازدهبررسي  - ۲ شکل
، µs/cm ۱۴۷۷ :يکيت الکتريهدا ، pH :۸/۷ الکتروليز در شرايط
  A/m2 ۳۸۲/۹: انيجر ةتيدانس

  

و  CODحذف  يبازدهنمودار شدت جريان بر حسب  -۳ شکل
BOD5  در شرايطpH :۸/۷دبي ، :L/min ۲۵/۶ت ي، هدا
 min ۴۰زمان الکتروليز:  و µs/cm ۱۴۷۷: يکيالکتر

  
  BOD5و  CODحذف  يبازدهروي  pHبررسي اثر 
از الکتروليز با  min ۴۰در مدت زمان  pHبررسي اثر 

اي  بهينه در گستره انيجر ةتيدانساز  A/m2 ۰۳۶/۷اعمال 

ي موجود در آب ها ندهيآال. کارايي حذف شدانجام   pHاز 
افزايش  pHو فاضالب در فرآيند انعقاد الکتريکي با افزايش 

و سپس در  استخنثي ثابت  ةو در محدود ابدي يم
هاي اسيدي  pH. در ابدي يمقليايي کاهش  ةمحدود

شوند و  خنثي مي +Hهاي  يونبا هاي هيدروکسيدي  يون
شکل  pHمقدار مناسبي از ترکيبات هيدروکسيدي در اين 

 ةهاي قليايي نيز گون pHگيرند و از طرفي در  نمي
و  شود يمحل  -OHزاد يون اهيدروکسيدي حاصل در م

؛ ۲۰۱۲، همکارانو  ياالجقادر به تشکيل لخته نيست (
 راندمان ۴ شکل). با بررسي ۲۰۱۱، همکارانو  ييشفا

قليايي از بيشترين  خنثي و نسبتاً ةدر محدود CODحذف 
مقدار خود برخوردار است. هر قدر به طرف محدوده قليايي 

کاسته  CODحذف  راندماناز ميزان  ،شويم نزديک مي
ي هيدروکسيد ها وني هاي باالتر pHزيرا در  ؛شود يم

(OH-)  شده و متناسب با اکسايش اين در آند اکسيد
 يبازدهبه علت کاهش غلظت هيدروکسيد آهن  ها يون

؛ ۲۰۱۱، همکارانوان و يواسود( شود يمنيز کمتر  حذف
 CODحذف  يبازده). ماکسيمم ۲۰۱۳ل، يخنده گار و آن

 است اوليه فاضالب pH ک بهيکه نزد ۷ حدود pHدر 
 راندماند. شبهينه انتخاب  pH عنوان به pH ۸/۷لذا  ؛)۸/۷(

٪ ۹۳/۸۵به مقدار   =۸/۷pH ةدر محدود BOD5 حذف
 ۱۰برابر   pHدر حالي که در محيط قليايي و در  ؛رسد مي
جايي که در  حدف خود رسيد. از آن راندمان٪ ۱۰۰به 

دخالت  گيري آن يک موجود زيستي در اندازه BOD5تست 
ها در محيط  رگانيسمکه ميکروا دارد و با توجه به اين
 BOD5بنابراين در تست  ؛کنند قليايي بهتر فعاليت مي

است؛ در محيط قليايي بيشتر  ها ندهيآالميزان هضم 
حذف بيشتري را نشان  راندمان BOD5بنابراين تست 

  دهد. مي
  

بررسي اثر هدايت الکتريکي محلول روي بازدهي 
  BOD5و  CODحذف 
 افزايش NaCl غلظت افزودن دليل به محلول هدايت وقتي
 ولتاژ ثابت و معين دانسيتة جريان يابد، براي اعمال يک مي
 الکتريکي انرژي بنابراين کمتري مورد نياز است؛ الزم

يافت (دوهاري و سيسوديا،  خواهد کاهش شده مصرف
عنوان الکتروليت اين  به NaClاز طرفي استفاده از  .)۲۰۱۴

کند که نه تنها رسانايي و هدايت  امکان را فراهم مي
توليد  دليل بهافزايش يابد، بلکه يک عامل اکسندة قوي 
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  ٥                                                                                                           ١٣٩٩بهار / ٣٦/ پياپي ١/ شماره ١٤ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 

OCl- هاي  از يونCl- تواند  نيز داشته باشيم که مي
هاي آلي موجود در پساب را اکسيد کند.  مولکول
 زايشاف با شود مي مشاهده ۵ در شکل که گونه همان

 افزايش با يابد؛ زيرا افزايش مي CODحذف  هدايت بازدهي
 مسئول که محلول در موجود هاي يون غلظت الکتروليت

 و يابد مي افزايش هستند، محلول داخل از جريان عبور
افزايش  محلول هدايت و کاهش محلول الکتريکي مقاومت
 حصول براي الزم ولتاژ آمدن پايين باعث نتيجه در يافته،
شود. با توجه به اينکه هدايت اوليه  مي معين جريان شدت

 µs/cmاست، با افزايش هدايت از  µs/cm۱۴۷۷ فاضالب 
٪ به ۷۷را از  CODبازدهي حذف  µs/cm ۲۰۰۰به  ۱۴۷۷
٪ افزايش داد که چندان محسوس نيست؛ در نتيجه ۲۵/۸۱
مناسب و مقرون به صرفه نبودن اضافه کردن  دليل به

عنوان هدايت بهينه  الکتروليت هدايت اوليه فاضالب به
در ميزان هدايت بهينه  BOD5انتخاب و بازدهي حذف 

٪ مشاهده شد و با اضافه کردن الکتروليت مقدار آن ۹۳/۸۵
  ٪ رسيد.۶۲/۸۸٪ به ۹۳/۸۵تغيير خاصي نکرد و از 

  
 روي سيال ورودي به راکتورشدت جريان  اثر بررسي
  BOD5و  CODحذف  بازدهي

شود با افزايش  مشاهده مي ۶گونه که از نتايج شکل  همان
سرعت جريان عبوري راندمان حذف آالينده از محلول به 

يابد؛ زيرا سرعت باالي جريان، زمان  کاهش مي  ECروش
کند؛ در  کمتري براي اقامت محلول درون راکتور فراهم مي

شود و بايد مدت زمان زيادي  حلول تصفيه نمينتيجه م
ها به آن اختصاص داد. وقتي سرعت  براي انجام واکنش

ها و  جريان آهسته است، زمان براي تشکيل منعقد کننده
ها افزايش و سرعت انعقاد و در نتيجه  واکنش با آالينده

). در ۲۰۱۳يابد (آکانشا و همکاران،  حذف، افزايش مي
دقيقه ۴۸/۰و زمان ماند  L/min ۲۵/۶شدت جريان 
٪ است و رفته رفته با کاهش COD ۷۷راندمان حذف 

مقدار دبي و افزايش زمان اقامت درون راکتور راندمان 
 L/minاي که در شدت جريان  يابد؛ به گونه افزايش مي

رسد.  ٪ مي۹۲/۸۷% به ۷۷از  CODبازدهي حذف  ۹۷/۱
از  =۸/۷pHدقيقه از الکتروليز با  ۴۰پس در مدت زمان 

 A/m2 ۰۳۶/۷نمونه فاضالب با اعمال دانسيتة جريان 
دقيقه درون  ۵۴/۱با زمان اقامت  ۹۴/۱شدت جريان 

ها در  عنوان حالت بهينه انتخاب و بقية آزمايش راکتور به
  اين مقدار از شدت جريان انجام شد.

دهد که با افزايش شدت جريان  نشان مي ۶نتايج شکل 
يابد و  کاهش مي BOD5هي حذف سيال درون راکتور بازد

گونه که گفته شد دليل آن کاهش زمان اقامت  همان
  محلول درون راکتور است.

  
در  pHبر حسب  BOD5و  CODنمودار راندمان حذف  -۴شکل 

 ،min ۴۰، زمان الکتروليز: A/m2 ۰۳۶/۷: شرايط دانسيتة جريان
  L/min ۲۵/۶: ، دبيµs/cm ۱۴۷۷ هدايت الکتريکي:

  

  
بر حسب هدايت  BOD5و  CODنمودار راندمان حذف  -۵شکل 

، A/m2 ۰۳۶/۷: الکتريکي محلول در شرايط دانسيتة جريان
 L/min ۲۵/۶: ، دبيmin ۴۰ ،pH :۸/۷زمان الکتروليز: 

 

  
 يدببر حسب  BOD5و  CODحذف  يبازدهنمودار  -۶ شکل

 : انيجر ةتيدانسسيال ورودي به راکتور در شرايط 

A/m2۰۳۶/۷ :زمان الکتروليز ،min ۴۰ ،pH :۸/۷، ت يهدا
  µs/cm ۱۴۷۷ :يکيالکتر
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... 

  

گرفته شده از لجن حاصل 

لجن توليد شده در فرايند انعقاد 

با توجه به اطالعات به دست آمده از اين آناليز مساحت 
m2 
به دست آمد. در اين آناليز مقدار حجم کل 
و همچنين ميزان 
  گزارش شد.

 يي
از  

. شرايط بهينه براي 
min 
 ت
 دبي ورودي

حذف 
% بود که 

... استفاده از يک راکتور

گرفته شده از لجن فاضالب 
گرفته شده از لجن حاصل 

لجن توليد شده در فرايند انعقاد 

با توجه به اطالعات به دست آمده از اين آناليز مساحت 
BET g/2سطح مؤثر لجن حاصل از فرايند، از آناليز 

به دست آمد. در اين آناليز مقدار حجم کل 
و همچنين ميزان 

گزارش شد. ۱۹

ييآهني کارا 
COD  وBOD5 

. شرايط بهينه براي 
minدر مدت زمان الکتروليز 

تيهدا ،۸/۷برابر 
دبي ورودي متر و

حذف  يبازده
% بود که ۱۰۰

استفاده از يک راکتور با

گرفته شده از لجن فاضالب 
گرفته شده از لجن حاصل  

  از الکتروليز آب معمولي

لجن توليد شده در فرايند انعقاد 

با توجه به اطالعات به دست آمده از اين آناليز مساحت 
سطح مؤثر لجن حاصل از فرايند، از آناليز 

به دست آمد. در اين آناليز مقدار حجم کل 
و همچنين ميزان  ۲۷۱۲۲۲/۰

nm ۲۳۳۱/۱۹

 يدهاالکترو
CODحذف 

. شرايط بهينه براي نداز خود نشان داد
در مدت زمان الکتروليز 

۷ ،pH  برابر
متر و يمنس بر سانت

بازده، تيوضعبه دست آمد. در اين 
۱۰۰% و باکتري کليفرم 

با شهري اروميه

گرفته شده از لجن فاضالب  SEMتصوير 
 SEMتصوير 

از الکتروليز آب معمولي

لجن توليد شده در فرايند انعقاد 

با توجه به اطالعات به دست آمده از اين آناليز مساحت 
سطح مؤثر لجن حاصل از فرايند، از آناليز 

به دست آمد. در اين آناليز مقدار حجم کل 
g/m3 ۲۷۱۲۲۲

nmهاي آن برابر 

الکترو پژوهش،هاي اين 
حذف  يبازدهدر کاهش 

از خود نشان داد
در مدت زمان الکتروليز  ها نده

A/m ۰۳۶/۷
منس بر سانتيکرو ز

به دست آمد. در اين 
% و باکتري کليفرم ۹۴

شهري اروميه فاضالب ة

تصوير  )الف - 
تصوير  )بو خروجي از راکتور 

از الکتروليز آب معمولي

لجن توليد شده در فرايند انعقاد  BETبررسي آناليز 
  

با توجه به اطالعات به دست آمده از اين آناليز مساحت 
سطح مؤثر لجن حاصل از فرايند، از آناليز 

به دست آمد. در اين آناليز مقدار حجم کل 
gخلل و فرج لجن برابر 

هاي آن برابر  حفره قطر

  گيري
هاي اين  مطابق با يافته
در کاهش  ي

از خود نشان دادنمونه فاضالب 
ندهيآالکاهش و حدف 

A/m2 انيجر ة

کرو زيم ۱۴۷۷
به دست آمد. در اين  ۱/

 ،%BOD5 ۹۴

ةتصفيبررسي کارايي روش انعقاد الکتريکي در 

- ۷شکل 
خروجي از راکتور 

  
بررسي آناليز 

  الکتريکي 
با توجه به اطالعات به دست آمده از اين آناليز مساحت 

سطح مؤثر لجن حاصل از فرايند، از آناليز 
به دست آمد. در اين آناليز مقدار حجم کل  ۴۰۷۳/۵۶

خلل و فرج لجن برابر 
قطر متوسط

  
گيري نتيجه

مطابق با يافته
يقابل توجه

نمونه فاضالب 
کاهش و حدف 

ةتيدانس، ۴۰
۱۴۷۷  محلول

L/min  ۹۴/

COD ۹۳ ،%

بررسي کارايي روش انعقاد الکتريکي در 

 ة

تودهاي کليفرم مدفوعي 
نهايي 
 نابارور
 توليدي
 ي
واکومار، 
گزارش 
ميزان کليفرم مدفوعي و اشرشياي گرماپاي 
١ 
به ميزان صفر کاهش يافت و 
خروجي از راکتور از لحاظ ميکروبي پاک گزارش 
در 
 ،

 ،

  اشرشياي گرماپاي
 

روبشي لجن حاصل 

شود، لجن توليد 
جذب 
تر است، 
هاي 
شود که اين 
تواند گواهي بر تصفية بيولوژيکي فاضالب در اين 

                                        
1

خروجي از راکتور 

  
بررسي آناليز 

الکتريکي 
با توجه به اطالعات به دست آمده از اين آناليز مساحت 

سطح مؤثر لجن حاصل از فرايند، از آناليز 
۴۰۷۳

خلل و فرج لجن برابر 
متوسط

  
نتيجه

مطابق با يافته
قابل توجه

نمونه فاضالب 
کاهش و حدف 

۴۰
محلول

 

COD

بررسي کارايي روش انعقاد الکتريکي در 

ةبهين تيوضع

تودهاي کليفرم مدفوعي 
نهايي  ةشرايط بهين

EC نابارور به
توليدي باکتري
يها وني غلظت
واکومار، يامام جمعه و س
گزارش  ۲ گونه که در جدول

ميزان کليفرم مدفوعي و اشرشياي گرماپاي 
MPN/100(١

به ميزان صفر کاهش يافت و 
خروجي از راکتور از لحاظ ميکروبي پاک گزارش 

در  همکاران
، همکارانئو و 

بررسي نتايج بازدهي حذف کليفرم مدفوعي در 
  :، هدايت الکتريکي

L/min ۹۴/۱ ،

اشرشياي گرماپاي
(MPN/100CC 
۱۴۰۰۰۰۰  
۰  

روبشي لجن حاصل 

شود، لجن توليد 
جذب  دليل به
تر است،  ها بزرگ

هاي  يکنواختي کمتري دارد و جذب برخي گونه
شود که اين 
تواند گواهي بر تصفية بيولوژيکي فاضالب در اين 

                                        
1- Most Probable Number (MPN)

بررسي کارايي روش انعقاد الکتريکي در                              

يوضعبررسي ميزان کليفرم مدفوعي در 

تودهاي کليفرم مدفوعي 
شرايط بهين و اشرشياکالي فاضالب شهري در

ECآزاد شده از فرآيند 

باکتري سلولي
غلظت به طورمستقيم

امام جمعه و س
گونه که در جدول

ميزان کليفرم مدفوعي و اشرشياي گرماپاي 
MPN/100CC(از ميزان 

به ميزان صفر کاهش يافت و 
خروجي از راکتور از لحاظ ميکروبي پاک گزارش 

همکاران و گاسمائو
ئو و گاسما(مطابقت دارد 

بررسي نتايج بازدهي حذف کليفرم مدفوعي در 
، هدايت الکتريکي۸/۷
L/min: ، دبي۵۲/۲

 ۰۳۶/۷  
  مقدار تائيدي

(MPN/100  
اشرشياي گرماپاي

CC)

۱۷۰۰۰۰۰  ۱۴۰۰۰۰۰
  

روبشي لجن حاصل  

شود، لجن توليد  مشاهده مي
بهشده از فرآيند تصفيه پس از خروج از راکتور 

ها بزرگ ها به سطح لخته
يکنواختي کمتري دارد و جذب برخي گونه

شود که اين  ها مشاهده مي
تواند گواهي بر تصفية بيولوژيکي فاضالب در اين 

                                        
Most Probable Number (MPN)

                             

بررسي ميزان کليفرم مدفوعي در 

تودهاي کليفرم مدفوعي  حذف بررسي
و اشرشياکالي فاضالب شهري در

آزاد شده از فرآيند 
سلولي ةديوار منفي
طورمستقيم به 

امام جمعه و س(دارد  ز بستگي
گونه که در جدول همان

ميزان کليفرم مدفوعي و اشرشياي گرماپاي 
از ميزان  ECفاضالب پس از فرآيند 
به ميزان صفر کاهش يافت و  ۱۴۰۰۰۰۰

خروجي از راکتور از لحاظ ميکروبي پاک گزارش 
گاسمائو ةمطالع 

مطابقت دارد 

بررسي نتايج بازدهي حذف کليفرم مدفوعي در 
min ۴۰ ،pH :۸

mg/L ۵۲ :اکسيژن محلول
 A/m2: دانسيتةجريان

  
  

مقدار تائيدي
)(MPN/100CC

  ۱۷۰۰۰۰۰
  ۰  

 الکتروني 

مشاهده مي ۷گونه که در شکل 
شده از فرآيند تصفيه پس از خروج از راکتور 

ها به سطح لخته
يکنواختي کمتري دارد و جذب برخي گونه

ها مشاهده مي ميکروارگانيسمي به سطح لخته
تواند گواهي بر تصفية بيولوژيکي فاضالب در اين 

                                        
Most Probable Number (MPN) 

                                                           

بررسي ميزان کليفرم مدفوعي در 

بررسي براي 
و اشرشياکالي فاضالب شهري در

آزاد شده از فرآيند  يها ونيشد. کات
منفي الکتريکي
 حذف کارايي
ز بستگييالکترول

همان .)٢٠١٢؛ ساراال، 
ميزان کليفرم مدفوعي و اشرشياي گرماپاي 

فاضالب پس از فرآيند 
۱۴۰۰۰۰۰و 

خروجي از راکتور از لحاظ ميکروبي پاک گزارش 
 نتايج با نتايج

مطابقت دارد  حذف اشرشياکالي

بررسي نتايج بازدهي حذف کليفرم مدفوعي در 
minشرايط زمان الکتروليز: 

اکسيژن محلول، 
دانسيتةجريان

  کدورت  برداري
NTU  

  ۴۶۵  
  ۴۸/۱  خروجي راکتور

 تصاوير ميکروسکوپ

گونه که در شکل 
شده از فرآيند تصفيه پس از خروج از راکتور 

ها به سطح لخته سطحي آالينده
يکنواختي کمتري دارد و جذب برخي گونه

ميکروارگانيسمي به سطح لخته
تواند گواهي بر تصفية بيولوژيکي فاضالب در اين 

  

         

                     

بررسي ميزان کليفرم مدفوعي در 
  ذف
 حاضر ةمطالع

و اشرشياکالي فاضالب شهري در
شد. کات انجام
الکتريکي بار شدن
کارايي. انجامد مي

الکترول در توليدي
؛ ساراال، ٢٠٠٩
ميزان کليفرم مدفوعي و اشرشياي گرماپاي  است، شده

فاضالب پس از فرآيند 
و  ۱۷۰۰۰۰۰

خروجي از راکتور از لحاظ ميکروبي پاک گزارش  ةنمون
نتايج د. اين

حذف اشرشياکالي
۲۰۱۰.(  

بررسي نتايج بازدهي حذف کليفرم مدفوعي در  -۲جدول 
شرايط زمان الکتروليز: 

s/cmϻ ۱۴۷۷ ،

برداري محل نمونه

  ورودي راکتور
خروجي راکتور

تصاوير ميکروسکوپ
 از فرايند

گونه که در شکل  همان
شده از فرآيند تصفيه پس از خروج از راکتور 

سطحي آالينده
يکنواختي کمتري دارد و جذب برخي گونه

ميکروارگانيسمي به سطح لخته
تواند گواهي بر تصفية بيولوژيکي فاضالب در اين  مطلب مي

  فرايند باشد.

٦                     

بررسي ميزان کليفرم مدفوعي در 
ذفح

مطالع
و اشرشياکالي فاضالب شهري در

انجام
شدن
مي

توليدي
٢٠٠٩
شده

فاضالب پس از فرآيند 
۱۷۰۰۰۰۰

نمون
د. اينش

حذف اشرشياکالي
۲۰۱۰

  

شرايط زمان الکتروليز: 
s/cm

محل نمونه

ورودي راکتور
خروجي راکتور

  
تصاوير ميکروسکوپ

از فرايند
همان

شده از فرآيند تصفيه پس از خروج از راکتور 
سطحي آالينده

يکنواختي کمتري دارد و جذب برخي گونه
ميکروارگانيسمي به سطح لخته

مطلب مي
فرايند باشد.

  



  ٧                                                                                                           ١٣٩٩بهار / ٣٦/ پياپي ١/ شماره ١٤ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 

با  کامال با استانداردهاي زيست محيطي سازگاري دارد.
 يبرا زيست محيطن شده سازمان يتدو توجه به استاندارد

فرم فاضالب يزان کليها، م خانه هيفاضالب تصف يجخرو
از  ييايميشواز راکتور الکتر يه پس از خروجياروم يشهر

 به مقدار صفر ۱۷۰۰۰۰۰ (MPN/100CC)ه يمقدار اول
از مقدار  COD ،)۴۰۰ ريشده ز نيي(مقدار استاندارد تع

ن يي(مقدار استاندارد تع تريبر ل گرم ميلي ۳۵به  ۵۰۰ه ياول
 ۲/۱۹به  ۳۲۰از  BOD5  و) تريبر ل گرم ميلي ۶۰ر يشده ز
 ۳۰ ريشده ز نيي(مقدار استاندارد تع تريبر ل گرم ميلي
ه ين فاضالب تصفيبنابرا ؛افتيکاهش ) تريبر ل گرم ميلي

ن پژوهش يشده در ا يطراح ييايميشده با رآکتور الکتروش
ر يتصاو .است ينيزمريا زي يسطح يها ه به آبيقابل تخل

ند نشان داد که يالجن حاصل از فر ينوکروسکوپ الکتريم
ج ياست. نتا انجام شدهما أز تويپساب ن يکيولوژيب ةيتصف

 ياز وجود خلل و فرج الزم برا يحاک BETز يحاصل از آنال
  .استد شده يبه سطح لجن تول ها ندهيآال يجذب سطح

  
  گزاري سپاس

اين پژوهش با حمايت مالي و معنوي شرکت آب و 
 شماره قرارداد فاضالب استان آذربايجان غربي تحت

 ةهماست که بدين وسيله از  شده اجرا ۶۲۳/۱۳۹۴
مسئوالن و کارشناس آزمايشگاه شرکت آب و فاضالب 

دانشگاه آزاد اسالمي  نيو همچن استان آذربايجان غربي
  .ميکن مي گزاري سپاس واحد تبريز صميمانه
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