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 خالصه
ها بسیار اهمیت دارد. در پژوهش حاضر تصفیه فاضالب ، توجه به تصفیه این فاضالبستیزطیمحهای صنعتی بر به دلیل اثرات سو تخلیه فاضالب

 یهاکالیرادتولید عبارت است فنتون الکترو قرارگرفته است. یدبررسمور CODجهت حذف  الکتروفنتونصنعت نشاسته سازی به روش 

در آن  که ;گیردصورت می هاکالیرادو سپس تخریب مواد آلی توسط این  آهنهیدروکسیل از طریق واکنش بین یون هیدروژن پر اکسید و یون 

حاکی از عملکرد مناسب این روش  جینتا تأثیرگذار است. نهژیاکسآبدما و درصد حجمی  جریان، چگالی ،زمان الکترود، فاصله ،pHمتغیرهای 

 راندمان ،آب اکسیژنه %1و با درصد حجمی  دقیقه 50طبیعی و در زمان  pHو  2cm/mA05صورت چگالی جریان در شرایط بهینه به

پارامترهای دخیل در فرآیند، شرایط  آسانکنترل برداری کامالً خودکار، به مزایای این روش از قبیل امکان بهره با توجه .است COD، % 39حذف

 شود.تصفیه نشاسته سازی پیشنهاد میعنوان پیشهای آلی، استفاده از این روش بهبرداری و تحمل بسیار باال در مقابل شوکایمن بهره

 

 آند ،کاتد ،نشاسته ،الکتروفنتون :کلمات کلیدی

 

 

                                                                                                                                                                                                    مقدمه  .1
 

ود گرفته است و از سوی دیگر با توجه ای را به خآهنگ فزاینده یطیمحستیزهای مختلف روند تخریب منابع همراه با افزایش جمعیت و تولید آالینده

ای هدلیل اهمیت فاضالب به کند.ی عمومی تلقی میعنوان یک وظیفهبه را ستیزطیمحقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، حفاظت از  05به اصل

نشاسته سازی به علّت میزان  صنایعفاضالب ، ستو دفع بهداشتی آن بسیار مهم ا هافاضالبتوجه به تصفیه این  ستیزطیمحها بر صنعتی و اثرات سوء آن

 از آن موارد است. CODباالی 

آب را از خاک زمین جذب کرده با گازکربنیک هوا  توانندمیخود  نشاسته یک فرآورده گیاهی است، گیاهان به کمک آفتاب و سبزینه

خرد در ریشه، ساقه، برگ، میوه و تخم  هایدانه صورتبهکنند. نشاسته میو بدین گونه قند بسازند. سپس همین قند را به نشاسته تبدیل  ترکیب کنند

. غالتی همچون ذرت، برنج و گندم نیز مقدار زیادی نشاسته در خود ذخیره برداردفراوانی در  نشاسته زمینیسیب. برای مثال، شودمیدرختان ذخیره 

که خود قادر به تهیه  رسندمیو به حدی  کنندمیرشد  هاآنه، الزم است. به کمک نشاسته تازه رویید هایجوانهدارند. این نشاسته برای تغذیه نهال و 

برای استخراج این نشاسته   [.1و غیره ] برنج ذرت، ،گندم: از اندعبارتگیاهانی که منبع نشاسته هستند  ترینمعروف. شوندمی شانتغذیهمواد الزم برای 

قابلیت هدایت الکتریکی باال به علت مصرف نمک در حین تولید  زیاد و TDSنند گندم شده که حاصل آن آبی با وشو گیاهی مااز گیاه مجبور به شست

 .است
آن  سمیمکانکه  1395مشاهده شد، ولی استفاده از آن تا دهه  H.J.H.Fentonکاشف آن  لهیوسبه 1935اولین بار در سال فرایند فنتون 

 دیپر اکس. واکنشگر فنتون محلولی از هیدروژن [9]ی قرار گرفت موردبررسخاصیت گندزدایی آن  1395اواخر دهه  و در [2] افتاد ریتأخشناخته شد به 

(2O2Hو ی )هاون( 2ی آهن+Fe،است ) 2بین واکنشO2H  2و+Fe ترکیبات آلی و  که باعث پیشرفت تخریب کندیمیلی تولید دروکسیهی هاکالیراد
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ماند کم بسیار محدود است و در عین حل به  زمانمدتی فرآیند فنتون در کارآمدکه  دهندیمتحقیقات نشان  .[5] دشویم هاگندزدایی میکروارگانیسم

 در حذف بار مواد آلی باال اشاره کرد، الکتروانعقاداز سوی دیگر باید به قابلیت محدود فرایند  .مصرف بیشتر مواد شیمیایی خصوصاً آهن نیاز دارد

دلیل ترکیب نمودن فرایند تولید الکتروشیمیایی و فرایند  .آمد به وجود الکتروفنتونجهت حذف یکدیگر فرایند  در این دو فرایند،با ترکیب  رونیازا

و همچنین رفع مشکالت  بر روی همدیگر دارند یدکنندگیتشداثر  از این دو فرایند درون یک سیستم که هرکدامفنتون، افزایش ظرفیت اکسیداسیون 

به ترکیبات  هاآنالی و تبدیل  یهاندهیآالپایین، پتانسیل باال در تخریب و حذف کامل  یبرداربهرههزینه  هاآنمزایای  ازجمله .تسامتداول ون فرایند فنت

 .[0]ست شیمیایی و فتوشیمیایی ا یندهایفرامعدنی در مقایسه با  یهانمک، آب و 2COمانند  ضرریب

هیدروکسیل  یهاکالیراد .دینمایهیدروکسیل عمل م یهاکالیو در محل راد میرمستقیید الکتروشیمیایی غبر مبنای تول الکتروفنتون فرایند 

 یهاکالیراداین مکانیسم در ابتدا به تولید  یطورکلبه. [9]هستند ( V0E 3.06=) فلوراید یهاونی( بعد از V 0E 2.87 =) یقودومین اکسیدکننده 

 .پردازندیمبه تخریب مواد آلی  هاکالیرادو سپس این خواهد پرداخت هیدروکسیل از طریق واکنش بین هیدروژن پر اکسید و یون آهن 

دریافتند که با استفاده از  هاآنروش الکتروفنتون پرداختند  به CODبررسی میزان حذف  رابهیشبر روی  بامطالعه( 2555لین و همکاران )

دقیقه  95طی زمان ژنهیاکسآباز هم قرار دارند و با اضافه کردن مقادیر مختلف  Cm0/1که در فاصله   2Cm9/22 مؤثرالکترودهای آهن با سطح 

COD ورودی را بهmg/L255  تاmg/L905  [7کاهش داد  ] ستیزطیمحی استانداردهابه حد  انتویمکه با یک روش ترکیبی  دهدیمکاهش . 

( توسط فرآیندهای الکتروفنتون به تصفیه فاضالب صنایع دارویی پرداختند نتایج حاکی از آن بود که با جریان 2510منصور و همکاران )

mA599  و عالوه بر آن طی این فرآیند  انددهیرس  %12دقیقه به راندمان حذف  95 زمانمدتو COD/BOD  دقیقه  95در مدت  02/5به  11/5را از

 .[9] استی بیولوژیکی هاستمیسبرسانند که مناسب برای ورود به 

 عنوانبهو رنگ را  CODحذف  هاآن ی بر روی اثر الکتروفنتون بر روی فاضالب پتروشیمی پرداختند،امطالعه(به 2515و همکاران) داور نژاد

2حجمی  نسبت ،pHجریان، یچگال الکترود، زمان واکنش،جنس  ازجملهه و به بررسی عواملی شاخص کارایی فرایند در نظر گرفت 2H O  و نسبت
2+/Fe2O2H  2جریان یچگال دقیقه، 73پرداختند . با الکترود آلومینیوم در مدت mA/m 0/99   درpH،1/9  و با نسبت  15/2با نسبت حجمی
2+/Fe2O2H،3/5 حذف  0/01ان% به راندمCOD  %جریان  یچگال دقیقه، 79 زمانمدتالکترود آهن در  و افتنددر حذف رنگ دست ی7/99و

2mA/m 95، درpH ،9/2  حذف  9/99به راندمان حذف%  29/1با نسبت حجمیCOD [3] حذف رنگ  خواهد رسید%3/93و. 

 مانند زمان واکنش، یبرداربهرهشرایط  ریتأثانجام دادند. یامطالعه (روی تصفیه شیرابه لندفیل با روش الکتروفنتون2553آتماکا و همکاران)

 آمپر، 9جریان  در دقیقه، 25بیشترین راندمان حذف در مدت قرار گرفت. یموردبررس  ژنهیاکسآبغلظت اولیه الکتریکی و  انیجر بین الکترودها، فاصله

 .[15] خواهد رسید یمتریسانت 2اولیه  در فاصله  ODC، %72به حذف 9اولیه برابر  pHو در 2O2H،mg/l 2555غلظت  در

فنولیک و غیره کاربرد دارد که حاکی از توانایی حذف بسیار باالی این روش در مواد  باتیترک ،هاکشآفت در حذف رنگ، فوقعالوه بر موارد 

  است ریپذهیتجزیا سخت  ریناپذهیتجز

 در COD حذف کارایی بر ژنهیاکسآبو درصد حجمی  دما ،جریان چگالی ،زمان کترود،ال فاصله ،pH فاکتور 9 بررسی به مطالعه این در

 حذف راندمان در COD ریتأث بررسی به مذکور یفاکتورها بهینه حالت آوردن به دست با تیدرنها همچنین شود،می پرداخته فنتونالکترو فرآیند

 شودمی پرداخته

 

 
 هاروش و مواد . 2
 

9ای روباز به حجماضر توسط یک پایلوت که شامل یک راکتور به شکل دایرهمطالعه آزمایشگاهی ح
cm1555 ،تغذیه  منبع از جنس پلکسی گالس

متراست و سطح سانتی 15×9×2/5هایی به ابعاد مفید الکترودهای آهن به شکل تیغه .و همزن مغناطیسی جهت اختالط بهتر محلول است DCجریان 

با توانایی  DCتأمین جریان الکتریکی موردنیاز، از یک منبع تولید جریان  منظورمتر مربع است .بهسانتی 95ر الکترود شده در پساب برای هغرق مؤثر

 . است شدهدادهتصویر این پایلوت نشان  1ولت استفاده شد. در شکل  95تا  5ولتاژ ،آمپر 0تا  5تولید جریان از 
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 قدر این تحقی مورداستفادهتصویر پایلوت .1شکل

 

صورت روزانه برداشت و مشخصات امین در اصفهان به ینشاسته سازماهه فاضالب کارخانه  2برای کم کردن عوامل خطا ابتدا طی یک دوره 

ورودی در طی  فاضالب هاآمده جهت انجام آزمایشدستنتایج بست آمده بهشده است. بر اساس نمایش داده 1شده در جدول آن طی آنالیز انجام

.درنهایت با سعی و خطا با استفاده از آرد و آب و نمک طعام مشابه سازوکار تولید پساب در کارخانه گردید صورتبه روش مصنوعی و بهتحقیق 

 الکتریکی موردنظر و هدایت CODبه  شده در کارخانه مذکور()مواد اولیه استفاده NaClگرم از آرد گندم و اضافه کردن  50انحالل میزان 

 یافتیم.دست
 

 فاضالب خام کارخانه نشاسته سازی گستره و میانگین مقادیر -1جدول 

 رهایمتغ واحد مقادیر پرتکرار ریمقاد

7/9  9-9 - pH 

9555 2555-5555  mg/lit COD 

2/5  20/9 - 2/0  ms/cm  EٍC 

 

نمونه  pHگردید، برای افزایش استفاده  (4500Hمتد )استاندارد   ion 56Sensمدل  HACHدستگاه مولتی پارامتر  pHمنظور تنظیم به

منظور برقراری هدایت بار تقطیر و به ها از آب مقطر دوتهیه پساب و محلول جهت ،نرمال استفاده شد HCL 5از  pHنرمال و کاهش  NaOH 9از 

 (5220C)  دارد متداستانو بر اساس  ٍ  HACH DR/2010از دستگاه   CODگیری و جهت اندازه استفاده شد  NaClالکتریکی در محلول از 

 های مذکور آماده و تعیین مقدار شدند .اساس استاندارد متد برای آزمایش گیری برهای  دیگر اندازهصورت گرفت. کلیه آزمایش

چگالی  ،زمان ،الکترود فاصله ،pHمتغیرهایاند از این تحقیق در نظر گرفته شد عبارت که در الکتروفنتونفاکتورهای مؤثر در فرآیند 

عوامل است که در آن بررسی  OFAT)1 (بر اساس روش یک عامل در هر بار . روش بررسی  دما تیدرنهاو  ژنهیاکسآب، درصد حجمی ریانج

از مطالعات  آمدهدستبهبر اساس نتایج و تجربیات   شود.انجام میآزمایش با ثابت در نظر گرفتن بقیه عوامل  صورت تغییر هر عامل در هرمختلف به

 .شودیمدر نظر گرفته   2جدول در آزمایش به شرح  مؤثربرای عوامل  شدهگرفتهه سطوح و دامنه در نظر مشاب

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 One Factor At a Time 
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 و دامنه آن مؤثر لعوام – 2جدول 

 

 ( مورد ارزیابی قرار گرفت. 1از رابطه )COD  امترها بر اساس راندمان حذف بررسی میزان اثرگذاری پار

  (1                                                                                                                            )           

in COD  ودی: اکسیژن خواهی شیمیایی ور 

 outCOD  اکسیژن خواهی شیمیایی خروجی : 

α  درصد حذف : 

 
 نتایج و بحث. 3
 

و دما خواهیم پرداختت  ژنهیاکسآب درصد جریان، یچگال ،زمان ،الکترود فاصله ،pH ازجمله  وفنتونالکتردر ادامه به بررسی عوامل تأثیرگذار در فرایند 

 مقایسه خواهد شد. باهمبررسی و نتایج را مختلف ورودی را  CODریتأثو سپس در شرایط بهینه 

 

 الکترود فاصله تأثیر بررسی-1.3
 

 قرار موردمطالعه مترسانتی 0و1،2،9،5رو طی آزمایش فواصل نیازا ،[11شود]محسوب می الکتروفنتونفاصله الکترود پارامتری مؤثر در طی فرایند 

 کاتد، و آند نزدیک خیلی فواصل در دارد، ایبهینه نقطه یک الکترودها بین فاصله تأثیر که کرد مشاهده توانمی 2 شکل در که گونههمان گرفت،

دهند. از طرف دیگر در فواصل دور نشان نمی خود از مطلوب عملکرد درنتیجه و ندارند را مناسب هایلخته ایجاد توانایی الکترود از آزادشده هایونی

 2به  1در افزایش فاصله از  2. مطابق شکل دهدمنعقد کننده بیشتر را از دست می هایایی آزاد کردن یوننیز قابلیت هدایت الکتریکی کم شده و توان

شدت کاسته کند که با افزایش فاصله از راندمان بهای عمل میگونهافزایش این پارامتر به ،دهدمتر راندمان حذف افزایش فراوانی از خود نشان میسانتی

شماره 

 آزمایش

 مقادیر پارامترها

 فاکتور

 موردبررسی
pH 

 چگالی جریان دما زمان فاصله

درصد 

حجمی 

 ژنهیاکسآب

(cm) (h) (°C) mA/Cm2 % 

5.0-1 7 فاصله 1  70/5  20 05 5 

2 pH 9 - 15 1 مقادیر بهینه آزمایش   70/5  20 05 5 

 زمان 9
مقادیر بهینه 

2آزمایش   
1 آزمایش بهینه مقادیر  0/5 - 2  20 05 5 

 چگالی جریان 5
مقادیر بهینه 

2آزمایش   
1 آزمایش بهینه مقادیر  

ه مقادیر بهین

9آزمایش   
20 9/19 - 05 5 

0 
 درصد حجمی ّ

 ژنهیاکسآب

مقادیر بهینه 

2آزمایش   
1آزمایش بهینه مقادیر  

 مقدار بهینه

9آزمایش   
20 

مقدار بهینه 

 5آزمایش 
5 -20/1 

 دما 9
 بهینه مقادیر

2آزمایش  
1 آزمایش بهینه مقادیر  

 هبهین مقادیر

9آزمایش   
9 - 55 

مقدار بهینه 

 5آزمایش 

مقدار بهینه 

 0آزمایش 
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برابری برق مصرفی حالت بهینه راندمان  9متری با مصرف سانتی 0/5دهد تا حدی که در فاصلهر برق مصرفی را نیز افزایش میشود و از طرف دیگمی

 .دهداز خود نشان می %70شده که راندمان انتخاب مترسانتی 2های بعدی فاصله بین الکترود رو در آزمایششود.ازاینکم می 15%
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 خنثی( pHو   cm2/mA45دقیقه و چگالی جریان  54)در زمان CODحذف  .تأثیر پارامتر فاصله الکترود بر راندمان2شکل 

 

 pHتأثیر بررسی -2.3
 

 با شودمی مشاهده9 شکل در که گونههمان دهیم،می قرار حذف راندمان بر pH پارامتر عملکرد مبنای را 9،5،7،3،15 نقطه 0 شدهانجام هایدر آزمایش

 ،دان سبب است که با برقراری جریاناین ب ،یابدبا بازی شدن محیط دوباره کاهش می و یافتهافزایش راندمان خنثی حالت به اسیدی حالت از pH افزایش

+، Fe(OH)2+کند و در شرایط اسیدی به آزاد می 2Fe+آهن یون 
2(OH)Fe  3+و در شرایط بازی بهFe و در محیط آبی به-

6(OH)Fe، -4(OH)Fe 

در بهترین حالت قرارداد  :3pHشده درنتیجه راندمان در حالت خنثی و تا  کاسته که عامل انعقاد در محلول است، Fe[ و از غلظت 12شود]تبدیل می

 کنیم.استفاده می %70انخنثی باراندمpHاغماض است از های بعدی به علت اینکه افزایش راندمان بین حالت خنثی و بهینه قابلجهت در آزمایش.بدین

 

 
 (مترسانتی 2 فاصله  و cm2/mA45 جریان چگالی و  دقیقه 54 زمان در) متفاوتpHتأثیر.3شکل 

 

  زمان تأثیر بررسی-3.3
 

 دمانران زمان افزایش با کنیدمی مشاهده5 شکل در که گونههمان.است گرفت قرار آزمایش مورد ساعت 2 و 1 ،70/5 ،0/5هایزمان قسمت این در
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 در امّا ایم،باالبرده را حذف توانایی کننده منعقد غلظت افزایش با دهیم، فرایند به بیشتری فرصت اگر که است ایگونهبه و یابدمی افزایش حذف

 موجب که کندمی پیدا چشمگیری افزایش محلول دمای باشد تصفیهپیش یک عنوانبه روش این اگر -1:شودمی ایجاد مشکل دو  بیشتر هایزمان

 افزایش با تقریباً شودمی مشاهده5 شکل  در. نیست صرفهبهمقرون اقتصادی ازلحاظ -2شودمی بیولوژیکی روش به تصفیه بعدی فرایندهای در اختالل

 دارای که گیریممی نظر در ساعت 5/ 70را حذف زمان بعدی هایآزمایش در لذا ،نداشته چندانی افزایش حذف بازده ساعت70/5 از الکترولیز زمان

  . است 9/79% راندمان
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 خنثی( pHو   250mA/cmمتر و چگالی جریانسانتی 2زمان متفاوت)در فاصله  .تأثیر5شکل 

 

 جریان چگالی تأثیر بررسی-4.3
 

تولیدشده در  هایقد کننده تولیدی، بر اندازه و حجم حبابشده است که چگالی جریان عالوه برافزایش میزان ماده منعهای پیشین نشان دادهدر پژوهش

آند اعمال  0/7×9را که بر سطح مستغرق  9و 1،2شود . بدین منظور در آزمایش آمپرنشین شده میته هایاطراف کاتد نیز اثر گذاشته و موجب رشد لخته

ذکرشده در قسمت قبل  دمای محلول در هر سه حالت در طول فرایند علت مشکالت   به ،دهدکنیم که اعداد چگالی جریان ذکرشده را عبور میمی

 آمپر دمای محلول به  9َشود اما با عبور جریان بدیهی است که هر چه چگالی جریان بیشتر، راندمان حذف نیز بیشتر می . [19]شودمورد کنترل واقع می

رو مجبور به نیازا ،تحمل فرایندی مانند لجن فعال استدمای قابل یابد که بیشتریندرجه افزایش می 20از دمای  گرادیسانتدرجه  52

 .(0)شکل  شویمعنوان چگالی جریان میبه 2mA/cm05انتخاب

 

 ژنهیاکسآبدرصد حجمی  ریتأثبررسی -5.3
 

افزایش  یریگچشم طوربه COD، درصد حذف ژنهیاکسآبکسیل است. به همین دلیل با افزایش غلظت ی هیدروهاکالیرادمنبع تولید  ژنهیاکسآب

قدرت اکسیدکنندگی  مراتببهکه  Fe  +2به یون Fe  +3 شدنلیتبدباعث   ژنهیاکسآب ازحدشیبحضور   شدهانجام یهاپژوهشطبق  اما ،ابدییم

 ،ابدییمکاهش  دتشبهحجمی راندمان حذف  %1بعد از  9 شکلاست که طبق  شدهاستفاده 2و5،0/5،1درصد حجمی  رونیازا. [15کمتری دارد]

در  ماندهیباق ژنهیاکسآبمزاحمت  از طرف دیگر برای رفع.شودیمدر نظر گرفته  ژنهیاکسآبحالت بهینه درصد حجمی  عنوانبهحجمی  %1 رونیازا

 .شودیماستفاده  آهک ،g/l  2  از CODمحلول برای آزمایش 
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 خنثی( pHمتر و  سانتی 2دقیقه و فاصله  54متفاوت) در زمان چگالی جریان  .تأثیر4شکل 
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 خنثی(  pHو  متریسانت 2دقیقه و فاصله  54متفاوت )در زمان  ژنهیاکسآبدرصد حجمی  ریتأث.6شکل 

 

  دما تأثیر بررسی-6.3 
 

شده است .این در نظر گرفته فنتونبرداری سیستم تصفیه به روش الکترورایندی در بهرهشرایط مختلف زمانی و ف بررسی تأثیر عامل دما درواقع ازنظر

درجه  55و  9،10،20دماهای  رونیازا گیرد، شده است که محیط آزمایش نیز در دمای ثابت از ابتدا تا انتهای آزمایش قرارانجام ایگونهآزمایش به

بهترین  گراددرجه سانتی 9کنید در دمای مشاهده می 7شکل گونه که درشده است همانمایش انجامروی آن آز شده و بردر نظر گرفته گرادیسانت

 دهد . عملکرد را از خود نشان می

دهد که نتایج حاکی از آن است که هر چه دما کمتر باشد علیرغم کاهش قابلیت هدایت الکتریکی فرآیند راندمان بهتری از خود نشان می

رو حذف کمتر باشد و یا به علّت اینکه نیازا آن باشد که در دمای پایین نیروی جنبش ذرات از نیروی واندروالس بین ذرات کمتر بوده،توان به علت می

 رو در فصول سردترشود .ازاینصورت آزاد در محلول وجود دارد و باعث  فرآیند انعقاد میدر محلول کمتر است و به 2Fe+در دمای پایین انحالل یون 

 دهد. خود نشان می ورودی  عملکرد بهتری از CODحذف   %90سال این فرایند  با عملکرد 
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 %1 ژنهیاکسآب و غلظت45و   mA/cm2خنثی و چگالی جریان pHمتر و  سانتی 2دقیقه و فاصله  54.تأثیر دمای  متفاوت) در زمان 7شکل 

 (حجمی

 

  COD تأثیر بررسی-7.3 

 
 COD، نتایج حاکی از آن است که  هر چه ردیگیمقرار  موردمطالعهدر قسمت قبل  آمدهدستبهفاده از شرایط بهینه ورودی  با است CODعامل 

 .(9)شکل  عملکرد فرایند نیز بهتر خواهد بود ، ورودی کمتر باشد

 

 
 در شرایط بهینه  متفاوت  COD.تأثیر 8شکل 

 

 بهینه شرایط تعیین-8.3

 

این پژوهش به روش یک عامل در هر بار   در ،است 9های فوق از عملکرد مناسب این روش در حالت بهینه جدول یآمده در بررسدستنتایج به

 حالت بهینه ممکن است در مقادیر دیگر و یا راندمان باالتری اتفاق بیفتد.  رونیازا  ردیگینماست که اثرات متقابل را در نظر  شدهاستفاده

 

 اساس نتایج هر آزمایشبر   مقادیر بهینه. 3جدول 

راندمان 

 حذف)%(
COD 

(mg/l) 
 (°c)  دما

غلظت حجمی 

 ژنهیاکسآب
 جریانی چگال

)2mA/Cm( 
 (cm)فاصله pH (min)    زمان

39 0222 8 1%  02 50 7 0 
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 گیرینتیجه . 3
 

 درصد ،چگالی جریان ،زمان ،الکترود فاصله ،تفاوت شاملپارامترهای م در تصفیه موردبررسی قرار گرفت. تأثیر الکتروفنتوندر این مطالعه قابلیت فرآیند 

 کاهش  mg/l155به mg/l2555 از را خروجیCOD، %39عملکرد آن باراندمان  و دما موردبررسی قرار گرفت که بهترین ژنهیاکسآبحجمی 

است که اثرات  شدهاستفادهعامل در هر بار  ، از طرف دیگر در این پژوهش به روش یک دهد که مناسب برای یک ورودی به سیستم لجن فعال استمی

با  شودیمحالت بهینه ممکن است در مقادیر دیگر و یا راندمان باالتری اتفاق بیفتد، لذا برای مطالعات بعدی پیشنهاد  رونیازا  ردیگینممتقابل را در نظر 

.  در شرایط بهینه تصفیه پساب،  رنگ ت مقابل نیز در نظر گرفته شودی معمول صورت گرفته و اثراهاروشآزمایش به  یطراح ،در مقاله ذکرشدهعوامل 

، محلول در ماندهیباق ژنهیاکسآبآهک، عالوه بر حذف   g/lit2نشینی ساده به کمک شود که با یک تهفاضالب به رنگ قرمز با کدورت باال تبدیل می

صورت پیوسته و در مقیاس صنعتی در توان بهنتیجه گرفت که از فرایند الکتروفنتون می نتوامی روازاینشود.نشین میها تهلخته فاضالب کاماًل شفاف و

عنوان در تصفیه پساب کارخانه جات نشاسته سازی به لکتروفنتونآمده حاکی از آن است که فرایند ادست.نتایج به.های نشاسته سازی بهره بردکارخانه

 هوازی است.بر تصفیه بیتصفیه مناسب جایگزین سیستم هزینهیک پیش
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