عٌَاى:

ربرسی تصفیو پذریی شیزاهب مواد سائد جامد شهری با استفاده اس فرآیند

انعقاد الکتزیکی

تَعط:
هرین هصرقاًی
اعاتیذ راٌّوا
دکتر هحود هلکىتیاى
دکتر حسي ایزاًلى
اعتاد هؾاٍر
دکتر هحود ههدی اهام جوعه
چکیده
هقدهه و هدف :ؽیزاتِ حاصل اس دفي هَاد سائذ جاهذ ؽْزی فاضالتی قَی تا هَاد عموی طرزًماا اعم
تذٍى ّیچ ًَِ تصفیِ ای در هحیط رّا زدد تاعث طرزات سیغ
اًتخاب یک رٍػ عادُ  ،اقتصادی  ،عاس ار تا هحیط سیغ

گ ا مز

هحیری جثزاى ًاپذیزی هی ؽَد گ لذا تایغمتی تما

ٍ ٍیض ی ّای ؽیزاتِ  ،هَرد تصفیِ قزار یمزد گ ّمذا اس

ایي پضٍّؼ تزرعی کارایی فزایٌذ اًعقاد الکتزیکی درحذا تار آلی ؽیزاتِ هزاکش دفي هَاد سائذ جاهذ ؽْزی هرالعمِ
هَردی ؽیزاتِ هزکش دفي ؽْز قن تَد گ
هىاد و روش ها :ایي هرالعِ تِ صَرت تجزتی در هقیاط آسهایؾگاّی ٍ تِ صَرت پایلَت در عیغتن ًاپیَعتِ
در تاسُ سهاًی تْار الی سهغتاى  1389اًجام ؽذ گ هخشًی تا جٌظ پلکغی لظ تِ حجمن همَ ز 0/7لیتمز  ،حماٍی 9
الکتزٍد صفحِ ای آلَهیٌیَهی تِ یک هٌثع تغذیِ جزیاى هغتقین هتصل ؽذ گ اتتذا کیفی
ؽیزاتِ درٍى هخشى ریختِ ٍ پظ اس ذؽ

سهاى هَرد ًظز اس هیاًِ راکتَر ًوًَِ ّا جْ

ؽیزاتِ طمام تعیمیي زدیمذ گ
اًذاسُ یزی TSS ، CODجوع

آٍری ٍ طثق رٍػ آهذُ در کتاب رٍػ ّای اعتاًذارد هَرد آسهایؼ قزار زف گ تا یز ؽذت جزیاى الکتزیکمی  ،سهماى
ٍاکٌؼ  pH ،تعٌَاى عَاهل تا یز ذار تز تاسدُ فزایٌذ  ،هَرد هرالعِ قزار زف
یافته ها :راًذهاى حذا  CODدر پتاًغیل الکتزیکی ٍ 60ل

.

 ،فاصلِ الکتزٍدّا  1/5عاًتی هتز  ،هذت سهاى 60

دقیقِ ٍ داًغیتِ جزیاى  69/44 ، 52/08هیلی آهپز تز عاًتی هتز هزتع تمِ تزتیمة تزاتمز تما  % 77/4 ٍ % 48/7تمَد گ
راًذهاى حذا  TSSدر پتاًغیل الکتزیکی ٍ 60ل

 ،فاصلِ الکتزٍدّا  1/5عاًتی هتز  ،هذت سهاى  60دقیقِ ٍ داًغمیتِ

جزیاى  69/44هیلی آهپز تز عاًتی هتز هزتع تزاتز تا  % 72/1تَد گ
ًتیجه گیری :تا تَجِ تِ ًتایج حاصل اس تحقیق تْتزیي راًذهاى حذا  CODپظ اس یک عاع
پتاًغیل الکتزیکی ٍ 60ل
هصزفی در ایي حال

سهاى تواط در

ٍ داًغیتِ جزیاى  69/44هیلی آهپز تز عاًتی هتز هزتع  % 77/4تَد ؛ هیشاى اًزصی الکتزیکی

 431/26 kWh / kgتَد گ ایي هرالعِ ًؾاى داد فزآیٌذ اًعقاد الکتزیکی رٍؽی هَ ز تزای کماّؼ

هیشاى  CODؽیزاتِ جایگاُ دفي هَاد سائذ سائذ ؽْزی هی تاؽذ گ
کلوات کلیدی :اًعقاد ؽیویایی  ،TSS ٍ COD،الکتزٍد آلَهیٌیَهی  ،تصفیِ ؽیزاتِ  ،هَاد سائذ جاهذ

