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 دهیچک
 

 یگس تردگ  ب ه  توج ه  ب ا . دارد تی  اهم اریها بسفاضالب نيا هیتوجه به تصف ،ستيزطیمحبر  یصنعت یهافاضالب هیاثرات سو تخل لیدل به

 فیزيک ی،  یه ا شرو ازجمل ه  یمختلف   یه ا روش عيص نا  ني  ا فاض الب  کساني باًيتقر اتیخصوص و مختلف عيصنا در نشاسته از استفاده

 یب ا ه وا   یو شناورس از  يیایمیعملکرد دو روش الکتروش یبررس پژوهش ني. هدف اشودیم استفاده هیجهت تصف یکيولوژیو ب يیایمیش

 .است وستهیاز آرد گندم با استفاده از راکتور ناپ یسازصنعت نشاسته  یفاضالب مصنوع یمحلول بر رو

در  م ؤثر اولی ه عوام ل    یه ا شيآزمابر اساس نتايج  الکتروفنتون و الکتروانعقاد در نظر گرفته شد. هایفرآيندروش الکتروشیمیايی شامل  

ورودی ب ه دس ت    CODو  ژنهیاکس  آب)چگالی جريان(، زم ان، دم ا،    انيجرشدت، فاصله الکترودها، pHالکتروشیمیايی شامل  فرآيند

درص د ح ذف    ه ا شيآزم ا نتايج از روش رويه پاسخ استفاده گردي د. متیی ر پاس خ در کلی ه      یسازمدلو  هاشيآزماآمد. جهت طراحی 

COD .ژنهیاکسآب یدرصد حجمنتايج نشان داد  است ،COD در ح ذف   وام ل ع نيت ر مه م  عنوانبهبه ترتیب  ورودی و زمان واکنش

COD  وpH  فرآين د بر اس اس نت ايج م دل روي ه پاس خ، ش رايط بهین ه         .معرفی گرديد يیایمیالکتروش فرآينددر  عاملی کم اثربه عنوان 

، دقیق ه  03مرب ع، زم ان    مت ر یس انت بر  آمپریلیم 01، چگالی جريان 5/8برابر  pH، متریسانتشامل فاصله الکترودها برابر يک  الکتروفنتون

 به دست آمد. %32راندمان حذف  ،گرادیسانتدرجه  03و در دمای  %11/3با درصد حجمی  ژنهیاکسآب

مرب ع،   مت ر یس انت ب ر   آمپ ر یلیم 00، چگالی جريان 3/8برابر  pH، متریسانتالکتروانعقاد در شرايط بهینه، فاصله الکترودها يک  فرآينددر 

 .به دست آمد %88راندمان حذف  ،گرادیسانتدرجه  8دقیقه و در دمای  03زمان 

 CODکلروفري ک و پل ی آلومینی وم کلراي د در ح ذف       منعقد کنندهارزيابی عملکرد دو ماده  با هوای محلول به یشناورساز فرآينددر 

قرار گرف ت. طراح ی آزم ايش ب ر پاي ه       یموردبررسورودی  CODمنعقد کننده و  دز ، pH،ته شد. عوامل نسبت جريان بازگشتیپرداخ

 pHنسبت جريان بازگشتی،  %23روش رويه پاسخ انجام گرديد. نتايج نشان داد برای شناورسازی با کلروفريک در حالت بهینه مشتمل بر 
ب ه عن وان    ترتی ب  ب ه ورودی  CODو  pHش ود.  حاص ل م ی   %53مع ادل   CODکلروفري ک، ران دمان ح ذف     mg/L53 و 8/1 برابر

معرف ی  شناورس ازی ب ا کلروفري ک     فرآين د در  به عنوان عاملی ک م اث ر   و نسبت جريان بازگشتیCOD در حذف مؤثرعوامل  نيترمهم

پل ی   mg/L53و  3 براب ر  pHنسبت جري ان بازگش تی،    %23با پلی آلومینیوم کلرايد در حالت بهینه شامل  یشناورساز فرآينددر  .گرديد

 دزو  COD در ح ذف  وام ل ع نيترمهم عنوانبهبه ترتیب  pHو  اولیه CODاولیه به دست آمد.  CODحذف  %13آلومینیوم کلرايد، 

 .معرفی گرديدشناورسازی با پلی آلومینیوم کلرايد  فرآينددر  به عنوان عاملی کم اثرپلی آلومینیوم کلرايد 

های الکتروش یمیايی،  فرآين د شناورس ازی ب ا ه وای محل ول دارد. در      فرآين د الکتروشیمیايی عملکردی بهت ر از   فرآيندنتايج نشان داد که 

 مش کالت . اما با توج ه ب ه   باشدیم یهوازیببیولوژيکی  فرآيندبا  رقابتقابلاولیه روشی کارآمد و  CODالکتروفنتون در حذف  فرآيند

در ح ذف   قب ول قاب ل الکتروانعق اد ب ا توج ه ب ه ک ارآيی       فرآين د الکتروفنتون، کاربرد  فرآينددر  ماندهیباق ژنهیاکسآبمديريت و حذف 

COD  برتری دارد موردمطالعههای فرآيند اقتصادی، نسبت به ساير ازلحاظو. 

 

 

 پلی آلومینیوم کلرايد، کلروفريک، نشاسته با هوای محلول، یشناورساز ،يیایمیالکتروش :یدیکل کلمات
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 اول فصل -3

 مقدمهفصل اول: 

 اتیکل 3-3

 
 یه ا تيمح دود  یمنب ع دارا  ني  ا ودارد  یاساس   یموج ودات زن ده نقش     یک ه در زن دگ   یع  یاز منابع طب یکيآب 

آهن     یط  یمحس ت يزمختل ف   یهاندهيآال دیو تول تیجمع شيمنابع آب همراه با افزا یآلودگ. باشدیم یدسترس

از  یرع ا و س الم  آب  نیت أم ، یبش ر ام روز   یمشکالت روبرو از یکيکه  یرا به خود گرفته است تا حد یاندهيفزا

 .استروبه رشد مردم در سراسر جهان  تیجمع یبرا هاندهيآال

نف ر در   ونی  لیم 1از  شیس الم هس تند و س االنه ب      یدنیفاق د آب آش ام   ای  نفر از مردم دن اردیلیم کي حدود

ب ا   .دهن د یم  از آب آل وده ج ان خ ود را از دس ت      یدر اثر ابتال به اسهال ناش توسعهدرحالو  ماندهعقب یکشورها
 گس ترش  ح ال  در یادزي سرعت با آنو مشکالت حاصل از  ستيزطیمح یهاندهيآالتوجه به رشد جمعیت، مقدار 

در اکث ر   ، زيرابه فکر پیشگیری و جلوگیری از انتشار آلودگی بود آب بايدقبل از آلوده شدن در اين وضعیت  .است

 [.7] است آن در مقابل آلوده شدن آن حفظ از تریراقتصادیغ و ترسخت، منبع آبی از مواقع رفع آلودگ

 ني  ا یو دفع بهداشت هیتوجه به تصف ستيزطیمحبر  هاآنو اثرات سوء  یصنعت یهافاضالب تیاهم لیدل به

رم ب  م ازیک ني صرفهبهمقرونو  شتریب يیکارابا  ديجد هیتصف یهاروشگسترش  نيبنابرا؛ مهم است اریبس هافاضالب

 .رودیمبه شمار  هافاضالباين  ازجمله COD یباال زانیبه علّت م ینشاسته ساز عيفاضالب صنا .است

 ی،ب ار آل ودگ   ديش د  ب ر نوس ان  و روش استخراج آن عالوه  هیتنوع در ماده اول لینشاسته به دل دیتول عيصنا

ت ا   7533 نیب   COD برحس ب  هاکارخانه نيفاضالب ا یکه بار آل یاگونهبه است یآل یهاندهيآالاز  یتنوع یحاو

از  فاض الب  ني  ا هیتص ف  ،یدی  فاض الب تول  اديز یبا توجه به دب گرياز طرف د. است ریمتی تریدر ل گرمیلیم 74333

 [.2]برخوردار است  یخاص تیاهم
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ی و تروژن  ین، ترکیب ات  دراتی  کربوهاز:  ان د عب ارت مواد اصلی محلول در فاضالب صنايع نشاس ته س ازی   

 وش و شس ت ی حاصل از والگلی سلولزی )فیبر( و هابافت ،دراتیکربوهاسیدهای آلی و مواد معلق شامل پروتئین، 

ی تخمی ری و فس اد   ه ا واک نش به علت وج ود م واد آل ی بس یار زي اد دچ ار        صنايع نشاسته سازی . فاضالبباشدیم

ک اهش   س رعت ب ه ، اکسیژن محلول آب های اکسیژن خواهیفرآينددر اثر  ورود به منبع آبی که در صورت شودیم

 اب د يیم  . حال اگر میزان آلودگی بیش از ظرفیت آب پذيرنده باشد، میزان اکسیژن محلول تا ج ايی ک اهش   ابديیم

 ی شده و موجودات آبزی منبع آبی از بین خواهند رفت.هوازیبی هاواکنشکه وارد 

ضالب صنعت نشاسته سازی، حذف مواد آلی محلول و نامحلول است که بر اس اس  مسئله مهم در تصفیه فا

 پسی  چی ه ا کارخان ه . الزم به ذکر اس ت ک ه   کندیممیزان آن تیییر  ،ماده خام مصرفی، روش تولید و شرايط محلی

ی و تولی د چ رم نی ز    کاغذس از مانن د ص نايع    کنن د یمماده اولیه استفاده  عنوانبهنشاسته  ازيی که هاکارخانهسازی و 

حقیق ت   در نشاسته،مطالعه روی فاضالب کارخانه تولید  بنابراين،؛ شودیم با خصوصیات مشابهباعث تولید فاضالب 

 ی مذکور نیز مفید فايده است.هاکارخانهبرای تصفیه فاضالب 

 ، الگ ون ن فع ال ج  ل س تم یمانند س یمختلف یهاروشاز  ینشاسته ساز عيفاضالب صنا هیجهت تصف تاکنون

و اس مز   یوراکت ور یب یغش اها ، یانعقاد و لخته س از  ،یریتقط یهاروش ،UASBR7و  یهوازیب الگون ،یهواده

 [.4و  0] است شدهاستفاده 2معکوس

ب ه   ازی  ن ،ادي  ن زج  ل دی  تول ،فرآين د  یزمان ط والن ، اديز یبه فضا ازین عالوه بر یکيولوژیاز روش ب استفاده

 یه  اروشف ائق آم دن ب ه مش کالت ف و  ب ه        یپژوهش گران ب  را  روني  . ازادارد کارآم د  یب ردار به ره و  تيريم د 

 اي   هیتص ف شیپ   کي   عن وان به 5ونیداسیو الکترواکس 4یکيالکتر یشناورساز ،0یکيالکتر انعقادمانند  يیایمیالکتروش

 .اندآورده یرو یاصل هیتصف یحت

 یب اال س رعت امّ ا   ،دارن د  یکيول وژ یب یه ا روشنسبت ب ه   یباالتر نهيگرچه هز يیایمیشالکترو یهاروش

، از ط رف ديگ ر ب رای    [5] داردیم   ص رفه ب ه آسان استفاده از آن را مرقوم  یکم و راهبر ساتیتأسبه  ازین ،یفرآيند

ی با هوای محلول در جه ت ک اهش می زان م واد معل ق و      شناورسازهای فو  به استفاده از فرآيندی بهتر از برداربهره

 است. قرارگرفته موردتوجههای بعدی فرآيندمواد آلی نامحلول در فاضالب ورودی به 

و سیس  تم  های الکتروانعق  اد و الکتروفنت  ونفرآين  دموض  وع اي  ن پ  ژوهش، ارزي  ابی و مقايس  ه عملک  رد   

 خواهد بود.در تصفیه فاضالب صنايع نشاسته سازی شناورسازی با هوای محلول 

 پژوهش اهداف 3-2

ی جدي د ي ا   ه ا روشی اخی ر، اس تفاده از   ه ا س ال با توجه به اهمیت تصفیه فاضالب و حتی استفاده مج دد از آن در  

ی هافرآينداست. در اين پژوهش به ارزيابی کارآيی  قرارگرفته موردتوجهمتداول در ساير صنايع در تصفیه فاضالب 

ب ر   شناورس ازی ب ا ه وای محل ول     فرآين د و همچن ین   های الکتروانعق اد و الکتروفنت ون  فرآين د الکتروشیمیايی شامل 

                                                 
flow anaerobic sludge blanket-Up 1  

Reverse Osmosis 2 
Electrocougulation 3  
Electroflotation 4  
Electrooxidation 5  
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، الکتروده ا  فاص له  ،pH یه ا مشخص ه و  ش ود یم  فاضالب ساختگی صنعت نشاس ته س ازی از آرد گن دم پرداخت ه     

الکتروش  یمیايی و  فرآين  ددر  یورود CODو  ژنهیاکس  آب دم  ا، ،فرآين  د زم  ان (،اني  جر ی)چگ  ال اني  جرش  دت

شناورسازی با هوای محل ول   فرآينددر  یورود COD منعقد کننده و دز ، pH،یبازگشت انيجر نسبتی هامشخصه

ه ر مشخص ه و    ریتأث نییجهت تع شيآزما یپاسخ به طراح هياز روش رو ستفادهای قرار خواهد گرفت و با موردبررس

 .شودیپرداخته م آن ريمقاد یسازنهیبه

 :است ريپژوهش به شرح ز نيا انجاماهداف  ،شدهگفتهتوجه به مطالب  با

 های الکتروش یمیايی و شناورس ازی ب ا   فرآين د در  CODب ر ح ذف    رگذاریتأث یپارامترها نییو تع یبررس -

 هوای محلول.

تعی ین  صنايع نشاسته سازی و از فاضالب  CODبر حذف  مؤثر یپارامترها یسازنهیبهی آماری و سازمدل -

 .و مقايسه آن با فاضالب طبیعی های مذکورفرآيند شرايط بهینه

 نامهانیپا یدهسازمان 3-1

 است. شدهگرفتهدر نظر  نامهانيپاارائه مطالب در  یبرا ريساختار ز شده،انجام یهاپژوهشبا توجه به 

در  یاتی  کل انی  فص ل دوم ب  در .گرديدارائه  یانجام پژوهش و اهداف اصل لياز دال یامقدمهفصل اول  در

 ش ده انجاممطالعات  جينتا نیهمچنو  ی با هوای محلولو شناورسازالکتروفنتون  ،الکتروانعقاد هایفرآيندمورد اصول 

 .گ ردد یم  از انواع فاضالب ارائه  CODمذکور در حذف  یهافرآينداستفاده از  نهیزم درپژوهشگران  گريتوسط د

در اي ن پ ژوهش معرف ی     ص ورت گرفت ه  ی ه ا شيآزم ا انج ام  روش و نی ز   مورداستفادهوسايل فصل سوم مواد و  در

 یآم ار  ریبح ث و تفس    هاآنو در مورد  شودیمدر فصل چهارم ارائه  هاشيآزما نياز ا آمدهدستبه جينتا. گرددیم

 یبن د جم ع  کي  مبحث ارائ ه خواه د ش د و     نيو ادامه ا لیجهت تکم يیشنهادهایپ پنجمفصل  در. ردیگیمصورت 

 .گرددیمدر اين پژوهش ذکر  مورداستفاده هم مراجع انيپا . دردشویمانجام  یکل
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 دوم فصل -2

 نیشیپ یهاو پژوهش ینظر یهاهیپا

 مقدمه 2-3

. نديآیمبه وجود  دیو در طول مراحل مختلف تول یصنعت یهاتیفعالدر اثر مصرف آب در  یصنعت یهافاضالب

نسبت روش  نیمتفاوت بوده و به هم د،یتول تیمختلف بسته به نوع و ماه یهاکارخانهفاضالب در  تیکم و تیفیک

 اتیخصوص ،ینشاسته ساز عيفاضالب صنا دیتولبع افصل ابتدا من نيدر ااست. لذا  اریتنوع بس یدارا زین هاآن هیتصف

الکتروانعقاد و  یهافرآيند یبه بررس سپس و گرفت خواهد قرار یموردبررس آن هیتصفمتداول  یهاو روش فاضالب

 تي. درنهاشد خواهد پرداختهپژوهش است،  نيا یمحلول که موضوع اصل یبا هوا یالکتروفنتون و شناورساز

 .گرفت خواهد قرار یبندجمع و یدر مورد هر موضوع موردبررس نیشیپ یهاپژوهش
 

 نشاسته 2-2

 از را آب توانندیم فتوسنتز فرآيندطی  خود نهيسبز و آفتاب کمک به اهانیگ .است یاهیگ فرآورده کينشاسته 

نشاسته  بهرا حاصل سپس قند  .بسازند قند گونه نيبد و کنند بیترک هوا کیگازکربن با و کرده جذب نیزم خاک

 عنوانبه مریپل نيا یدینقش کل .استبرنج و  ینیزمبی، سگندم، چون ذرت یاهانینشاسته گ یاصل منبعکنند.  ليتبد

 .است شدهشناخته یخوببه یفناور ازنظرو هم  یکيولوژیب ازنظرموجودات زنده هم  یبرا ،يیمنبع غذا

 ريناپذ ديمحدود بودن و تجد لیبه دل نیبودن و همچن ريپذهيتجز ،ارزان متیبا توجه به قاستفاده از نشاسته 

 یهاربه مونوم عيصنا ازین از روزروزبهکه  یاگونهبهاست  داکردهیپ یاژهيو تیاهم یصنعت ازنظر ،یفتبودن منابع ن
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 یاماده صورتبهگسترده آن  هیمنجر به ته یصنعت یاماده عنوانبهماده  نيا ارزش. شودیمکاسته  یمیپتروش یدیتول

 .گرددیم دیمختلف تول عياستفاده در صنا منظوربهصدها تن از نشاسته  انهیسال کهیطوربهخام شده است 

چسب  ،صنايع کاغذ ،صنايع غذايی ازجملهمختلف صنايع  یهابخشدر  نشاستهمتنوع کاربردهای 

 .[1] باشدیموسايل آرايشی و بهداشتی و ساخت مواد ابر جاذب  ،پالستیک

 منابع تولید، مقدار و کیفیت فاضالب در صنایع نشاسته 2-2-3

 است: فرآيندناشی از دو  عموماًفاضالب در صنايع نشاسته تولید 

 شستشوی مواد اولیه فرآيند -7

 استخراج نشاسته فرآيند -2

ی و غی ره ب رای تولی د نشاس ته اس تفاده      ن  یزمبیس  و  7ک ه از گیاه ان منه وت    نشاس ته ی تولید هاکارخانهدر 

مق دار  تولی د   اي ن ک ار   جهینتکه  گرددیمی استفاده والگلزيادی آب برای تمیز کردن مواد خام از ، مقدار کنندیم

. مق دار  ش ود یم  با آب پرداخت ه   گیاهشست و شوی  به بعد جهت استخراج نشاسته، در مرحله است.زيادی فاضالب 

ع الوه ب ر دو م ورد ب اال، شس ت و ش وی       ، گ ردد یم  مصرف و تب ديل ب ه فاض الب     فرآيندزيادی آب نیز برای اين 

 .شودیمجلوگیری از آلودگی میکروبی نیز موجب تولید فاضالب در اين صنايع  منظوربهواحدهای تولید نشاسته 

اولی ه   م اده ن وع   یک  ي ی تولی د نشاس ته ب ه دو عام ل بس تگی دارد.     ه ا کارخان ه ی مق دار فاض الب   طورکلبه

اس ت ک ه برخ ی     مؤثردر تولید فاضالب  جهتازآناولیه  مادهنهايی. نوع  و دوم میزان خلوص محصول مورداستفاده

 وش و شس ت ی نیاز به آب بیشتری ب رای  والگل مقادير زياد، به دلیل همراه داشتن منهوتو ی نیزمبیسمانند  هاآناز 

نسبت به گندم و ذرت دارند. خلوص محصول نهايی نیز به علت نیاز آب بیشتر برای تولید محصول با خل وص ب االتر   

 .کندیمبه افزايش فاضالب تولیدی کمک 

دارای بار آلودگی باال و جام دات معل ق ف راوان اس ت. فاض الب اي ن ص نايع         عموماًفاضالب صنايع نشاسته 

و رن     اس ت تولید  فرآيندوجود مواد اسیدی در ريشه گیاهان و استفاده از اسید در اسیدی است که به علت  عموماً

 .[2]سفید شیری دارد 

 نشاستهی تولید هاکارخانهی تصفیه فاضالب هاروش 2-2-2

ی ه ا روشات معلق است و برای تصفیه آن از و جامد لیفاضالب نشاسته حاوی بار آ شدهاشارهکه در باال  طورهمان

 :گرددیمزير استفاده 

 

 روش جداسازی فیزيکی الف(

 روش تصفیه زيستی (ب

 

 

 

                                                 
Casava 1 
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 روش جداسازی فیزیکی الف(
 ت وان یم حالنیدرعو  شودیمو جامدات معلق استفاده  کاهش بار آلودگی منظوربهاز يک فیلتر  عموماًدر اين روش 

زيرا عالوه بر مش کل گرفتگ ی   ؛ روش ساده نیست نياز ااستفاده  اما بازگرداندخوراک تیلیظ شده را به چرخه تولید 

 ی صورت گیرد.سازنهیبهو کیفیت مايع خروجی از غشاء  شدهصاف، بايد بین میزان گرفتگی غشاء، دبی مايع غشاء

از فاض الب نشاس ته ح اوی مق دار زي ادی جام دات معل ق اس ت، اس تفاده           ازآنجاک ه عالوه بر روش فو  

منعق د  در کاهش بار جامدات معلق و بار آلی سیستم مفید باش د. در اي ن روش از    تواندیمنیز شیمیايی  دهندهرسوب

ی شیمیايی نظیر سولفات آه ن، س ولفات آلومینی وم و کلروفري ک و غی ره ب رای ايج اد لخت ه م واد معل ق و           هاکننده

 .شودیمکلوئیدی موجود در فاضالب استفاده 

 

 زیستی ( روشب
ی ش یمیايی آل ودگی ثانوي ه    ه ا روش برخالفی بیشتری دارند و سازگار ستيزطیحمی زيستی با هاروش ازآنجاکه

. گ ردد یم  ی ش هری و ص نعتی اس تفاده    ه ا فاض الب در تص فیه   ه ا روش گون ه نيازاکه  هاستسال، کنندینمايجاد 

ی ه ا روشاز  عب ارت اس ت   ردی  گیمقرار  مورداستفادهی نشاسته هاکارخانهی زيستی که در تصفیه فاضالب هاروش

 ی.هوازیبی هاروشهوازی و 
. ش  ودیم  ی ه  وازی ب  رای ک  اهش ب  ار آل  ودگی اس  تفاده    ه  ازمیارگ  اناز میک  رو  یه  وازیب   درروش

دارن د. از م واد آل ی    نی از  و غی ره   بع کربن، انرژی، اکس یژن به من و عملکرد مناسب دمثلیتولبرای  هاسمیکروارگانیم

رش د و تکثی ر   یژن محلول در فاضالب، ب رای ت نفس،   و از اکس کنندیممنبع غذا استفاده  عنوانبهموجود در فاضالب 

 .گرددیم نیتأماز طريق هوادهی  هایباکتر تیفعال ازیموردناکسیژن . شودیماستفاده  هاسمیکروارگانیم

و  ه ا س ولفات ، ه ا ت رات یناز اکسیژن موج ود در   هاسمیکروارگانیم ازیموردناکسیژن  یهوازیب درروشاما 

ی ص نعتی دارای ب ار آل ودگی    هافاضالبگسترده برای تصفیه  طوربهی هوازیبی هافرآيند. شودیم نیتأم هاکربنات

، به دلیل تصفیه باالی بار آل ودگی ورودی، مص رف ان رژی ک م و تولی د مق دار ک م        رندیگیمقرار  مورداستفاده باال

 .انتخابی مناسب است ،لجن
اولی ه و غی ره    تی  ائیقل نیت أم نی از ب ه    زياد(، شوک پذيری کم، ساتیتأسنیاز به ) یطوالنی فرآينداما زمان 

دارای بار آل ودگی ب اال و    عموماًی تولید نشاسته نیز هاکارخانهفاضالب  ازآنجاکه. کندیمرا مشکل  فرآيندمديريت 

 .[3است ] شدههیتوص نشاسته سازیصنعت در تصفیه فاضالب  یهوازیب روشاز جامدات معلق زياد است، استفاده 

 

x روش الکتروشیمیایی 
 روش الکتروش  یمیايی ي  ک روش کل  ی و ش  امل روش الکتروانعق  اد، شناورس  ازی الکتريک  ی و الکترواکسیداس  یون

الکترواکسیداس یون   یه ا روشالکتروانعق اد و الکتروفنت ون ک ه يک ی از      یهاروش. در اين پژوهش فقط از باشدیم

 است. شدهاستفادهاست 

در  ژنهیاکس  آبيون هیدروکسیل حاصل از تجزي ه   تفاوت روش الکتروانعقاد و روش الکتروفنتون، حضور

 .باشدیممحیط آبی در حضور فلز واسط 
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پ  ژوهش ب  رای الکتروانعق  اد و الکتروفنت  ون ب  ا الکت  رود آه  ن از ي  ک طراح  ی آزم  ايش  ني  در ا روني  ازا

ب رای   ذکرش ده است. نتايج  شدهفيتعرصفر  ژنهیاکسآباست و برای الکتروانعقاد يک سطح طراحی با  شدهاستفاده

 .شودیمبیان  یسازنهیبهدر سطح صفر در حالت  ژنهیاکسآبالکتروانعقاد با در نظر گرفتن 

 یکیالکتر انعقاد 2-1

 اي ومینیآلوم یالکترودها یکيالکتر هياز تجزکننده در محل با استفاده مواد منعقد  دیالکتروانعقاد عبارت است از تول

 انيروش با استفاده از جر نيا در. ردیگیمصورت  ددر کات دروژنیدر آند و گاز ه یفلز یهاوني دیبا تول آهن که

و  شدهیخنث یکيالکتر ازلحاظموجود در فاضالب  یدی، ذرات کلوئيیایمیش یهاودو نصب الکتر یکيالکتر

 .[1و  5] کندیفراهم م یلخته ساز فرآيندشروع  یرا برا طيشرا رهیو غ Fe+3و  Al+3 دیبا تول جهیدرنت

در  .استفاده نمود يیایمیانعقاد ش یهاروش یبرا نيگزيعنوان روش جابه یکيانعقاد الکتر یاز فنّاور توانیم

، از انحالل هاتیالکترول یو پل مرهای، پلیفلز یهانمک ی معمول مانندهامنعقد کننده استفاده از یبجا یفنّاور نيا

 ثینخذرات معلق را  ، بارمواد نيا. شودیماستفاده  بفاضال بهو افزودن مواد منعقد کننده  دیتول یبرا یصفحات فلز

 یو شناورساز ینینشدر ته عيباعث تسر تيکه درنها آورندیم مهذرات را فرا نيانعقاد او  ینموده و امکان لخته ساز

 .[1] شودیم یها از فاز آبجدا شدن آنشده و سبب  هاندهيآال
 اي  آه ن   مانن د  یمص رف ش دن   یه ا دب ا اس تفاده از آن     یفل ز  یه ا ونیکات دیالکتروانعقاد سبب تول فرآيند

فش رده ش دن    با اس تفاده از س ازوکار   جادشدهيمنعقد کننده ا یهاوني .[8] دشویم يیایمیالکتروش قهيبه طر ومینیآلوم

 ديذرات و تش د  نیپل ب   جاديا با تيدرنهاو  یآب طیدر مح یسازیخنث قيتجمع ذرات از طر ،7یکيالکتر دوگانه هيال

 .[3] شودیباعث انعقاد مواد م یانعقاد جاروب فرآيند
را  يیایمیو ش   یکيزیف یهااز واکنش یاديز ريمقاد فرآيند نيا شودیممشاهده  7-2شکل که در  طورهمان

موج ود در   یه ا یناخالص   یکات د  یایو اح یآند ونیداسیاکس ،انيجر اتصال باو  شيدر شروع آزما. شودیشامل م

و  HO– ج اد يو ا یآب   طیبا ح ل ش دن آن د در مح      .شودیم طیکه موجب انحالل فلز آند در مح دهدیپساب رخ م
H2  اي   ینینش  ب ه دو روش ت ه   یدی  ذرات کلوئ .شودیم یدیذرات کلوئ یلخته سازباعث جذب و  کاتد اطرافدر 

 .[73] شودیم فاضالب هیجداشده و باعث تصف یآب طیاز مح یشناورساز

                                                 
Electrical Double Layer 1  
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 .[73] یکيالکتر انعقاد فرآيند شينما 7-2شکل 

 

 .افتدیاتفا  م ريز یهاواکنش الکتروانعقاد فرآينددر  کاتد وعنوان آند صورت استفاده از آهن به در
 
 

 در آند

                     
 کاتد در 

(2-0) 2 ( ) 2 ( ) ( )2 2 2( )l g aqH O e H OH� �� o � 

 

 محلول در

                                                                         
بار مثبت بود  یدارا تهیسيالکتر انيمتصل شده به قطب مثبت جر یصفحات فلز ،یکيالکتر انعقاد فرآيند در

شده و  یبار منف یدارا یصفحات متصل شده به قطب منف نی. همچندهندیها رخ مدر آن یآند یهاو واکنش

 .[72و  77] کندیرا تجربه م یکاتد یهاواکنش

 
با  هایآلودگی از اگسترده حذف بازهانعقاد الکتريکی برای  مشاهده می کنید 2-2همانطور که در شکل 

در  ژهيوبهيک سامانه پیوسته در شرايط پايا،  است. شدهیبررسی ناپیوسته و پیوسته، فرآيندی هاحالتاستفاده از 

اين حالت، ماهیت پويای راکتور ناپیوسته  برخالف. کندیمو نرخ جريان خروجی ثابت کار  کنندهآلودهيک غلظت 

صنعتی و برای حجم  فرآيندی پیوسته در هاسامانه. کندیمی را فراهم فرآيندی از شرايط ابازهتوانايی مطالعه 

 (2-7) 2
( ) ( ) 2s aqFe Fe e� �o � 

 (2-2) 2
( ) ( ) 2 ( )2 ( )aq aq sFe OH Fe OH� �� o 

(2-4) 
( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( )2 ( )s l s gFe H O Fe OH H� o � 
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ی آزمايشگاهی و واحدهای با کاربردهابرای  وستهیناپی راکتورها کهیدرحال. مناسب استی بزرگ هافاضالب

 .[70] است مناسبی صنعتمهیناندازه 
که با تجزيه  طورهمان .دهدیمراکتورهای انعقاد الکتريکی رفتاری وابسته به زمان نشان  وستهیناپحالت 

. ابديیمافزايش  هاکنندهآلوده منعقد کردن، توانايی شودیمپیوسته تولید  طوربهآند در راکتور، منعقد کننده 

 .[70] کنندیمتیییر  زمان با ،pHمنعقد کننده و  غلظت ،اليندهآلظت غ جهیدرنت

 

 

 

 
 الف(                                                 ب(                                         

 

 وستهیپ ( حالتب   وستهیناپ( حالت الف

  

 .[34] یکيانعقاد الکتر وستهیو ناپ وستهیپ یها: حالت2-2شکل 

جريان مستقیم و جريان متناوب. در جريان مس تقیم ب ا تش کیل    استفاده کرد،  انياز دو منبع جر توانیم فرآيند نيا در

. تحقیق ات  ش ود یم   فرآين د نفوذناپذير بر روی کاتد و نابودی آند به دلیل اکسايش باعث ک اهش ب ازدهی    هيالکي

 .ابديیمی دهی متناوب، عمر الکترود افزايش باانرژکه  دهدیمنشان 
 
 

 

 

 

 

 همزن-7

 ECسل  -2

 آند-0

 کاتد-4

 DCمنبع تیذيه  -5

 مخزن -1

 پمپ -1

       ورودیفاضالب  -8

   یخروج هیآب تصف-3

 ینینشته مخزن -73

 یخروج زیآب تم-77

 لجن خروجی -72

 بازگردانی -70
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 یکیانعقاد الکتر فرآیند نیدر ح دشدهیتولمحاسبه میزان ماده منعقد کننده  2-1-3

 

قانون  .دارد میشده رابطه مستقبا جرم الکترود حل یکيالکتر انيجرشدت ،یمیالکتروش در یفاراد قانون با مطابق

بر عملکرد  یریچشمگ ریآند تأث انحالل میزانبر  میمستق ریبا تأث یکيالکتر انيجر یکه چگال کندیم انیب یفاراد

و  75] دارد میرابطه مستق یکيالکتر انيجربا شدت یمصرف یانرژ 1-2 دارد و طبق رابطه یکيانعقاد الکتر فرآيند

71.] 

(2-5                                                                                                                            ) IMtW nF  

      (2-1                                                                                         )                                             E IVt  

 است. شدهدادهتعريف پارامترها و واحدهای روابط فو  نشان  7-2جدول در 

 
 یریگاندازه یواحدها :7-2جدول 

 واحد نماد یریگاندازه واحد مشخصه مشخصه نماد
W گرم شدهحل الکترود جرم g 
I آمپر جريانشدت A 
t ساعت واکنش زمان h 

M مول بر گرم فلزی مولی جرم g/mol 
n شده مبادله الکترون تعداد 

 الکترود سطح در

- - 

F مول بر غلظت فارادی ثابت C/mol 
E الکتريکی انرژی 

 شدهمصرف

 w.h ساعت .وات

 

 روش انعقاد الکتریکی و معایب مزایا 2-1-2

 :مزايا

 .است ی کامالً پیوسته و خودکاربرداربهره -

 .شودیم خانههیتصفی فرآيندکاهش تعداد واحدهای موجب  -

 .ندارد نیاز به افزودن مواد شیمیايی -

 .شودیم بازيافت و استفاده مجدد فاضالبباعث  -

 [.71] دهدیمرا کاهش  یبرداربهرههزينه  -
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 :بيمعا

 و به تعويض مرتب نیاز دارند. کنندیمالکترودهای آند در واکنش الکتروشیمیايی شرکت  -

 .باشدیمزياد هزينه انرژی الکتريکی در برخی از مناطق  -

 .گرددیمی کاتد، باعث کاهش راندمان حذف دررو گرفتهشکلاليه اکسید غیرقابل نفوذ  -

 [.71] است فرآينددر اين  رگذاریتأثی هایژگيويی فاضالب يکی از رسانا -

 

 فنتون 2-4

و يک يون  2O2H بر اساس انتقال الکترون بین مشاهده شد، 7384واکنش فنتون که اولین بار توسط فنتون در سال 

تولید  یلدروکسیه یهاکاليراد، Fe+2و  2O2H واکنش بین. [73و  78کند ]یمعمل  Fe+2فلزی مانند آهن 

 .[23] شودیمگندزدايی که باعث پیشرفت تخريب ترکیبات آلی و  کندیم

فنتون با توجه به ظرفیت اکسايش تجزيه و تصفیه اکثر ترکیبات آلی موجود در  واکنش ریاخ یهاسالدر 

صنايع  فاضالبتصفیه آب و  مؤثر یهاروشيکی از  عنوانبهتا جايی که  داکردهیپفاضالب کاربرد بیشتری را 

 زير است: صورتبهواکنش کلی فنتون  .[27] است قرارگرفته موردتوجه

(2-1)  ( )
2 2

n n lM H O M HO OH� � � �� o � �  
 

                                                                                                                           
 .باشدیميک فلز واسطه  Mکه در آن 

  
المپ  یهادستگاهمانند  است و صرفهبهمقرون یفنتون روش فرآينددر تصفیه آب و فاضالب استفاده از  

UV  نیاز به مصرف انرژی ندارد شودیمهای اکسیداسیون پیشرفته استفاده فرآيندو فراصوت يا ازن ساز که در 

[22]. 

است که شامل  یقو اریبس یدکنندگیباقدرت اکس یهاگونه یمؤثر دارا اریبس یفنتون روش فرآيند

مقاوم را  یآل یهاندهياغلب آال ،باال ونیداسیاکس لیاست و به دل Fe+2 یهاونيو  2O2Hاز  یدیاس یمخلوط

محدود است و  اریزمان ماند کم بسفنتون در مدت فرآيند یکه کارآمد ددهینشان م قاتیتحق اما. ندينمایم بيتخر

 الکتروانعقاد فرآينداز سوی ديگر قابلیت محدود  ،به مصرف بیشتر مواد شیمیايی خصوصاً آهن نیاز دارد حالنیدرع

نائل  اکسیداسیون پیشرفته فرآيند ی فو  و ايجادهاروشدانشمندان به ترکیب  بار آلی باالدر تصفیه فاضالب با 

 .[20]است  فرآينداين  روش نيترمتداول الکتروفنتون فرآيند شدند که

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

70 

 

 الکتروفنتون 2-5

فنتون برای  روشو  دو روش قدرتمند الکتروانعقاد ترکیب که ازاست  7SAOP یهاروشيکی از الکتروفنتون 

که اين امر حاکی از  اندافتهيتوسعه یتوجهقابل طوربه هافرآينددر طول دهه گذشته اين  .[24] کندیماستفاده تصفیه 

آلی و  یهارن  ،سمی و مقاوم یهاکشآفتآلوده به  یهافاضالببرای رفع آلودگی از  هاآنباالی  یاثربخش

 .[25] مواد آلی باال و غیره است با یهافاضالب
هیدروکسیل عمل  یهاکاليراد و در محل میرمستقیغبر مبنای تولید الکتروشیمیايی  الکتروفنتون فرآيند 

قسمت در  نيتریاصلو  (V 0E 2.87 =) هادکنندهیاکس نيتریقويکی از هیدروکسیل  یهاکاليراد .دينمایم

سپس به سطح کاتد جذب  شودیمابتدا اکسیژن به فاز محلول منتقل  فرآينددر اين  .[21]باشدیمالکتروفنتون  فرآيند

  شودیماحیاء  2O2Hدر محیط اسیدی به طريق الکتروشیمیايی به  تيدرنهاو 

 

(2-8)                                
2        22         4  4H O O H e� �o � � 

(2-3                                                   )   
2 2 2                                                                   2  2         O H e H O� �� � o 

(2-73                                                                                                                        ) 3 2     Fe e Fe� � �� o 
(2-77)                                                                                   2 3

2 2         Fe H O Fe OH OH� �� o � � 
                                       

احیاء اکسیژن صورت  یهاواکنشدر کاتد  (،8-2)واکنش  در آند و الکترولیز آب هاواکنشبا شروع 

در  به نمونه نیز (Fe+3) کيفر یهاونيبا افزودن  (.3-2واکنش شود )یمنیز تولید  2O2Hکه طی آن  ردیگیم

مطابق  Fe+2 یهاونيبا  2O2Hبا واکنش  بیترتنيابه( و 73-2)واکنش  شودیمتولید  (Fe+2فرو ) یهاوني کاتد،

 .[23] گرددیمو اکسیداسیون شیمیايی آغاز  شودیمآزاد هیدروکسیل تولید  یهاکاليراددر کاتد ، 77-2 واکنش
 .[03] شودیموقوع آن مشاهده و محل  الکتروفنتون فرآينددر  شدهانجام یهاواکنشنمايی از  0-2در شکل 

 
 .[03] فنتونالکترو فرآيند در شدهانجام یهاواکنش کیشمات :0-2 شکل

 

                                                 
Advanced Oxidation Processes 1  
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 زير مشخص کرد: صورتبه توانیمدر محلول را  هاواکنش سمیمکان یطورکلبه

 و يا افزودن آن. (3-2رابطه )از اکسیژن محلول بر روی سطح کاتد واکنش  دیپر اکستولید هیدروژن  -

 .(27-2رابطه ) (Fe+2آهن )يون و  دیپر اکسهیدروکسیل از طريق واکنش بین هیدروژن  یهاکاليرادتولید  -

 .[03] هیدروکسیل یهاکاليرادتخريب مواد آلی توسط  -

 .استآلی  اليندهآ RHزيردر واکنش 

 در آغاز

(2-72                  )                                         2 3
2 2         Fe H O Fe OH OH� � �� o � � 

 رمرحله انتشا

(2-70) 
2OH RH H O Rx x� o � 

(2-74) 3 2R Fe R Fe� � �� o � 
(2-57) 

2R H O ROH H� �� o � 
 

 خاتمهدر 

(2-71                                                                                                           ) 3 3Fe OH Fe OH� � �� o � 
(2-71                                                                                                         ) 

2 2 2 2H O OH HO H O� o � 
(2-78                                                                                                                   )               

2 22OH H Oo 
  

  
پايین، پتانسیل باال در تخريب و حذف کامل  یبرداربهرههزينه روش الکتروفنتون مزايای  ازجمله

 یهافرآيندمعدنی در مقايسه با  یهانمکآب و ، 2COمانند  ضرریببه ترکیبات  هاآنی و تبديل آل یهاندهيآال

 .[07] شیمیايی و فتوشیمیايی است

 شودیاضافه م يیایمیفنتون که به راکتور الکتروش یهااز معرف یبه چهار دسته کل توانیرا م الکتروفنتون

 .کرد یبندمیتقس

زمان در صورت همفرو به ونيو  دیپراکس دروژنیه ،شدهاعمال یصورت خارجآهن به ونيدسته اول  در

فرو  ونيعنوان منبع شده و آند آهن بهاعمال یصورت خارجبه دیپر اکس دروژنیگروه دوم ه در .شودیم دیکاتد تول

صورت فرو به ونيشده و اعمال یصورت خارجبه دیپراکس دروژنیدسته سوم ه در .ردیگیمورداستفاده قرار م

فرو و  ونيدسته چهارم هر دو  در .شودیم دیتول دیدروکسیلجن ه اي کيفر ونيکاهش  قياز طر یکيالکتر

 . [02و 07] شوندیم دیدر کاتد و آند تول یکيصورت الکتربه دیپر اکس دروژنیه

انواع کاتدها و آندها که درروش الکتروفنتون مورداستفاده قرارگرفته  توانی( م5-2) ( و4-2شکل ) در

 در یاصل یهااز قدم یکياستفاده از هرکدام را مشاهده کرد. انتخاب آند و کاتد مناسب  زانیم نیب سهياست و مقا

و  شودیم تیباعث خراب شدن آند در سلول الکترول داريآند ناپا کيمثال انتخاب  یبرا .است الکتروفنتون فرآيند

 یالکترودها نیکند. در ب دیالکتروفنتون را تول فرآيند ازیموردن لیدروکسیه کاليراد تواندیانتخاب درست آن م اي

 در و باال یهالیپتانس در یکه حت يیایمیش یداريخوب و پا يیاست که به علت رسانا یاديمدت ز نیمختلف، پالت

جنس  نيشتریدارد که ب زیبه جنس کاتد ن یاديز یروش بستگ نيا يیکارا .شودیم استفاده دارد، یخوردگ طيشرا

 .[00] عنوان کاتد کربن استمورداستفاده به
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 .[11] الکتروفنتون فرآيندکاتد در  عنوانبه شدهاستفاده یالکترودها :4-2شکل 

 
 .[11] الکتروفنتون فرآيند در آند عنوانبه شدهاستفاده یالکترودها :5-2 شکل

 1محلول یهوا با یشناورساز 2-9

ی، پااليشگاه، جداس ازی پ روتئین، از ب ین ب ردن ب و،      کاغذسازتصفیه پساب صنايع از شناورسازی با هوای محلول در

 .[04] استفاده می گرددک و بازيافت آن و غیره جداسازی پالستی

                                                 
Dissolve Air Flotation(DAF) 1  
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م ايع   ف از ک، از ي  ش ده پخ ش  عيما وجامد  ذراتجداسازی  منظوربهورسازی روشی فیزيکی است که شنا

ه وا از فاض الب ج دا     یه ا ذرات توسط باال آمدن حب اب  نيا رد،یگیهوا انجام م یهاها به حبابآنتصال ا لهیوسبه

را ک ه   س بک  اي  کوچ ک و   اریبس   ذرات روش، ني  ا با که است نيا در ینینشروش بر ته نيا یاصل تي. مزشوندیم

 قي  محض ش ناور ش دن از طر  حذف کرد و به یترتر و در زمان کوتاهطور کاملبه توانیم شود،یم نینشته یکندبه

 .[3] نمود یآورجمع یکف روب

، ذرات روغ ن و ذرات ري ز   ه ا حب اب مجموع ه   تهیدانس نیبجداسازی در عمل شناورسازی اختالف  اساس

ک ه در  اين مجموعه دارای دانسیته کمتری نسبت به محیط ی اس ت    ازآنجاکه. استجامد متصل به آن و دانسیته آب 

ی ول ی در  نینش  ت ه شناورسازی از همان ق وانین   لهیوسبه. جداسازی ذرات کندیم، به سطح آب صعود ورندغوطهآن 

 .کندیمآرام از قانون استوکس پیروی  انيدر جر. روابط حاکم بر شناورسازی با هوا کندیمجهت معکوس پیروی 

(2-73) � �2
0

18
agD

tV U U
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�

  

 

، ذرات جامد معل ق و روغ ن   ی هواهاحبابسرعت نهايی صعود توده انباشته )شامل  tV،(73 -2)در رابطه  

. افزايش سرعت صعود توده مواد جام د ب ه   باشندیمتوده انباشته  مؤثرنیز به ترتیب دانسیته و قطر  Dو  ρa و چربی( و

 ه ا آنسطح ذرات و يا داخل شدن  ی هوا برهاحبابکه اين عمل توسط اتصال  است هاآن مؤثردلیل کاهش دانسیته 

 :رديپذیمفو  طی مراحل زير انجام  فرآيند. ردیگیمصورت  هالختهبه داخل 

 ی هوا داخل پساب.هاحبابآوردن  به وجود -

 .به سطح مواد هاحبابی هوا و ذرات جامد و اتصال هاحباببرخورد بین  -
 .[3] و حرکت به سمت باالی بیشتر گاز در داخل توده هاحباببه دام انداختن  -

 
  

 ی مختلف اشباع سازیهاروش 2-9-3

ق رار دادن پس اب ب ه دو     فشارتحت. دهندیمقرار  فشارتحتجهت اشباع سازی پساب از هوا آن را  DAFدر سیستم 

 .ردیگیمروش صورت 

 انیجرفشار قرار دادن کل تحت  (الف

. در اي ن حال ت نس بت ب ه روش     ش ود یمو از هوا اشباع  قرارگرفته فشارتحتر اين سیستم تمام پساب خام ورودی د

رخ  ه وا ی ه ا حب اب بیش ترين احتم ال اتص ال مناس ب ب ین ذرات و       جهیدرنتو  شودیمديگر بیشترين مقدار هوا حل 

 .شودیم ترکوچکی نیز شناورساز. از طرف ديگر مخزن دهدیم

، در اث ر  ه ا لخت ه ، احتم ال شکس تن   ت ر ب زرگ ی اشباع سازی هادستگاهاما در اثر اين عمل عالوه بر نیاز به  

تم امی فاض الب    ش ود یم  مشاهده  1-2در شکل که  طورهمان .[3]عملکرد پمپ و افزايش تنش برشی زيادتر است 

 .شودیمپس از اشباع شدن از هوا به تانک شناورساز منتقل  و شدهمنتقلبه تانک اشباع ساز 
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 [.3] بازگشت بدون یشناورساز ستمیس :1-2شکل 

 

 یبرگشت انیفشار قرار دادن جرتحت (ب

بن ابراين از شکس ته ش دن     .ش ود یم  برگردانده  فشارتحتبه سیستم  شدههیتصفدرصد پساب  53تا  23در اين سیستم 

ی ثاب ت مان دن ب ار هی درولیکی     ولی از ط رف ديگ ر ب را    کندیمو يا امولسیون شدن مجدد روغن جلوگیری  هالخته

بخش ی از   ش ود یممشاهده  1-2که در شکل  طورهمان. باشدیم تربزرگشناورساز ی، نیاز به تانک شناورساز تانک

ت ا پ س از اش باع س ازی، ب ه تان ک        ش ود یم  فاضالب خروجی از تانک شناورسازی را به تانک اشباع ساز فرس تاده  

 .[3]شناورسازی برگردانده شود 

 

 

 
 [.3] انيجر بازگشت با یشناورساز ستمیس :1-2شکل 
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 شناورسازی با هوای محلول فرآیندقوانین حاکم بر  2-9-2

ی کافی ه وا ب رای شناورس ازی تم امی جام دات معل ق بس تگی دارد.        هاحبابکارايی سیستم شناورسازی به وجود  

نیز بهبودی نخواهد داشت و  ازحدشیبمقدار ناکافی هوا منجر به شناورسازی قسمتی از جامدات خواهد شد و هوای 

 و غلظ ت کیفیت خروجی  ازنظرکارايی يک واحد شناورسازی را  رونيازا .گرددیم هالختهشدن  دهیپاشازهمباعث 

ج رم ه وای    ص ورت ب ه ( م رتبط نم ود. اي ن نس بت     A/Sبه نسبت هوا ب ه جام دات )   توانیم راجامدات شناور شده 

 .[3] آيدمیبه دست  23 -2و از رابطه شود توصیف می فاضالببه جرم جامدات معلق موجود در  آزادشده

  

(2-23)                                                                                                                        � �1a

a

s RA
S S Q fP � 

  
 که در آن:

as میزان اشباع هوا در فشار :( اتمسفرmg/L) 

Sa یورود: غلظت مواد جامد معلق (mg/L) 

R: ( دبی جريان برگشتی/s3m) 
Q: یورودجريان  یدب (/s3m) 
f یساز: بازده عمل اشباع (%) 
P یعملکرد: فشار (atm) 
 

ان د از فش ار، نس بت    عب ارت  یشناورساز یعمده طراح یرهایکه متی افتيدر توانیتوجه به رابطه فو  م با

 .[3] است یبرگشت و غلظت جامدات ورود انيجر
، 7از پم پ فش ار، تجهی زات تزري ق ه وا، مخ زن اش باع س ازی         اندعبارت یشناورساز ستمیس یاصل یاجزا

ی اج زا ف و    ری  قرارگو سیستم افزايش مواد شیمیايی ک ه ب ر اس اس ترتی ب     گاه تنظیم فشار، مخزن شناورسازی دست

 .[3] شودیمی مختلف اشباع سازی ايجاد هاروش

 

 در این پژوهش مورداستفادهی هامنعقد کننده 2-9-1

 در ه ا کنن ده  منعق د  .[3] ش ود یلخت ه س از اس تفاده م      يیایمیاز م واد ش    یشناورساز فرآيند يیکارا شيمنظور افزابه

 ي ا  شناورسازی سبب مناسب هایلخته ايجاد با و شده محلول در کلوئیدی مواد ناپايداری موجب معین یدز محدوده

 باع ث  و فراهم نموده کلوئیدی هایلخته 2پايداری باز امکان باالتر هایدز در اما شود،می کلوئیدی مواد اين نشینیته

 .شودمی کارايی کاهش
، قیمت و قابلیت استفاده در صنعت، کلروفري ک  CODکارايی در حذف  ازلحاظی اولیه هایبررس پس از

 توضیح داده خواهد شد. هامنعقد کنندهمختصر در مورد  صورتبهو پلی آلومینیوم کلرايد انتخاب شدند، در ادامه 

                                                 
Retention Tank 1  
Restabilization2  
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 ( کلروفریکالف

پودر، مايع ي ا   صورتبهمنعقد کننده معدنی است که  نيترپرمصرف ازجمله (3FeClبا فرمول شیمیايی ) کلروفريک

کلسیم يا هیدروکس ید کلس یم، ايج اد هیدروکس ید      کربناتیب در اثر واکنش با کيکلروفر .رسدیمتبلور به فروش 

جه ت بهب ود    فاض الب ه ای  خان ه . در تص فیه رودیم  که محلی برای تجمع مواد کلوئیدی به شمار  کندیم ІІІآهن 

 .[05] شودیمبازدهی تصفیه اولیه، فسفر زدايی، جداسازی فلزات سنگین و غیره استفاده 

 (3PACL) دیکلراپلی آلومینیوم  ب(
. گ ردد یم  ی مع دنی ي ون آلومینی وم تولی د     ه ا انیبنپلیمری معدنی است که از منعقد کننده پلی آلومینیوم کلرايد از 

 .اس ت ی از آلومینی وم  اهس ته ترکیبی يک ماکرو مولکول معدنی است که مونومرهای آن يک کمپلکس دو  ازلحاظ
 :شودیممطابق واکنش زير تولید  کيدريدکلریاسپلی آلومینیوم کلرايد طی واکنش هیدروکسید آلومینیوم با 

 

(2-27) 2 ( ) ( )3 2 6 2Al OH nHCL Al OH Cl H On n� o �� 
ی تشکیل داده که باع ث توان ايی   اچندهستههای پايین در محیط آبی کمپلکس دزدر  پلی آلومینیوم کلرايد

 .[05] گرددیمانعقاد  فرآينداين منعقد کننده در  فردمنحصربه
 

 

 مرتبط با موضوع شدهانجام یهاپژوهش 2-7

نشاس ته س ازی    ی مختلف تص فیه فاض الب ص نايع   هاروشدر مورد  شدهانجامی هاپژوهشبررسی به قسمت  نيا در

در ش ود و  ی مختلف ارائ ه م ی  هاپسابالکتروشیمیايی و کارايی آن بر  فرآيندبر روی  شدهانجامپرداخته و مطالعات 

ی با هوای محلول در تصفیه فاض الب ص نايع مختل ف اش اره خواه د      شناورسازآخر به سابقه مطالعات کاربرد  بخش

 شد.

 برای تصفیه فاضالب صنعتی شیمیاییروروش الکت بر روی شدهانجام یهاپژوهش( الف

برای تصفیه فاضالب  الکتروانعقاد و الکتروفنتون یهاروششامل  شیمیايیالکترومختلفی از روش  پژوهشگران

بر روی کارايی روش الکتروانعقاد و سپس روش  شدهانجام یهاپژوهش، در ابتدا به اندکردهصنعتی استفاده 

 .شودیمالکتروفنتون پرداخته 

 موردمطالعهرا در تصفیه فاضالب صنعت نساجی  الکتروانعقاد روشیر تأث (7332)و همکاران  2اگوتورن

 توانستند هاآنو بهینه کردن ، میزان ولتاژ، زمان انعقاد و میزان غلظت فاضالب pH یرتأثبا بررسی  هاآن. قراردادند

                                                 
Poly Aluminium Cholorid 1  
Ogutveren 2  
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و  7ويک .[08] تصفیه کنند kwh/m324/2ای با مصرف انرژی دقیقه 0در زمان آلودگی فاضالب ورودی را  733%

های  pHدريافتند که بسته به نوع آالينده در  الکتروانعقاد بر روی عملکرد روش pH یرتأثسی ربر باهمکاران 
 .[03] شودیمحاصل  یمتفاوتی عملکرد بهتر

نوع کاتد و آند و روش الکتروانعقاد، در استفاده از عامل ترين زمان دانشمندان دريافتند که مهم گذشتبا

به چند مورد  ادامهکه در  به نتايج جالبی دست يافتند هامشخصهبا تمرکز بر اين  روينازاعبوری است  2يانجرشدت

 شود:آن اشاره می

بررسی عوامل غذايی با  یهاکارخانهيک مجموعه بر روی فاضالب  بامطالعه( 2331) همکارانو دياز

با و استفاده از آند و کاتدی از جنس آلومینیوم دريافتند که با  یرهو غازجمله نوع الکترود  فرآينددر بهبود  یرگذارتأث

ورودی  (COD) اکسیژن خواهی شیمیايی %88به حذف  ، قادردقیقه 03 زمانمدت در 2A/m2/78عبور جريان 

 يیتنهابهبا میزان آاليندگی کم،  يیهافاضالبدر الکتروانعقاد اين بود که روش  یدهندهنشانخواهند بود. نتايج 

 .[43]پساب خروجی را دارد  یاستانداردسازتوانايی 

انعقاد  فرآيندسط تو یشوئخشکبر روی فاضالب ساختگی  یامطالعه( در 2338و همکاران ) 0ون تا

با استفاده از تعداد متفاوت الکترود  هاآن .ه از الکترود آلومینیوم پرداختندبا استفاد یو شناورسازالکتريکی 

صفحه آلومینیوم و  1سط تو CODحذف  %12های ورودی متفاوت توانستند در حالت بهینه به  pHآلومینیوم و 

 .[47] نائل شوند pHهمچنین طبیعی سازی 

زباله  رابهیشروی  بريی ایمیشانعقاد و  الکتروانعقاد فرآيند( به مقايسه عملکرد 2338و همکاران ) 4ويل

الکترود استفاده شد  عنوانبه زمانهم طوربهصفحه آهن  1صفحه آلومینیوم و  1از  الکتروانعقاد فرآينددر  ،پرداختند

نتايج حاکی از آن بود که  .آند حضور داشت عنوانبهبار ديگر آلومینیوم  و آند عنوانبهآهن  بارکيکه  یاگونهبهو 

 .[ 42]راندمان حذف از خود نشان داد  %33 الکتروانعقاد کهیدرحالشد  COD ،%11انعقاد شیمیايی با آلوم 
 CODبه بررسی میزان حذف بر روی پساب يک پااليشگاه نفت ای در مطالعه )2333( و همکاران 5ناس

غیر پیوسته  صورتبهبا ايجاد يک نمونه آزمايشگاهی که  هاآن، پرداختند الکتروانعقاد با استفاده از روشو سولفات 

بر دو  بامطالعه. بر فاضالب ورودی پرداختند رهیو غ زیالکترولزمان  ،انيجرشدتکرد شروع به بررسی اثر عمل می

. شودبهترين نتايج حاصل می آلومینیوم استفاده از آند و کاتدی از جنس دريافتند که با های متفاوت،نمونه با غلظت

 زمانمدتدر که  یاگونهبه بسیار مهمی در راندمان حذف دارد، ریتأثنیز  انيجرالکترودها شدتعالوه بر جنس 

 pHگراد و یسانت 25گرچه در دمای  ،ورودی کاهش يافت 2mc/mA 70، 45%،COD انيجريک ساعت با عبور 
 .[40] محسوسی ندارد ریتأثحذف  فرآينددر  pHدما و راندمان بهتری حاصل شد اما  8 برابر

شیرابه  کياز  N)-3(NH و COD در حذف انعقادالکترواثر مطالعه بر روی  هب (2377)و همکاران  1لی

 ریغ صورتبهدريافتند که اين روش  واکنشو زمان  انيجرشدت با بررسی اثر جنس الکترود، پرداختند. لیفلند

                                                 
Vik 1  
Current Density 2  

Wang-Ta 3  
Veli 4  
Nass 5  
Li 6  
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های پايین و با  pHدر ، mA/Cm231/4 که با عبور یاگونهبه عمل کند، هیتصفشیپيک  عنوانبهتواند فقط می وستهیپ

 یبرا %03 و COD برای %53باالترين میزان حذف  دقیقه، 33 در مدتاستفاده از الکترودهايی از جنس آهن 

(N-3NH) [44] فاصله زيادی دارد یطیمحستيز یاستانداردهاکه اين میزان با  خواهد بود. 

اقدام ب ه تص فیه آن نم ود.     الکتروانعقادروش ی به سازرن روی پساب کارخانه  بامطالعه( 2372) 7آلکیول

و در  A/m2 05ی الکتروده  ای آلومینی  وم و آه  ن درياف  ت ک  ه الکت  رود آلومینی  وم در چگ  الی جري  ان س  هيمقااو ب  ا 

آه ن ران دمان    %88س بت ب ه ح ذف    اولیه نم ود ک ه ن   COD، %83طبیعی اقدام به حذف pHدقیقه و  75 زمانمدت

$3ی تصفیه با الکترود آلومینیومنهيهزباالتری دارد و از طرف ديگر  / m 723/3 3در برابر$ / m 781/3   آهن اس ت

 .[45] استبودن اين الکترود  صرفهبهکه حاکی از 
 الکتروانعقاداستفاده از روش  بای بر روی پساب مالس چیندر امطالعهدر  (2375و همکاران ) 2تیوستوپتیس

فاضالب اولیه  عنوانبهی متفاوت با آب ترکیب کردند تا درصدهاپساب خام مالس چیندر را با  هاآنپرداختند، 

ی الکترودها) : انواع الکترودازجملهمختلفی  مؤثرعوامل  هاآنطول آزمايش  در روش الکتروانعقاد مصرف کنند.

را  شدهساختهی آزمونهی، مسی و آهنی(، زمان تصفیه، چگالی جريان، هوادهی و يا عدم هوادهی ارهيدامستطیلی و 

با استفاده از  mA/cm200ساعت و با عبور چگالی جريان  5/0 زمانمدتبررسی کردند و دريافتند که در طول 

رسید که برای تخلیه به محیط مناسب است  %13تا  %53راندمان به  توانیمالکترودهای مستطیلی همراه با هوادهی 

[41]. 

با استفاده از  مطالعاتی mg/L 2533 ورودی CODبا بر يک فاضالب صنعتی  (2375)و همکاران  0گارسیا

الکتريکی و با استفاده از آند و کاتدی  انعقادانجام دادند. نتايج حاکی از آن بود که به روش  روش انعقاد الکتريکی

 درروشکه  است یحالاين در  ،انددهیرسناپیوسته  صورتبهورودی  COD ،%83حذف از جنس مس به راندمان 

 .[41] خواهد آمد به دست %53لجن فعال راندمان 

از يک  27O2Cr- و CODبر روی حذف  انعقادالکترو( به مطالعه بر روی اثر 2375و همکاران ) 4چباال

که با  دريافتندجنس الکترود و تعداد آن ، ورودی pH ،انيجرشدتبا بررسی اثر  .فاضالب صنعتی پرداختند

و  CODحذف برای  %35 راندمان باالکترود آهن  ،جفت الکترود 1و با  0ورودی  pHو  2A/m233 انيجرشدت

 .[48] دهدیمبهتری از خود نشان  کارکردنسبت به الکترود آلومینیوم  ،27O2Cr- حذف برای 733%

بر روی فاضالب صنعت  با استفاده از روش الکتروانعقاد ( يک طرح ابتکاری2371و همکاران ) 5سمیر

کاتد و يک آند از جنس  عنوانبهشکل از جنس آلومینیوم  یالولهکه يک راکتور  یاگونهبهنساجی انجام دادند 

چگالی  ،اثر سرعت چرخش هاآن. دیچرخیمآلومینیوم درون لوله قرار داشت که با سرعت متفاوت درون لوله 

که در بررسی کردند و دريافتند  mg/L7333ورودی  CODفاضالب با  یبر رو را ما، دpH ،ماندزمان ،جريان

 rpm،31753% آند با سرعتبا چرخش  C◦ 25دقیقه و دمای  73 زمانمدتدر  ،m2c/mA 4چگالی جريان ورودی 

 .[43] شودیمحاصل  CODحذف 

                                                 
Akyol 1  
Tsioptsias 2  

Garcia-Garcia 3  
Cheballah 4  
Samir Naje 5  
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دريافتند که  COD ،mg/L5833باغی با ورودی دبر فاضالب يک  بامطالعه( 2371و همکاران ) 7الباس

( 7353( راندمان باالتری نسبت به آلومینیوم خالص )AL-2371استفاده از آلومینیوم آلیاژی ) الکتروانعقاد روش در

 یحالاين در  .کاهش داد mg/L433ساعت به نزديک  1 زمانمدتدر  A/m2433 جرياندارد تا جايی که با چگالی 

 .[53] شودینمنیز به محدود طبیعی نزديک  pH ،که با آلومینیوم خالص عالوه بر راندمان کمتر است

 لهیوسبه mg/L5333دی وور COD صنعتی با يک فاضالب بامطالعه( 2371و همکاران ) 2عالءالدين

 عنوانبهو میزان ماده الکترولیت  انيجرشدت ،تعداد الکترودها ،با بررسی زمان تصفیه دريافتند که الکتروانعقاد

ماده  عنوانبهنمک  ،g/L 74آند آلومینیوم و  0و با ترکیبی از  cm2 / A304/3 انيجرشدتبا  ،فرآينددر  مؤثرعوامل 

 .[57]د شویمالکترولیت بهترين عملکرد حاصل 
اقدام به مطالعه موردی بر روی تصفیه فاضالب  7084در سال  هوشیاری و همکاران نیز رانيدر ا

سازی به و شناورانعقاد الکترو فرآيندبا استفاده ترکیبی از دو  هاآن ،نمودندچوب و کاغذ مازندران  یهاکارخانه

آن بود که با استفاده از  دهندهنشاننتايج  که پرداختند رهیو غ انيجرشدت نوع الکترود، ازجملهعواملی  ریتأثبررسی 

 38تا  53را نیز به میزان  CODالکترودهايی از جنس آهن و آلومینیوم عالوه بر حذف گريس و روغن، میزان 

روش  غیرهروش انعقاد شیمیايی و  ازجملههای جايگزين ديگر از طرف ديگر در مقايسه با روش درصد کاهش داد،

 ژنیاکسمثال در حذف  طوربهکه  یاگونهبهراندمان حذف باالتری نیز دارد ، عالوه بر کمتر بودن هزينهالکتروانعقاد 

 .[52] ها دارداز ساير روش شتریدرصد ب 23تا  73حدود اندمانی در ر ،(BOD) یکيولوژیب یخواه

 یشناورساز -در تهران به روش انعقاد الکتريکی يیشوخشکپساب  مطالعه با( 7037يزدی و همکاران )

 5برابر  pH ،الکترود 4دريافتند که اگر جنس الکترود آلومینیوم باشد با  هاآن. الکتريکی اقدام به تصفیه آن نمودند

 74دست خواهند يافت و اگر الکترود آهن باشد با  %83برابر  CODبازده حذف به  mA/cm282/72و چگالی جريان 

 .[50] خواهد شد COD، 10%بازده حذف  mA/cm2 12/4 طبیعی و چگالی جريان pHالکترود در 
 الکتروفنتونروش به  CODبررسی میزان حذف به  رابهیشبر روی  بامطالعه( 2333و همکاران ) 0لین

از هم قرار  mc5/7 که در فاصله cm21/22 مؤثردريافتند که با استفاده از الکترودهای آهن با سطح  هاآن .پرداختند

تا  mg/L 233ه ورودی را ب COD ،دقیقه 03زمان طی  ژنهیاکسآبدارند و با اضافه کردن مقادير مختلف 

mg/L053  [54] کاهش داد ستيزطیمح یاستانداردهابه حد  توانیمکه با يک روش ترکیبی  دهدیمکاهش. 

 سن زغالبر پساب صنعت  با استفاده از روش الکتروفنتون به مطالعه( 2333و همکاران ) 4زيوپین 

بیولوژيکی را بشدت  فرآينداد سمی است که توانايی ودريافتند که فاضالب اين صنعت دارای م هاآنپرداختند. 

درجه  13تا  23دمای بین  دردر شرايط مختلف  5BDDبا استفاده از الکترودهای رونيازا ،دهدیمکاهش 

مربع توانستند بخش زيادی از محتوای  متریسانتهر  ازآمپر به  13تا  23 انيجرشدتو  77تا  0بین  pH سلسیوس،

 .[55] آلی پساب را حذف کند

                                                 
Elabbas 1  
AlaaEldin 2  
Lin 3  
Zhu 4  

Doped Diamond–Boron  5  
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. بر روی فاضالب پتروشیمی پرداختند الکتروفنتوناثر ی بر روی امطالعهبه  (2374) همکاران و 7داورنژاد

جنس  ازجملهدر نظر گرفته و به بررسی عواملی  فرآيندشاخص کارايی  عنوانبهو رن  را  CODحذف  هاآن

2، نسبت حجمی pH ، زمان واکنش، چگالی جريان،الکترود 2H O  2و نسبت
2 2 /H O Fe با الکترود  پرداختند. �

2 و با نسبت %2 یحجمبا نسبت  0برابر در  mA/m2 5/18ندقیقه، چگالی جريا 13آلومینیوم در مدت 
2 2 /H O Fe �

 
دقیقه،  10 زمانمدتالکترود آهن در  و افتنددر حذف رن  دست ي %11و  CODحذف  %52به راندمان  5 برابر

 حذف رن  %11و  CODحذف  %11به راندمان،  %7با نسبت حجمی  0 برابر pHدر ، mA/m213چگالی جريان 

 .[51] ندرسید

 .به تصفیه فاضالب صنايع دارويی پرداختند الکتروفنتونهای فرآيند( توسط 2375و همکاران ) 2منصور

و عالوه بر آن  انددهیرس %72دقیقه به راندمان حذف  03 زمانمدتو  mA 411 نتايج حاکی از آن بود که با جريان

دقیقه برسانند که مناسب برای ورود به  13در مدت  52/3به  77/3را از  COD/5BOD نسبت فرآيندطی اين 

 .[51] استبیولوژيکی  یهاستمیس

پايین آن مطالعات  pHاما در مورد صنايع نشاسته سازی به علت حجم باالی فاضالب، آلودگی زياد و 

 گوناگونی صورت گرفته است که در ادامه به بعضی از آنها اشاره خواهد شد.

لیت ر فاض الب نشاس ته     KPa253 ،7533از غش ا میکروفیلتراس یون و در فش ار     با اس تفاده  بیترزو و همکاران

حجم خوراک اولیه کاهش دهن د   %43ساعت فیلتر کردند و توانستند حجم مايع برگشتی از غشاء را به  4در  ذرت را

برس انند، م ايع برگش تی را ب ه فرآين د       ppm 7333 برابر مقدار خوراک و ب ه غلظ ت   2و غلظت جامدات معلق را به 

فاضالب را  BODو نشاسته از آن استخراج نمودند. در ادامه با استفاده از اسمز معکوس توانستند  بازگرداندهتولیدی 

 .[ 0]کاهش دهند  mg/L 2/27به 

 آل وم  افزودن سولفات آه ن،  ریتأثبر فاضالب نشاسته از آرد گندم،  بامطالعه( 7014و همکاران ) انيرمرادیپ

ال ب ر می زان ران دمان کل ی فرآين د تص فیه و ران دمان ح ذف در         و کلروفريک به حوض متعادل ساز سیستم لجن فع

و  ppm733ی ه ا غلظ ت اف زودن س ولفات آه ن در     ریت أث  ه ا آن. ددن  قراردای موردبررس  ی اولی ه را  نینش  ت ه مرحل ه  

ppm233  را درpH  آلی  بار درو  5/8برابرday.3kg COD /m 5/4- 5/7 و مشاهده کردند  ددنقراردای موردبررس

 %34 براب ر  ayd.3kg COD /m 5/7از سولفات آهن، بیشینه حذف کل ی سیس تم در ب ار آل ی      ppm733در غلظت 

می زان ح ذف کل ی اف زوده      %2تنه ا   ppm233اين در حالی است که با افزايش غلظت سولفات آهن ب ه   .بوده است

 ریت أث  .میرس  یم   %38ب ه ران دمان    ppm233غلظ ت  ، همچنین با افزودن آلوم به فاضالب نشاس ته س ازی در   شودیم

 .[4]کلروفريک عملکردی مشابه آلوم دارد 

ی و فیلتراسیون در فاضالب کارخان ه نشاس ته س ازی    نینشته روش( نیز با ترکیب 2377و همکاران ) 0کانسیو

 ینینش  ت ه  کي  ابت دا   ه ا آن، کاهش دهند L 2mgO 2/07/به L2mgO7333/ را از حدود 5BODاز ذرت توانستند 

اس مز   کي  از ا عب ور  ب   تي  درنهای را از يک میکرو فیلتر عبور داده و نینشتهانجام داده و سپس فاضالب بعد از اولیه 

 .[4]معکوس به اين موفقیت نائل شدند 

                                                 
Davarnejad  1  

     Mansour 2  
Madariaga-Cancino 3  
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 فاض الب ( به بررسی و مقايسه لجن فعال متداول و بی و راکت ور غش ايی در تص فیه     7083همکاران )کیان و 

ه ای متف اوت و    OLRی سیستم اقدام به بارگذاری آن با اندازراهپس از  هاآنيک کارخانه تولید نشاسته پرداختند. 

5BOD ، %33 يیغشا وراکتوریب ،هازمانهمه  در که بود آن از یحاکنتايج هیدرولیکی متفاوت کردند،  ماندزماندر 
 یداري  پا نت ايج ح اکی از   .ش ود یماند کم از ران دمان کاس ته م    در روش لجن فعال در زمان یرا حذف کرد ول هیاول

 .[0] بود هاشينسبت به لجن فعال در طول آزما يیغشا وراکتوریببیشتر 
منه  وت نشاس  ته س  ازی از  فاض  الب هیب  ه تص  ف UASBRروش  ( ب  ه2372و همک  اران در س  ال ) 7س  ان

مان د  با زمان د،یرس داريو به حالت پا افتي انيپا یهوازیب ستمیس یاندازراهروز که زمان  22ها پس از پرداختند، آن

ه ا  آن. دهن د  کاهش OLR،3kg COD/m 71در  %32راندمان  را با mg/L4333 یورود  CODدتوانستنساعت  1

 یورود CODب ا   يیت ا ج ا   اب د يیران دمان ح ذف ک اهش م      اب د يیم   شياف زا  یورود CODکه هر چ ه   افتنديدر

mg/L73333  [0] ابديیکاهش م %11به حذف راندمان 

 با هوای محلول یشناورسازکاربرد روش بر روی  شدهانجام یهاپژوهش (ب

فاض البی   ه ا آن پرداختند، DAFبه مطالعه بر روی پساب روغن پالم و تصفیه آن به روش  (7388) و همکاران 2ن 

در ، %23نس بت برگش تی    و با h2-m3m 1/2-1 یکیدرولیهمقیاس آزمايشگاهی در بار  در 5BOD، mg/L22333با 

 .[58]رسیدند اولیه  5BOD،%83 حذفراندمان  به مریپل Lmg 53/کردن و با اضافه  KPa513فشار 
 درروشی بر روی آب درياچه گوبیو در برزي ل دريافتن د ک ه    صنعتمهینی درروش( 2335) و همکاران 0ربیو

DAF از ، با استفادهmg/L 4  فشار پلیمر، درatm 4  در %03بازگشت و با استفاده از نرخ ،pH   در مق ادير   1/1براب ر

 .[53] شودیم حذف یکدورت ورود %35مختلف بار هیدرولیکی حدود 

تص فیه فاض الب ل وازم     در  DAFی س اده و نینش  ت ه ب ه مقايس ه دو روش    (2373) و همک اران  4الگ وهری 

 و mg/L 133ب ا اس تفاده از   در ه ر دو روش  دريافتن د   ه ا آن. اده از کلروفري ک و آل وم پرداختن د   با اس تف  بهداشتی

mg/L 133  11و  %17آلوم به ترتیب%،COD  یب ردار به ره ام ا هزين ه   ؛ تقريباً يکسان ک اهش ياف ت   طوربهورودی ،

 .[13] بودی ساده نینشتهکمتر از روش  مراتببه DAF درروشو حجم لجن تولیدی  ازیموردنمکان 
تصفیه تکمیلی پرداختن د،   عنوانبهبه تصفیه شیرابه  DAFانعقاد و  فرآيند( توسط 2377) و همکاران 5ادالن

میزان منعقد کننده و زم ان   ،pHعوامل مانند نرخ جريان،  ریتأثمنعقد کننده و  عنوانبه کلرايد فريکدر اين پژوهش 

زم ان  م دت و در  KPa 133ک ه در فش ار    افتنديدر هاآنقرار گرفت. ی موردبررستزريق به کمک روش رويه پاسخ 

ورودی دس ت يافتن د    COD %15ب ه ح ذف    1/4برابر  pH و در کلرايد فريک mg/L 533 ثانیه و با استفاده از 737

[17]. 

های فرآين د برای فاضالب بیوديزل ب ا اس تفاده از    ،DAF( افزايش بازده روش 2377و همکاران ) 1راتاناپان

ابت دا فش ارهای متف اوت و س پس      یشناورس از  فرآيندبرای بهبود  هاآن. قراردادند موردمطالعهاسیدی کردن و انعقاد 

                                                 
Sun 1  
Ng 2  
Rubio  3  

Gohary-El 4  
Adlan 5  
Rattanapan 6  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

25 

 

قراردادن د.   موردمطالع ه ی متفاوت بازگشت و زم ان مختل ف شناورس ازی را    هانرخ، ی متفاوت اشباع سازیهاروش

 ق ه یدق 3و  4ی، شناورساززمان اشباع سازی و  در و atm 4فشار  ،%43اين بود که در نرخ بازگشت  دهندهنشاننتايج 

 [.12] شد حاصل اولیه COD ،%53حذف حدود 

ب ا   DAFی بر روی فاضالب کارخانه تولید کاغذ به ک ارايی روش  امطالعه( در 2370همکاران )و  7میراندا

 atm5/1 دريافتند ک ه در فش ار   هاآن .در تصفیه فاضالب پرداختند ستيزطیمحی دوستدار هاکنندهاستفاده از منعقد 
و  COD %22بنتونی ت ب ه ح ذف     mg/L 733و کیتوس ان   mg/L 53 بی  ترکاز ، با اس تفاده  %23بازگشت و با نرخ 

 .[10] دست يافتند اولیه کدورت 83%

استفاده  فتوفنتون وDAF ( برای تصفیه فاضالب صنايع فلزی از ترکیب روش2371همکاران )و  امین

منعقد  عنوانبهدقیقه برای اشباع سازی و کلروفريک  03به مدت  atm 0 از فشار ،DAFبرای قسمت  هاآنکردند. 

 .[14]ورودی رسیدند  COD %38استفاده کردند که به بازده حذف  کننده

 SBR و DAF ( برای تص فیه فاض الب کش تارگاه دام ب ه ترکی ب روش     7037همکاران )خادم مسجدی و 

Aو  atm 4در فشار  هاآن پرداختند.
S از ، با استفاده 308/3 برابر /Lmg233   منعق د   عن وان ب ه پلی آلومینیوم کلراي د

 .[15] ورودی را کاهش دادند COD %01 ،تقريباً خنثی pHپلیمر آنیونی، در  mg/L 2و کننده 

 یبندجمع 2-8

، الکتروفنتون و شناورسازی با هوای محلول و الکتروانعقاد یهاروشی اخیر مطالعات زيادی با استفاده از هاسالدر 

تصفیه بیولوژيکی  یهاروشسازی به در مورد فاضالب صنايع نشاسته امااست،  شدهانجام هاروشترکیب آن با ساير 

 است. شدهپرداختهو فیزيکی 

 یه ا فاض الب  هیتص ف  یب را  يیایمیعن وان ک رد ک ه روش الکتروش      توانیم شدهانجامبا توجه به مطالعات 

 زی  ن یقاب ل قب ول   جيش ده اس ت و نت ا   ها اعمالفاضالب نيدر ا رهیو غ نی، رن ، فلزات سنگیمختلف و حذف بار آل

وکارخانج ات تص فیه    ص نعتی  یه ا فاضالببیشتر در تصفیه با هوای محلول و روش شناورسازی  آمده استدستبه

 روغن و جداسازی پروتئین از محلول آبی استفاده می شود.
های فرآيندتروشیمیايی شامل های الکفرآيندی استفاده از سنجامکاندر اين پژوهش به  رونيازا 

شناورسازی با هوای محلول در تصفیه فاضالب صنعت نشاسته  فرآيندالکتروفنتون و الکتروانعقاد و مقايسه با کارآيی 

 .شودیمپرداخته  یساز

  
 

 
 

                                                 
Miranda 1  
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 سوم فصل -1

 هاو روش مواد

 مقدمه 1-3

روند جام آزمايش و ان یهاروشدر اين مطالعه،  مورداستفاده یهاروشو  هادستگاهدر اين فصل به شرح مواد، 

به روش  الکتروشیمیايی و شناورسازی با هوای محلول یهاشيآزما. شودیمبعدی پرداخته  یهاشيآزماانجام 

تعیین پارامتر پاسخ  عنوانبه CODحذف  ،های فو فرآيند ناپیوسته انجام پذيرفت و جهت سنجش میزان عملکرد

عمران  یدانشکده ستيزطیمحدر آزمايشگاه  شدهآماده یهاآزمونهمربوط به اين پژوهش در  یهاشيآزماگرديد. 

 انجام پذيرفت. 7031بهار تا  7034دانشگاه صنعتی اصفهان از زمستان 

 و مواد مورداستفاده لیوسا 1-2

 و   7-0جداول  در اين پژوهش به ترتیب در شدهاستفادهو نیز مواد  کاررفتهبه یهادستگاهدر اين قسمت وسايل و 
 .آورده شده است 7-0و شکل  0-2

 آورده شده است. 7-0نیز در جدول  یموردبررسجهت سنجش پارامترهای  مورداستفادهاستانداردهای 
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 مورداستفاده یهادستگاه مشخصات :7-0جدول 

 توضیحات کاربرد مدل و سازنده کارخانه دستگاه يا وسیله نام

 WTW-inoLab سنج هدايت
Cond7110 

 EC دهندهنمايش
میلی  37/3دقت 

 زيمنس

 میناطیسی همزن
Heidolph-
MR3000 

ايجاد اختالط در 

 فاضالب
- 

IKA-RH basic 2 مخلوط کردن مواد - 

pH متر 
ELE 

International- 
3045 Ion 
Analyzer 

و  گیریاندازه

 pH تنظیم

دقت تا چهار رقم 

 اعشار

 استانداردمطابق 

 )کدمتد

B +H-4500) 

 ترازو

Sartorius-Entris 
224-1S توزين مواد 

 گرممیلی 7/3دقت 

Rad Wag- 
WTB3000 

 گرم 37/3دقت 

 مولد دستگاه
MATRIX –

MPS- 
6005L-2 

 5حداکثر آمپر  DCايجاد جريان 

 گردش آب KO ديافراگمی پمپ
لیتر بر دقیقه و  4

 بار 72فشار 

 بار 1 ايجاد هوای فشرده کدخدايی باد کمپرسور

 Phipps&Bird جارتست
7790-402 

بهینه دز منعقد 

 کننده
- 

 Inculab آون
T-01 

 اکسیژنهآبحذف 

 ماندهباقی

: دمايی محدوده

c◦13  تاc◦733 
 Hach-Dr/2010 اسکپتروفتومتر

 CODسنجش 

- 

 COD Hach راکتور

مطابق استاندارد 

 متد)کد

C5220) 

 

 سنجش کدورت Hach-2100N سنج کدورت

مطابق استاندارد 

 متد )کد

2130B) 
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 توضیحات کاربرد مدل و سازنده کارخانه دستگاه يا وسیله نام

 -Schott-Hach ایشیشه ظرف کلیه
pyrex 

تهیه استفاده و 

نگهداری از مواد و 

 هامحلول

- 

 نمايش دما - ایجیوه دماسنج
 محدوده دمايی:

◦c73-  تاc◦703 
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 مواد مورداستفاده فهرست :2-0جدول 

 کاربرد کارخانه سازنده نام ماده

 Merck اسیدسولفوريک
 CODساخت محلول اسید آزمايش 

 Merck سولفات نقره
 CODساخت محلول هضم آزمايش  PRS Panreac سولفات جیوه

 عنوان منعقد کنندهاستفاده به Merck کلروفريک

 منعقد کننده عنوانبهاستفاده  SNF(china) پلی آلومینیوم کلرايد

 Merck سديم هیدروکسید
 pHتنظیم 

 Merck هیدروکلريدريک
 عنوان منعقد کنندهاستفاده به Merck آهک

 تهیه محلول الکترولیت Merck سديم کلريد

 الکتروفنتون فرآينداکسیدکننده در  Applichem اکسیژنهآب

 تهیه فاضالب مصنوعی آرد اطلس آرد صنعتی

 آب مقطر
 شده از آزمايشگاه مرکزیتهیه

 دانشگاه صنعتی اصفهان
 وشوشستساخت محلول و 
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 ب(                                                                          الف(                  

                               
 ت(                                                          پ(                                                       

 ( ترازوت   DC انيمولد جر ( دستگاهسنج     پ ( کدورتب   ( همزنالف

 در پژوهش شدهاستفاده یهادستگاه :7-0شکل 
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 ج(                  ث(                                                                                                  

 

    
 خ(           چ(                                                                   ح(                                                                                    

 ترازوخ(    هدايت سنج( ح      پمپ ديافراگمی( چ     ( اسپکتروفتومترج  COD ( راکتورث

 ادامه(پژوهش )در  شدهاستفاده یهادستگاه :7-0شکل 
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 روش انجام آزمایش 1-1

 ساخت فاضالب مصنوعیکیفیت فاضالب خام و  1-1-3

و  برداش ت  یاص ورت دوره در اص فهان ب ه   نیام   یماه ه فاض الب کارخان ه نشاس ته س از      2دوره  کي   یط   یابتدا

 یری  گبار نمون ه  03ذکرشده حاصل  جيشده است )نتاداده شينما 0-0شده در جدول انجام زیآنال یمشخصات آن ط

 .(است 7034در زمستان 

 
 

 7یعیطب فاضالب مشخصات :0-0جدول 

 حداکثر حداقل اریمع انحراف میانه نیانگیم تعداد 

COD(mg/L) 03 0333 0315 173 7383 0353 

pH 03 0/1 0/1 2/3 7/1 1/1 

 03 7/27 27 71/2 78 25 (◦Cدما )

 یکيالکترهدايت 

(mS/cm) 

03 04/4 21/4 13/3 2/0 2/5 

 
 

 هیمواد اول)آب و نمک  و با استفاده از آرد، یپژوهش به روش مصنوع یدر ط یورود فاضالب

آب  تریل کيگرم آرد در  75هر  یبه ازا یمقدمات یهاشيتوجه به آزما با .شد هیته (شده در کارخانه مذکوراستفاده

آرد  زانیموردنظر م CODبا توجه به غلظت  رونيازا ابديیم شيافزا mg/L733±7333آب  COD ،مقطر

 .شدآب حل  تریل کيشده در  وزن ازیموردن

 آزمونه الکتروشیمیایی 1-1-2

 یاز جنس پلکسيک لیتر  روباز به حجم یارهيراکتور به شکل دا کيکه شامل  آزمونه کي در پژوهش حاضر

 کي، از ازیموردن یکيالکتر انيجر نیتأممنظور به. شداستفاده  یسیو همزن میناط DC انيجر هيمنبع تیذ ،گالس

 ور  از الکترودها یبرا ولت استفاده شد. 03تا  3ولتاژ  و آمپر 5تا  3از  انيجر دیتول يیبا توانا DC انيجر دیمنبع تول

 نيمورداستفاده در ا یهاور تمامی  .ديگرد استفاده 034 لیاست و 7333 یسر ومینیآلوم ،ST37نوع  از آهن

نمايی از آزمونه  2-0در شکل  .باشدیم متریسانت 8و عرض  متریسانت 73ارتفاع و  متریلیم 2 باضخامتپژوهش 

 .شودیمو اجزا آن مشاهده  شدهساخته

                                                 
 .باشد یم نیام نشاسته شگاهيآزما از حاصل اعداد 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 يیایمیالکتروش آزمونهشماتیک : 2-0شکل 

 الکتروشیمیایی انجام آزمایش 1-1-1

توسط فاضالب را  pH، گرددتنظیم میورودی  CODمیزان ابتدا  موردنظرمقادير  بر اساسدر اين مرحله 

 ژنهیاکسآب. حضور يا عدم حضور شودیم به مقدار دلخواه رسانده N7 ميسد دیدروکسیهو  N7 کيدريدکلریاس

که در صورت اضافه کردن  یاگونهبه ،کندیمبعدی را عوض  فرآيندو  هاواکنشنوع  الکتروشیمیايی، شيدر آزما

 .شودیم الکتروانعقاد فرآيندالکتروفنتون شده و در صورت عدم اضافه کردن  فرآيند ژنهیاکسآب

و تنظیم شده عبوری  انيجرشدت، فاصله الکترودها ازجملهعوامل ديگر  ورودی ژنهیاکسآبپس از تعیین 

در اين  الکترودها مؤثرارتفاع . است شدهاستفاده محلول ازیموردنايجاد الکترولیت برای  NaClنمک  g/L2سپس 

در حین انجام آزمايش محلول بر روی همزن میناطیسی  .استسانتیمتر مربع  13 هاآن مؤثرسانتیمتر و سطح  8 فرآيند

دستگاه مولد بر  و همزن خاموش ، شدهنییتعپس از گذشت زمان  تاًينها ،دوشمیمخلوط  rpm 033و با سرعت 

 دمای محیط در طی آزمايش از حمام آب استفاده شد. داشتننگه. جهت ثابت شودمی

و ظرف دوم را از آب با  شدهدادهالکتروشیمیايی داخل يک ظرف قرار  فرآيندسلول  2-0مطابق شکل 

 .شودیمدمای آب ظرف، از آب جوش و يخ استفاده  داشتننگه. در طی آزمايش برای ثابت میکنیمدمای معین پر 

 .شودیمالکتروشیمیايی مشاهده  فرآيندمراحل انجام  0-0در شکل 

 انيجر مولد-7

 همزن دستگاه -2

 آب حمام -0

 س            لول -4

 يیایمیالکتروش

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 يیایمیالکتروش شيآزما مراحل از يینما :0-0شکل 

تکمیلی توسط دستگاه جارتست باعث افزايش  یلخته ساز است،قبلی مشخص گرديده  یهادر پژوهش

مختلف  یهاغلظتمنعقد کننده در  عنوانبهبه همین منظور آهک  .[70و  72] گرددیم CODراندمان حذف 

 g/L4/3آهک برابر بهینه  دز 4-0جدول نتايج  بر اساس الکتروانعقاد فرآينددر  .قرار گرفت یموردبررس
 شد. یریگاندازه

 

 

بدون  و C 25° یو دما 5/1نمونه  pHو  cm2/mA53 انيجر یو چگال قهیدق 45 زماندر با الکترود آهن و    (آهک نهیِبه دز :4-0جدول 

 mg/L0333 =(CODو  ژنهیاکسآب

 8/3 4/3 2/3 35/3 37/3 شاهد g/L آهک دز

 NTU 50 48 42 4/75 30/5 50/1 کدورت

درصد حذف 

COD 
7/11 3/82 7/80 0/80 0/84 0/82 

 

میزان ، CODدر محلول برای آزمايش  ماندهیباق ژنهیاکسآبالکتروفنتون به جهت مزاحمت  فرآينددر 

 .[22] شد یریگاندازه g/L2 مناسبغلظت  رونيازا، واکنش زير بايد افزايش يابد تکمیلآهک مصرفی به جهت 

(0-7) 
2 2 2 2 2( ) 2Ca OH H O CaO H O� o � 

                                                                                       

با سرعت اختالط سريع ، ASTM2035استاندارد  رتستجا یهاشيآزمادر تمام الزم به ذکر است 

rpm723 يک دقیقه و اختالط آرام  در مدتrpm43 در شدن  نینشتهدقیقه زمان  03دقیقه بود و بیست  به مدت و

 نمايی از انجام آزمايش الکتروشیمیايی مشاهده می شود. 4-0در شکل  .نظر گرفته شد

ساختن فاضالب

pHتنظیم •

تنظیم دمای •

محلول و 

محیط

آب اکسیژنه

حضور آب •

فرآيند)اکسیژنه

(الکتروفنتون

عدم حضور آب •

فرآيند)اکسیژنه

(الکتروانعقاد

فرآيند 

ايیالکتروشیمی

انعقاد و لخته  

سازی  

تکمیلی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 يیایمیالکتروش شياز انجام آزما يینما :4-0شکل 

 

 آزمونه شناورسازی با هوای محلول 1-1-4

لیتر، دستگاه تنظیم فشار و واحد  2اين آزمونه شامل پمپ فشار باال، تجهیزات تزريق هوا، مخزن اشباع ساز به حجم 

ی دو ورودی برای هوا و يک خروجی و ورودی برای آب ساز دارالیتر است. مخزن اشباع  7ی به حجم شناورساز

که مجهز به يک فشارسنج جهت تعیین فشار داخل مخزن است. پس از پر شدن مخزن از آب، جهت اشباع  باشدیم

و برای افزايش اشباع سازی از پمپ جهت گردش آب در مخزن  داده شدبار قرار  5شدن در معرض هوا با فشار 

 .شودیمو اجزای آن مشاهده  شدهساختهنمايی از آزمونه  5-0. در شکل شودیماشباع ساز استفاده 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یشناورساز آزمونهشماتیک : 5-0شکل 

 شناورسازی با هوای محلولانجام آزمایش  1-1-5

ب ه   ذکرش ده  یه ا محلولرا با  نمونه pH، فاضالب مصنوعی را ساخته ،ازیموردن COD اين قسمت ابتدا بر اساس در

نمون ه تح ت جارتس ت     ش د. اض افه   ازی  موردنتست میزان منعقد کننده سپس در دستگاه جار ومقدار دلخواه رسانده 

ب ه   و rpm43ي ک دقیق ه و اخ تالط آرام    در م دت  و  rpm723با سرعت اختالط سريع )ASTM2035 استاندارد

 .کندیملخته سازی را طی  فرآيند (دقیقهبیست مدت 
که حدود نیم ی   اشباع ساز تانکوارد اتمسفر  5با فشار هوای فشرده  (5-0ر )با توجه به شکل از طرف ديگ

پم پ   لهیوس  به ،دقیقه برای افزايش حاللیت هوا در آب پانزدهبه مدت  و بازشده 4شیر  .شودیم ،پرشدهاز آن با آب 

داده ب ه آب اج ازه س کون     ،دقیقه با حف ظ فش ار ه وا    5به مدت و  سپس پمپ خاموش شدهو  شودیمگردش ايجاد 

 .شودیمبسته  4دقیقه، شیر  5. پس از تا به حالت تقريباً اشباع برسد شودیم

اش باع  آب  ب ا قسمتی از شناورساز تا حجم ي ک لیت ر   و  بازشده 0شیر ، حال بر اساس میزان جريان برگشتی

 از، مان د زم ان  دقیق ه  23و پ س از   شودیمبسته  0پس از به حجم رسیدن شیر  .شودیماز کف ظرف پر  ،شده سازی 

 [.3] شودیماز سطح ظرف نمونه برداشت  متریسانتدو  حدود
 .شودیمهوای محلول مشاهده  باشناورسازی  فرآيندانجام و نمايی از مراحل 1-0و  1-0در شکل 

 

 بادکمپرسور  -7

 پمپ ديافراگمی -2

 شیر قطع و وصل -4و  0

 صفحه مشبک -5

 تانک اشباع ساز -1

 فشار سنج -1

 شیر تنظیم فشار-8

 لوله فشار باال -3

 شناورساز -73

 آب اشباع از هوا -77

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یشناورساز شيآزمامراحل  از يینما: 1-0شکل 

 
 

 
 
 

 محلول یبا هوا یشناورساز نمايی از کارکرد :1-0شکل 

ساختن فاضالب

pHتنظیم •

نندهاضافه کردن منعقد ک

اختالط سريع•

اختالط آرام•

اضافه کردن آب 

اشباع از هوا
دقیقه  23

شناور  

سازی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هاشیآزماطرح  1-4

حاوی مسیر آماری  یهاروشعلمی دارند همچنین اين  یهاشيآزمانقش مهمی در  ،طراحی آزمايش یهاروش

بیشترين اطالعات را از کمترين  توانیم هاروشبا استفاده از اين  .باشندیم هاشيآزمامناسب و معقول برای انجام 

و محدوده  مؤثر یهامشخصههدف از طراحی آزمايش تعیین  یطورکلبه .استخراج نمود شدهانجامتعداد آزمايش 

 .[11] استدر کمترين زمان و تعداد آزمايش ممکن  ،در پاسخ هاآنمجاز تیییرات 
 

 پاسخ هیروروش  1-4-3

و  همفید بود یسازنهیبهبهبود و  یهافرآيندآماری و رياضی است که برای  یهافناز  یامجموعهپاسخ  رويهروش 

تعیین  زمانهم طوربهچندين متییر را  ینهیبه، با طرح آزمايشی مناسب ،کمی یهادادهبا کمترين منابع و  توانیم

تولید محصول با صرف هزينه و زمان  فرآيندتا بهترين ترکیب از عوامل مربوط به  کندیماين روش کمک  .کند

 .[11] بازدهی و کارايی سیستم افزايش يابد جهیدرنتکمتر شناسايی شود و 

 

 پاسخ رویه درروشطراحی  یهاروشانواع مختلف  1-4-2

پاسخ انواع مختلفی دارد که طراح و آزمايشگر با توجه به وضعیت و  رويهبر مبنای روش  هاشيآزماطراحی 

 هاآنهر يک از  تواندیممدل  یارائهو  لیوتحلهيتجزدر  ازیموردن دقتبهموجود و نیز با توجه  امکانات و متییرهای

 .را برگزيند

 2روش طرح يک عاملی، Behnken-Boxروش ، 7به چهار نوع روش طرح مرکب مرکزی هاروشاين  

 .[11] شودیمکه در ادامه هر يک بررسی  شودیم یبنددسته 0و روش طرح بهینه

 

 (CCD) مرکزی مرکب طرح روش (الف
( ±7فاکتوريل ) یدونقطه ،(α±محوری ) یدونقطهدر اين روش از طراحی برای هر متییر پنج سطح مختلف شامل 

 یمحدودهاين روش از طراحی به دلیل انتخاب نقاط خارج از . شودیممرکزی )صفر( تعريف  ینقطهو يک 

 توانندینمکه کمتر يا بیشتر از مقدار مشخصی  pHبرای متییرهای شامل محدوديت مانند غلظت و يا  ،شدهفيتعر

 5برای هر متییر که  شدهنییتعمدل برازش يافته در اين روش با توجه به تعداد سطوح . ستینمناسب ، انتخاب گردند

 .ز نوع درجه سوم مناسب خواهد بودا، است طحس

 

                                                 
Central Composite Design 1  
One Factor Design 2  
Optimal Design 3  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 Box-Behnken ب(

سه سطح تعريف  توانمیو برای هر متییر تنها  باشدعدد  0 تواندمی ،تعداد متییرها یکمینهدر اين روش از طراحی 

برای هر متییر دارد  شدهمشخصدر داخل حدود  نقطهسهبا توجه به اينکه هر متییر تنها سه سطح متفاوت شامل . نمود

: بنابراين تمام نقاط شودنمیباال و پايین برای هر متییر ارائه  یشدهمشخصخارج از حدود  اینقطهو هیچ 

بازه دقت کمتری نسبت به  و انتهاینقاط ابتدا  درنتیجهقرار داشته و  شدهتعییناز پیش  ایمحدودهدر  شدهآزمايش

 ساير نقاط خواهند داشت.

 عاملی یک طرح روشپ( 
اين . وجود داشته باشد هاشيآزماکه تنها يک متییر عددی پیوسته در  شودیم کاربردهبهاين روش از طراحی زمانی 

دو  هاشيآزماتعداد  ،اسمی که با اضافه کردن هر متییر باشدیماسمی متعددی  یرهایاز متیقادر به استفاده روش 

 .گرددیم برابر

آزمايش  5وجود داشته باشد تعداد  هاشيآزمامثال در حالت ابتدايی که تنها يک متییر عددی در  طوربه

و اگر دو  شودیمآزمايش طراحی  73دو برابر شده و  هاشيآزما، و با اضافه کردن يک متییر اسمی شدهیطراح

 .آزمايش طراحی خواهد شد 23، تعداد متییر اسمی تعريف شود
 

 نهیبه طرح روشت( 

در ، مکعب يا کره تعريف شود صورتبهباشند  شدهتوزيعتجربی که نقاط طراحی آزمايش در آن  یناحیهاگر 

توزيع مشخص و  ،اما اگر اين ناحیهسخ خللی در مدل ايجاد نخواهد شد، پاسطح حالت طراحی بر مبنای روش 

به دلیل دقت پايین قابل توجیه نبوده و  Box-Behnkenو  CCD هایروشنداشته باشد استفاده از  تعريفیقابل

 شود.میمطرح روش طرح بهینه 

 ازجمله هامدلبه دلیل امکان تعريف بیش از يک متییر با هر تعداد سطح دلخواه توانايی برازش انواع 

همچنین برای هر متییر توانايی ايجاد سطوح مختلف اعم وم تا درجه شش را دارا است. درجه س، درجه دوم، خطی

که  است І و Dو  Aروش طرح بهینه بر مبنای ساختار خود شامل سه معیار  .است شدهفراهماز پیوسته و گسسته 
 .ضرايب رگرسیون به حداقل خود خواهد رسید واريانس A یبهینه درروش

کواريانس انجام -طراحی بر مبنای به حداقل رساندن دترمینان ماتريس واريانس ،Dی درروش بهینه

ها به الگوريتم طراحی آزمايششود. نیز نامیده می IVکه روش بهینه  Iخواهد گرفت و درروش بهینه بر مبنای معیار 

شده در بینیصورتی است که نقاط برای طراحی بهینه به صورتی گزينش شوند تا میانگین واريانس جواب پیش

 .[11] باشدمی ی پاسخ که نیازمند حدس است،بنابراين با توجه به روش رويه محدوده فضای طراحی حداقل شود،

 آزمون اعتبار مدل  1-4-1

ن قرار وبودن يا دقت آن بايستی مورد آزم داریمعنشود،  استفادهقبل از اينک يک مدل برای کاربردهای بیشتر 

 یواسطهبهآزمايش را  یهادادهبهینه  طوربهکه معادله بتواند  اندشده زدهجمالت مدل به طريقی تخمین  .گیرد
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، کندیمآزمايشی را توصیف  یهادادهمدل چقدر  کهنياقضاوت راجع به  منظوربهلیکن . رگرسیون برآورد کند

 .ردیگیمقرار  مورداستفاده هاماندهیباقبرخی معیارهای آماری بر مبنای 

آزمايشگرهای تشخیص ، شدهليتعد 2Rو  2Rبر روی مدل و مقادير  Fاز اجرای آزمون  حاصل Pمقدار 

استوار بوده و معموالً برای  انسيوار لیتحل و هيتجزبر مبنای ی، اين آزمايشگرهای تشخیص .آماری عمومی هستند

 .[11] روندیمارزيابی مناسب بودن و کیفیت برازش مدل و خطای آزمايش به کار 

 3Fنالف( آزمو
 ي ک  داریمعن ی  س طح  ي ا  بودن مناسب ارزيابی برای مورداستفاده آماری هایآزمون ترينيکی از رايج F آزمون

 است: شده نهاده زيربنا آماری فرضیه اساس بر آزمون اين. باشدمی مدل
 دارترمعنی مدل، توسط شده برآورد مقدار از آن، میانگین مقادير وسیلهبه آزمايشی هایداده توصیف

. گیردمی انجام مدل از آمدهدستبه مقادير و شدهآزمايش واقعی مقادير بین مقايسه آزمون، اين در. باشدمی

 Fشده با مقدار محاسبه Fوسیله ( بهPمقدار ) مدل داریمعنی س طح و آيدمی دستاز طريق معادله به  Fمقدار 
-به رگرسیون منحنی اطراف در واريانس يافته، برازش خوبیبه که مدلی داشتن با. شودمی پیدا جدول استاندارد
 ضرايب تعداد با برابر رگرسیون آزادی درجه. باشدمی میانگین اطراف در واريانس از کمتر داریمعنی طور

 ضرايب تعداد منهای هاآزمايش يا مشاهدات تعداد برابر هاباقیمانده آزادی درجه و است يک منهای رگرسیون

با تقسیم مجموع مربعات  توانشده و مربعات باقیمانده را می تش ريح مرب عات مجموع می انگین. است رگرس یون

 .]11 [کردبه درجه آزادی مربوطه محاسبه 
میانگین مربعات رگرسیون (0-2)

 Fمقدار =  میانگین مربعات باقیماندهها

 

 

 (LSDی تفاوت میانگین)داریمعنب( آزمون 

می انگین چ ه    ک ه ني  ا. ام ا در م ورد   کندیمو حداقل آن را معین را بررسی  هانیانگیمی تفاوت داریمعناين آزمون، 

و س پس آزم ون    ش ود یم  گرفت ه   Fابت دا آزم ون    رونيا ازگروهی بیشتر يا کمتر از گروه ديگر است کارايی ندارد. 

 .شودیم( گرفته 2LSDی تفاوت میانگین )داریمعن

یی ر  و يا متییر مستقل ب ر مت  دادهرخباشد بیانگر آن است که پیشامدی  داریمعن Fبه عبارت ديگر اگر نسبت 

را  F، دارن د. آزم ون   داریمعن  تف اوت   ب اهم که دو می انگین   کندینممعین  Fگذاشته است. ولی آزمون  ریتأثوابسته 
ی پس ین تنه ا در   ه ا آزم ون . ن د يگویمبعد از تجربه يا پسین  را آزمون LSD آزمون قبل از تجربه يا پیشین و آزمون

ی داریمعناختالف  4-0و 0-0بودن کلی را نشان دهد. با استفاده از روابط  معنادار Fکه آزمون رودیمحالتی به کار 

 .]11 [ شودیم مشخصمیانگین 

                                                 
test -F 1  

Least Significant difference 2  
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(0-0) 

(0-4) 

0.05/2,

1 1( ), DFW
LSD t MSWA B n nA B

 �
      

 

,y y LSDA B A B� t  
 

 

,LSDA B  حداقل تفاوت معنی داری میانگین 

0.05/2,DFW
t  : عدد توزيعt 

MSW میانگین مربع خطا :  

 nA:  گروه تعداد مشاهداتA 
nB  : تعداد مشاهدات گروهB 
y A  : میانگین گروهA 
y B  میانگین گروه:B 

 پارامترها ریتأث درصد 1-5

 :[70] شوداز رابطه زير استفاده می شدهگرفتهپارامترهای در نظر  ریتأثبرای محاسبه درصد 

(0-5) 

 
𝑃 = 𝑆𝑆𝐴

𝑆𝑆𝑇 × 100 

 

 

ک  ه از رابط  ه زي  ر  اس  تو مجم  وع مربع  ات ک  ل  Aب  ه ترتی  ب مجم  وع مربع  ات پ  ارامتر  TSSو  ASSک  ه در آن 

 باشند:می محاسبهقابل

𝑆𝑆𝐴 = ∑ 𝐴𝑖
2

𝑛𝐴𝑖
𝑘𝐴
𝑖=1 − 𝑆2

𝑁 
 که در اين رابطه:

ASS پارامتر : مجموع مربعاتA 
AK تعداد سطوح پارامتر :A 
iA : مجموع مشاهدات در سطحi  عاملA 

Ai:n تعداد مشاهدات در سطح i  عاملA 
Nتعداد کل مشاهدات : 

S.مجموع کل مشاهدات است : 

 

 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ 𝑌𝑖
2

𝑁

𝑖=1
− 𝑠2

𝑁  

 که در اين رابطه:

(0-1)  

(0-1) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

42 

 

TSS: مجموع مربعات کل 

iY.مقدار پاسخ هر آزمايش است : 

 مراحل انجام پژوهش 1-9

 عيص نا  مص نوعی  پساب هیدر تصفو شناورسازی با هوای محلول  يیایمیالکتروش فرآيند یابيارز به حاضر پژوهش در

منظ ور  به .است شدهانتخاب یبررس یبرا را الکتروفنتون و الکتروانعقاد فرآيند دو رونيازا شد، هپرداخت ینشاسته ساز

 یچگ ال ) انيجرشدت ط،یمح یدما ،pHهفت عامل فاصله الکترودها،  الکتروفنتونالکتروانعقاد و  فرآيند یسازنهیبه

در  فرآين د م ؤثر در   عوام ل عنوان به یورود CODالکتروفنتون( و  یبرا) ژنهیاکسآب غلظت ،فرآيند زمان(، انيجر

 .است شدهگرفتهنظر 

و  pH ،منعق د کنن ده   دزت جري ان بازگش تی،   با در نظر گرفتن نسب محلول یبا هوا یشناورساز فرآينددر  
COD درص د ح ذف    .پرداخت ه ش ده اس ت    فرآين د ، به بهینه س ازی  مؤثرعوامل  عنوانبه یورودCOD  عن وان ب ه 

 لحاظ گرديد. هاشيآزماپاسخ  مشخصه

ب ه   ه ا شيآزم ا طراحی  یبرا Design-Expert software version 10.0.3رافزانرمدر اين پژوهش از 

 .اس تفاده ش د   ،استپاسخ  رويهی هاروش رمجموعهيزيک روش از  ( که)روش طراحی بهینه Optimal-IVروش 
 مشاهده می شود. 3-0و  8-0شکل به صورت ساده شده روند انجام پژوهش حاضر در 
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الکتروشیمیايی در تصفیه  فرآيندارزيابی 

 پساب صنايع نشاسته سازی

و  الکتروانعقادبررسی عملکرد 

 الکتروفنتون

 مؤثری رهایمتی

 زمان

COD اولیه 

 

 آب اکسیژنه

 الکتروفنتون(حضور آب اکسیژنه ) فرآيند 

 عدم حضور آب اکسیژنه )فرآيند الکتروانعقاد(

 
 

 فاصله الکترود

pH 

 دمای محیط

 چگالی جريان

انجام آزمايش های مقدماتی 

 وتعیین بازه موثر 

طراحی آزمايش 

 با نرم افزار

 پارامتر هدف:

   CODکارايی حذف 

 مدل سازی پارامتر هدف

 با نرم افزار

بر اساس  فرآيندبهینه سازی 

متییرهای ورودی و پارامتر 

 هدف

 تعیین حالت بهینه

 يیایمیالکتروش فرآيند شيآزما انجام روند کی:شمات8-0شکل 
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 محلول یهوا با یشناورساز شيآزما انجام روندشماتیک : 3-0شکل 

 

شناورسازی با  فرآيندارزيابی 

در تصفیه پساب  هوای محلول

 صنايع نشاسته سازی
 

 مؤثری رهایمتی

pH 
 

COD اولیه 

 نوع منعقد کننده

 دز منعقد کننده

 نسبت جريان بازگشتی

انجام آزمايش های مقدماتی 

 وتعیین بازه موثر 

طراحی آزمايش 

 با نرم افزار

 پارامتر هدف:

   CODکارايی حذف 

 مدل سازی پارامتر هدف

 با نرم افزار

بر اساس  فرآيندبهینه سازی 

متییرهای ورودی و پارامتر 

 هدف

 تعیین حالت بهینه
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برای  هاشيآزمادر اين . مقدماتی است یهاشيآزما نیاز به یموردبررس یپارامترها برای تعیین سطوح

که در آن بررسی عوامل مختلف  است شدهاستفاده )7OFAT (از روش يک عامل در هر بار اثرگذارتعیین سطوح 

پارامترهای مورد بررسی و  شود.گرفتن بقیه عوامل انجام می آزمايش با ثابت در نظر صورت تیییر هر عامل در هربه

 .شودیمدر نظر گرفته  1-0و  5-0جدول به شرح  انجام آزمايشبرنامه 

 

 الکتروشیمیايی فرآيند دامنه و مؤثر عوامل :5-0جدول 

 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
One Factor At Time 1  

شماره 

 آزمايش
 
 

 مقادير     
 پارامترها     

 پارامتر

 موردبررسی

pH 

 چگالی جريان دما زمان فاصله
درصد حجمی 

 اکسیژنهآب

(cm) (h) (°C) 2mA/cm % 

 3 53 25 15/3 7،2،0، 5/4 5/1 فاصله 7

2 pH 0،4،1،3،73 
مقادير بهینه 

 7آزمايش 
15/3 25 53 3 

 زمان 0
مقادير بهینه 

 2آزمايش 
مقادير بهینه 

 7آزمايش 
7،2 ،15/3 ،5/3 25 53 3 

4 
چگالی 

 جريان

مقادير بهینه 

 2آزمايش 
مقادير بهینه 

 7آزمايش 

مقادير بهینه 

 0آزمايش 
25 53 ،0/00 ،1/71 3 

 دما 5
مقادير بهینه 

 2آزمايش 

مقادير بهینه 

 7آزمايش 

مقادير بهینه 

 0آزمايش 
8،75،25،43 

مقدار بهینه 

 4آزمايش 
3 

1 

درصد 

حجمی 

 اکسیژنهآب

مقادير بهینه 

 2آزمايش 
مقادير بهینه 

 7آزمايش 

مقادير بهینه 

 0آزمايش 
25 

بهینه  مقدار

 4آزمايش 
25/7 ،7 ،5/3،3 
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 یشناورساز فرآيند دامنه و مؤثرعوامل  :1-0جدول 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مورد ارزيابی قرار گرفت: 1-0رابطه  از COD بررسی میزان اثرگذاری پارامترها بر اساس راندمان حذف

 

(0-8) ( ) 100in out

in

COD COD
CODD �

 u 

      

  CODinاکسیژن خواهی شیمیايی ورودی : 

CODoutاکسیژن خواهی شیمیايی خروجی : 

             Dدرصد حذف : 
 

 یبندجمع 1-7

 موردمطالعههای فرآيند یهاشيآزماجهت  مورداستفاده یهاآزمونهو  مورداستفاده یهاروشدر اين فصل به مواد و 

مقدماتی مشخص  یهاشيآزمادر  یموردبررسو سطوح  هامشخصهپیشین  یهاپژوهشپرداخته شد، با توجه به 

 ،مؤثر یهامشخصهو پس از به دست آوردن سطوح و  گرفتهانجاممقدماتی  یهاشيآزماگرديد. در ادامه 

 .شودیماصلی طراحی و انجام  یهاشيآزما

و شرايط بهینه مشخص خواهد شد. الزم به ذکر  مؤثرتحلیل و عوامل  افزارنرمنتايج حاصل با استفاده از  

است  شدهاستفادهيک طراحی آزمايش پژوهش برای الکتروانعقاد و الکتروفنتون با الکترود آهن از  نيدر ااست 

برای الکتروانعقاد  ذکرشدهاست. نتايج  شدهفيتعرصفر  ژنهیاکسآببرای الکتروانعقاد يک سطح طراحی با  رونيازا

 بیان خواهد شد. یسازنهیبهدر سطح صفر در حالت  ژنهیاکسآببا در نظر گرفتن 

شماره 

 آزمايش
 
 
 

 مقادير

 پارامترها

 پارامتر 

 موردبررسی

pH 

نسبت جريان 

 بازگشتی

 دز

 کننده منعقد

(%) (mg/L) 

7 
نسبت جريان 

 بازگشتی
5/1 15،53،05،23 733 

2 
 دز

 کننده منعقد
5/1 

مقادير بهینه 

 7آزمايش 
733،53،25 

033،233،753 

0 pH 
5،0، 

5/77،3،1 

 بهینه مقادير

 7آزمايش 
مقادير بهینه 

 2آزمايش 
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 فصل چهارم -4

 نتایج و بحث

 

 مقدمه 4-3

 فرآيندو  يیایمیالکتروش فرآينددو  در شدهیآورجمع یهاداده لیتحل و هيتجزبررسی و  حاضر بهدر فصل 

 مناسب یدامنه نییمنظور تعبه یمقدمات یهاشيآزما جي. در ابتدا نتاشودیم پرداختهمحلول  یبا هوا یشناورساز

 یهاشيآزمانتايج حاصل از  در ادامه، .گرددیمتعیین  مؤثرمطلوب عوامل محدوده  و شدهیبررس مؤثر عوامل

در . گرددیمارائه  یموردبررسحالت بهینه عوامل  تيدرنهاو  شدهارائه هاآنبا  متناسبآماری  لیوتحلهيتجزاصلی و 

 دمای محیط،، انيجرشدت، pH، الکترودها یفاصلهفرآيند، زمان انجام  شامل مؤثريی عوامل ایمیالکتروش فرآيند

2غلظت 2H O  ی با هوای محلول نسبت جريان بازگشتی، دز منعقدکننده، شناورسازو در فرآيندpH یبررس 

 شود.می

 مقدماتی یهاشیآزما 4-2

بر بازدهی  مؤثرمقدماتی برای تعیین عوامل  یهاشيآزمادر اين پژوهش،  مورداستفاده یآزمونه یسازآمادهپس از 

مقدماتی خود بر  یهاشيآزماانتخابی در  یهامحدودهو  هاآنمقادير  عوامل، از فاضالب انجام شد. CODحذف 

 .است شدهانتخابگذشته  یهاو پژوهش شنهادهایپاساس 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 ی مقدماتی الکتروشیمیاییهاشیآزما 4-2-3

ب ر اس اس    ه ا شيآزم ا در اي ن  . مق دماتی اس ت   یه ا شيآزم ا  نی از ب ه   یموردبررس  پارامتر ه ای   برای تعیین سطوح

ی ه ا شيآزم ا پس از تعی ین س طوح طراح ی در     مؤثری هامشخصهو  شدهیبررسی پیشین عوامل مختلف هاپژوهش

 .ردیگیمقرار  مورداستفادهاصلی 
محل ول، زم ان انج ام آزم ايش، چگ الی جري ان، دم ای         pHهفت عامل جنس الکترود، فاصله الکت رود،   

در فرآين  د  رگ  ذاریتأثعوام  ل  عن  وانب  ه)ب  رای فرآين  د الکتروفنت  ون(   ژنهیاکس  آبآزم  ايش و درص  د حجم  ی  

ی مق دماتی ص ورت   ه ا شيآزم ا در فص ل قب ل    ذکرش ده  5-0الکتروشیمیايی در نظر گرفته شد. با توجه ب ه ج دول   

 .شودیمی مقدماتی پرداخته هاشيآزمااز  آمدهدستبه. در ادامه به نتايج ردیگیم

 

 الکترود اثر جنسی ( بررسالف

برای تصفیه فاضالب استفاده شد و پس از بررسی میزان  لیو استی آهن، آلومینیوم دهاالکترواين آزمايش از  در

کارايی  الکترودهابه دست آمد. با توجه به شکل زير الکترود آهن نسبت به بقیه  7-4شکل ، نمودار CODحذف 

 .گرديد استفادهی بعدی از اين الکترود هاشيآزمادر  رونيازابهتری دارد، 

 

 
 

 انيجر یو چگال قهیدق 45در زمان سانتی متر و  7در فاصله ) يیایمیالکتروش فرآيند CODجنس الکترود بر بازده حذف  اثر :7-4شکل 

cm2/mA53  وpH  یو دما 5/1نمونه °C 25 و  ژنهیاکسآب بدون وmg/L0333 =COD) 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

43 

 

 

 الکترود فاصله اثر ی( بررسب

رو طی آزمايش فواصل ازاين ،[77] شودالکتروانعقاد محسوب می فرآيندفاصله الکترود پارامتری مؤثر در طی 

به دست  2-4 شکل نمودار CODو پس از بررسی میزان حذف  گرفت قرار موردمطالعه مترسانتی 5 و 4،0،2،7

 آمد.

 نزديک خیلی فواصل در .دارد ایبهینه نقطه يک الکترودها بین فاصلهنمودار زير نشان دهنده اين است که 

 از مطلوب عملکرد درنتیجه و ندارند را مناسب هایلخته ايجاد توانايی الکترود از آزادشده هایيون کاتد، و آند

از طرف ديگر در فواصل دور نیز قابلیت هدايت الکتريکی کم شده و توانايی آزاد کردن دهند و نشان نمی خود

 .دهدمنعقد کننده بیشتر را از دست می هایيون

متر راندمان حذف افزايش فراوانی از خود نشان سانتی 2به  7در افزايش فاصله از  2-4 نمودارمطابق 

افزايش شود و از طرف ديگر شدت کاسته میبهحذف راندمان  پس از افزايش بیشتر فاصله الکترودها ،دهدمی

 برابری 0با مصرف الکترودها متری سانتی 5/4 تا حدی که در فاصله می شود یمصرفبر  فاصله باعث افزايش میزان 

های اصلی فاصله بین در آزمايش روازاين شود.کم میحذف راندمان نسبت به حالت بهینه، بر  مصرفی  میزان

متر سانتی 2کنید بهترين عملکرد در فاصله در شکل زير مشاهده می شده است.انتخاب مترسانتی 0 و 2،7الکترود 

 باشد.می

 

 
 

 انيجر یو چگال قهیدق 45 زماندر با الکترود آهن و ) يیایمیالکتروش فرآيند CODفاصله الکترود بر بازده حذف  اثر :2-4شکل 

cm2/mA53  وpH  یو دما 5/1نمونه °C 25 و  ژنهیاکسبدون آب وmg/L0333 =COD) 
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 pH اثر ی( بررسپ
 0-4 شکل درنتايج حاصل  که داده شد قرار حذف راندمان بر pH ریتأث ارزيابی مبنای 73، 3، 5/1، 4، 0مقدار پنج

 .شودمی مشاهده

 راندمان خنثی حالت به اسیدی حالت از pH افزايش با همان گونه که در شکل زير مشاهده می شود

آهن يون ، اين بدان سبب است که با برقراری جريان ،يابدبا بازی شدن محیط دوباره کاهش می و يافتهافزايش

2+Fe 2کند و در شرايط اسیدی بهآزاد می( )Fe OH � ،( )2Fe OH و در محیط آبی  3Fe+و در شرايط بازی به  �

)به )6Fe OH � ،( )4Fe OH ، که عامل انعقاد در محلول است Fe يون از غلظت آن موجببهکه  شودیمتبديل  �

ی بعدی هاشيآزمالذا در  قرار دارد راندمان حذفدر بهترين  3 تا 1برابر  pHدرنتیجه  .[70و  77شود ]میکاسته 

pH  های اصلی، در آزمايش .شودیمدر نظر گرفته  3محلول برابرpH به نمايندگی از سه محدوده  3و  1،5ی ها

 .شودیماصلی در نظر گرفته  یهاشيآزماخنثی و بازی جهت طراحی ، اسیدی
 

 

 
 
و  cm2/mA53 انيجر یچگال و قهیدق 45 درزمانبا الکترود آهن و ) يیایمیالکتروش فرآيند CODبازده حذف  بر pHاثر : 0-4شکل 

 (mg/L0333 =CODو  ژنهیاکسو بدون آب C 25° یو دما متریسانت 2فاصله 

 

 زمان اثر ی( بررست
 شکل در CODنتايج حذف  که است قرارگرفته آزمايش مورد ساعت 2 و 7 ،15/3 ،5/3 هایزمان قسمت اين در

 يابدمی افزايش حذف راندمان ،زمان افزايش با دهنده اين امر است کهشود. شکل زير نشانمی مشاهده 4-4 شماره

 شود.فرآيند داده شود، راندمان حذف بیشتر می به بیشتری فرصت اگر که است ایگونهبه و
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 :شودمی ايجاد مشکل دو بیشتر هایزمان در امّا

 که کندمی پیدا چشمگیری افزايش محلول دمای باشد تصفیهپیش يک عنوانبه روش اين اگرکه اول آن

های در زمان . مشکل دوم اين است کهشودمی بیولوژيکی روش به تصفیه بعدی هایفرآيند در اختالل موجب

 های طوالنیشود و تقريبا راندمان حذف ثابت می ماند. به اين دلیل زمان سرعت افزايش راندمان کم می تر،طوالنی

 .نیست صرفهبهمقرون اقتصادی ازلحاظ

توجهی قابل افزايش حذف بازده دقیقه 45 از فرايند زمان افزايش با تقريباً شودمی مشاهده 4-4 شکل در

جهت طراحی  موردنیاز هایزمان عنوانبهدقیقه  13 و 45،03 هایزمان لذا، نداشته های قبلیدر مقايسه با بازه

 دقیقه به دست آمد. 45شود. زمان بهینه عملکرد فرآيند الکتروشیمیايی تقريباً میاصلی در نظر گرفته  هایآزمايش

 

 و cm2mA53/ جريان چگالی و مترسانتی 2 فاصله دربا الکترود آهن و ) يیایمیالکتروش فرآيند CODبازده حذف  برزمان اثر :4-4شکل 

pH  یدما و 3نمونه°C 25 و  ژنهیاکسو بدون آبmg/L0333 =COD) 

 جریان چگالی اثر ی( بررسث
 بر تولیدی، کننده منعقد ماده میزان برافزايش عالوه جريان چگالی که است شدهداده نشان پیشین هایپژوهش در

 شودمی شده نشینته هایلخته رشد موجب و گذاشته اثر نیز کاتد اطراف در تولیدشده هایحباب حجم و اندازه

 تا کنیممی اعمال آندمتری سانتی 5/1×8 مستیر  سطح بر را آمپر 0 و 2،7 جريان آزمايش، در منظور بدين. [73]

 شود.یممشاهده  5-4 شکل در CODکه نتايج حذف  دهد عبور را ذکرشده جريان چگالی اعداد

 بیشتر نیز حذف راندمان بیشتر، جريان چگالی چه هر کنیدمیمشاهده  5-4گونه که در شکل همان

 که يابدمی افزايش گرادسانتی درجه 42 گراد بهدرجه سانتی 25از  محلول دمای َآمپر 0 جريان عبور با اما شودمی

 5،2/2 اعداد از اصلی طراحی برای روازاين .است فعال لجن مانند بیولوژيکی فرآيند يک تحملقابل دمای بیشترين
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خص مش شکل در که طورهمان .است شدهاستفادهمتر مربع آمپر بر سانتیمیلی 53 و 47، 00معادل چگالی  آمپر 0 و

 باشد.متر مربع میآمپر بر سانتیمیلی 53آمپر معادل چگالی جريان  0است حالت بهینه آزمايش، جريان 

 

 
 

و  متریسانت 2 فاصله و قهیدق 45 زمان دربا الکترود آهن و ) يیایمیالکتروش فرآيند COD بر بازده حذف انيجر یاثر چگال :5-4شکل 

pH  یو دما 3نمونه برابر °C 25 و  ژنهیاکسو بدون آبmg/L0333 =COD) 

 دما اثر ی( بررسج
برداری سیستم تصفیه به روش در بهره فصلیشرايط مختلف زمانی و  تأثیرجهت در نظر گرفتن عامل دما 

شده است که محیط آزمايش در دمای انجام ایگونهاين آزمايش بهاين تحقیق لحاظ شده است.  در الکتروشیمیايی

آزمايش  شده است.در نظر گرفته گراددرجه سانتی ±2ثابت و با خطای از ابتدا تا انتهای آزمايش  و دلخواه، ثابت

های مقدماتی آزمايشگونه دخالت دمايی نشده است. برای هیچ اصلی روند طبیعی تیییر دمايی خود را طی کرده و

 1-4، شکل CODشده است که با استفاده از نتايج حذف گرفتهدر نظر گراد سانتیدرجه  43 و 25، 75، 8دماهای 

شهر اصفهان در فصول متفاوت،  تیییرات دماهای محیطیدامنه  های مقدماتی وآزمايشبا توجه به حاصل شد. 

 برای طراحی اصلی استفاده شد. 03 و75، 8 دماهای
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نمونه  pH و متریسانت 2و فاصله  قهیدق 45زمان  دربا الکترود آهن و ) يیایمیالکتروش فرآيند حذف بازده بر متفاوت یاثر دما :1-4شکل 

 (mg/L0333 =CODو  ژنهیاکسو بدون آب cm2mA 53/ انيجر یچگال و 3برابر 

 ژنهیاکسآب ریتأثی ( بررسچ
اکسیژنه، درصد حذف به همین دلیل با افزايش غلظت آب .های هیدروکسیل استاکسیژنه منبع تولید راديکالآب

COD باعث اکسیژنهآب ازحدبیش حضور شدهانجام هایپژوهش طبق اما يابد،می افزايش گیریچشم طوربه 

3Feشدنتبديل 2Feيون به �  حجمی درصد روازاين. [00] دارد کمتری اکسیدکنندگی قدرت مراتببه که�

شده در محلول برای آزمايش مقدماتی در نظر گرفته شد. پس از استفاده برای میزان آب اکسیژنه 25/7 و7، 5/3

 به دست آمد. 1-4 شکل نمودار CODانجام آزمايش و محاسبه میزان حذف 

همان گونه که در شکل زير مشاهده می کنید بعد از افزايش میزان آب اکسیژنه از مقداری خاص، راندمان 

 شدهاستفادهحجمی برای طراحی اصلی درصد  7 و 5/3، 25/3، 3اد اعدبه همین جهت از يابد. میکاهش  حذف

 .است
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 2و فاصله  قهیدق 45در زمان با الکترود آهن و ) يیایمیالکتروش فرآيندبر بازده حذف  ژنهیاکسمتفاوت آب یهااثر غلظت :1-4شکل 

 (mg/L0333 =CODو  C 25° یدما در cm2mA 53/ انيجر یچگال و 3برابر نمونه   pHو  متریسانت

 محلولهوای شناورسازی با مقدماتی  یهاشیآزما 4-2-2

ب ر اس اس    ه ا شيآزم ا در اي ن  . مق دماتی اس ت   یه ا شيآزم ا  نی از ب ه   یموردبررس   یپارامتره ا  برای تعیین سطوح

ی ه ا شيآزم ا پس از تعی ین س طوح طراح ی در     مؤثری هامشخصهو  شدهیبررسی پیشین عوامل مختلف هاپژوهش

 .ردیگیمقرار  مورداستفادهاصلی 

در فرآين د   رگ ذار یتأثعوام ل   عن وان ب ه محل ول   pHسه عامل نسبت جريان بازگش تی، دز منعق د کنن ده و    

. ردیگیمی مقدماتی صورت هاشيآزمادر فصل قبل  ذکرشده 1-0شناورسازی در نظر گرفته شد. با توجه به جدول 

 .شودیمی مقدماتی پرداخته هاشيآزمااز  آمدهدستبهدر ادامه به نتايج 

 

 ی اثر نسبت جریان بازگشتی( بررسالف

. [17] اس ت ( اساس کارايی فرآيند شناورسازی با ه وای محل ول   23-2در رابطه  R/Qنسبت ) یبازگشت انيجر نسبت

درصد برای نسبت جريان بازگشتی در نظر گرفته شد. پس از انج ام آزم ايش    15و  53،05،23در اين پژوهش اعداد 

 به دست آمد. 8-4نمودار شکل  CODو محاسبه میزان حذف 

ی پیش ین تییی رات نس بت جري ان بازگش تی      ه ا پ ژوهش همانطور که در شکل زير مشاهده می کنی د مانن د   

 53و  05،23، اع داد  COD. با توجه به ک ارايی ح ذف   [15 و 17]ندارد  CODايی حذف کار تفاوت چشمگیری در
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. بهترين عملکرد فرآيند در هر دو منعقد کننده شودیمی اصلی در نظر گرفته هاشيآزمادرصد سطوح انتخابی برای 

 .باشدیم %05نسبت جريان بازگشتی 

 

 

 
نمونه  mg/L733،pH منعقدکننده دز) محلول یهوا با یشناورساز فرآيند COD حذف بازده بر یبرگشت انيجر اثر نسبت :8-4شکل 

 (mg/L0333 =CODو  5/1برابر 

 منعقد کنندهی اثر دز ( بررسب

 پل ی  و کلروفري ک  ه ای کنن ده  منعق د  ب رای  لیتر در گرممیلی 033 و 233،753،733،53،25 هایدز پژوهش اين در

 مشاهده می شود. 3-4 شکل نمودارکه نتايج حاصل در  گرفت قرار موردبررسی کلرايد آلومینیوم

 233 و 753،733،53 اع داد  کلراي د  آلومینی وم  پل ی  و کلروفري ک  م اده  دو ه ر  با توجه ب ه ش کل زي ر در    

در ه ر دو منعق د    فرآين د  عملک رد  نيبهت ر . گرديد انتخاب اصلی طراحی در انتخابی سطوح عنوانبه لیتر بر گرممیلی

 .باشدیم تریدر ل گرمیلیم 733کننده، 
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 نمونه برابر pH ،%05 یبازگشت انيجر نسبت) محلول یهوا با یشناورساز فرآيند COD حذف بازده بر منعقدکننده اثر دز :3-4شکل 

 (mg/L0333 =CODو  5/1

 pH پ( بررسی اثر
pH روازاي ن . [17]رود یمدر کارايی منعقد کننده به شمار  مؤثرعامل  عنوانبه pH  یب را  ،77و  3، 5/1، 5، 0 یه ا 

ب ه   73-4ش کل  نمودار  CODی قرار گرفت و پس از بررسی حذف موردبررسکلروفريک و پلی آلومینیوم کلرايد 

 دست آمد.

ه ای اس یدی و پل ی آلومینی وم کلراي د در      یطمحی پیشین کلروفريک در هاپژوهشبا توجه به شکل زير و 

ی پلی آلومینیوم کلراي د  و برا 8و  1،4رو برای کلروفريک ينازا، [70دارند ]های خنثی و بازی عملکرد بهتری یطمح

 .است شدهگرفتهدر طراحی اصلی در نظر  pHسطوح انتخاب  عنوانبه 3و  1،5
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                منعقدکننده دز ،%05 یبازگشت انيجر نسبت) محلول یهوا با یشناورساز فرآيند COD حذف بازده بر pH اثر :73-4شکل 

mg/L 733  وmg/L0333 =COD) 

 طراحی آزمایش 4-1

 ط،یمح   یدم  ا ،pH، هف  ت عام  ل فاص  له الکتروده  ا،  الکتروفنت  ونالکتروانعق  اد و  فرآين  د یس  ازن  هیمنظ  ور بهب  ه
عن وان  ب ه  یورود CODالکتروفنت ون( و   یب را ) ژنهیاکس  آب غلظ ت  ،فرآين د  زم ان (، انيجر یچگال) انيجرشدت

ت با در نظر گ رفتن نس ب   محلول یبا هوا یشناورساز فرآيند یسازنهیبهالکتروشیمیايی و برای  فرآيندمؤثر در  عوامل

در فرآين د شناورس ازی و درص د     م ؤثر عوام ل   عن وان ب ه  یورود CODو  pH ،منعقد کنن ده  دزجريان بازگشتی، 

 در نظر گرفته شد. هاشيآزماپاسخ  عنوانبه CODحذف 

ی مقدماتی و تعیین سطوح انتخابی عوامل دو فرآيند الکتروشیمیايی و شناورسازی هاشيآزماپس از انجام 

طراحی آزمايش توسط  ( به0-4تا  7-4جداول با هوای محلول با کلروفريک و پلی آلومینیوم کلرايد )مطابق 

 .شودیمپرداخته  افزارنرم
ب دون انج ام آزم ايش     هارآيندف( در تمامی 0-0جدول ورودی ) COD به علت تیییرات است ذکر به الزم

 سطوح طراحی انتخاب شد. عنوانبه COD پرتکرارمقدماتی مقادير حداقل و حداکثر و 
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 برای فرآيند الکتروشیمیايی شدهانتخاب سطوح و عوامل :7-4جدول 

تعداد  عوامل شماره
 سطوح

 سطوح انتخابی

 0 7 2 0 (cm) الکترودها فاصله 7

2 pH 0 5 1 3 

 0 8 75 03 (◦C) دما 0

 0 2 5/2 0 (A) جريانشدت 4

 7 15/3 5/3 0 (ساعت) زمان 5

1 COD ورودی (mg/L) 0 2333 0333 4333 

 3 4 (حجمی درصد) اکسیژنهآب غلظت 1

 الکتروانعقاد

25/3 5/3 7 

 

 کيبا کلروفر یشناورساز فرآيند یبرا شدهانتخابو سطوح  عوامل :2-4جدول 

تعداد  عوامل شماره
 سطوح

 سطوح انتخابی

 53 05 23 0 (%) نسبت جريان بازگشتی 7

 4 53 733 753 233 (mg/Lکننده ) منعقد دز 2

0 pH 0 4 1 8 

1 COD ورودی (mg/L) 0 2333 0333 4333 

 
 ديکلرا ومینیآلوم یبا پل یشناورساز فرآيند یبرا شدهانتخابو سطوح  عوامل :0-4جدول 

تعداد  عوامل شماره
 سطوح

 سطوح انتخابی

 53 05 23 0 (%) نسبت جريان بازگشتی 7

 4 53 733 753 233 (mg/Lکننده )منعقد  دز 2

0 pH 0 5 1 3 

1 COD ورودی (mg/L) 0 2333 0333 4333 
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 افزارنرماز  آمدهدستبهز نتایج آنالی 4-4

بررس ی   و سپس ب ه  داده افزارنرم، نتايج را به آمدهدستبه اطالعاتی آورجمعپس از انجام آزمايش و  در اين بخش

پاس خ   عن وان ب ه  CODحذف درصد  ذکر شد؛ ترشیپکه  طورهمان. شودیمپرداخته  افزارنرمنتايج حاصل از آنالیز 

 گیرد.ی قرار میموردبررس

 فرآیند الکتروشیمیایی 4-4-3

ی و انج ام گردي د ک ه    طراح  ی اص لی  هاشيآزما آن، مؤثرو سطوح  پارامترهاو تعیین  هاشيآزماپس از انجام پیش 

ع دد   4که تعداد است  عدد 41 گرفتهانجامی هاشيآزمااست کل  ذکرقابلاست.  شدهارائه 4-4جدول  آن درنتايج 

 .است، تکراری هاشيآزمااز اين 
 يیایمیالکتروش فرآيند جينتا :4-4جدول 

RUN 
رودفاصله الکت  
)cm( pH 

 
 (◦C) دما

 انيجرشدت

(A) 
زمان 

 )ساعت(

غلظت 

 ژنهیاکسآب

)درصد 

 حجمی(

COD 
 ورودی

(mg/L) 

درصد 

 حذف

COD)%( 

7 0 1 03 0 5/3  3 2333 25/11  
*2 2 1 03 5/2  15/3  5/3  0333 11/81  
0 2 3 75 5/2  5/3  3 4333 15/12  
4 0 1 8 2 5/3  7 2333 33/81  
5 0 3 03 0 7 25/3  0333 25/11  
1 0 3 8 5/2  7 5/3  4333 15/88  
**1 7 1 75 5/2  15/3  25/3  2333 00/81  
8 0 1 8 2 7 25/3  2333 33/18  
3 0 3 75 5/2  5/3  5/3  0333 25/82  
73 2 1 75 0 7 7 0333 23/85  
77 7 3 03 2 5/3  25/3  2333 53/84  
72 7 3 03 2 7 5/3  4333 25/82  
70 2 3 03 0 5/3  7 2333 25/33  
**74 7 1 75 5/2  15/3  25/3  2333 33/80  
75 0 5 8 5/2  5/3  3 4333 53/12  
71 2 5 8 0 15/3  3 0333 11/15  
71 0 3 03 2 7 7 2333 53/13  
78 7 5 8 2 5/3  7 2333 25/84  
73 0 5 03 2 5/3  5/3  4333 15/13  
23 7 5 03 5/2  15/3  3 4333 53/13  
*27 2 1 03 5/2  15/3  5/3  0333 33/81  
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RUN 
رودفاصله الکت  
)cm( pH 

 
 دما
)◦C) 

انيجرشدت  
(A)  

زمان 

 )ساعت(

غلظت 

 نهژیاکسآب

)درصد 

 حجمی(

COD 
 ورودی

(mg/L) 

درصد 

 حذف

COD)%( 

22 7 3 03 0 5/3  3 0333 11/15  
20 0 5 03 0 5/3  7 4333 25/87  
24 7 5 03 0 7 25/3  2333 53/83  
25 2 1 75 5/2  7 3 0333 11/18  
***21 0 5 75 5/2  15/3  5/3  2333 53/80  
****21 2 1 75 0 5/3  5/3  4333 53/12  
28 7 5 03 2 15/3  7 0333 53/82  
23 0 3 75 2 15/3  3 4333 25/13  
03 2 1 75 5/2  7 3 0333 25/83  
07 0 3 8 0 5/3  7 4333 15/81  
02 2 3 8 5/2  15/3  3 2333 25/85  
00 2 5 8 2 15/3  7 4333 15/80  
04 7 3 03 5/2  5/3  7 4333 53/88  
05 7 5 8 0 5/3  7 0333 33/88  
01 7 1 8 2 5/3  3 4333 10/13  
01 7 3 03 0 7 7 2333 25/85  
08 7 3 8 2 15/3  7 0333 11/85  
***03 0 5 75 5/2  15/3  5/3  2333 25/84  
43 7 5 8 5/2  7 7 2333 53/33  
47 2 3 75 2 7 7 4333 70/84  
42 0 5 03 5/2  7 5/3  4333 53/81  
40 7 5 8 2 7 25/3  4333 10/82  
44 2 5 75 2 5/3  3 2333 25/11  
45 7 1 8 0 7 5/3  4333 70/84  
****41 2 1 75 0 5/3  5/3  4333 03/14  
 .اندشدهبا تعداد ستاره برابر مشخص یتکرار یهاشيآزما

 یسازو مدل انسیوار لیتحل جی( نتاالف

 ش ده ارائ ه و نتايج تحلیل واريانس و م دل رگرس یونی    شدهپرداخته افزارنرمدر اين قسمت به بررسی نتايج حاصل از 

ی رابط ه  ص حت  و دق ت ، . همچن ین کفاي ت م دل   گ ردد یم  بررس ی   CODجه ت پاس خ ح ذف     اف زار نرمتوسط 

ب رای پاس خ    ش ده في  تعرم دل  . گرددیمبررسی  افزارنرمی حاصل از هایخروجبرای آن با استفاده از  آمدهدستبه
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م دل پیش نهادی    (ANOVA)واري انس   لیوتحلهيتجزنتايج حاصل از  .استدوم  یدرجهمدل  افزارنرمطبق پیشنهاد 

 .شودیم مشاهده 5-4 جدول در شدهاصالح 7درجه دوم
قرار گیرد که اين امر  یموردبررسهر يک از موارد تعیین  یداریمعنابتدا بايد سطح ی، سازمدلبرای انجام 

، باش د  35/3کمت ر از   P. برای هر مشخص ه چنانچ ه مق دار    شودیممربوط به هر يک از عوامل مشخص  Pبا بررسی 

بیش تر ش ود، آن    7/3است و اگر مقدار ع دد   رگذاریتأث موردنظراين است که اين مشخصه روی پاسخ  یدهندهنشان

 .خواهد بود ریتأثیبمشخصه بر پاسخ 

در پاس خ ک ه هم ان ح ذف درص د       ریت أث یب   یه ا مشخصه، شودیممشاهده  5-4که در جدول  طورهمان

COD آزمون مق دار  5-4با توجه به جدول  .است شدهحذفاز مدل اولیه ، است ،F     را  84/701ب رای م دل مق دار

 است. داریمعندارد که مدل  دیتأکو  دهدیمنشان 
 فرآيند الکتروشیمیايی شدهاصالح یشنهادیپواريانس مدل  لیوتحلهيتجزنتايج  :5-4جدول 

 مربعات مجموع عوامل
 درجه

 آزادی

 میانگین

 مربعات
 P مقدار F مقدار

33/7235 مدل  74 51/32  84/701  < 3337/3  
الکترود فاصله  -A 84/23  7 84/23  34/07  < 3337/3  

pH -B 27/0  7 27/0  18/4  3014/3  
C 08/71 -دما  7 08/71  88/25  < 3337/3  
انيجرشدت  - D 12/71  7 12/71  08/21  < 3337/3  
E 72/21- زمان  7 72/21  03/43  < 3337/3  
F 48/125- آباکسیژنه  7 48/125  43/307  < 3337/3  
یورود  COD -G 13/51  7 13/51  51/84  < 3337/3  

AC 73/5  7 73/5  13/1  3331/3  

BE 01/78  7 01/78  04/21  < 3337/3  

DF 73/42  7 73/42  82/12  < 3337/3  

EG 40/781  7 40/781  17/211  < 3337/3  

FG 31/44  7 31/44  17/15  < 3337/3  
C2 30/15  7 30/15  31/770  < 3337/3  
D2 31/203  7 31/203  33/055  < 3337/3  
ماندهیباق  82/23  07 11/3  - - 
برازش عدم  30/73  21 10/3  35/2  22/3  
خالص یخطا  13/7  5 17/5  - - 

                                                 
Quadratic 1  
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اي ن مق دار نس بت     افزارنرمکه با توجه به تشخیص  دهدیمرا نشان  35/2عدد عدم برازش  یجملهمربوط به  Fمقدار 

 .شودیممشاهده  شدهاصالحخصوصیات مدل  1-4جدول در . نیست داریمعنبه خطای خالص 

 

 
 يیایمیالکتروش فرآيند یشده برامدل اصالح اتیخصوص :1-4جدول 

 مقدار مشخصه مقدار مشخصه

82/3 اریمع انحراف 3113/3 شدهليتعدضريب رگرسیون    

53/87 میانگین 3141/3 شدهینیبشیپضريب رگرسیون    

3842/3 ضريب رگرسیون 48/41 7مدل کافی دقت   

 

منطقی به ضريب رگرسیون  طوربه، 2/3توجه به اختالف کمتر از  ( با3141/3) شدهینیبشیپرگرسیون  بيمقدار ضر

. مطل وب اس ت   ش ده حاص ل م دل  ، بوده و با توجه به نزديک بودن مقدار آن به ي ک نزديک  (3113/3) شدهليتعد

ب وده   ت ر بزرگ 4با توجه که از  کندیم یریگاندازهکه نسبت سیگنال به نويز را  مدل کافی دقتی مشخصههمچنین 

 .دينمایمگزارش  مطلبکفايت مدل را ، دهدیمرا نشان  48/41و عدد 

 .اندآمده 7-4 در فرآيند الکتروشیمیايی به ترتیب در رابطه CODبر اساس اين مدل معادله مربوط به درصد حذف  

(4-7                                                                                                                       )COD Removal(%) =                                                            

2 2

3 2
2 2 2 2

20.20 0.04* tan 1.64* 1.12*
105.34* 16.95* 14.36*
0.01* 0.04* tan * 1.96* *
6.09* * 0.01* * 3.03*10 * * 0.03*

Dis ce pH Temperature
Current Time H O

COD Dis ce Temperature pH Time
Current H O Time COD H O COD Temperature�

� � � �
� � �
� � �

� � � � � 221.33*Current
      

 

 

 .آمده است 1-4فرمول باال در جدول واحدهای اجزای  
 

 يیایمیالکتروش فرآيند CODفرمول راندمان حذف  واحد: 1-4جدول 

 نماد
2 2H O Current Temperature COD Time tanDis ce 

 A C◦ mg/L h cm درصد حجمی واحد

                                                 
Adequate Precision 1   
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هر عامل از نسبت مجموع مربعات هر عامل به مجموع مربعات کل  ریتأثجهت به دست آوردن میزان 

 2O2H، دیکنیمرا مشاهده  مختلف پارامترها ریتأثدرصد  77-4که در شکل  گونههمان(. 5-0 رابطهاستفاده شد )
 را دارد. ریتأثکمترين  pH وبیشترين 

 

 
 هر پارامتر در فرآيند الکتروشیمیايی ریتأث :77-4شکل 

در الکتروشیمیايی  CODبر میزان حذف  شدهفيتعربه بررسی اثر عوامل  افزارنرمتوسط  شدهارائهحال پس از مدل 

 .ميپردازیم افزارنرمتوسط  شدهارائه ینهیبهشرايط  تيدرنهاو 

 یآمار ینمودارها ی( بررسب

ی هامشخصهقبل از اثر  الزم است، هادادهشده در تحلیل  کاربردهبهجهت بررسی مدل و روش تحلیل واريانس 

 .موارد زير بررسی گردند شدهفيتعر

 

 هاماندهی( نمودار احتمال نرمال باق3

 ،در صورت صحت مدل ریخ اي کنندیم یروینرمال پ عيتوز از هاماندهیباق ايآن است که آ کنندهانیب 72-4 شکل

در نقاط  یپراکندگ یها نرمال هستند کمکه داده یزمان یحت رودیخط مورب را دنبال کنند. انتظار م کي دينقاط با

را ارائه  یبهتر لیوتحلهيپاسخ ممکن است تجز ليتبد ،هادر داده Sبه  هیشب یشود در صورت مشاهده الگو دهيد

آن  یبه معنا نيو ا شودینم دهيد Sبه  هیشب يینمودار الگو نيدر ا شودیم مشاهده ريز طور که در شکلهمان .دهد

 .ستین پاسخ ليتبد به یازیناست که 
 

۱.۵۱ ۰.۲۳ ۱.۲۶ ۱.۲۸ ۱.۹۷

۴۵.۳۳

۴.۱۲
۰.۳۷ ۱.۳۳ ۳.۰۶

۱۳.۵۱

۳.۱۹
۵.۵۰

۱۷.۳۳

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۵۰

یر
تاث
د 
ص
در
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 فرآيند الکتروشیمیايی نرمال احتمال نمودار: 72-4 شکل

 Box-Cox( نمودار 2

را  هاليتبد اکثر .کندیمبه ما کمک  پاسخ یهاداده ليتوان تبد نيترمناسباين نمودار ابزاری است که برای تعیین 

) تابع توان دار  صورتبه توانیم )f DV K  در اين تابع . نوشتσ انحراف معیار، η  میانگین وα  توان تابع است

(λ  تمامی توابع برابر با درα-7  اگر انحراف معیار مربوط به يک مشاهده متناسب با میانگین به توان )استa باشد، 
مدل  ازیموردنکه واريانس يکسان  دهدیممقیاسی به دست  λيا  α-7توان  لهیوسبهدر اين صورت تبديل مشاهده 

 .شودیماستفاده  هاليتبدمعموالً از اين  .کندیمآماری را ارضا 
 λپاسخ برحسب  یمتداول برا التي: تبد8-4جدول 

 λ=0 تبديل لگاريتم طبیعی λ=  -7 تبديل معکوس
 λ=1 بدون تبديل λ=5/3 تبديل ريشه دوم

 

 

از است که  λنمايانگر مقدار 70-4. کمترين نقطه در شکل ديآیم به دست λتبديل مناسب پاسخ از روی مقدار 

در محدود فاصله حاشیه اطمینان  7چنانچه عدد  .است آمدهدستبه هاماندهیباقلگاريتم طبیعی مجموع مربعات  یرو

 رندهیدربرگاين فاصله  شودیمکه مشاهده  طورهمانگیرد نیازی به تبديل پاسخ نیست.  بااليی و پايینی قرار 35%

 نیست. پاسخ یهاداده ليبه تبد یازین نياست بنابرا λ نمودار یرو 7 عدد
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 فرآيند الکتروشیمیايی BOX-COX: نمودار 70-4شکل 

 

 هایشدر برابر آزما یماندهنمودار باق (1

اين  .دهدیمباشند را نشان  اثرگذاربر روی پاسخ  هاشيآزمادر طول انجام  توانندیماين نمودار متییرهايی که 

وجود  دهندهنشانهرگونه الگويی در اين نمودار ، اندشدهپراکندهتصادفی  طوربهنمودار بايد نقاطی را نشان دهد که 

تیییر کیفیت مواد آزمايشگاهی  مثالعنوانبهبوده است.  رگذاریتأث هاشيآزما جهیدرنتعوامل وابسته به زمان است که 

ن نمودار در حقیقت تضمینی است در برابر هرگونه روندی که باعث خطا و تصادفی بود قطعهقطعه ،در طول زمان

پیروی  ینیبشیپکه نقاط از هیچ روال مشخص و قابل  دهدیمنشان  یخوببه 74-4شکل  .شودیم لیتحل و هيتجزدر 

 .کنندینم

 

 

 
 فرآيند الکتروشیمیايی هاشيآزماباقیمانده در برابر  نمودار :74-4شکل 
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 موردمطالعه یاثر پارامترها ی( بررسپ

پ س از  ، هاشيآزمادر انجام  شدهفيتعر عوامل و پارامترهای ریتأثالکتروشیمیايی و  فرآيندبررسی عملکرد  منظوربه

 ه ا آنب ه بررس ی عوام ل و نی ز اث ر متقاب ل       ، که در قسمت قبل بررس ی ش د   شدهارائه مدلو دقت  اطمینان از صحت

 .گرددیم ارائه آمدهدستبهنتايج  ،پرداخته و با ذکر دلیل

 یآشفتگ ( نمودار3

ک ردن   ج ا جاب ه ی طراحی مالحظه کرد. ب ا  از فضاهمه عوامل را در يک نقطه اثرات  توانیمتوسط نمودار آشفتگی 

. شیب تند و يا انحن ا  شودیم، پاسخ رسم مانندیمی ديگر ثابت هاعامليک عامل در دامنه تیییراتش، زمانی که تمام 

از  نش ان باش د   یافق   خ ط  يک عام ل  اگر نمودارحساس است. همچنین  آن است که پاسخ به اين پارامتر دهندهنشان

 است. موردنظربودن پارامتر  ریتأثیب

 ریت أث ورودی  CODو  ژنهیاکس  آبدم ا و غلظ ت   برخی عوامل مانند  شودیممشاهده  75-4در شکل که  طورهمان

 کمتری دارند. ریتأث pH و فاصله مثل املعوبیشتر و برخی 

 

   
     زمان( E( انيجر یچگال) انيجر( شدتD( دما B)pH C الکترودها ( فاصلهA يیایمیالکتروش فرآيند یآشفتگ نمودار: 75-4شکل 

Fژنهیاکسآب یحجم ( درصد G)COD و متریسانت 2و فاصله  قهیدق 45زمان  در) هیاول pH  در ،آمپر 5/2 انيجرو شدت 1برابر نمونه 

 (mg/L 0433 برابر CODو  ژنهیاکسآب یحجم %25/3و  گرادیدرجه سانت 73 یدما
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 اثر فاصله ی( بررس2

مش خص   71-4 ش کل . ب ر اس اس   [72]يی دارد ایمیالکتروش  فاصله بین الکتروده ا نق ش مهم ی را در فرآين د انعق اد      

ی ک اهش اث ر   مت ر یس انت فاص له ي ک    ده د. در ب االترين درص د ح ذف رخ م ی     مت ر یس انت  7که در فاصله  شودیم

فرص ت بیش تری ب رای     جهیدرنتی فلزی منعقد کننده وجود داشته و هاوني ترآهستهحرکت آرام و و  کیالکترواستات

 .است. از طرف ديگر مقاومت محلول نیز در حداقل خود شودیمی منعقد ساز فراهم هاونتشکیل ي

 
 یدر دما ،آمپر 5/2 انيجرو شدت 1نمونه برابر   pH،قهیدق 45در زمان ) يیایمیالکتروش فرآيند فاصله اثر نمودار :71-4شکل 

 (mg/L 0433 برابر COD و ژنهیاکسآب یحجم %25/3و  گرادیدرجه سانت 73

 pHاثر  ی( بررس1
در  ش ود یم  ک ه موج ب    شودیممحلول تولید  pHی مونومری و ترکیبات پلیمريک بسته به هاونآهن ي در الکترود

pH  در دهدیمکاهش در راندمان حذف نشان  8و بیشتر از  4کمتر از ،pH  ی ه ا گون ه به علت رفتار  4های کمتر از

( )2Fe OH،( )3Fe OH   2ی ه ا ونیک ات که موجب انح اللFe �،3Fe مق دار منعق د    و ک اهش در محل ول   �

)ی آنیون هاگونهبه  8باالتر از  pHکننده در محلول و در  )4Fe OH ی را دف ع  منف  ی بار هاندهيآالبستگی دارد که  �

 .[70 و 77] شودیم هاندهيآالکرده و منجر به پراکندگی 

ی از آن است که اين فرآيند در محدوده بازی عملکرد بهت ری را از خ ود   حاک 71-4نتايج حاصل از شکل 

 .باشد تواندیم pHکم  ریتأثزياد نیست که به علت  قدرآن، اما اين بهبود دهدیمنشان 
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 یدر دما، آمپر 5/2 انيجرو شدت متریسانت 2و فاصله  قهیدق 45زمان  در) يیایمیالکتروش فرآيند pHاثر  نمودار :71-4شکل 

 (mg/L 0433 برابر CODو  ژنهیاکسآب یحجم %25/3و  گرادیدرجه سانت 73

 دما اثر ی( بررس4

. اول آنک ه در دم ای پ ايین    کن د یم  دما اثر متقابل چند قانون فیزيکی بسیار مهم است که نتايج را توجی ه  در بررسی 

 ت ر نيیپ ا قابلیت هدايت الکتريکی کمتر بوده، از ط رف ديگ ر در دماه ای     درواقعمقاومت الکتريکی بیشتر بوده و يا 

 باعث انعقاد شود. توانیمآالينده بوده که خود از نیروی بین ذرات کمتر  هاندهيآالنیروی جنبشی بین ذرات 

حاللیت بسیار ب االيی در آب پی دا    آزادشدهی هاوننون استوکس در دماهای باال يقا الزم به ذکر است طبق

ی هی دروژن  ه ا حب اب و از ط رف ديگ ر    دهن د یم  ی که فرصت انعق اد و لخت ه س ازی را از دس ت     اگونهبه کنندیم

شناورس ازی  ب ازدهی   ج ه یدرنتک ه   ده د یم  رفتن تا سطح م ايع را اف زايش    باالسرعتکه  کنندیمی تولید تربزرگ

 .دهدیمالکتريکی را کاهش 

ک ه گفت ه ش د     طورهمان. دهدیمعملکرد را از خود نشان  رجه بهتريند 8 یدر دما 78 -4شکل با توجه به 

 افت ه يک اهش سپس ران دمان ح ذف    کندیمی فو  به بهینه رساندن اين نقطه کمک هاواکنشدر اين دما، اندرکنش 

 .[43 و 00]درجه راندمان حذف افزايش می يابد  03ی نزديک به هامحدودهولی در 
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 انيجرو شدت 1نمونه برابر  pHو  متریسانت 2و فاصله  قهیدق 45زمان  در) يیایمیالکتروش فرآيند دما اثر نمودار: 78-4شکل 

 (mg/L 0433 برابر CODو  ژنهیاکسآب یحجم %25/3و  آمپر 5/2

 

 انیجر یچگال ( اثر5

است که يا خود باعث انعقاد ش ده و   فرآيند ازیموردن Fe+2ی جريان اعمالی يک نیروی محرک برای تولید طورکلبه

يا با شرکت در تولید راديکال هیدروکسیل ک ه عام ل اص لی در اکسیداس یون فرآين د فنت ون اس ت، باع ث اف زايش          

جري ان ممک ن اس ت روی س طح آن د و کات د        ازح د شیب  ام ا ب ا اف زايش    ؛ [04 و 22و  72] ش ود یم  راندمان حذف 

 .ی مزاحم فرآيند رخ دهدهاواکنش

2Feغلظ ت  ی ک م می زان   هاانيجرکه در  شودیممشخص  73-4شکل بر اساس نتايج  ک م   آزادش ده  �

نه ايی   CODموج ود در محل ول نی ز مص رف نش ود ک ه خ ود باع ث اف زايش           ژنهیاکسآب شودیم باعثاست که 

ی رق ابتی روی س طح   ه ا واک نش ی ب االتر رون د ک اهش ران دمان ح ذف ب ه عل ت        ه ا اني  جر درشدت، اما شودیم

 .[22]باشد  تواندیم ژنهیاکسآب دیبازتولالکترودها يا 
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در  ،1نمونه برابر  pHو  متریسانت 2و فاصله  قهیدق 45زمان  در) يیایمیالکتروش فرآيند انيجراثر شدت نمودار :73-4شکل 

 (mg/L 0433 برابر CODو  ژنهیاکسآب یحجم %25/3و  گرادیدرجه سانت 73 یدما

 

 

 زمان ( اثر9

به علت آن باشد که  تواندیمزياد نیست که  رگذاریتأثکه زمان، پارامتر  شودیممشخص  23-4شکل بر اساس نتايج 

و  شودیمکامل  باًيتقرساعت  5/3است که فرآيند الکتروفنتون در زمان کمتر از  شدهمشخصطی مطالعات قبلی 

. از طرف ديگر با افزايش زمان ترکیبات منعقد کننده [22] شودیماز سرعت افزايش راندمان کاسته  ازآنپس

را  CODی و شناورسازی بازده حذف نینشتهبیشتر شده و با  هاتودهآن منعقد سازی  موجبهبکه  دشدهیتولبیشتری 

 .دهدیمافزايش 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یدما در، آمپر 5/2 انيجرو شدت 1برابر نمونه  pHو  متریسانت 2فاصله ) يیایمیالکتروش فرآيند زمان اثرنمودار  :23-4شکل 

 (mg/L 0433 برابر CODو  ژنهیاکسآب یحجم %25/3و  گرادیدرجه سانت 73

 2O2Hدرصد  ( اثر7
ی ه ا کاليراد، ژنهیاکسآبزيرا با افزايش درصد حجمی  استژوهش حاضر عامل در پ نيترمهم ژنهیاکسآبغلظت 

 .ابديیمافزايش  شودیمهیدروکسیل که باعث حذف بار آلی فاضالب 

ران دمان   ژنهیاکس  آبنیز حاکی از اي ن موض وع اس ت ک ه ب ا اف زايش        27-4در شکل  شدهمشخصنتايج  

جمل ه   از آنباع ث ب روز مش کالتی ک ه      ژنهیاکس  آبمی زان   ازح د شیب  اما از طرفی اف زايش   ابديیمحذف افزايش 

ه ب رای ه یچ سیس تم    ک   ش ود یم   72محلول به ب االی   pHکه باعث افزايش  ماندهیباق ژنهیاکسآببه حذف  توانیم

ردن مه ارک اض افی، اي ن آب اکس یژنه اض افی باع ث       ژنهیاکسآببیولوژيکی مناسب نیست. در صورت عدم حذف 

 .[58] شودیمشناورسازی لجن نیز  نیو همچن هاسمیکروارگانیمرشد 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نمونه  pHو  متریسانت 2و فاصله  قهیدق 45زمان  در) يیایمیالکتروش فرآيند ژنهیاکسآب یدرصد حجم اثرنمودار  :27-4شکل 

 (mg/L 0433 برابر COD و گرادیدرجه سانت 73 یدما در ،آمپر 5/2 انيجرو شدت 1برابر 

 

 هیاول COD ( اثر8

اولی ه بیش تر باش د     CODهرچ ه   رس د یم  . زيرابه نظر استاولیه  CODدر راندمان حذف،  رگذاریتأثدومین پارامتر 

ی اس ت. در اي  ن فرآين  دها ب  ه  ت  ردهی  چیپی ه  اواک نش آن مس  تلزم  و ح  ذفب  ار آل  ی محل  ول بیش تر ب  وده   درواق ع 

2Feی هیدروکسیل و هاکاليراد ک ه ه ر چ ه     شودیمنیز مشاهده  22-4شکل بیشتری برای تصفیه نیاز است. در  �

COD  ابديیماولیه بیشتر باشد، راندمان حذف نیز کاهش. 

 

 
و  1نمونه برابر  pHو  متریسانت 2و فاصله  قهیدق 45 زمان در) يیایمیالکتروش فرآيند هیاول COD اثرنمودار  :22-4شکل 

 (ژنهیاکسآب یحجم %25/3و  گرادیدرجه سانت 73 یدما در ،آمپر 5/2 انيجرشدت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 دما –فاصله  ( اثر6

است، از طرفی در دماهای  بیشتر بودهدر فواصل کم راندمان حذف  دیکنیممشاهده  20-4شکل که در  طورهمان

نداشته و هر چه  ریتأثی پايین فاصله خیلی دماهاخطوط موازی محور فاصله بوده و اين بدان معناست که در  ترنيیپا

. بیشترين راندمان حذف در کمترين شودیمدمای محیط و دمای اولیه محلول باالتر رود اثر متقابل فاصله نیز بیشتر 

 .ديآیم به دستفاصله و کمترين دما 

 

 

  
 الف(

 

 ب(

 یحجم %25/3، آمپر 5/2 انيجرو شدت 1نمونه برابر  pHو  قهیدق 45زمان  در): يیایمیالکتروش فرآينددما  –فاصله  اثر :20-4شکل 

 پاسخ هيب( رو یالف( شمارشگر دوبعد (COD، mg/L 0433و  ژنهیاکسآب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 زمان – pH ( اثر31

نتايج که با  دهدیمکم راندمان بهینه در حالت بازی رخ  یهازماندر  دیکنیممشاهده  24-4شکل که در  گونههمان

در قسمت قبل سازگار است، از ط رف ديگ ر ب ا اف زايش زم ان در حال ت        pHبه دست آمده در نمودار يک عاملی 

که به علت آن است که فرآيند الکتروفنتون در حال ت اس یدی    دهدیماسیدی افزايش راندمان بیشتری از خود نشان 

 .شودیمکه موجب افزايش بیشتر راندمان  دپردازیمو تولید راديکال هیدروکسیل  ژنهیاکسآببه بازتولید 

 
 (الف

 
 (ب

 %25/3و  گرادیدرجه سانت 73 یدما در ،آمپر 5/2 انيجرو شدت متریسانت 2 فاصله) :يیایمیالکتروش فرآيندزمان  – pH اثر :24-4شکل 

 پاسخ هيب( رو یالف( شمارشگر دوبعد (mg/L 0433 برابر CODو  ژنهیاکسآب یحجم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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2-انیجرشدتاثر  (33 2H O 

ام ا از   افت د یمبا درصد حجمی باال اتفا   ژنهیاکسآبمشخص است بهترين راندمان در  25-4که از شکل  گونههمان

ی هیدروکسیل )عامل واکنشگر با م واد آل ی( ب ه غلظ ت     هاکاليرادکه در قبل ذکر شد برای تولید  گونههمانطرفی 

)چگالی جريان( عام ل بس یار مهم ی در تولی د      انيجرشدتبااليی از يون آهن نیاز است و با توجه به مطالعات قبلی، 

 يون آهن حاصل از تجزيه آند است.

ثاب ت ب ا اف زايش     ژنهیاکسآباين است که به ازای درصد  دهندهنشاناز طرف ديگر شکل سهمی کانتورها 

 ک ه  ده د یم  . اما اگر از محدوده معین بیشتر شود ک اهش ران دمان ح ذف رخ    ابديیمراندمان افزايش  انيجرشدت

، ش ود یم   2O2H دی  بازتولموجود در محلول که در شرايط اس یدی ب ه    2Oبه علت الکترولیز آب و افزايش  توانیم
 باشد.

 

 
 (الف

 

 
 (ب

نمونه  pHو  متریسانت 2و فاصله  قهیدق 45در زمان ) :يیایمیالکتروش فرآيند ژنهیاکسآب یدرصد حجم - انيجرشدت اثر :25-4شکل 

 پاسخ هيب( رو یالف( شمارشگر دوبعد (mg/L 0433 برابر CODو  گرادیدرجه سانت 73 یدما در ،1برابر 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 COD -اثر زمان (32
ران دمان ح ذف    اولیه، CODبا افزايش در غلظت  ،ثابت زمانکيدر  شودمیمشاهده  21-4شکل که در  گونههمان

م واد   شتریب غلظت ینینشتهبرای  گرفتهشکلهیدروکسید فلزی  یهالختهاست که تعداد آن اين دلیل . ابديیمکاهش 

 .ابديیمافزايش حذف راندمان  در نتیجهو  شدهافزوده هالخته تعداد بر زمان باگذشت است، اماناکافی  (COD) یآل

 
 

 
 

 
 (الف

 
 

 ب(

 73 یدر دما، آمپر 2 /5 انيجرو شدت 1برابر نمونه  pH و متریسانت 2 فاصله) :يیایمیالکتروش فرآيندزمان  - COD اثر :21-4شکل 

 پاسخ هيب( رو یالف( شمارشگر دوبعد (ژنهیاکسآب یحجم %25/3و  گرادیدرجه سانت

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  2O2H -CODاثر  (31
م وازی   ب اً يتقرب اال خط وط کانتوره ا     ژنهیاکس  آبدر درصد حجمی  شودیممشاهده  21-4شکل که در  گونههمان

 ژنهیاکس  آبی ب االی  ه ا غلظ ت اولی ه در ران دمان ح ذف در     CODی ریت أث یب  که حاکی از  شودیم CODمحور 

 .باشدیم

 

 

 
 (الف

 
 (ب

 
نمونه  pH و متریسانت 2و فاصله  قهیدق 45در زمان ) :يیایمیالکتروش فرآيند هیاول COD-ژنهیاکسآب یدرصد حجم اثر :21-4شکل 

 پاسخ هيب( رو یشمارشگر دوبعدالف(  (گرادیدرجه سانت 73 یدر دما ،آمپر 2 /5 انيجرو شدت 1برابر 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سازینهی( بهت

الکتروش یمیايی ب ه دس ت     در فرآين د ی بهین ه را  ه ا حال ت  اف زار ن رم ، پاسخ عنوانبه CODبا در نظر گرفتن شاخص 

 .آوردیم
نت  ايج حاص  ل، حال  ت بهین  ه فرآين  د   ورا در حال  ت ص  فر ق  رار داده  ژنهیاکس  آبدر حال  ت اول می  زان  

 .شودیم مشاهده 77-4و  3-4جداول که نتايج در  کندیمرا بیان  الکتروانعقاد

 در حالت عادی و فقط راندمان حذف در حالت بیشینه اس ت ک ه   رگذاریتأثدر حالت دوم تمام پارامترهای 

 .شودیمنتايج مشاهده  77-4و  73-4که در جداول  کندیمرا بیان  الکتروفنتونحالت بهینه فرآيند 

، ممک ن اس ت ب ه    اف زار ن رم توس ط   آمدهدستبهو نتايج  افزارنرمی نیبشیپدر  آمدهدستبهاعداد  اختالف 

 باشد. افزارنرمتوسط  شدهیطراحبا  شدهانجامو يا اختالف آزمايش  CODدلیل خطای 

                               

 

 انعقادوالکتر فرآيند یسازنهیبه: اهداف 3-4جدول 

 درجه اهمیت حد باال حد پايین هدف پارامتر

A –0 0 7 در محدوده الکترود فاصله 

pH -B  0 3 5 در محدوده 

- C 0 03 8 در محدوده دما 

- D 0 0 2 در محدوده انيجرشدت 

-E 0 7 5/3 در محدوده زمان 

-F 0 7 3 کمینه ژنهیاکسآب 

 COD-G 0 4333 2333 هدف هیاول 

 0 5/33 25/13 بیشینه COD حذف

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 الکتروفنتون فرآيند یسازنهیبه: اهداف 73-4جدول 

 درجه اهمیت حد باال حد پايین هدف پارامتر

A –0 0 7 در محدوده فاصله الکترود 

pH -B  0 3 5 در محدوده 

- C 0 03 8 در محدوده دما 

- D 0 0 2 در محدوده انيجرشدت 

-E 0 7 5/3 در محدوده زمان 

-F 0 7 3 در محدوده ژنهیاکسآب 

 COD-G 0 4333 2333 هدف هیاول 

 0 5/33 25/13 بیشینه CODحذف 

 

 

 

 

 

 بهینه حالت الکتروانعقاد طيشرا :77-4جدول 

 
 فاصله

(cm) 
pH 

 دما

 (گرادیسانت)

 انيجرشدت

(A) 
 زمان

(h) 

درصد 

حجمی 

 ژنهیاکسآب

(%) 

COD 
(mg/L
) 

راندمان 

حذف 

)%( 

شاخص 

 مطلوبیت

 شدهینیبشیپ

توسط 

 افزارنرم

20/7 3/8 8 44/2 5/3 3 2333 23/88 312/3 

 - 85 2333 3 5/3 44/2 8 3/8 7 شدهشيآزما

 شدهینیبشیپ

توسط 

 افزارنرم

13/7 3/8 8 43/2 7 3 0333 1/80 812/3 

 - 13 0333 3 7 43/2 8 3/8 5/7 شدهشيآزما

 شدهینیبشیپ

توسط 

 افزارنرم

31/7 5 8 43/2 
33/

3 
3 4333 05/84 815/3 

 - 15 4333 3 7 43/2 8 5 7 شدهشيآزما
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 شرايط بهینه حالت الکتروفنتون :72-4جدول 

 
 فاصله

(cm) 
pH 

 دما

 (گرادیسانت)

 انيجرشدت

(A) 
 زمان

(h) 

درصد 

حجمی 

 ژنهیاکسآب

(%) 

COD 
(mg/L) 

راندمان 

حذف 

)%( 

شاخص 

 مطلوبیت

 شدهینیبشیپ

توسط 

 افزارنرم

75/7 5/8 1/23 1/2 5/3 11/3 2333 3/37 7 

 - 30 2333 11/3 5/3 1/2 8/23 5/8 7 شدهشيآزما

 شدهینیبشیپ

توسط 

 افزارنرم

75/7 1/8 4/21 1/2 8/3 335/3 0333 1/33 7 

 - 33 0333 7 8/3 1/2 4/21 1/8 7 شدهشيآزما

 شدهینیبشیپ

توسط 

 افزارنرم

31/2 3/1 1/23 41/2 334/3 352/3 4333 2/37 7 

 - 83 4333 7 7 41/2 8/23 3/1 0 شدهشيآزما

 بر اساس آزمایش بر روی فاضالب خام طبیعی پژوهش جی( نتاث

. نت ايج  میده  یم  حالت بهینه در سناريوهای متفاوت، اين آزمايش را با فاضالب طبیعی انجام  آوردن به دستاز  پس

ک ه اي ن اخ تالف ناش ی از تف اوت در       اس ت  ش ده ینیبشیپحاکی از اختالف با اعداد  70-4در جدول  آمدهدستبه

ب طبیعی با مصنوعی است، از طرفی در کار کردن با فاض الب طبیع ی اف زايش دم ا در محل ول اتف ا        ساختار فاضال

 الکتريکی محلول نیز بهتر از حالت مصنوعی است. تيو هدا افتدینم
 در فرآيند الکتروشیمیايی یعیطب فاضالب جينتا :70-4جدول 

 
 فاصله

(cm) 
pH 

 دما

 (گرادیسانت)

شدت

 انيجر

(A) 

 زمان

(h) 

درصد 

حجمی 

 ژنهیاکسآب

(%) 

COD 
(mg/L) 

راندمان 

حذف 

شده ینیبشیپ

(%) 

راندمان 

 حذف

آمده دستبه

(%) 
حالت 

 الکتروانعقاد
7 3/8 8 44/2 5/3 3 7853 88 13 

حالت 

 الکتروفنتون
7 5/8 8/23 1/2 5/3 11/3 7853 2/32 80 
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 شناورسازی با هوای محلول به کمک کلروفریکفرآیند  4-4-2

ی و انج ام گردي د ک ه    طراح  ی اص لی  هاشيآزما آن، مؤثرو سطوح  پارامترهاو تعیین  هاشيآزماپس از انجام پیش 

ع دد از اي ن    5ع دد اس ت ک ه     25 ش ده یطراح  ی ه ا شيآزم ا . تع داد  اس ت  ش ده ارائ ه  74-4ج دول   آن درنتايج 

 ی است.تکرار ،هاشيآزما

 کيکلروفرفرآيند شناورسازی با  جينتا: 74-4جدول 

RUN 
 نرخ

 بازگشت

)%( 

 کننده منعقد دز

(mg/L) 
 
pH 

COD ورودی 
(mg/L) 

 )%(COD حذفدرصد 

7 53 53 8 2333 02/41  
2 05 753 1 2333 22/42  
0 23 53 8 4333 33/04  
4 53 233 4 0333 10/02  
5 23 53 4 2333 25/48  
***1 53 733 1 0333 82/47  
1 53 233 8 4333 21/41  
****8 23 233 1 0333 72/03  
3 53 53 4 4333 17/00  

****73 23 233 1 0333 58/01  
*77 05 753 8 0333 11/41  
72 53 753 4 2333 22/01  
70 53 233 1 2333 25/03  
74 53 53 8 4333 37/03  
*75 05 753 8 0333 13/48  
71 23 733 1 0333 77/43  
71 53 53 4 2333 71/44  
***78 53 733 1 0333 31/43  
*****73 05 53 1 0333 42/42  
*****23 05 53 1 0333 72/42  
**27 05 753 1 4333 00/01  
22 23 753 4 2333 25/01  
**20 05 753 1 4333 14/08  
24 23 733 4 4333 21/02  
25 23 733 8 2333 45/43  
 اند.شدهبا تعداد ستاره برابر مشخص یتکرار یهاشيآزما
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 یسازمدلتحلیل واریانس و  جی( نتاالف

و  ش ده پرداخت ه محلول توسط منعقد کننده کلروفريک  یبا هوا یشناورسازحاصل از  جينتا یقسمت به بررس نيا در

. گ ردد یم  بررس ی   CODجه ت پاس خ ح ذف     اف زار ن رم توس ط   شدهارائهنتايج تحلیل واريانس و مدل رگرسیونی 

 اف زار ن رم ی حاص ل از  ه ا یخروج  برای آن با استفاده از  آمدهدستبهی رابطه دقت و صحت، همچنین کفايت مدل

نت ايج حاص ل از    .اس ت دوم  یدرج ه م دل   اف زار ن رم ب رای پاس خ طب ق پیش نهاد      شدهفيتعرمدل . گرددیمبررسی 

 .شودیم مشاهده 75-4جدول در  شدهاصالح 7مدل پیشنهادی درجه دوم (ANOVA)واريانس  لیوتحلهيتجز
. ب ا توج ه ب ه    ش ده حذفاولیه  در پاسخ از مدل ریتأثیب یهامشخصه ،شودیم مشاهده 75-4دول ج رکه د طورهمان

 ، مشخصه نرخ بازگشت نیز در مدل لحاظ شده است.است مؤثردر مدل  ABعامل  کهنيا

 ی مدل است.داریمعنکه حاکی از  دهدیمرا نشان  34/55برای مدل مقدار  Fآزمون مقدار 

 

 کيکلروفر با یشناورساز شدهاصالح یشنهادیپ مدل انسيوار لیوتحلهيتجز جينتا: 75-4جدول 

 مجموع مربعات عوامل
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 Pمقدار  Fمقدار 

82/172 مدل  3 23/13  34/55  < 3337/3  
A 3331/3- نرخ بازگشت   7 3331/3  3311/3  3053/3  

منعقد کننده دز   -B 13/8  7 13/8  77/1  3253/3  

pH -C 71/221  7 71/221  81/751  < 3337/3  
COD -D 24/711  ورودی  7 24/711  22/771  < 3337/3  

 AB 13/75  7 13/75  84/73  3343/3  

 BC 11/775  7 11/775  45/83  < 3337/3  

 BD 28/13  7 28/13  33/55  < 3337/3  
 CD 35/1  7 35/1  80/4  3443/3  
D2 17/3  7 17/3  15/1  3232/3  
53/27 باقیمانده  75 44/7  - - 
83/71 عدم برازش  73 13/7  83/7  2181/3  
13/4 خطای خالص  5 34/3  - - 

اين مقدار نس بت ب ه    افزارنرمکه با توجه به تشخیص  دهدیمرا نشان  83/7مربوط به جمله عدم برازش عدد  Fمقدار 

 .شودیممشاهده  شدهاصالحخصوصیات مدل  71-4جدول  در نیست. داریمعنخطای خالص 
 

                                                 
Quadratic 1  
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 کيکلروفر با یشناورساز فرآيند یبرا شدهاصالح مدل اتیخصوص :71-4جدول 

 مقدار مشخصه مقدار مشخصه

23/7 انحراف معیار 3503/3 شدهليتعدضريب رگرسیون    
08/43 میانگین 3743/3 شدهینیبشیپضريب رگرسیون    

3131/3 ضريب رگرسیون 3277/20 مدل کافی دقت   

نزديک بوده و ب ا توج ه ب ه     3503/3 شدهليتعدمنطقی به ضريب رگرسیون  طوربه 3131/3ضريب رگرسیون  مقدار

مطلوب است. همچنین مشخصه دقت کافی مدل که نسبت س یگنال   شدهاصالحنزديک بودن مقدار آن به يک، مدل 

، کفايت م دل را  دهدیمرا نشان  3277/20بوده و عدد  تربزرگ 4از  کهنيابا توجه به  کندیمی ریگاندازهبه نويز را 

 .دينمایممطلوب گزارش 

در فرآين د شناورس ازی ب ا     COD، معادله برازش ش ده مرب وط ب ه ح ذف     افزارنرمبر اساس مدل پیشنهادشده توسط 

 است. 2 – 4رابطه هوای محلول به کمک کلروفريک طبق 

 (4-2) 

COD Removal(%) =  
63.61 0.14*Re 0.36*cycleRatio Dose� � 

3 30.03* 1.14*10 * 1.10*10 *Re *pH COD cycleRatio Dose� �� � �  
5 40.03* * 4.59*10 * * 4.21*10 * *Dose pH Dose COD pH COD� �� � �   

6 21.34*10 *COD��    
 .باشدیمCOD (mg/L ) ( وmg/L) کننده منعقد دز(، یحجم)درصد  یبرگشت انينسبت جر واحد معادله نيا در

 28-4مجموع مربعات هر عامل و مجموع مربعات کل، ش کل   و5 -0رابطه هر عامل با استفاده از  ریتأث یبررس جهت

 دز وبیش ترين   pH، دی  کنیم  را مش اهده   مختل ف  پارامترها ریتأثدرصد که در شکل زير  گونههمانحاصل گرديد. 

 را دارد. ریتأثکمترين  منعقدکننده

 

 کيکلروفر با یشناورساز فرآيند در هر پارامتر ریتأث :28-4شکل 

۱.۳۹

۳۶.۰۳

۲۶.۵۲

۲.۴۷

۱۸.۳۶

۱۲.۵۷

۱.۱۰ ۱.۵۴
۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

دوز منعقد 
B-کننده 

pH -C ورودی  
COD -D

  AB   BC   BD   CD D2

یر
تاث
د 
ص
در
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 ی آماری( نمودارهاب

ی هامشخصهقبل از اثر  الزم است، هادادهشده در تحلیل  کاربردهبهجهت بررسی مدل و روش تحلیل واريانس 

 .موارد زير بررسی گردند شدهفيتعر

 احتمال نرمال باقیمانده ( نمودار3

در نمودار ديده نشده و اين ب ه معن ی آن اس ت ک ه      Sگويی شبیه به ال ،شودیم مشاهده 23-4 که در شکل طورهمان

 پاسخ نیازمند تبديل نیست.

 
 کيکلروفر با یشناورساز فرآيند نرمال احتمال نمودار :23-4شکل   

 BOX-COX ( نمودار2
ب ه   یازی  ن نيبن ابرا  .است λروی نمودار 7عدد  رندهیدربرگ، اين فاصله شودیممشاهده  03-4شکل که در  طورهمان

 .ستیپاسخ ن یهاداده ليتبد

 
 

 
 شناورسازی با کلروفريک فرآيند BOX-COXنمودار  :03-4شکل 
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 در برابر آزمایش ماندهینمودار باق( 1

، مدل پیش نهادی توس ط   کندینمی پیروی نیبشیپنقاط از هیچ روال مشخص و قابل  07-4در شکل  کهنياتوجه به  با

 است. قبولقابل افزارنرم

 
 کيکلروفر با یشناورساز فرآيند شيآزما برابر در ماندهیباق نمودار :07-4شکل 

 موردمطالعه ی اثر عوامل( بررسپ

در  ش ده في  تعرعوام ل   ریت أث و  ی با هوای محلول به کم ک کلروفري ک  فرآيند شناورسازبررسی عملکرد  منظوربه

به بررس ی عوام ل و   ، که در قسمت قبل بررسی شد شدهارائه مدلو دقت  پس از اطمینان از صحت، هاشيآزماانجام 

 .گرددیم ارائه هآمددستبهنتايج  ،پرداخته و با ذکر دلیل هاآننیز اثر متقابل 

 آشفتگی ( نمودار3

و  دارندمدلزيادی در  ریتأثنسبت به ساير عوامل  pHو ورودی  CODبه شیب زياد عوامل  توجه با 02-4نمودار  در

 است. ریتأثیب باًيتقراز طرف ديگر نسبت جريان بازگشتی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نسبت) D= COD و C= pH ک،يکلروفر دز= B،یبازگشت انيجر نسبت= A کيکلروفر با یشناورساز یآشفتگ : نمودار02-4شکل 

 (mg/L 725 ،1=pH ،mg/L0333 =COD کيکلروفر دز ،%05 یبازگشت انيجر

 ( اثر دز کلروفریک2

مناسب جهت فرآيند لخته سازی  منعقد کنندهی پیشین نشاسته موجود در فاضالب خود يک هاپژوهشتوجه به  با

 توجیه کرد. توانیمدز منعقد کننده را  ریتأثاز اين رو کم اثر بودن  .[13است ]

 
 

 (pH ،mg/L0333 =COD=1 ،%05 یبازگشت انيجر نسبت) یشناورساز فرآيند کيکلروفر دز اثر نمودار: 00-4شکل 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 pH( اثر 1

             ک ه در ش کل   گون ه هم ان . [17] اس ت ، pHدر م دل حاض ر    رگ ذار یتأثعام ل   نيت ر مه م ی پیشین هاپژوهشهمانند 

، اين ابديیمنیز افزايش  CODدر حالت اسیدی به حالت بازی کارايی حذف  pHبا افزايش  دیکنیم شاهدهم 04 -4

 .[13]در حالت بازی باشد  منعقد کننده عنوانبهبه علت عملکرد بهتر نشاسته  توانیمامر نیز 

 
،        mg/L 725 کيکلروفر دز ،%05 یبازگشت انيجر نسبت) کيکلروفر با یشناورساز فرآيند pH اثر نمودار :04-4شکل 

mg/L0333 =COD) 

 اولیه COD ( اثر4

بیش تر باش د    اولی ه  CODهرچ ه   رس د یم  ، زيرابه نظر استاولیه  CODدر راندمان حذف، رگذاریتأثدومین پارامتر 

نی ز مش اهده    05-4ش کل   در نیست. ريپذامکانی فیزيکی هافرآيندآن با  و حذفبار آلی محلول بیشتر بوده  درواقع

 .ابديیماولیه بیشتر باشد راندمان حذف نیز کاهش  CODکه هر چه  شودیم
 

 

 
 

 (mg/L 725 ،1=pH کيکلروفر دز ،%05 یبازگشت انيجر نسبت) کيکلروفر با یشناورساز فرآيند هیاول COD اثر نمودار :05-4شکل 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 دز کلروفریک -نسبت جریان برگشتی ( اثر5

جريان برگشتی بیش تر ش ود، ران دمان ح ذف ک م       مقدار نسبتدر دزهای پايین هر چه  01-4 شکلکه در  طورهمان

در دزهای ب اال ب ا اف زايش نس بت      باشد وی هوا هاحبابشدن ذرات توسط  دهیپاشازهمبه علت  تواندیمکه  شودیم

. از طرف ديگر با افزايش دز کلروفريک در ي ک نس بت جري ان بازگش تی     ابديیمجريان بازگشتی راندمان افزايش 

 ه ا لخت ه باز پايداری ذرات باش د و ي ا ب ا اي ن اف زايش دز       موجببه تواندیمکه  ابديیماهش ثابت راندمان حذف ک

 .شودیمشده و توسط ذرات هوا حل  تربزرگ

 
 

 الف(
 

 
 

 ب(

           (:=1pHو =mg/L0333 COD)با کلروفريک  یشناورساز فرآيند کيکلروفر دز - یبازگشت انيجر نسبت اثر :01-4شکل 

 پاسخ هي( روی ب( شمارگر دوبعدالف

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 pH-کلروفریک ( اثر دز9

ک ه   افت د یم  ب اال اتف ا     pHبهترين عملکرد در دز باال کلروفريک و  دیکنیممشاهده  01-4 که در شکل طورهمان

دز  ریت أث ب اال   pHبا توجه ب ه م وازی ش دن کانتوره ا در      .باشدبازی  pHدر يی مناسب فرآيند کارابه علت  تواندیم

 .شودیممنعقد کننده کم 
 

 
 

 الف(

 

 
 

 ب(

(:                  =mg/L0333COD، %05 نسبت جريان بازگشتیفرآيند شناورسازی با کلروفريک ) pH - کيکلروفر دز اثر :01-4شکل 

 پاسخ هي( رودوبعدی ب شمارگر (الف

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اولیه COD-دز کلروفریک ( اثر7
 ریت أث در ران دمان ح ذف    CODو های کم، اثر متقاب ل دز   CODدر  دیکنیم مشاهده 08 -4که در شکل  طورهمان

ک م و دز   CODاست. بهت رين عملک رد در    ریتأثهای باال دز کلروفريک در راندمان حذف کم  COD دارد ولی در

 .باشدیمکلروفريک کمینه 

 

 
 

 الف(

 

 
 

 

 ب(

                   (:         =pH 1، %05 نسبت جريان بازگشتیبا کلروفريک ) یشناورساز فرآيند COD-کيکلروفر دز اثر: 08-4شکل 

 پاسخ هي( روب دوبعدی ( شمارشگرالف

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اولیه COD –pH ( اثر8

اولیه بستگی دارد، زي را ب ا تییی ر     COD راندمان حذف بیشتر به باًيتقر دیکنیممشاهده  03-4شکل که در  طورهمان

pH و بیشترين حذف در  کندینم، راندمان حذف تیییر چندانیpH  بازی وCOD .کمینه رخ می دهد 
 
 

 
 (الف

 
 

 (ب

 
             : (mg/L 725کلروفريک  دز، %05)نسبت جريان بازگشتی  با کلروفريک یشناورساز فرآيند pH-COD: اثر 03-4شکل 

 ب( رويه پاسخ دوبعدی ( شمارگرالف

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یسازنهی( بهت

در  شدهانجامی هاشيآزمابرای هر پارامتر و  شدهانتخاب سطوح به توجه با افزارنرم توسط شدهینیبشیپ نهیبه طيشرا

 است. شدهارائه 78-4 جدول

 کيکلروفر با یشناورساز یسازنهیبه اهداف: 71-4جدول 

 درجه اهمیت حد باال حد پايین هدف پارامتر

 -A  جري   ان  نس  بت

 بازگشتی
 0 53 23 در محدوده

 -B 0 233 53 کمینه منعقد کننده دز 

pH-C 0 8 4 در محدوده 

 COD 0 4333 2333 هدف هیاول 

 0 45/43 37/03 بیشینه CODحذف 

 

 

 

 کيکلروفر با یشناورساز پارامترها نهیبه طيشرا :78-4جدول 

 

نسبت 

جريان 

بازگشتی 

)%( 

دز 

کلروفريک 

(mg/L) 

pH 
COD 
(mg/L
) 

راندمان 

حذف 

)%( 

شاخص 

 مطلوبیت

 شدهینیبشیپ

توسط 

 افزارنرم

37/24 53 80/1 2333 50/43 7 

 - 57 2333 8/1 53 23 شدهشيآزما

 شدهینیبشیپ

توسط 

 افزارنرم

30/23 53 33/1 0333 42/40 811/3 

 - 40 0333 8 53 23 شدهشيآزما

 شدهینیبشیپ

توسط 

 افزارنرم

23 53 33/1 4333 45/47 131/3 

 - 03 4333 8 53 23 شدهشيآزما

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 به کمک پلی آلومینیوم کلراید محلول ا هوایبشناورسازی  فرآیند 4-4-1

 
ی و انج ام گردي د ک ه    طراح  ی اص لی  هاشيآزما آن، مؤثرو سطوح  پارامترهاو تعیین  هاشيآزماپس از انجام پیش 

 است. شدهارائه 73-4جدول  آن درنتايج 

 

 ديکلرا ومینیآلوم یپل شناورسازی با جينتا :73-4جدول 

RUN 
نرخ 

 بازگشت

)%( 

 دز منعقد کننده

(mg/L) 
 
pH 

COD 
 ورودی

(mg/L) 

 حذفدرصد 

COD)%( 

*7 05 733 3 4333 48/01  
2 53 53 3 0333 01/01  
**0 53 753 1 2333 32/01  
***4 05 233 1 0333 31/41  
5 23 53 3 2333 71/53  
**1 53 753 1 2333 77/43  
1 23 753 3 2333 25/17  
8 23 53 3 4333 55/04  
3 05 733 5 2333 41/41  
73 23 233 5 4333 33/23  
***77 05 233 1 0333 13/42  
****72 05 53 1 0333 78/08  
****70 05 53 1 0333 17/43  
74 53 233 3 4333 35/02  
75 53 233 5 0333 34/00  
71 53 233 3 2333 38/42  
71 23 233 5 2333 00/40  
78 05 733 3 2333 25/51  

*****73 23 733 1 2333 82/07  
23 23 733 1 2333 80/53  
27 53 53 5 2333 00/40  

*****22 23 733 5 0333 10/02  
*20 05 733 3 4333 31/01  
24 53 53 5 4333 47/20  
25 23 233 3 0333 33/43  
 اند.شدهبا تعداد ستاره برابر مشخص یتکرار یهاشيآزما

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یسازمدلتحلیل واریانس و  جی( نتاالف 

محل ول توس ط منعق د کنن ده پل ی آلومینی وم کلراي د        با ه وای   یشناورسازدر اين قسمت به بررسی نتايج حاصل از 

بررس ی   CODجهت پاس خ ح ذف    افزارنرمتوسط  شدهارائهو نتايج تحلیل واريانس و مدل رگرسیونی  شدهپرداخته

ی حاص ل از  ه ا یخروج  برای آن با استفاده از  آمدهدستبهی رابطه دقت و صحت، . همچنین کفايت مدلگرددیم

نتايج حاص ل از   .استدوم  یدرجهمدل  افزارنرمبرای پاسخ طبق پیشنهاد  شدهفيتعرمدل . گرددیمبررسی  افزارنرم

. ب ا  ش ود یم   مش اهده  23-4ج دول  در  شدهاصالح 7مدل پیشنهادی درجه دوم (ANOVA)واريانس  لیوتحلهيتجز

 .باشدیمبودن مدل  داریمعنکه حاکی از  باشدیم 11/13مدل برابر  F، مقدار 23-4توجه به جدول 

 
 

 ديکلرا ومینیآلوم یپل با یشناورساز شدهاصالح یشنهادیپ مدل انسيوار لیوتحلهيتجز جينتا: 23-4جدول 

 مجموع مربعات عوامل
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 Pمقدار  Fمقدار 

20/2334 مدل  8 50/253  11/13  < 3337/3  
A 11/712-نرخ بازگشت  7 11/712  13/57  < 3337/3  

منعقد کننده دز  -B 15/00  7 15/00  14/73  3341/3  

pH -C 27/007  7 27/007  41/735  < 3337/3  
COD -D 22/7353  ورودی  7 22/7353  03/004  < 3337/3  

AC 14/725  7 14/257  30/43  < 3337/3  

AD 52/08  7 52/08  21/72  3303/3  
BD 21/14  7 12/41  41/23  3330/3  
A2 01/35  7 01/35  01/03  < 3337/3  
25/53 باقیمانده  17  74/0  - - 
72/08 عدم برازش  77  41/0  40/7  0154/3  
70/72 خطای خالص  5 40/2  - - 

 
اين مقدار نس بت ب ه    افزارنرمکه با توجه به تشخیص  دهدیمرا نشان  40/7مربوط به جمله عدم برازش عدد  Fمقدار 

 .شودیممشاهده  شدهاصالحخصوصیات مدل  27-4نیست. در جدول  داریمعنخطای خالص 

 

                                                 
Quadratic 1  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ديکلرا ومینیآلوم یپل با یشناورساز فرآيند یبرا شدهاصالح مدل اتیخصوص :27-4جدول 

 مقدار مشخصه مقدار مشخصه

11/7 انحراف معیار 1003/3 شدهليتعدضريب رگرسیون    
83/47 میانگین 0183/3 شدهینیبشیپضريب رگرسیون    

1553/3 ضريب رگرسیون 051/50 مدل کافی دقت   
 

نزديک بوده و ب ا توج ه ب ه     3100/3 شدهليتعدمنطقی به ضريب رگرسیون  طوربه 3155/3مقدار ضريب رگرسیون 

مطلوب است. همچنین مشخصه دقت کافی مدل که نسبت س یگنال   شدهاصالحنزديک بودن مقدار آن به يک، مدل 

، کفايت م دل را  دهدیمرا نشان  0513/05و عدد بوده  تربزرگ 4از  کهنيابا توجه به  کندیمی ریگاندازهبه نويز را 

 .دينمایممطلوب گزارش 

در فرآين د شناورس ازی ب ا     COD، معادله برازش ش ده مرب وط ب ه ح ذف     افزارنرمبر اساس مدل پیشنهادشده توسط 

 است. 0 - 4 رابطههوای محلول به کمک پلی آلومینیوم کلرايد طبق 

(4-0) 

COD Removal(%)= 
 

34.61 1.48*Re 0.09*cycleRatio Dose� � �  
45.82* 0.02* 0.10*Re * 1.25*10 *Re *pH COD cyleRatio pH cycleRatio COD�� � � �  

5 23.63*10 * * 0.02ReDose COD cycleRatio�� �  
 
 

 .باشدیمCOD (mg/L )( و mg/Lکننده )منعقد  دز(، ی)درصد حجم یبرگشت انيواحد نسبت جر معادله در اين

 

( و 5-0 رابطههر عامل از نسبت مجموع مربعات هر عامل به مجموع مربعات کل استفاده شد ) ریتأثجهت بررسی 

را مشاهده  مختلف پارامترها ریتأثدرصد که در شکل زير  گونههماناست.  شدهارائه 43-4نتايج آن در شکل 

 را دارد. ریتأثکمترين  منعقدکننده دز وبیشترين  یورود COD، دیکنیم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ديکلرا ومینیآلوم یپل با یشناورساز فرآيند در پارامتر هر ریتأث :43-4شکل 

 ی آماری( نمودارهاب

ی هامشخصهقبل از اثر  الزم است، هادادهشده در تحلیل  کاربردهبهجهت بررسی مدل و روش تحلیل واريانس 

 .گردندموارد زير بررسی  شدهفيتعر

 احتمال نرمال باقیمانده ( نمودار3

در نمودار ديده نشده و اين به معن ی آن اس ت ک ه     Sگويی شبیه به ال ،شودیم مشاهده 47 -4 که در شکل طورهمان

 پاسخ نیازمند تبديل نیست.

 

 

 
 

 ديکلرا ومینیآلوم یپل با یشناورساز فرآيند نرمال احتمال نمودار :47-4شکل 

۸.۱۲

۱.۶۸

۱۶.۵۳

۵۲.۴۰

۶.۲۷
۱.۹۲ ۳.۲۱ ۴.۷۶

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

نرخ 
A-بازگشت

دوز منعقد 
B-کننده 

pH -C ورودی  
COD -D

AC AD BD A2

یر
تاث
د 
ص
در

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 BOX-COX ( نمودار2
ب ه   یازی  ن نيبنابرا .است λروی نمودار 7عدد  رندهیدربرگ، اين فاصله شودیممشاهده  42 -4شکل که در  طورهمان

 .ستیپاسخ ن یهاداده ليتبد

 
 

 شناورسازی با پلی آلومینیوم کلرايد فرآيند BOX-COXنمودار  :42-4شکل 

 

 در برابر آزمایش ماندهینمودار باق( 1

، مدل پیش نهادی توس ط   کندینمی پیروی نیبشیپنقاط از هیچ روال مشخص و قابل  40-4در شکل  کهنياتوجه به  با

 است. قبولقابل افزارنرم

 
 

 فرآيند شناورسازی با پلی آلومینیوم کلرايد شيدر برابر آزما ماندهینمودار باق :40-4شکل 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 موردمطالعه ی اثر عوامل( بررسپ

عوام ل   ریت أث و  ی ب ا ه وای محل ول ب ه کم ک پل ی آلومینی وم کلراي د        فرآين د شناورس از  بررسی عملک رد   منظوربه

ب ه  ، که در قسمت قبل بررس ی ش د   شدهارائه مدلو دقت  صحتپس از اطمینان از ، هاشيآزمادر انجام  شدهفيتعر

 .گرددیم ارائه آمدهدستبهنتايج  ،پرداخته و با ذکر دلیل هاآنبررسی عوامل و نیز اثر متقابل 

 آشفتگی ( نمودار3

وم عامل و دز پل ی آلومینی    نيمؤثرترورودی با بیشترين شیب،  COD، دیکنیممشاهده  44-4شکل که در  طورهمان

 کلرايد تاثیر کمی در مدل حاضر دارد.

 

 
     د،ي  کلرا ومی  نیآلوم یپل   دز= B ،یبازگش ت  اني  جر نس بت = A دي  کلرا ومی  نیآلوم یپل با یشناورساز فرآيند یآشفتگ نمودار :44-4شکل 

C= pH و D = COD یورود (ديکلرا ومینیآلوم یپل دز ،%05 یبازگشت انيجر نسبت mg/L 725،pH   1برابر ،mg/L0333=COD) 

 

 نسبت جریان بازگشتی ( اثر2

ص عودی و ي ا ح داقل     ب اً يتقراث ر   خص وص ب ه تا يک نرخ بازگش ت   دیکنیممشاهده  45 -4که در شکل  طورهمان

ی پیشین افزايش نس بت جري ان بازگش تی باع ث ک اهش ران دمان       هاپژوهشبه بعد مطابق  کجااست، اما از ي ریتأثیب

 .[15 و 17باشد ]ی هوا هاحبابشدن ذرات توسط  دهیپاشازهمبه علت  تواندیمکه  شدهحذف

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 mg/L 725،pH ديکلرا ومینیآلوم یپل دز) ديکلرا ومینیآلوم یپل با یشناورساز فرآيند یبازگشت انيجر نسبت اثر نمودار :45-4شکل 

 (mg/L0333=COD، 1برابر 

 

 دز پلی آلومینیوم کلراید ( اثر1

ب ا   دی  کنیم  مش اهده   41-4که در ش کل   طورهمان. استترين پارامتر در حذف، دز پلی آلومینیوم کلرايد  ریتأث کم

 .ابديیمافزايش دز پلی آلومینیوم کلرايد اندکی افزايش 

 
، pH=1،%05 یبازگشت انيجر نسبت) ديکلرا ومینیآلوم یپل با یشناورساز فرآيند ديکلرا ومینیآلوم یپل دز اثر نمودار :41-4شکل 

mg/L0333=COD) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 pH ( اثر4
 رس د یم  ، ب ه نظ ر   اب د يیم  ح ذف اف زايش    ران دمان  pH ب ا اف زايش   دیکنیممشاهده  41-4شکل که در  طورهمان

 .[13] را به محیط بازی سو  داده است pHانعقاد نشاسته بر فرآيند شناورسازی حاکم بوده و بهینه عملکرد  سازوکار
 

 
            ديکلرا ومینیآلوم یپل دز ،%05 یبازگشت انيجر نسبت) ديکلرا ومینیآلوم یپل با یشناورساز فرآيند pH اثر نمودار :41-4شکل 

mg/L 725،mg/L0333=COD) 

 

 اولیه COD( اثر 5

اولی ه بیش تر باش د     CODهرچه  رسدیم. زيرابه نظر استاولیه  CODدر راندمان حذف،  رگذاریتأثپارامتر  نيترمهم

مش اهده   48-4ش کل  نیس ت. در   ريپ ذ امک ان ی فیزيک ی  هافرآين د آن با  و حذفبار آلی محلول بیشتر بوده  درواقع

 .ابديیماولیه بیشتر باشد راندمان حذف نیز کاهش  CODکه هر چه  شودیم

 
، دز پلی آلومینیوم کلرايد %05 یبازگشتنسبت جريان ) ديکلرا ومینیآلوم یبا پل یشناورساز فرآيند هیاول CODاثر  نمودار :48-4شکل 

mg/L 725  1وpH=) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 pH -نسبت جریان بازگشتی ( اثر9
بازی و نسبت جريان بازگشتی کمینه بهترين عملکرد حذف رخ  pHدر  دیکنیممشاهده  43-4که در شکل  طورهمان

کم تا محدوده معین، نسبت جريان بازگشتی رابطه مستقیم دارد و از آن محدوده به بعد رابطه عکس پیدا  pH. در دهدیم

 .شودیم ترکينزداين محدوده به نقطه کمینه نسبت جريان بازگشتی  ابديیمافزايش  pH. هر چه کندیم

 
 

 (الف
 
 

 
 

 (ب
 و mg/L 725)دز پلی آلومینیوم کلرايد  ديکلرا ومینیآلوم یبا پل یشناورساز فرآيند pH-یبازگشت انيجر نسبت اثر: 43-4شکل 

mg/L0333 COD=:) پاسخ هي( روی بدوبعد الف( شمارگر 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اولیه COD –نسبت جریان بازگشتی  ( اثر7

مشخص است در نسبت جريان بازگشتی کم کانتورها موازی محور افقی می باش د ک ه    53-4که از شکل  گونههمان

حاکی از تاثیر کم نسبت جريان بازگشتی در راندمان ح ذف م ی باش د ول ی ب ا اف زايش نس بت جري ان بازگش تی از          

 محدوده معین اثر معکوس در راندمان حذف دارد.

 

 

 
 (الف

 
 (ب

            ديکلرا ومینیآلوم یپل دز) ديکلرا ومینیآلوم یپل با یشناورساز فرآيند هیاول COD -یبازگشت انيجر نسبت اثر: 53-4شکل 

mg/L 725  1وpH=:) پاسخ هي( روب ی( شمارگر دوبعدالف 
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 اولیه COD –دز پلی آلومینیوم کلراید  ( اثر8

 COD ک م و هرچ ه   منعقد کنن ده دز  ریتأثهای پايین،  CODدر  باًيتقر مشخص است 57-4که در شکل  گونههمان

 .ابديیمدز پلی آلومینیوم کلرايد نیز افزايش  ریتأث ابديیماولیه افزايش 

 

 

 
 

 (لفا
 
 
 

 
 (ب

 (: =1pH، %05 یبازگشت اني)نسبت جر ديکلرا ومینیآلوم یبا پل یشناورساز فرآيند هیاول COD -ديکلرا ومینیآلوم یپل اثر: 57-4شکل 

 پاسخ هي( روب یدوبعد الف( شمارگر
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 یسازنهی( بهت

در  شدهانجامی هاشيآزمابرای هر پارامتر و  شدهانتخاببا توجه به سطوح  افزارنرمتوسط  شدهینیبشیپشرايط بهینه 

 است. شدهارائه 20-4جدول 

 

 پلی آلومینیوم کلرايدبا  یشناورساز یسازنهیبه: اهداف 22-4جدول 

 درجه اهمیت حد باال حد پايین هدف پارامتر

 -A  جري   ان  نس  بت

 بازگشتی
 0 53 23 در محدوده

 -B 0 233 53 کمینه منعقد کننده دز 

pH-C  0 3 5 محدودهدر 

 COD 0 4333 2333 هدف هیاول 

 0 25/17 43/20 بیشینه CODحذف 

 

 پلی آلومینیوم کلرايدشناورسازی با  پارامترهابهینه  طيشرا :20-4جدول 

 

نسبت 

جريان 

بازگشتی 

)%( 

پلی دز 

آلومینیوم 

 کلرايد

(mg/L) 

pH 
COD 
(mg/L
) 

راندمان 

حذف 

)%( 

شاخص 

 مطلوبیت

 شدهینیبشیپ

توسط 

 افزارنرم

23 53 3 2333 08/13 332/3 

 - 51 2333 3 53 23 شدهشيآزما

 شدهینیبشیپ

توسط 

 افزارنرم

48/27 53 3 0333 57/41 813/3 

 - 41 0333 3 53 23 شدهشيآزما

 شدهینیبشیپ

توسط 

 افزارنرم

33/20 53 3 4333 12/47 131/3 

 - 08 4333 3 53 23 شدهشيآزما
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 پژوهش بر اساس آزمایش بر روی فاضالب طبیعی جی( نتاث

. نت ايج  میده  یم  حالت بهینه در سناريوهای متفاوت، اين آزمايش را با فاضالب طبیعی انجام  آوردن به دستاز  پس

اي ن اخ تالف ناش ی از تف اوت در     ک ه   اس ت  ش ده ینیبشیپحاکی از اختالف با اعداد  24-4در جدول  آمدهدستبه

 ساختار فاضالب طبیعی با مصنوعی است.

 یشناورساز فرآينددر  یعیطب فاضالب جينتا: 24-4جدول 

 COD مقادير بهینه عوامل نوع منعقد کننده
(mg/L) 

راندمان 

حذف پیش 

 (%شده )بینی 

راندمان 

حذف به 

آمده دست 

(%) 

نسبت جريان 

 (%) یبازگشت

منعقد  دز

کننده 

(mg/L) 

pH 

 07 53 7853 8/1 53 23 کلروفريک

پلی آلومینیوم 

 کلرايد

23 53 3 7853 13 05 

 

  مورداستفاده یهاروش سهیمقا 4-5

ی م ذکور الزم اس ت مقايس ه ب ین     ندهايفرآبر  مؤثربهینه کردن فرآيند انجام آزمايش و مشخص شدن عوامل از  بعد

 21-4خالصه در ج داول   طوربهی بهینه جهت مقايسه بهتر هاشيآزمای فو  انجام گیرد، لذا نتايج حاصل از هاروش

 نی ی تعبرای  LSDاز آزمون  توانیمدر هر سه آزمايش  Fبودن آزمون  داریمعنآورده شده است. با توجه به 28-4و 

 استفاده کرد.  هانیانگیمبودن اختالف  یمعنیببودن يا  داریمعن

 LSD، 21-4و ج دول   25-4و اعداد حاصل از مقايسه س ه فرايند)ج دول    4-0و  0-0با استفاده از روابط 
( اي ن نتیج ه حاص ل    م ی باش د   23/4بین دو شناور سازی براب ر   LSDو  11/0بین الکتروشیمیايی و شناورسازی برابر 

ی بین می انگین فراين د الکتروش یمیايی و شناورس ازی ب ا کلروفري ک و پل ی آلومینی وم         داریمعنکه اختالف  شودیم

کلرايد وجود دارد، اما بین میانگین نتايج حاصل از فرايند شناورسازی با کلروفريک و پلی آلومینی وم کلراي د وج ود    

 اهای انجام آزمايش باشد.بلکه شايد ناشی از خط ،ی نیستمعنادارندارد و اين اختالف در شرايط بهینه اختالف 
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 مقايسه نتايج حاصل از آنالیز واريانس برای سه روش :21-4جدول 

MS SS DF Source 
41/73371 30/03802 2 Between group 
45/44 20/4704 30 With in 

group(Error) 
- 71/40311 35 Total 

 

 يیایمیالکتروش روش عملکرد سهيمقا :21-4جدول 

 
 ران  دمان مقادير بهینه عوامل فرآيندنوع 

 حذف

)%( 

حج  م 

 لجن

 ن       هيهز

 7یاقتصاد

 میلیون

 ريال بر

 مترمکعب
شدت

 انيجر

(A) 

ه فاصل

)cm( 
 

pH  زمان

(h) 
 دما
(c◦) 

 آب

 ژنهیاکس

)%( 

COD 
 ورودی

(mg/L) 

 330/3 اديز 88 2333 3 8 5/3 3/8 7 44/2 الکتروانعقاد

 یل  یخ 32 2333 11/3 03 5/3 5/8 7 1/2 الکتروفنتون

 اديز

5 

 

                                                 
 باشد یم دو وستیپ اتیفرض به توجه با 7

 میانگین تعداد مشاهدات نام گروه

 43/87 41 الکتروشیمیايی

 01/43 25 شناورسازی با کلروفريک

 PAC 25 31/47شناورسازی با 

 روش سه یآمار جينتا: 25-4 ولجد
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 یشناورساز درروش متفاوت یهاکننده منعقد جينتا سهيمقا: 28-4جدول 

راندمان  مقادير بهینه عوامل نوع منعقد کننده

 حذف

)%( 

حجم 

 لجن

 

هزينه 

 7اقتصادی
نسبت 

جريان 

 یبازگشت

(%) 

منعقد  دز

کننده 

(mg/L) 

pH COD 
 ورودی

(mg/L) 
میلیون 

ريال بر 

 مترمکعب

 325/3 کم 53 2333 8/1 53 23 کلروفريک

آلومینیوم  پلی

 کلرايد

 330/3 کم 13 2333 3 53 23

 

 .دارد محلول یهوا با یشناورساز فرآيند از بهتر یعملکرد يیایمیالکتروش فرآيند که داد نشان جينتا

ح ذف، روش الکتروفنت  ون اس ت ام  ا چن  د    ران  دمان عملک رد  ازلح  اظبهت رين روش   ف  و  یه ا در روش 

 محدوديت اساسی دارد.
م ديريت حج م    -0و درص د خل وص آن    ژنهیاکس  آباثر زياد ن وع  -2 ماندهیباق ژنهیاکسآبمديريت -7

 عايق شدن الکترودها در اثر رسوب لجن تولیدی -4بسیار زياد لجن تولیدی 
 .دهدیمکاهش  شدتبهکارکرد فرآيند را در حالت طبیعی  زمانمدتکه مشکل چهارم  

می باشد که عالوه بر نداشتن محدوديت استفاده از آب بهترين روش از لحاظ اقتصادی روش الکتروانعقاد 

اکسیژنه و مديريت آب اکسیژنه باقی مانده، راندمان حذف بااليی نیز دارد. اما مديريت لجن تولی دی و ع ايق ش دن    

 الکترودها کماکان مشکل زا می باشد.

 هیتص ف شیپ  ي ک   عنوانبه ی با هر دو منعقد کننده نشان داد که از اين فرآيند فقطشناورسازکارايی روش 

 FOG احتم االً  ن امحلول،  CODبرای روش های تصفیه اصلی بعدی استفاده نمود به گونه ايی که عالوه ب ر ح ذف   

از ط رف ديگ ر لج ن تولی دی در روش      ش ود یم  فاضالب را کاهش داده و موجب عملکرد بهتر فرآيندهای بع دی  

ن خ وراک دام را داش ته ک ه م ی توان د موج ب بازگش ت بخ ش         شناورسازی با هوای محلول قابلیت استفاده به عنوا

 عمده هزينه مواد مصرفی گردد.

                                                 
 باشد. یدو م وستیپ فرضیات به توجه با 7
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 هتپژوهش حاضر با پژوهش های گذش سهیمقا 4-9

. ب ه عل ت   ميپردازیمی ديگر هاپژوهشدرک بهتر نتايج حاصل از اين پژوهش، به مقايسه پژوهش حاضر با  منظوربه

مقايس ه پ ژوهش حاض ر ب ا      ب ه  مطالعه بر فاض الب نشاس ته از آرد گن دم،   موردعدم پژوهش با استفاده از فرآيندهای 

اس ت. نت ايج ح اکی از عملک رد مناس ب فرآين دهای        ش ده پرداخت ه ی ديگر با فرآيند حاضر و مواد مشابه هاپژوهش

 .باشدیمدر پساب صنايع نشاسته سازی نسبت به پساب صنايع ديگر موردمطالعه 

 

 
 

 نیشیپ یهاپژوهش با حاضر پژوهش سهيمقا: 23-4جدول 

عوام          ل  سال نوع ماده محقق فرآيندنوع 

 یموردبررس

روش 

طراح     ی 

 آزمايش

درص     د  حالت بهینه

ح     ذف 

(%) 

اس     المی و  الکتروفنتون

همک     اران 

[72] 

 ،اني   جرش   دت 7034 صنايع لبنی

مق              دار 

 ،ژنهیاکس     آب

س  رعت هم  زن، 

، pH، فاص      له
 زمان

 4/ 43جري   ان   رويه پاسخ
 %5/0 آمپ          ر،

، ژنهیاکس        آب

rpm073  س  رعت

 مت ر یسانت 1،همزن

فاص                 له 

 pH،الکتروده  ا
 زم    ان ،0براب    ر 

 قهیدق 51 واکنش

5/33 

خ     اوری و  الکتروانعقاد

همک     اران 

[75] 

تولی        د 

 هي   رمایخم

 نانوايی

 ان،ي  جر یچگال 7030

pH، زمان 
 73لی جري ان  اگچ رويه پاسخ

 ب    ر آمپ    ریل    یم

 مت       ریس       انت

 براب  ر pHمرب  ع،

 واکنش زمان ،5/5

 قهیدق 8/08

52 

شناورسازی 

ب              ا 

 کلروفريک

و  7اش   نايدر 

همک     اران 

[13] 

جداس  ازی 

 نیپ     روتئ

 سويا

، منعقد کننده دز 7335

منعقد کمک  دز

 pH، کننده

بررس      ی 

جداگان    ه 

 هر عامل

دزکلروفريک 

mg/L233 دز ،

کمک 

منعقدکننده 

mg/L 2 ،pH 
 5/4برابر 

23 

                                                 
Schneider 1  
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 فصل پنجم -5

 و پیشنهادها یریگجهینت

 یریگجهینت 5-3

 یه ا کارخانهدر تصفیه فاضالب  يی و فرآيند شناورسازی با هوای محلولایمیالکتروش فرآيندکارايی  پژوهش در اين

 قرار گرفت. موردمطالعه نشاسته سازی از آرد گندم

 یفاص له فرآين د،  زمان انجام  پارامترهای انجام شد که مؤثری مقدماتی جهت تعیین عوامل هاشيآزماابتدا 

2غلظ  ت دم  ای مح  یط، ، اني  جرش  دت، pH، الکتروده  ا 2H O  وCOD ب  رای فرآين  د   خ  ام ورودی فاض  الب

برای شناورس ازی ب ا    خام ورودی فاضالب COD و pH، نسبت جريان بازگشتی، منعقد کنندهيی و دز ایمیالکتروش

و س طوح عوام ل م ذکور     ش ده یبررس   دي  کلراهوای محلول به کمک دو منعقد کننده کلروفريک و پلی آلومینیوم 

ی در نظ ر گرفت ه ب ر روی ح ذف     ه ا عام ل ، اث ر  افزارنرمبر اساس طراحی آزمايش توسط  ازآنپسانتخاب گرديد. 

COD  در پاس خ انج ام پ ذيرفت و     م ؤثر ی ه ا مشخصهی سازنهیهبی مربوط به هاشيآزما تيدرنهابررسی گرديد و

در  ش ده مطرحو مباحث  آمدهدستبهی آزمايشگاهی هادادهنتايج حاصل با فاضالب طبیعی مقايسه گرديد. بر اساس 

 :شودیمی ریگجهینتاين پژوهش موارد زير 

 در CODرا ب ر ح ذف    ریت أث کمت رين   pHاولیه بیشترين اث ر و   CODو  ژنهیاکسآبپارامترهای درصد حجمی  -7

 يی داشتند.ایمیالکتروشفرآيند 

 pH متر،یسانت کيشامل فاصله الکترودها برابر  الکتروفنتون فرآيند نهیبه طيپاسخ، شرا هيمدل رو جياساس نتا بر -2
و در  %11/3 یبا درص د حجم    ژنهیاکسآب قه،یدق 03مربع، زمان  متریبر سانت آمپریلیم 01 انيجر ی، چگال5/8برابر 

 به دست آمد. %32حذف  راندمان ،گرادیدرجه سانت 03 یدما

 00 اني  جر ی، چگ ال 3/8براب ر   pH مت ر، یس انت  کي  فاص له الکتروده ا    ن ه، یبه طيالکتروانعقاد در شرا فرآيند در -0

 .آمد دست به %88راندمان حذف  ،گرادیدرجه سانت 8 یو در دما قهیدق 03مربع، زمان  متریبر سانت آمپریلیم
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و  الکتروانعق اد ، از طرف ی ه ر دو فرآين د    اس ت راندمان حذف فرآيند الکتروفنت ون بهت ر از فرآين د الکتروانعق اد      -4

 برای استاندارد شدن فاضالب خروجی نیاز به يک مرحله تصفیه تکمیلی دارند. الکتروفنتون

 .باشدیم صرفهبهمقروناقتصادی  ازنظرالکتروفنتون استفاده از روش الکتروانعقاد نسبت به روش  -5

براب ر   pH ،یبازگش ت  اني  نسبت جر %23مشتمل بر  نهیدر حالت به کيبا کلروفر یشناورساز ینشان داد برا جينتا -1

عام ل در ح  ذف   نيت  رمه م و  ش  ودیحاص  ل م   %53مع ادل   CODران دمان ح  ذف   ک،ي  کلروفر mg/L53و  8/1

COD ،pH معرفی گرديد. 
و  3براب ر   pH ،یبازگش ت  اني  نسبت جر %23شامل  نهیدر حالت به ديکلرا ومینیآلوم یبا پل یشناورساز فرآيند در -1

mg/L53 حذف  %13 د،يکلرا ومینیآلوم یپلCOD عامل در فرآيند م ذکور،   نيترمهمو  به دست آمد هیاولCOD 

 .ورودی معرفی گرديد

ی ه واز یب  جای جايگزين فرآين د بیول وژيکی   بهنتايج حاکی از عدم کارايی فرآيند شناورسازی با هوای محلول  -8

 .کاربردی به هوازیببرای سیستم  هیتصفشیپيک سیستم  عنوانبه توانیم، بلکه فرآيند شناورسازی را باشدیم

 منعقد کننده کلروفريک و پلی آلومینیوم کلرايد راندمان حذف فرآيند شناورسازی با هوای محلول به کمک دو -3

اقتصادی شناورسازی به کمک پلی آلومینی وم کلراي د نس بت ب ه کلروفري ک       ازلحاظتفاوت محسوسی ندارند، ولی 

 .باشدیم ترنهیبه

 .باشدیمبهینه در محدوده بازی  pHدر فرآيندهای الکتروشیمیايی و شناورسازی با هوای محلول  -73

 قیتحق یهاتیمحدود 5-2

بس تگی بس یار زي ادی ب ه م واد اولی ه        آن دهن ده لیتش ک و م واد   COD که در فصل دوم نیز اشاره گرديد، طورهمان

پس اب   نیت أم ي ک م واد اولی ه ثاب ت ب رای       ب ا از ابتدا ت ا انته ای آزم ايش     ازآنجاکهتولید دارد و  فرآيندمصرفی در 

از ، مان د یم  آن نیز طی م رور زم ان ثاب ت     دهندهلیتشک و موادکیفیت پساب بدون تیییر  رونيازا. است شدهاستفاده

 راتیت أث و همچن ین ت داخل اي ن     ریت أث بسیار متنوع است و نح وه   يیایمیالکتروش فرآينددر  مؤثرطرف ديگر عوامل 

 لزوم اً  ب رای س اير   جينت ا معتب ر اس ت و اس تفاده از اي ن      ش ده هی  تهتحقیق فقط در مورد آرد  نيلذا ا ،هنوز مبهم است

 .ستینصحیح 

 پیشنهادها 5-1

 :شودیمجهت ادامه کار تحقیقاتی ارائه يی هاشنهادیپو تحقیق صورت گرفته  شدهانجامبا توجه به مطالعات 

 .ها در راکتور پیوسته برای مطابقت با شرايط حقیقیفرآيندانجام تمامی -7
 يی.ایمیالکتروشفرآيند هوادهی در  ریتأث-2

 سری يا موازی به يکديگر. صورتبهيی توسط چندين الکترود ایمیالکتروشبررسی فرآيند -0

 استفاده از جريان متناوب در فرآيند الکتروشیمیايی.-4

 ی شود.ریگاندازهحجم لجن در فرآيندهای مختلف -5

 راندمان حذف روش الکتروشیمیايی با الکترودهای مختلف. سهيمقا-1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

777 

 

 استفاده از پلی الکترولیت در فرآيند شناورسازی. -1

 ترکیب روش شناورسازی و الکتروشیمیايی. -8

 مشخصه پاسخ در فرآيند شناورسازی. عنوانبه FOGتعیین  -3
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 اولپیوست  -9

 ارزیابی خطای نتایج تجربی

 

 شودیم موردنظردقیق يک کمیت بدون معناست زيرا عوامل زيادی مانع دستیابی به مقدار واقعی کمیت  یریگاندازه

 کامل ممکن نیست. طوربه هاآنکه حذف همه 

 از: اندعبارتبعضی از اين عوامل 

 یریگاندازهوسايل  -الف

 شخص آزمايشگر -ب

 عوامل پیچیده و متییر محیط -پ

 ی شده است:ریگاندازهخطای مطلق يک کمیت شامل تفاضل مقدار واقعی آن از مقدار 

XH(                                                                                                                            7-)پ F � 

داشتن تخمینی از خطا اهمیت خاصی دارد  دقیق يک کمیت امکان ندارد، مقداری ریگاندازه ازآنجاکه

اطمینان پیدا کرد  موردنظربه مقدار کمیت  توانیمکه تا چه اندازه  کندیمخطای تخمینی يک کمیت بیان 

مقدار  x. اگر گرددیمخطای نسبی تعريف  ستین سهيمقاقابلمقدار خطای مطلق در موارد گوناگون  ازآنجاکه

/ خطای مطلق باشد εو  Aی شده کمیت ریگدازهان ( )H F H� يا/ AH خطای نسبی کمیت  باشدA  خواهد بود

رايج خطای نسبی  صورتبه هست نظرصرفی شده قابل ریگاندازهمیزان خطای مطلق در مقايسه با مقدار  ازآنجاکه

 .شودیمدر نظر گرفته  صورتبه
الکتريکی، دما، فاصله  انيجرشدت ،pH ی الکتروشیمیايی شامل زمان،هاشيآزمادر  شدهثبتی هامشخصه

وجود  هاآندر مورد وسايل ديجیتالی که امکان وجود خطای سیستماتیک نیز در  .است CODکدورت و  الکترود،

توسط سازنده دستگاه تعیین شود و در صورت عدم  شدهارائهمشخصات  بر اساسبهتر است خطای نتايج  دارد،
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ی توسط دستگاه در نظر ریگاندازهقابلمقدار  نيترکوچکبرابر با  هاآنوجود چنین اطالعاتی الزم است خطای 

ثانیه( خطای زمان  37/3باالی کرنومتر ) دقتبهمشخصه زمان با استفاده از کرنومتر ثبت شد و با توجه  .گرفته شود

 اهمیت چندانی ندارد.در عمل 

الکتريکی که تا  انيجرشدتثبت  Matrixتوسط منبع تیذيه الکتريکی ساخت شرکت  الکتريکی، انيجرشدت

 صدم آمپر است. ±7ی است نیز خطا از مرتبه ریگاندازهقابلمحدوده صدم آمپر 

قرار  مورداستفاده CODبرای تعیین عدد  (HACH-Dr2010)توسط دستگاه اسپکتوفوتومتر  CODارزيابی 

 است. شدهارائه nm133-333ی هاموجطولبرای  nm2±گرفت خطای دستگاه برابر 

pH توسط دستگاه  هامحلولpH متر (Ion Analayser-ELE-3045) ی شد که کمینه مقدار ریگاندازه

الیبراسیون دستگاه يی شامل کهاروشبا  است 337/3ی توسط دستگاه در صورت کالیبراسیون برابر ریگاندازهقابل

ی پس از هر بار استفاده و در نظر ریگاندازه پروبتوسط سازنده تمیز و خشک نمودن  شدهارائهتوسط محلول مرجع 

 .ی در همین محدوده باقی بماندریگاندازهمتر سعی شد تا خطای  pH گرفتن زمان کافی برای ثابت شدن مقدار

ی ریگاندازهی هامشخصهاز  میرمستقیغ صورتبهو کدورت نیز  CODی راندمان حذف هاتیکمچنانچه ذکر شد 

هنگام  هامشخصهی اين ریگاندازهی شده دقیق نیست خطای ریگاندازهی هامشخصه ازآنجاکه .نديآیمشده به دست 

 محاسبه اين خطا اهمیت دارد. طورقطعبهو  ابديیمگسترش  هامشخصهمحاسبه ساير 

 بنابراين داريم: ی شد،ریگاندازهروش زير  لهیوسبهی حذف آلودگی بازده در اين پژوهش کنونی،

 )       2-)پ

%Re 1 pC
movalEfficciency

Cf
 � 

 ( لگاريتم طبیعی و سپس ديفرانسیل گرفته شود داريم:2-اگر از دو سمت رابطه )پ

 (0-)پ

) )( (( ) p f

p f

d C d Cd R
R C C

 � 

 ( قابل بازنويسی است4-رابطه )پ صورتبه( 0-رابطه )پ

 (4-)پ
( ) ( ) ( )p fEr R Er C Er C � 

 :شودیمزير تعريف  صورتبهی ریگاندازهدستگاه  دقتبهخطای نسبی هر کمیت با توجه 

 (5-)پ
 

rEی(ریگاندازه(/)بیشینه خطای مطلق دستگاه هاشيآزمای شده در طی ریگاندازه)کمینه مقدار    
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 یشگاهيآزما یهاو دستگاه زاتیتجه ینسب یخطا: (7-)پ جدول

کمینه مقدار در  واحد مشخصه

 هاشيآزما

پیشینه خطای مطلق 

 دستگاه

پیشینه خطای نسبی 

)%( 

 Min 23 3332/3 337/3± زمان
pH - 7/3 337/3 7± 

 A 5/3 37/3 2± جريان الکتريکی
 ±2 2/3 13 گرادیسانت دما
 cm 7 7/3 73± الکترودفاصله 
 g 2/7 37/3 80/3± وزن

 NTU 7 32/3 2± کدورت
COD mg/L 30/3 330/3 73± 
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 دوم وستیپ 
 فرضیات محاسبات

 
 
 
 )ريال( واحد متیق مقدار نام 

 )کیلوگرم(333/533/4 میلی گرم بر لیتر 53 کلروفريک

 )کیلو گرم(333/733 میلی گرم بر لیتر 53 پلی آلومینیوم کلرايد

 ) لیتر( 333/133 حجمی %7 آب اکسیژنه

 )کیلو وات ساعت( 333/7 کیلو وات ساعت 37/3 بر  مصرفی
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ABSTRACT 
Discharge of industrial wastewater have negative effects on environment, attention to treatment of those 
wastewaters are very important. Due to the spread of using starch in different industries and nearly same 
features of their wastewaters different methods for treatment such as physical, chemical and biological 
methods are used in treatment. The goal of this research is assessment of electrochemical and dissolved air 
flotation treatment on artificial starch industries’ wastewater with base of wheat flour by discontinuous 
reactor. 
Electrochemical treatment includes processes of electro Fenton and electrocoagulation were considered. 
According to results of primary tests, pH, space between electrodes, current density, time, temperature, 
hydrogen peroxide and influent COD have effects on electrochemical treatment. Results showed the percent 
by volume of hydrogen peroxide, influent COD and time of reaction respectively are the most important 
factors and COD and pH are the least important factors in electrochemical treatment. According the results 
of response surface models. the optimal conditions of electro Fenton include space between electrodes, pH, 
current density, time, the percent by volume of hydrogen proxy, temperature are  respectively  1 centimeter, 
8.5, 36 mA/cm^2, 30 minute, 0.77 %, 30 centigrade and the removal efficiency on those conditions have 
been achieved 92%.Electrocoagulation process in optimal conditions, include space between electrodes, 
pH, current density, time, temperature are  respectively  1 centimeter, 8.9, 33 mA/cm^2, 30 minutte,8 
centigrade and the removal efficiency on those conditions have been achieved 88%. 
In the floating with dissolved air process, the performance two coagulant substance: Ferric Chloride, poly 
aluminum chloride in removal of COD were assessed. Recycle ratio, pH, coagulant dose and influent COD 
were assessed. Design experiment was completed by response surface method. Results showed that 
flotation with ferric chloride in optimal condition includes 20% recycle ratio, pH 7.8, 50 mg/l ferric 
chloride, COD removal efficiency have been 50%. pH and COD respectively are the most important factors 
and recycle ratio has less important effect on flotation process. Results showed that flotation with poly 
Aluminum chloride in optimal condition includes 20% recycle ratio, pH 9, 50 mg/l ferric chloride, COD 
removal efficiency have been 60%. COD and pH respectively are the most important factors and the dose of 
poly aluminum chloride has less important effect on flotation process. 
Results showed that electrochemical process has better performance than Dissolved air flotation. In 
electrochemical processes, electro Fenton with anaerobic biological process is the effective method for 
initial COD removal. But, electro Fenton process have some problem in management and residual hydrogen 
peroxide removal. Therefore, application of electrocoagulation with attention to acceptable efficiency in 
COD removal and economic consideration is better than other process which have been studied.  
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