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چکیده
زمینه و هدف :فنل ،ازجمله ترکیبات آلی سمّی موجود در فاضالبهای شور میباشد که بهدلیل قرارگرفتن در ردیف آالینددههدای متدددم،
اجرای تصفیه و رعایت استاندارد غلظت فنل جهت تخلیهی پساب به محیط زیست را ضدروری مدی نمایدد در ایدن ماالهده ،عملکدرد فرایندد
الکتروفنتون در تصفیهی فاضالب شور حاوی فنل و میزان حذف  CODمورد بررسی قرارگرفت

موادّ و روشها:

در این ماالههی تجربی یک راکتور به حجم یک لیتر ،مجهز به چهار الکترود آهن و جریان برق مستدیم جهت حذف فندل و

 CODمورد استفاده قرارگرفت تاثیر پارامترهای بهرهبرداری ازجمله غلظت اولیهی فنل ،غلظت پراکسدید هیددرو،ن ،غلظدت الکترولیدت، pH،
دانسیتهی جریان ،زمان تماس و نوع اتصال الکترودها بررسی شد

یافتهها:

نتایج حاصل نشان داد این فرایند با استفاده از الکترودهای آهن با اتصال تکقابی موازی قادر به حذف فنل از فاضالبهای شور بده

میزان  39درصد و راندمان حذف  CODبرابر  53درصد در شرایط عملیاتی  pHبرابر  ،9غلظت اولیهی فنل  588میلیگرم بر لیتر در غلظت 458
میلیگرم بر لیتر پراکسید هیدرو،ن با دانسیتهی جریان  45میلیآمپر بر سانتیمتر مربع در زمان  48دقیده میباشد

نتیجهگیری:

یافتهها نشان داد فرایندهای الکتروشیمیایی بهدلیل محتوای شوری و هدایت الکتریکی باال در فاضدالبهدای شدور مدیتوانندد

جایگزین بهتری نسبت به سایر روشها در نظرگرفته شوند

واژههای کلیدی :فنل ،الکتروشیمیایی ،COD ،فاضالب شور

لیتالالر برسالالد( .)۱صالالنای ی از قلیالالم سالالرم سالالازي ،دبالالاغی،

مقدمه
فاضالالال هالالاي شالالور بالالب فاضالالال هالالایی اطالالال
مالالیشالالوند کالالب میالالزان امالالالد موجالالود در آنهالالا از مقالالادیر
مجالالاز غل الالت نمالالر بالالا تر و بالالب بالالی
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از  ۱1گالالرم بالالر

پتروشالالیمی ،پا یشالالگاههالالاي ن الالت و صالالنایر اسالالت راج
روغن از منالابر تولیالد فاضالال

شالور بالبشالمارمیرونالد

( .)۲-۴مهمترین مشالکم ایالن فاضالال هالا عالدم کالارایی
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الکتروشیمیایی در حذف فنم

سیسالالتمهالالاي تیالال یبي بیولالالوژیکی ناشالالی از تالالاثیر من الالی

پالسالالالمولیز و کالالالاه

شالالوري بالالر متابولیسالالم رشالالد میکروبالالی اسالالت .مشالالکم

بیولالالوژیکی اشالالاره نمالالود ( .)۱1-۱۳الکتروفنتالالون نیالالز از

مالیشالود کالب ترکیلالات غیالر

دسالالتبي فراینالالدهاي ترکیلالالی حاصالالم از اکسیداسالالیون

قابم تجزیبي بیولوژیکی ن یالر فنالم نیالز بالب آنهالا اضالافب

فنتالالون و الکتروکواگو سالالیون مالالیباشالالد .در ایالالن روش

شود (.)۲

یالالون  Fe2+و  H2O2بالالبطریالالا الکتریکالالی و بالالبترتیالالد در

عمدهي دیگر زمانی حالاد

فنالالم یکالالی از انالالوات ترکیلالالات آروماتیالالر و جالالز

ف الیالالالت سالالاللولی در تیالالال یبي

سیح الکتالرود آنالد قربالانی( واکالن

 )۱و الکتالرود کاتالد

آ ینالدههالالاي متقالالدم مالیباشالالد کالالب از اتیالاگ یالالر گالالروه

تولیالالالالد مالالالالیشالالالالود (واکالالالالن  .)۱۴()۲-۴رادیکالالالالاگ

هیدروکسیم و یالر حلقالبي بنزنالی تشالکیم شالده اسالت

پراکسالالید هیالالدروژن و

( .)۵-۶بالالر اسالالا

موسسالالبي اسالالتاندارد و تحقیقالالات

صالن تی ایالران حالداکرر غل الت مجالاز فنالم در منالالابر آ

هیدروکسالالیم حاصالالم از واکالالن

یونهاي آهالن بالا بیشالترین پتانسالیم اکسیداسالیون و احیالا
قادر بب ت رید بیشتر آ یندهها میباشد(.)۱۳،۱۵

آشالالالامیدنی  ۵دهالالالم میکروگالالالرم در لیتالالالر مالالالیباشالالالد.

Fe→Fe2+ + 2e

()۱

همچنالین حالداکرر مقالدار مجالاز آن در خروجالی تیالال یب-

●Fe2++ H2O2 → Fe3+ + OH¯ + OH

()۲

خانبهالا درصالورتیکالب ت لیالب درمالورد آ هالاي سالیحی

(H2O2 + Fe3+ → Fe2+ + HOO● + H+ )۳

و نیالز میالارف آبیالاري صالورت پالذیرد ۱ ،میلالیگالرم در

OH● + RH (Pollutant) → R● + H2O

()۴

در میال الالالباي کالالالب توسالالالط موسالالالوي در سالالالاگ

لیتر است (.)7
روشهالالالاي مت الالالالددي همچالالالون روشهالالالالاي

 ۲118بالالر حالالذف فنالالم از فاضالالال

شالالور توسالالط فراینالالد

بیولالالوژیکی ،شالالیمیایی ،فیزیکالالی و حرارتالالی بالالبمن الالور

ازن زنالالالی کاتالیسالالالتی و بیولالالالوژیکی انجالالالام گردیالالالد،

حالالذف فنالالم از فاضالالال هالالاي شالالور مالالورد میال الالب

مشالالاهده شالالد تل یالالا ایالالن دو فراینالالد رانالالدمان خالالوبی در

قرارگرفتالالب اسالالت( .)8،9هالالر کالالدام از روشهالالاي فالالو
داراي م ایلی مالیباشالند کالب

حذف فنم از فاضال

ازآن جملالب مالیتالوان بالب

شور دارد (.)۱۶

بالالبهنگالالالام تیالالال یبي سنالالین فاضالالالال هالالالایی،

راندمان پایین و عدم حالذف کامالم ترکیلالات آلالی مقالاوم

سالالال

بب تجزیالب در فراینالد فیزیکالی وشالیمیایی ،ایجالاد سالمیّت

س ت این مواد است کالب تیال یبي فاضالال هالاي شالور

توسالالط یالالون سالالدیم جهالالت ف الیالالت میکروارگانیسالالمهالالا،

حاوي فنالم را بالب یکالی از سالال هالاي زیسالت محییالی

.۱

منلر تولید انرژي الکتریکی

.۲

الکترود آند(آهن)

.۳

الکترود کاتد(آهن)

.۴

آهنرباي مغناطیسی

.۵

سلوگ الکتروشیمیایی

.۶

همزن مغناطیسی

عمالالده غل الالت بالالا ي نمالالر و تجزیالالبپالالذیريِ

شکل  :1طرح شماتیک سلول الکتروشیمیایی فرایند الکتروفنتون
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تلالالدیم نمالالوده اسالالت( .)۱7لالالذا در ایالالن تحقیالالا کالالاربرد

س ال ل بالالا محلالالوگ اسالالید کلریالالدریر یالالر نرمالالاگ تمیالالز

فراینالالد الکتروفنتالالون در تیالال یبي فاضالالال هالالاي شالالور

گردیالالد و مجالالددا بالالا آ

مقیالالر دوبالالار تقییالالر شستشالالو

حالالاوي غل الالت بالالا ي فنالالم مالالورد بررسالالی قرارگرفتالالب

داده مالیشالالد( .)۱9کلیالالبي آزمالای هالالاي ایالالن تحقیالالا در

است.

دماي محالیط انجالام گرفالت .متغیرهالاي مالورد میال الب در
فراینالالالد براسالالالا

میال الالالات مشالالالابب ،انت الالالا

و در

جدوگ  ۱نشان داده شدهانالد .فنالم بالاقی مانالده در نمونالب

مواد و روشها
میال الالبي حاضالالر یالالر میال الالبي تجربالالی اسالالت

هالالا طلالالا دسالالتورال مم ( ۵۵۳1Dروش رنالالس سالالنجی ۴

کالالب در سالالاگ  ۱۳8۱و در یالالر راکتالالور بالالا جریالالان منقیالالر

آمینالالو آنتالالی پیالالرین) اسالالالتاندارد متالالد انالالدازه گیالالالري

در آزمایشالالالگاه آ

دانشالالالکدهي بهداشالالالت

و فاضالالالال

شد(.)۴،۱8

دانشگاه علوم پزشالکی همالدان بالب انجالام رسالید .راکتالور
مالالورد اسالالالت اده در ایالالالن پالالال وه
گال

از جالالالنل پلکسالالالی

بب حجالم م یالد  ۱لیتالر و مجهالز بالب  ۴الکتالرود از

یافتهها
بررسی تاثیر نحوهی اتصال الکترودها

جنل آهن بالود .اب الاد ایالن تیغالبهالا  ۱۵1*۵1*۱میلالی-
متالالر بالالوده و در هالالر آزمالالای

از  ۴تیغالالب بالالا فاصالاللبي ۵

دهم سانتیمتر است اده گردید (شکم .)۱
براي هالم زدن محلالوگ و ایجالاد اخالتال از یالر

در این مرحلب تاثیر سب نوت اتیاگ تر قیلی
)،(Monopolar-parallel,Mp-p

سري

موازي

) (Monopolar-serial,Mp-sو دو قیلی سري

(Bipolar-

) serial,Bp-sانجام یافت .طلا نتایج ارایبشده در نمودار
بب اتیاگ تر قیلی موازي بب-

مگنالالت مغناطیسالالی و بالالراي تالالامین انالالرژي الکتریکالالی

بیشترین راندمان مربو

آزمای هالا از یالر منلالر تغذیالبي جریالان بالر مسالتقیم

دست آمد .همچنین براسا

 DCاسالالت اده شالالد .کلیالالبي ترکیلالالات شالالیمیایی مالالورد

پارامتر برابر  ۶۳و  ۳۳دهم درصد با انحراف م یار  ۱۲و

اسالالت اده ،از سالالاخت شالالرکت مالالر آلمالالان بالالود .غل الالت-

 ۵صدم درصد گزارشگردید.

هاي م تلال
آ

کلریالد سالدیم بالبعنالوان عامالم شالوري بالب

بررسی تاثیر

شالالهر اضالالافب گردیالالد .محلالالوگ اسالالتو فنالالم بالالا حالالم

کالالردن مقالالدار م ینالالی فنالالم در آ

میال ات آماري ،میانگین این

pH

نتایج حاصم از این ب

درنمودار ( )۲مشاهده

بالالبدسالالت آمالالد و

میشود .همانگونب کب نشان داده شده است بیشترین

غل الالتهالالاي مالالورد ن الالر از محلالالوگ اسالالتو تهیالالب شالالد.

راندمان حذف فنم در  pH =۳در مدت زمان  ۱1دقیقب

جهالالت ممان الالت از مداخلالالبگرهالالا

 pHراندمان حذف

قلالالم از هالالر آزمالالای
ابتالالدا الکترودهالالا بالالا آ

مقیالالر دوبالالار تقییالالر ،شسالالتب و

برابر  7۴درصد میباشد .با افزای
کاه

یافت .ببگونباي کب در  pH=9در مدت زمان ۱1

جدول  :1شرایط انجام آزمایشات()13،311
هدف آزمایش

شدت جریان

pH

mA/cm2

غلظت

مدل اتصال

فنل)(mg/L

غلظت

غلظت پراکسید

زمان تماس

الکترولیت()%

هیدروژن()mg/L

()min

تاثیر نحوه اتصال

01

3

011

Mp-p, Mp-s, Bp-s

2

001

01

تاثیر pH

01

2-8

011

Mp-p

2

001

01

2-22

3

011

Mp-p

2

001

01

تاثیر غلظت الکترولیت

00

3

011

Mp-p

0-4

001

01

تاثیر زمان ،غلظت پراکسید

00

3

011

تاثیر غلظت فنل

00

3

011-2111

تاثیر شدت جریان
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Mp-p

3

1-311

0-21

Mp-p

3

001

01
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الکتروشیمیایی در حذف فنم

نمودار :1تاثیر اتصال الکترودها بر کارایی حذف (فنل ،055mg/Lزمان ،15 min
، H2O2=105mg/L ،A= 10mA/cm2 ،pH=3غلظت الکترولیت 2درصد)

نمودار:2تاثیر  pHبر کارایی حذف فنل(فنل ،055mg/Lزمان A= ،15 min
، H2O2=105mg/L ،10mA/cm2غلظت الکترولیت 2درصد)

نمودار :3تاثیر دانسیته جریان بر کارایی حذف فنل(فنل ،055mg/Lزمان= ،15 min

نمودار :4تاثیر غلظت کلرید سدیم بر کارایی حذف فنل(فنل ،055mg/Lزمان= min

 ،H2O2=105mg/L ،pH=3غلظت الکترولیت 2درصد)

)H2O2=105mg/L ،A= 15mA/cm2 ،pH=3 ،15

دقیقب راندمان  ۲1درصد ببدستآمد .میانگین این پارامتر
برابر  ۴7درصد با انحراف م یار  ۲1و  ۵۶صدم گزارش

بررسی تاثیر غلظت کلرید سدیم
نمودار( )۴نتایج حاصم از این مرحلب را ارایب می-

گردید.

دهد .نتایج نشان میدهد با افزای

بررسی تاثیر دانسیتهی جریان

بر لیتر راندمان حذف تغییر اندکی مییابد .در این مرحلب،

در این مرحلب نتایج اثر دانسیتبي جریانهاي
م تل

این پارامتر از  ۳1گرم
گردید.

غل ت بهینبي نمر  ۳1گرم بر لیتر انت ا

در نمودار( )۳ترسیم شده است .همانگونب کب

همچنین میزان هدایت الکتریکی اولیب در غل تهاي-۳-۴

جریان الکتریکی منجر بب

 ۱-۲درصد نمر برابر ۵۱و  7دهم ۳۶ -و 99صدم ۲7-و

راندمان حذف فنم گردید و پل از مقدار

 ۶دهم ۱7-و  8صدم هزار میکرو زیمنل بر سانتیمتر

مش یی راندمان تغییرسندانی نیافت .بیشترین راندمان در

گزارش گردید .میانگین این پارامتر برابر  ۶۵و  9۳صدم

جریان الکتریکی  ۱۵میلیآم ر بر سانتیمتر مربر در زمان

درصد با انحراف م یار  ۳۲و  ۳صدم ببدست آمد.

 ۱1دقیقب برابر  91درصد حاصم گردید و با افزای

تهیین بررسی تاثیر غلظت  H2O2در راندمان حذف

جریان بب  ۲۲میلیآم ر راندمان پل از گذشت  ۱1دقیقب

فنل و COD

نشان داده شده است ،افزای
افزای

تغییر سندانی نداشت .این پارامتر داراي میانگین  ۶۵و 9

در نمودار( )۵اثر غل تهاي م تل

این پارامتر

دهم درصد با انحراف م یار  ۱7و  ۶8صدم میباشد.

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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اکلري و همکاري

در حذف فنم و  CODمش ص گردیده است .در این

قیلالالی سالالري مالالورد نیالالاز خواهالالد بالالود ( .)۲۱،۲1در

غل ت پراکسید راندمان

اتیالالاگ دو قیلالالی دو سالاللوگ الکتروشالالیمیایی بالالراي بالالب-

یافت و بب مقدار  89درصد رسید .در

دسالالت آوردن اکسیداسالالیون آنالالدي کالالافی بالالراي داشالالتن

غل تهاي با تر از  ۱۵1میلیگرم بر لیتر راندمان حذف

مساحت سالیحی بالا تر نساللت بالب الکتالرود هالاي تالر-

پل از گذشت  ۱1دقیقب ببمیزان ثابتی رسید و با راندمان

قیلالالی بالالا هالالم ف الیالالت مالالیکننالالد .درنتیجالالب بالالا دانسالالیتبي

حذف  ۱۵1میلیگرم بر لیتر برابر گردید .همچنین در

جریان مشالابب بالراي هالر دو نالوت اتیالاگ شالدت جریالان

مرحلب از آزمای ها ،با افزای
حذف فنم افزای

غیا

پراکسید هیدروژن راندمان حذف بب  ۳۱درصد

کاه

یافت .میانگین این پارامتر برابر  7۳درصد با

یکالالی از پارامترهالالاي بهالالرهبالالرداري مالالؤثر در اجالالراي

انحراف م یار ۲۶و  ۵7صدم ببدست آمد .در این مرحلب

فرایند اکسیداسالیون پیشالرفتب ازجملالب الکتروفنتالون مالی-

نسلت بب متغیر پراکسید هیدروژن

باشالالد .ایالالن پالالارامتر در ت یالالین میالالزان تجزیالالبي پراکسالالید

غل ت پرکسید راندمان حذف

هیدروژن ،تولیالد رادیکالاگ هیدروکسالیم و ت یالین نالوت و

یافت و مشاهدات نشان داد کب روند حذف

دارد ( .)۲۳رادیکالالالاگ

میزان  CODواکن
سنجیده شد .با افزای
 CODافزای

بالالا تري در دو قیلالالیهالالا مالالورد نیالالاز اسالالت (.)۲۲

گونالالالبي آهالالالن محلالالالوگ نقالالال

pH

در غل تهاي با ي  ۱۵1میلیگرم بر لیتر با تغییرات

هیدروکسالالیم از عوامالالم اصالاللی ت ریالالد مالالواد آلالالی در

اندکی مواجب است .غل ت بهینبي پراکسید هیدروژن با

فراینالالدهاي اکسیداسالالیون پیشالالرفتب مالالیباشالالد .براسالالا

توجب بب نتایج حاصم ۱۵1میلیگرم بر لیتر در ادامبي

میال الات قللالی بهتالرین عملکالرد فراینالد الکتروفنتالون در

دادههاي آماري

 pH =۲-۴گزارش شالده و بررسالیهالا نشالان داده اسالت

میانگین این پارامتر برابر  ۳۴و  ۵9صدم درصد با انحراف

بیشالالترین خاصالالیّت اکسیداسالالیون رادیکالالاگ هیدروکسالالیم

م یار  ۱9و  ۱9صدم گزارش گردید.

در  pHاسالالیدي مالالیباشالالد .بالالبگونالالباي کالالب قالالدرت

بررسی تاثیر غلظت اولیه فنل در کارایی فرایند

اکسیداسالالیون و احیالالاي ایالالن رادیکالالاگ در  pHاسالالیدي

فرایند مورد است اده قرارگرفت .براسا

جهت انجام این مرحلب زمان ثابت  ۱1دقیقب
انت ا

شد و نمونبها در پایان این زمان مورد آزمای

 ۲/۶۵-۲/9ولالالت و در شالالرایط قلیالالایی بالالب  ۱/8ولالالت
کالالاه

پیالالدا مالالیکنالالد ( .)۲۴در  pHکمتالالر از  ۳پراکسالالید
+

قرارگرفتند .نتایج حاصم در نمودار ( )۵نشان داد ،با

هیالالدروژن بالالب یالالون اگزنیالالوم (  )H3O2تلالالدیم مالالیگالالردد.

غل ت اولیبي فنم از  ۵11میلیگرم بب ۲111

ایالن یالالون بالالبدلیالالم ایجالالاد خاصالالیّت الکتروفیلیالالر ،سالاللد

افزای

میلیگرم راندمان حذف از  8۶درصد بب درصد  ۴۱کاه

افالالزای

یافت .همچنین نتایج حاصم از میال بي آماري نشان داد

آن با یونهاي آهن فرو میگردد (واکن .)۲۵( )۵
H2O2 +H+→ H3O2 +

()۵

این پارامتر داراي میانگین  ۶۶و  ۴۵صدم درصد با
انحراف م یار  ۲۱و  ۱۴صدم می باشد.

پایالالداري پراکسالالید هیالالدروژن و کالالاه

تجزیالالبي یالالون کلالالرور در فاضالالال
بیشالالتر اسالالید هی الالوکلرو

واکالالن

شالالور ،سالاللد تولیالالد

در  pHاسالالیدي مالالیگالالردد کالالب

خالالود یالالر عامالالم اکسیداسالالیون قالالوي در تجزیالالب فنالالم

بحث
در فراینالالدهاي الکتروشالالیمیایی در حالالالت تالالر
قیلی موازي جریالان در بالین تمالام الکترودهالاي موجالود
در راکتالالور بالالب یالالر میالالزان تقسالالیم شالالده و درنتیجالالب

محسو

میگردد (واکن .)۲( )۶ ،7
()۶
()7

2Cl-→Cl2+2eCl2+H2O→HCl+HOCl

اخالالتالف پتانسالالیم کمتالالري در مقایسالالب بالالا اتیالالاگ تالالر-
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الکتروشیمیایی در حذف فنم

نمودار :0تاثیر غلظت های مختلف پراکسید هیدروژن و زمان های تماس بر راندمان حذف

نمودار  :6تاثیر غلظتهای مختلف فنل بر کارایی حذف فنل(،A= 15mA/cm2 ،pH=3

فنل و (CODفنل ،A=15mA/cm2 ،pH=3 ،055 mg/Lغلظت الکترولیت  3درصد)

 pHبهینالالب در ایالالن میال الالب ۳ ،بالالبدسالالت آمالالد کالالب
بالالا میال الالات قلالالم نیالالز هم الالوانی دارد ( .)۲7،۲۶بالالا
افالزای

انحالالگ الکتالرود آنالالد در دانسالیتبي جریالان بالالا

، H2O2=105mg/Lغلظت الکترولیت  3درصد)

باشالالند .لالالذا افالالزای
افالالزای

غل الالت کلریالالد سالالدیم ،سالاللد

هالالدایت الکتریکالالی و تسالالریر سالالرعت واکالالن -

هالالاي شالالیمیایی مالالیگالالردد .از طرفالالی مت اقالالد الکترولیالالز

میزان تولیالد آهالن دوفرفیتالی درمحالیط تسالریر مالیشالود

کلرید سدیم ،کلر آزاد تولیالد مالیگالردد کالب ایالن امالر نیالز

بالالبحالالدي

بالب نوبالالبي خالالود حالالذف بیشالالتر فنالالم را حاصالالم مالالیکنالالد

اسالالت کالالب بالالدون آن عملکالالرد پراکسالالید هیالالدروژن در

( .)۳۱کالالاه

رانالالدمان حالالذف فنالالم در غل الالتهالالاي

حالالذف آ ینالالدههالالا دسالالار اخالالتالگ مالالیگالالردد .همچنالالین

با ي کلرید سدیم را مالیتالوان ایالنگونالب توصالی

( .)۱۳اهمّیّالالت آهالالن دوفرفیتالالی در واکالالن

میالالزان تولیالالد رادیکالالاگ هیدورکسالالیم در ارتلالالا مسالالتقیم

کب با افزای

بالالالا غل الالالت پراکسالالالید هیالالالدروژن موجالالالود در محالالالیط

در الکترولیالالت بالالر سالالیح کاتالالد جالالذ

واکالالن

مالالیباشالالد ( .)۲9،۲8در ایالالن بررسالالی میالالزان

کالالارایی در دانسالالیتبي جریالالانهالالاي بالالا تر افالالزای

قابالالم

نمالود

غل ت کلریالد سالدیم کالاتیونهالاي موجالود
شالالده و در اثالالر

تجمالالر کالالاتیونهالالا نسالاللت کمتالالري از مولکالالوگهالالاي فنالالم
بب سیح کاتد رسیده اسالت کالب همالین امالر خالود کالاه

مالح الالباي در پالالی نداشالالت و میال الالات مت الالددي ایالالن

کالالارایی را در خواهالالد داشالالت ( .)۳۲پراکسالالید هیالالدروژن

نتیجالالب را گالالزارش نمالالودهانالالد ( .)۳1،۱۵از علالالتهالالاي

بالالبعنالالوان منلالالر تولیالالد رادیکالالاگ هیدروکسالالیم در واکالالن

وقالالوت ایالالن امالالر

مالالیتالالوان بالالب وقالالوت واکالالن

هالالاي

مداخلالالب گالالر اشالالاره نمالالود .تشالالکیم یالالون هیالالدروژن در
 ،)9انتشالالار گالالاز اکسالالی ن از سالالیح آنالالد

 )8و تجزیالالالبي پراکسالالالید هیالالالدروژن بالالالب

عنوان مداخلبگالر بالا رادیکالاگ هیدروکسالیم عمالم نمالوده

)۱1

بازدارنالالالالالدگی را در تشالالالالالکیم رادیکالالالالالاگ

مولکالالالوگهالالالاي آ
سلد کاه

افالالزای

غل الالت پراکسالالید را مالالیتالالوان ایالالنسنالالین بیالالان

نمالود کالالب در غل التهالالاي بالا  ،پراکسالالید هیالدروژن بالالب-

کاتالالد (واکالالن
(واکالالالن

فنتالالون حالالایز اهمّیّالالت مالالیباشالالد .کالالاه

رانالالدمان بالالا

در ولتاژهالالالاي بالالالا (واکالالالن

کارایی فرایند می گردند(.)۲۳
()9
()8
()۱1

هیدروکسالالیم در پالالی خواهدداشالالت ( .)۳۳طلالالا واکالالن
2H++2e-→H2

( ،)۳مالالادهي حالالدّ واسالالط رادیکالالاگ دياکسالالیم نیالالز در

2H2O→4H++O2+4e-

غل تهاي با ي هیالدروژن پرکسالاید تشالکیم مالیگالردد

H2O2 + 2H+ + 2e- → 2H2O

کب قدرت اکسیداسالیون کمتالري نساللت بالب هیدروکسالیم

فاضال هاي شور بالبدلیالم حوالور آنیالونهالا و کالاتیون-
هالالاي مولالالد شالالوري داراي هالالدایت الکتریکالالی بالالا مالالی-
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و نقالالالالال

دارد ( .)۱۴همچنالالین رانالالدمان حالالذف  CODبالالا افالالزای
غل الالت پراکسالالید هیالالدورژن افالالزای

یافالالت .از دیگالالر
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اکلري و همکاري

دانسالیتبي

با در محلوگ مالیگالردد کالب ایالن امالر کالاه

پارامترهالالاي تاثیرگالالذار بالالر فراینالالد الکتروفنتالالون غل الالت

جریالالان در فراینالالد الکتروفنتالالون را در پالالی داشالالت کالالب

 همالانگونالب کالب از.آ یندهي ورودي بب راکتور مالیباشالد

 لالذا.اقتیالاد و انالرژي مالوثر خواهالد بالود

غل الالت آ ینالالده

- تیال یبي فاضالال

طل ا در بحال

میتالوان ایالن روش را جهالت پالی

غل الت

نتالالایج مشالال ص اسالالت بالالا افالالزای

 بالا وجالود افالزای.یافالت

راندمان حذف کاه

هاي شور حاوي انالوات آ ینالدههالاي مقالاوم بالب تجزیالبي

در شالالرایط ثابالالت عملیالالاتی ازآنجالالاکالالب میالالزان یکسالالانی از

.زیستی و سمّی پیشنهاد کرد

اکسالالیدکنندهي رادیکالالاگ هیدروکسالالیم و یالالون کلالالرور
 درنتیجالالب فراینالالد تجزیالالب بالالا وجالالود،تولیالالد مالالیگالالردد

تشکر و قدردانی
حاصم ب شی از پایان نامب

این پ وه

میالزان تمالا

غل الت آ ینالده بالبعلالت کالاه

افزای

 از.)۳۴(  بالالبطالالور کامالالم صالالورت نمالالیگیالالرد،و مواجالالب

دانشجویی با عنوان «بررسی عملکرد فرایند الکتروشیمیایی

 ایالن امالر را مالیتالوان بالب میالرف رادیکالاگ،طرفی دیگر

در تی یبي فاضال هاي شور حاوي فنم شلیب سازي

هیدروکسالالیم توسالالط محیالالو ت حالالد واسالالط تولیالالدي

م اونت تحقیقات و فناوري و خدمات

ّشده» میو

حاصالالم از اکسیداسالالیون بالالب غل الالتهالالاي بالالا ي فنالالم

8۳ بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در ساگ

.)۳۵( نسلت داد

 میباشد کب با حمایت مالی آن دانشگاه8۳1۱۲۶۲۵8 با کد

 کالالاهpH

.اجرا شده است

شالالوري بالالر

طلالالا نتالالایج بالالبدسالالت آمالالده افالالزای
 افالالزای.کالالارایی فراینالالد را سالاللد گردیالالد

-  بالالبگونالباي کالالب در فاضالالال.کالارایی فراینالالد مالوثر بالالود
هاي شور وفور یالونهالا ساللد ایجالاد هالدایت الکتریکالی
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Background: Phenol is one of the toxic saline wastewater
pollutants that is considered as priority pollutants since it is
necessary treatment and reached the phenol concentration to the
level of effluent discharge standard before discharge into the
environment. In this study the performance of electro-Fenton
process in phenolic saline waste water treatment and the removal
degree of COD were investigated.
Materials and Methods: In this experimental study a reactor (1
litre) which was equipped to four iron electrodes and a DC power
supply used to remove phenol and COD. The effect of operating
parameters such as phenol initial concentration, H 2O2 dosage,
electrolyte concentration, pH, current density, connection time
and type of electrode connection were investigated.
Results: The results showed that this process using iron
electrodes with parallel monopole connections is able to leave
out the phenol from saline waste water by 96% and the removal
COD equals 59% in operating conditions: pH= 3, initial phenol
concentration=500mg/l, H2O2 concentration = 150 mg/L,
Hydrogen peroxide at a current density = 15 mA/cm 2at 10
minutes.
Conclusion: The results showed that electrochemical processes
can be considered as a better suitable substitute rather than
other methods due to saline content and high electrical
conductivity in saline wastewater.
Keywords: Phenol, electrochemical, COD, saline wastewater
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