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 چکیده
بارای   سات یز طیمحا ی کارآمد و ساازاار باا الماماا     ها یفناور عنوان بهالکتروشیمیایی  ةهای اکسایش پیشرفتفرایند اخیر، ةدر دو ده

 .اناد  ارفتاه ی فاضالب و لجن حاصل از آن ماورد توهاه ویا ه  رارار      های متعارف تصفیهفرایندهای  ی عملکردی و رفع محدودیتارتقا

فنتاون   -ی واکنش شیمیایی فنتون، فناوری فرد ی الکتروشیمیایی بر پایه های اکسایش پیشرفتهفرایندضمن مروری بر  ،در این تحقیق

، ارتباا  . در این شود می، بررسی استبرخوردار  داری دامنهی آیو از کار آید شمار می بهفنتون و الکتروشیمیایی  فرایندکه ترکیبی از دو 

. نتاایج ایان   دشاو  یما ارائاه   زیساتی ی لجن مازاد  فنتون برای تصفیه -ی فرد هنتایج تحقیقا  اروه تحقیق در خصوص کارآمدی سامان

مواد آلی، فلاما  سانگین، ماواد م اذی و      در حذففنتون  -فرد فرایند، کارایی شدههامع انجام  طور بهتحقیقا  که برای نخستین بار 

 دهند.های موهود در لجن را نشان می تندپا
 

 لجن ةفاضالب، تصفی ةتصفیفنتون،  -الکتروشیمیایی، فناوری فرد ةپیشرفتهای اکسایش فرایند: ها کلیدواژه

 

 

 

 مقدمه .1

مشاکال    منجار باه  محیطای   های زیست یآلودا اخیر ةدر چند ده

موضوعی مها  در سراسار ههاان مطار       عنوان به ،ی مرتبط فماینده

ی  [. فاضاالب شاهری و صانعتی، لجان حاصال از تصافیه      1اند] دهش

هاای سامی و    یندهآالممکن است حاوی  ،های زباله یرابهش فاضالب و

ی  شاده  کنتار  دفع ی صحیح و عدم  تصفیهمواد آلی مقاوم باشند و 

رد. دا در پااایزیسااات، عواراااا خطرنااااکی را هاااا باااه محااایطآن

 

مهندسی شهید عباساوور، دانشاکده    -دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنیتهران، * 

 ، اروه آب، فاضالب و محیط زیستزیست آب و محیط مهندسی عمران،

را بر آن داشت  پ وهشگرانهای متعارف، فرایند انجام های محدودیت

محیطای بارای   تر و ساازاارتر باا الماماا  زیسات    مدهایی کاراسامانه

 .[2-4]را هستجو کنندی فاضالب و لجن حاصل تصفیه

ی اکساایش  ها یفناوراز  اونااونیانواع  ،اذشته ةدر بیش از یک ده

[ کااه ترکیباای از 0-9]انااد ارائااه شااده 1ی الکتروشاایمیایی پیشاارفته

ناد.  ا هاای الکتروشایمیایی  های اکساایش پیشارفته و واکانش   فرایند

ی حاوی ها فاضالب ی تصفیه ها در خصوصفراینداین  ةعملکرد بهین

هاای مصانوعی آلای، ماواد دارویای و       رنا  ، سموم دفع آفا  پایدار

 

1. Electrochemical Advanced Oxidation Processes  



 

 Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 17 - No. 99 (2018)   03 

ی 
رس

بر
ی 

ور
مر

رد
ارب

ک
 

یی
میا

شی
رو

کت
ة ال

رفت
یش

ش پ
سای

 اک
ی

ور
فنا

... 
سایده  دیگار باه ااباا  ر    صانعتی  های آالیندهاز  بهداشتی و بسیاری

هایی اند از فرایند عبار  1های اکسایش پیشرفتهفرایند[. 8-15است]

و ناپایادار  بسایار راوی    ةکه در دمای محیط با تولیاد عامال اکساند   

آب را به طاور ماراری   و  شود میانجام  (°OH)رادیکا  هیدروکسیل 

 در محاایط واکاانشکااا  هیدروکساایل رادی. [11]کنااد تصاافیه ماای

غیرانتخابی  اکسایشصور   در مورد ترکیبا  آلی به است؛ رابل تولید

 معاااد  (◦E)اسااتاندارد  یکنااد و بااا پتانساایل احیااا   عماال ماای 

V/SHE
. [8]ردرتمند بعد از فلوئور اسات ة دندومین عامل اکس 8/2 2

 یسااز  یمعادن فلمی را تاا   -های آلی و آلی آالینده غالباًاین رادیکا  

 یآلا  ریا غهاای   آب و یاون ، دیاکسا  ید کاربن یعنی تبدیل به  ،کامل

 .[12]کندتخریا می

ایی، ساازااری آن باا الماماا     الکتروشایمی  ترین ممیت فنااوری  مه 

معرفای پااب باه    زیرا الکترون )معارف اصالی     ،ی استطیمح ستیز

هاای  با عبور هریاان الکتریکای واکانش    ،وشدر این ر. آید میشمار 

های  اصطالحاً سلو های الکترولیم یا اکسایش و احیاء در داخل سلو 

هاای روش  ی اای واز هملاه  . [11-10]افتد اتفاق میالکتروشیمیایی 

 ماناد   زماان  ماد   ا در کاربرد آسان، تجهیاما  سااده،  الکتروشیمی ر

مااواد  افاامودنامکاان  ، ازیااموردن، تجهیاما  محاادود  واکاانش کوتااه 

و کااهش حجا  لجان     عملکردی سیست  یارتقا منظوربهشیمیایی 

نیم دارد، های دیگری  ممیت . روش الکتروشیمی[19]کردیاد توان  می

امکااان اناار،ی،  ی نااهیبهاز ربیاال چناادکاربردی بااودن، مصاارف   

 و ایمنی.ها فرایندتجهیما  و  خودکارسازی

 حاا   درعاین بخش ضاروری و   ،تصفیه و دفع ایمن و بهداشتی لجن

. با توهه باه  ی فاضالب استتصفیه های روشی مجموعهدر  بر همینه

 هاای  روشکاارایری  کاه باه   دشو میبیا  موهود، همواره تأکید تجر

  با صارف  سازی کمووست – هوازی بی -متعارف تثبیت لجن )هوازی

و  دشاواری نیام باا    ها آنهمراه و راهبری  طوالنیو زمان زیاد همینه 

کاملی  حل راهبسیاری همراه است. عالوه بر این،  برانگیم چالشتبعا  

، هاا  ندتپاا نیم برای رفع مشکال  لجن )آبگیاری لجان، حاذف باو،     

. [19-16]روناد  نمای ترکیبا  آلی و سمی، فلما  سنگین  به شامار  

منظاور رفاع ایان مشاکال  و باا توهاه باه نتاایج         اروه تحقیاق باه  

 ةهاای اکساایش پیشارفت   انواع روش میاندر  هشد  انجامهای  بررسی

فنتون بارای اولاین    -ضالب، از روش فردفا ةالکتروشیمیایی در تصفی

 

1. Advanced oxidation processes 
2. Voltage Versus Standard Hydroge Electrode  

 یادشدهکه نتایج حاصل از تحقیقا   بهره ارفتلجن  ةبار برای تصفی

 . خواهد شددر بخش انتهایی این مقاله ارائه 

 

ی الکتروشییمیایی بیر   پیشرفته اکسایشهای فرایند .2

 فنتون واکنش ی پایه

که  تلقی کردروش در این زمینه  مطلوبترین توان یمرا  1فنتونروش 

  (H2O2) پراکسید هیدرو،ن و Fe+2مخلوطی از ) معرف فنتوندر آن 

باازده  . [25-22]رود کاار مای   به آلی پایدار های آالینده ی تجمیهبرای 

طااور روش فنتااون از طریااق ترکیااا بااا روش الکتروشاایمیایی بااه 

 ةهای اکساایش پیشارفت  فرایناد  ،دروارعیابد. چشمگیری افمایش می

هاای   روشاند از  عبار شیمی واکنش فنتون،  ةبر پای الکتروشیمیایی

آلی پایدار در  های آالیندهی تخریا الکتروشیمیایی که بر پایه ةتصفی

کامل یا  طور بهاز معرف فنتون که  ند و به این منظورشو انجام میآند 

طور دستی به محایط  تولیدشده و یا بهالکترود  های واکنشهمئی از 

ی هاا  یفنااور  ازهملاه ها فرایندایرند. این  کمک می شوند،ه میاضاف

 .[0و9و8اند] اذشته ارائه شده ةد که در بیش از یک دهان نوظهوری

 ةهای اکساااایش پیشااارفتفراینااادبنااادی   دساااته1شاااکل )در 

. کنیاد  مشااهده مای   را شیمی واکنش فنتون ةبر پای الکتروشیمیایی

باه دو ااروه عماده تقسای       هافرایناد بندی، این طابق با این دستهم

 شوند: می

الکتریکای در کاتاد    در روند تجمیاة هیدرو،ن پراکسید در اروه او ، 

و  (EF) 4های الکتروفنتاون فرایناد ااروه شاامل   ایان  شود. تولید می

الکتروفنتون اولین روشی باود کاه    فرایند. استترکیبی الکتروفنتون 

 تروشایمیایی ی الکهای اکساایش پیشارفته  فرایناد در بین این ناوع  

روش ی بسایار دیگاری باود.    ها روشی  ارائهاذار  پایهد و شپیشنهاد 

در هیادرو،ن پراکساید    ةتولید الکتریکی پیوسات  ةالکتروفنتون بر پای

تمریاق   به هماراه شود مناسا که با اکسی ن یا هوا ت ذیه می یکاتد

 هدنمنظاور تولیاد عامال اکسا    باه  آالییاده کاتالیمور آهن به محلاو   

 در یاک سالو    فرایناد . ایان  اسات )رادیکا  هیدروکسایل  اساتوار   

رادیکااا   ةدناکسااو بااا تشااکیل عاماال  شااود اهاارا ماایغیاار مجااما 

. در کندتجمیه می زمان ه صور  را بهها در آند، آالینده هیدروکسیل

کاااهش  از طریااقهیاادرو،ن پراکسااید الکتروفنتااون ابتاادا  فراینااد

 شاود، ساوس یاون آهان     ولید میت شدهالکتروشیمیایی اکسی نِ حل
 

 

3. Fenton Method 

4. Electro-Fenton 
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  [.8]شیمی واکنش فنتون ةبر پای (EAOPs)الکتروشیمیایی  پیشرفتة اکسایشهای فرایند بندی . طبقه1شکل 
 +UV (Fe+H2O2به اضافه پرتو فرابنفش است )نور ، فرایند متعارف الکتروفنتون UVپرتو فرابنفش  بامنظور از فرایند الکتروفنتون  *

 

واکنش  سرانجاماحیاء و  یتیدو ظرفدر کاتد به یون آهن ظرفیتی سه

های ترکیبی الکتروفنتاون نیام   روش[. 21]شود هاری می  1) فنتون

ها  این روش اند.شده ارائهالکتروفنتون  فرایند کاراییمنظور افمایش به

، (PEF) 2، فتوالکتروفنتااون(PC) 1پروکساای کوآایوالساایونشااامل 

 4کوآایوالسایون ، فتوپروکسای (SPEF) 1خورشایدی  فتوالکتروفنتون

(PPC) 0شاایمیاییرون، الکتروفنتااون (PEC-EF)9، سااونوالکتروفنتون 

(SEF) ،[.24-15]اند و تولید کاتدی یون آهن دو ظرفیتی 

 

1. Peroxi-Coagulation 

2. Photoelectro-Fenton 

3. Solar Photoelectro-Fenton 
4. Photoperoxi-Coagulation 

5. Photoelectrochemical Electro-Fenton 

6. Sonoelectro-Fenton 

صاور    باه محلاو  اضاافه و یاا باه     هیدرو،ن پراکسید در اروه دوم 

ایی و ترکیبی های فنتون الکتروشیمیفرایندد. شو مستقی  تولید مینا

، پراکسایدزنی  9های فردفنتاون فنتون در این اروه های دارند. روش

 ةزیرمجموعا  (AFT) 6آندی فنتاون  ةیو تصف (ECP) 8الکتروشیمیایی

، 15ترکیبیرونااهااای انااد و روش های فنتااون الکتروشاایمیاییفراینااد

مستقی  ناو تولید  (bio-ECP) 11زیستیپراکسیدزنی الکتروشیمیایی 

 شوند.های ترکیبی فنتون محسوب میهمو روشهیدرو،ن پراکسید 

 

7. Fered-Fenton 

8. Electrochemical Peroxidation 
9. Anodic Fenton Treatment 

10. Photocombined Methods 

11. Bio-ECP Remediation 

تولییید هیییدروژن پراکسییید در کاتیید از  -

 طریق رساندن اکسیژن خالص یا هوا

 Fe+2اضافة کاتالیزو آهن )اکسید آهن یا  -

 ( به مادة مورد تصفیهFe+3یا 

 تولید الکتریکی هیدروژن

 کاتدپراکسید در 

 فرایندهای اکسایش

 پیشرفتة الکتروشیمیایی

به  هیدروژن پراکسید افزودن

 محلول یا تولید غیرمستقیم

فرایند 

 الکتروفنتون

 فرایندهای ترکیبی

 الکتروفنتون

فرایندهای فنتون 

 الکتروشیمیایی
 

 فرایندهای ترکیبی

 الکتروفنتون

 (PC)پروکسی کوآگیوالسیون  -

پرتو فرابنفش  بافرایندهای الکتروفنتون  -

UV*: 

 ،(PEF)فتوالکتروفنتون 

 ،(SPEF)فتوالکتروفنتون خورشیدی 

 ،(PPC)فتوپروکسی کوآگیوالسیون  

 ،(PEC-DF)الکتروفنتون فتوشیمیایی 

 (SEF)سونوالکتروفنتون  -

 FE+2تولید کاتدی  -

 فرایند فردننتون -

 (ECP)فرایند پراکسیدژنی الکتروشیمیایی  -

 (AFT)تصفیة آندی فنتون  -

 فرایندهای فتوترکیبی: -

 UVبه اضافه پرتو فرابنفش  فردفنتون،

پرتییو  ابیی یفراینیید پراکسیییدزنی شیییمیای

 ،UVفرابنفش 

 پروکسیدزنی الکتروشیمیایی -

 (Bio-ECP)بیولوژیکی 

 تولید غیرمستقیم هیدروژن پراکسید -

 ،پالسما به اضافه فنتونفرایند 

 تولید الکتریکی آندی هیدروژن پراکسید
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باا اساتفاده از    شده هیتجمترکیبا  آلی ای از   مجموعه1هدو  )در 

بنادی،   . مطاابق باا ایان دساته    یادشده درج شاده اسات  های فرایند

اکانش  شیمی و ةبر پای الکتروشیمیایی ةهای اکسایش پیشرفتفرایند

هاا، محصاوال  دارویای و     دانه ها، رن کشآفت فنتون رادر به تجمیة

 ند.ا های صنعتیبهداشتی و آالینده

 

های بندی ترکیبات آلی موجود در محلول . طبقه1جدول 
 الکتروشیمیاییة های اکسایش پیشرفتفرایندمصنوعی که با 

 [.8اند] شده ی شیمی فنتون تصفیهبر پایه

 نوع آالینده نام گروه

 کشآفت

 کشعلف

 کشحشره

 کشرارچ

 کشموش

 دانهرن 

 اسیدی

 رلیایی

 رن  خوراکی

 دندانه

 حال 

محصوال  دارویی و مراربت 

 شخصی

 بیوتیکآنتی

 داروهای تنظی  چربی خون

 های عصبیمحافظ

 های صنعتیآالینده

 آلیفاتیک

 یحلقو یرغ

 حلقوی

 آروماتیک

 آنیلین

 بنمن

 کرسو 

 دارشدهبنمن متیل

 فنل

 فاضالب وارعی

 ها نظیرمخلو  انواع آالینده

ها، اسیدهای آلی، ترکیبا  سولفور، فنلپلی

 ها، اسیدهای چرب، و غیرهلیگنین

 

های فرایناد کااربرد  بودن  آمیم موفقیت ،ها ها و پ وهش برخی بررسی

ی واکانش شایمیایی   هبار پایا   ی الکتروشایمیایی اکسایش پیشرفته

اند. وی اای ایان   را نشان داده های وارعیفاضالب یتصفیهفنتون در 

هاا از  آالیناده مواد آلی مربو  به مخلو  انواع  سنگینها بار فاضالب

هاا،  ی، ترکیباا  ساولفور، لیگناین   آلا  یدهایاسا هاا،   فنال  ربیل پلی

ها، شارایط  یوی ا  2هدو  ) در .[11]هم آنهاستو  اسیدهای چرب

، و COD، درصد حذف زدایی رن و نتایج مربو  )درصد  برداری بهره

-14]تاون یز روغنی های کارخانهی فاضالبصرف انر،ی  به تصفیهم

، و [18-45]، پتروشاایمی[19و19]، نساااهی[12-10]دباااغی[، 12

هاای   [ و شایرابه 49]شاهری [، 41-49]خااص صانعتی   های فاضالب

ی  پیشاارفته های اکسااایشفرایناادبااا اسااتفاده از را  [48-01زبالااه]

 .ای  درج کردهطور خالصه به الکتروشیمیایی

فنتون نسبت به  -فرد فرایندکه  حاکی از آن است  2هدو  ) بررسی

بیشتری  کارآییاز  الکتروشیمیاییة های اکسایش پیشرفتفرایند ةبقی

 های وارعی برخوردار است. فاضالب ةدر تصفی

 

 فنتون -فرد فرایند 2-1

است کاه سارعت    ررار این از روش فنتون چشمگیریکی از مشکال  

التر از )حادود  بسایار باا     1ی )واکانش ) تیدو ظرفمصرف یون آهن 

 :[02 ] 2)سرعت احیای آن است )واکنش پنج همار برابر 

 

                                01  99           

(1  

 

                  
       5 51  5 52         

(2  
 

این  ها آزمایشدر بازه زمانی  عمالً ، 2واکنش ) ک با توهه به سرعت 

الزم بارای   یتا یدو ظرفآهان   یون جهیدرنتو  یابد تحقق نمی واکنش

بارای رفاع ایان مشاکل      شاود. تولیاد نمای    1) فنتون انجام واکنش

تری به محیط وارد کرد که این کاار یعنای تولیاد     آهن بیش توان می

نکتاه دوم   تر برای تصفیه ایان لجان؛  همینه اضافهلجن آهن بیشتر و 

برای احیای آهان از    2در واکنش )که  از این ررار استحائم اهمیت 

 کارآمادی  در این رهگذر عمالًشود و استفاده میهیدرو،ن پراکسید 

که باید صرف تولید  یپراکسید زیرا هیدرو،ن ،یابدسامانه کاهش می

 د.رسا  مصارف مای  باه  ای آهان  احی براید شو لیدروکسیه کا یراد

ظرفیتی به آهن سه به آهن یاحیامنظور افمایش سرعت به رو، از این

 فراینااداز  یادشاده،   مشاکال  پرهیاام ازحاا    و درعاین ی تا یدو ظرف

 .ایرند بهره میفنتون  -فرد
 

1. Chemical Oxygen Demand  
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 [.8]های مختلففاضالب ةتصفی برایی الکتروشیمیایی پیشرفته اکسایشهای فرایندبرخی از  کاربرد. نتایج حاصل از 2جدول 

 نتایج حاصل فرایندنوع  مشخصات فاضالب اولیه نوع فاضالب

 ةفاضالب کارخان

 زیتون روغن

COD:  555/40 mgL-1 

σ: 6/9 mS.cm-1 
 پراکسیدزنی الکتروشیمیایی

 درصدی 155و  CODدرصدی  92حذف 

 ساعت 0زمان  کدور  در مد 

 ةکارخانفاضالب 

 زیتون روغن

COD: 055/112 mgL-1 

BOD5: 205/16 mgL-1 

TSS: 555/06  mgL-1 

TP: 905/11  mgL-1 

pH:  4/0  

 پراکسیدزنی الکتروشیمیایی

COD: 555/19  mgL-1 

BOD5 : 055/10  mgL-1 

TSS: 555/19  mgL-1 

TP: 4255 mgL-1 

pH : 9/9  

 ةفاضالب کارخان

 زیتون روغن

COD:  555/62  mgL-1 

σ: 4/12 mS.cm-1 

pH:  80/4  

 الکتروفنتون
 ساعت 9زمان حدود  بری در مد رن 

 ساعت 6زمان  مد  دری ساز یمعدن

 فاضالب دباغی

COD:  555/155 mgL-1 

TOC: 555/12  mgL-1 

σ: 12 mS.cm-1 

pH: 0/8  

 ساعت 0/9زمان  در مد  CODدرصدی  85حذف  پراکسیدزنی الکتروشیمیایی

 فاضالب دباغی

COD:  2815 mgL-1 

BOD5: 615 mgL-1 

TSS: 1025  mgL-1 

 mgL-19455یون کلر: 

σ: 60/16 mS.cm-1 

pH: 2/9  

 پراکسیدزنی الکتروشیمیایی
 دریقه 15زمان  در مد  CODدرصدی  95حذف 

 kWh/(kg COD)-19/1مصرف انر،ی: 

 فاضالب نساهی

COD:  1119 mgL-1 

TSS: 85  mgL-1 

σ: 9/1 mS.cm-1 

pH: 1/8  

 دریقه 15زمان  در مد  CODدرصدی  00حذف  الکتروشیمیاییپراکسیدزنی 

 فاضالب نساهی

COD:  2642 mgL-1 

 mgL-1218یون کلر: 

 ADMI 1564:رن  

 دریقه 105زمان  درصد حذف رن  در مد  91 الکتروفنتون

فاضالب صنایع پتروشیمی 

 حاوی هگمامین

COD:  155/19 mgL-1 

 mgL-102هگمامین: 

TSS: 02  mgL-1 

σ: 9/6 mS.cm-1 

pH:  0/8  

 ساعت 0زمان  در مد  CODدرصدی  64حذف  فردفنتون

 فاضالب پتروشیمی
VOCs ˂  1555  ppb 

MTBE:  2-8  ppb 
 پراکسیدزنی الکتروشیمیایی

تر زمان طوالنی، ترکیبا  آلی فرار به ک  بعد از یک مد 

 رسید. ppb1 از 

 فاضالب پتروشیمی
:زیستی ةپس از یک تصفی  

COD:  255-220 mgL-1 
 ساعت 1زمان  در مد  CODدرصدی  85حذف بیش از  پراکسیدزنی الکتروشیمیایی

فاضالب صنعتی برج 

 رزین تباد  یونی یاحیا

COD:  1191 mgL-1 

 mgL-1:NS  269 اسیدهای

 AS  mgL-1191:اسیدهای

 mgL-10/19فنل: 

σ: 4/9 mS.cm-1 

 ساعت 0زمان  در مد  CODدرصدی  89حذف  الکتروفنتون
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 الکتروشیمیایی  ةپیشرفت اکسایشهای فرایندبرخی از  یریکارگ به. نتایج حاصل از 2)ادامه(    جدول 

 [.8]های مختلف فاضالب ةتصفی برای

 نتایج حاصل فرایندنوع  مشخصات فاضالب اولیه نوع فاضالب

فاضالب صنایع 

 سیویپی ةکنند تثبیت

COD:  555/11 mgL-1 

 mgL-19055 سرب: 

pH: 2/9  

 فردفنتون

ساعت در  0زمان  در مد  CODدرصدی  68حذف 

واکنش  از طریق CODدرصدی  19مقایسه با حذف 

 زمان فنتون در همین مد 

 فاضالب صنایع 

 آبکاری نیکل

COD:  555/15 mgL-1 

 mgL-11555 نیکل: 

pH:  0  

 فردفنتون

درصدی نیکل در  6/66و  CODدرصدی  61حذف 

درصدی  92ساعت در مقایسه با حذف  0زمان  مد 

COD زمان واکنش فنتون در همین مد  از طریق 

 فاضالب صنعتی
COD:  1455 mgL-1 

1905کبالت:  رن  پالتین/  
 پراکسیدزنی الکتروشیمیایی

در  CODدرصد حذف  98درصد حذف رن  و  89

 دریقه 20زمان  مد 

 ةکارخانفاضالب 

 یساز الکل

COD:  4680 mgL-1 

TOC:  1059  mgL-1 

TSS: 190  mgL-1 

σ: 2056 mS.cm-1 

pH: 10/0  

 پراکسیدزنی الکتروشیمیایی

  TOCدرصدی  86و  CODدرصدی  61حذف 

 دریقه 245زمان  در مد 

kWh (g COD)-101/5 مصرف انر،ی 

 فاضالب صنعتی

COD:  142-148 mgL-1 

σ: 4-9 mS.cm-1 

pH:  12  

 دریقه 0در  CODدرصدی  95حذف  الکتروفنتون

 فاضالب شهری

COD:  128 mgL-1 

 1/16کدور : 

σ: 10/11 mS.cm-1 

pH:  1/8  

 پروکسی کوآاوالسیون
 62و  CODدرصد حذف  95درصد حذف رن ،  155

 دریقه 95زمان  درصد حذف کدور  در مد 

 ی زبالهشیرابه

COD:  0555 mgL-1 

 mgL-1905نیترو،ن آمونیاکی: 

pH : 4/9  

 فردفنتون
 0/2و  2یا در به ترت CODدرصدی  88و  90حذف 

 دریقه 90زمان  آمور در مد 

 ی زبالهشیرابه

COD:  2105 mgL-1 

BOD5: 610 mgL-1 

 mgL-120/15یون فسفا : 

σ: 01/15 mS.cm-1 

pH:  19/8  

 پراکسیدزنی الکتروشیمیایی

 UVبا پرتو فرابنفش 

 69و  CODدرصد حذف  64درصد حذف رن ،  69

 دریقه 25زمان  درصد حذف فسفا  در مد 

 ی زبالهشیرابه
COD:  2555 mgL-1 

pH:  0/6-0/9  

 دریقه 15در  CODدرصدی  99حذف   پراکسیدزنی الکتروشیمیایی

 

COD
BOD5 ؛الکتریکی رسانش: σ ؛خواهی شیمیاییاکسی ن :1

TSS ؛روزه پنج زیستیخواهی اکسی ن :2
TP ؛هامدا  معلق کل :1

 ؛فنل کلپلی :4

TOC
ADMI ؛کربن آلی کل :0

VOCs ؛ایری رن واحد اندازه :9
ppb ؛ترکیبا  آلی فرار :9

MTBE ؛واحد در میلیارد :8
 ؛شایمیایی  ترکیاا نوعی : 6

NS اسیدهای
AS اسیدهای؛ نفتالناسیدهای سولفونیک :15

 آنتراکوئینناسیدهای سولفونیک :11
 

 

1. Chemical Oxygen Demand 2. Five-Day Biological Oxygen Demand 3. Total Suspended Solids 
4. Total Polyphenols 5. Total Organic Carbon 6. American Dye Manufacturer's Institute 

7. Volatile Organic Compounds 8. Part Per Bilion 9. Methyl Tertiary Butyl Ether 
10. Naphthalene-Sulfonic 11. Anthraquinone-Sulfonic 
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هاای  ، معارف شاود  مینیم نامیده  EF-Fereکه  فنتون -فرد فراینددر 

ده و یون آهان دو یاا   نعنوان عامل اکس بههیدرو،ن پراکسید فنتون )

دساتی باه محلاو  اضاافه      صور  عنوان کاتالیمور  به به ظرفیتی سه

ی تا یدو ظرفظرفیتی به آهان  آهن سه یاحیا فرایندشود. در این  می

 شیمیایی است.ی واکنش الکترو به عهده

 

(1                         

 

باا انجاام واکانش الکتروشایمیایی، یاون آهان        ، 1) مطابق واکانش 

هیادرو،ن پراکساید   احیاا و ساوس باا    ی تا یدو ظرفظرفیتی باه   سه

واکانش   طباق تشاکیل رادیکاا  هیدروکسایل     منظاور  به شده اضافه

با مواد واکنش  از طریق ر کاتددهد. آب نیم د واکنش می ، 1) فنتون

 و در سااطح آنااد     4)5 )واکاانش احیااا  هیاادرو،نبااه  (M)آلاای 

 شود. اکساایش کا  هیدروکسیل اکسید میبه رادی  0) واکنش طبق

در حا   نیم  9)واکنش  طبقدر آند  یتیدو ظرفیون آهن  مقادیر ک 

 .شود، عمالً نادیده ارفته میک سرعت بسیار  لیبه دلانجام است که 

 

(4                                                

 

(0                                                    

 

(9                           

 

 کااربردی در  رآکتاور ی یاک  وارهدر طار  را  هاا  واکانش ی این همه

 .کنید مشاهده می  2شکل )

. کنیاد  را مشاهده مای حرکت الکترون در سیست   ةنحو  2شکل )در 

در سطح آند، واکنش اکسایش و در سطح کاتد، واکنش احیاء صور  

 پذیرد.می

از طریاق   ازیا موردنی تیدو ظرف ، یون آهن 1به دلیل انجام واکنش )

مستمر در محیط موهود اسات و   طور بهالکتروشیمیایی  فرایندانجام 

 تولیااد رادیکااا  هیدروکساایل بااه دلیاال نبااود ایاان یااون متورااف  

 منظااور احیااای آهاان  بااهنیاام هیاادرو،ن پراکسااید نخواهااد شااد. 

 یابد.ه کارآمدی سامانه کاهش نمیمصرف نشده و درنتیج

 

 
 

 موجود در آن. ةهای عمد فردفنتون و واکنش ةسامان ةوار طرح. 2شکل 

  

 منبع تغذیه

 کاتالیزور آهن هیدروژن پراکسید

 آنیون

 کاتیون

 محلول مورد تصفیه آند کاتد

 فرایند احیاء فرایند اکسایش



 

 Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 17 - No. 99 (2018)   03 

ی 
رس

بر
ی 

ور
مر

رد
ارب

ک
 

یی
میا

شی
رو

کت
ة ال

رفت
یش

ش پ
سای

 اک
ی

ور
فنا

... 
 

 فنتون -فرد فرایندتثبیت لجن با استفاده از  2-1-1

اع  از احداث  ،فاضالب های خانه تصفیهبا توسعه امروزه مدیریت لجن 

تأسیساا   ی  ی هدیاد و یاا اصاال  و توساعه     خاناه  تصفیهواحدهای 

مسائل مبتالبه صانعت آب و فاضاالب و    ترین مه به یکی از  ،موهود

. تصافیه لجان و   [01و04]تبدیل شاده اسات   زیست محیطمهندسی 

مادیریت   هاای  چاالش  تارین  مها  در حا  حاضار یکای از    ،دفع آن

درصاد   05و در برخی موارد حتی بایش از   استمهندسی و فناوری 

فاضاالب را باه خاود     هاای  خاناه  تصفیه برداری بهرهکل همینه پایه و 

آمریکاا از مجماوع    متحاده  اال یا ادر  ماثالً، . [00دهد] میاختصاص 

لجان در ساا  تولیاد     میلیون تان  900 ،فاضالب خانه تصفیه 19055

ین در حالی است که تولید لجن در اتحادیه اروپا به بیش از شود. ا می

روزافامون   ی توسعهبا توهه به  .[09رسد] میمیلیون تن در سا   15

فاضاالب در ایاران، دساتیابی باه      هاای  خاناه  تصفیهطراحی و اهرای 

 ماد  و مرتبط، از اهمیات باه سامایی در میاان     ی بهینهراهکارهای 

 مد  برخوردار است.بلند

، شایمیایی و فیمیکای   زیستیهای از ربیل روش ،های مختلفیروش

اکارآمادی  ن رو از ایان . شاوند  کاار ارفتاه مای    باه برای تثبیات لجان   

 هاای  آالیناده لجن در تخریا بسایاری از   های متعارف تثبیتفرایند

به محصوال  هانبی خطرناب و ناخواسته و تولید سمی و  آلی پایدار

شاده اسات.   تبادیل  ارتر هاای مار   روش ای بارای هساتجوی   انگیمه

هضا    ؛هضا  هاوازی   اناد از:  عباار  متعارف لجن  های تثبیتفرایند

 کاردن  خشاک ،  ساازی کمووستپوسا ) ؛تثبیات رلیاایی   ؛هوازی بی

 سازی پوسا هوازی و سه روش تثبیت هوازی، بی .حرارتی و سوزاندن

 متوساط  طاور  باه ر هر سه روش ند که دا باالیی ماند  زمان مد دارای 

هاوازی  . همچنین روش بیاستروز  10 تر از طوالنیماند  زمان  مد 

شامار   باه تثبیات لجان    ةدرزمینا هاا  روش نیپرکااربردتر که یکی از 

 ،اسات. مشاکل اصالی روش رلیاایی     دشواریدارای راهبری  آید، می

ن نیام  روش ساوزاند  ة. عیاا عماد  اسات حج  لجان   نیافتن کاهش

دستیابی باه  ی راستادر  اروه تحقیق بنابراینمصرف انر،ی باالست؛ 

های متعارف در آن مرتفع مشکال  روشکه  راهکارهای نوین کارآمد

و  باشاد آسان  آن کوتاه باشد، راهبری آن ماند  زمان ده باشد )مد ش

به شرایط محیطی حساسیت کمتری داشته باشد، حج  لجن را کا   

را روش فردفنتاون   ؛صرفه باشد  به مقرونرف انر،ی کند و از نظر مص

 داده اساات مطلااوبی بااروزفاضااالب نتااایج بساایار   ةکااه در تصاافی

 ارفت.  به کاری تثبیت لجن    برای اولین بار در زمینه2)هدو  )

را مشاااهده ی موردبررساای آزمایشااگاهی  واره طاار   1شااکل )در 

شاکل از هانس   ایاساتوانه  ،اهیآزمایشاگ  ی ساامانه . ایان  کنیاد  می

. اسات کاتاد   دو آناد و  دوحااوی   ،لیتار  6/5 االس به حجا   پلکسی

 zheng, zs–ri, 6(V))با استفاده از موتور الکتریکی  رآکتوراختال  در 

DC, 366 rpm)   ازساامانه   هریاان شاد  . بارای تنظای    شاد انجاام 

  (Mps, DC–3003D, 0-3 (A), 0-30 (V))منباع ت ذیاه دیجیتاا    

   آهان و مواد مصارفی شاامل ساولفا   از  ،همچنین .بهره ارفته شد

 منظوربه) و سود دیاس کیسولفور )معرف فنتون ،هیدرو،ن پراکسید 

و  الکتریکای   بررراری رسانشمنظور سولفا  )بهسدی  ،  pHتنظی  

   استفاده شد.42ی  کاغذ صافی )شماره

 

 
 

 [.22فردفنتون]آزمایشگاهی  ةسامانواره  طرح. 3شکل 

 
 د:شاین تحقیقا  در سه مرحله انجام 

در حاذف ماواد آلای باا     فردفنتون  فرایندکارایی  مرحله او : بررسی

 .VSSسنجش معیار 

، آماد روش فردفنتاون روشای کار  د کاه  شا در تحقیقا  اولیه اابا  

تثبیت لجن و کااهش باار آلای     ةزیست و نو در زمیندوستدار محیط

، =1/1pH ةتحات شارایط بهینا   است. این سامانه  زیستیلجن مازاد 

 ، غلظااات08/5معااااد  هیااادرو،ن پراکساااید نساابت آهااان باااه  

 منبع تغذیه جریان متناوب

 فنتون -راکتور فرد

 موتور -همزن

 االکتریکی

 با منبع تغذیه
 خروجی ثابت
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 9/2چگاالی هریاان   ، اارم بار لیتار    میلای  1098هیدرو،ن پراکسید 

 ماناد   زماان  و ماد   لیتار مترمرباع الکتارود در    آمور بر ساانتی  میلی

 چشاامگیریمقااادیر  ةدارای رابلیاات تجمیاا دریقااه  245ساااعت ) 4

. در این تحقیقاا  همچناین   است  VSSدرصد حذف  81مواد آلی )

د شهای فنتون و فردفنتون مقایسه  مواد آلی در سامانه ةسرعت تجمی

فردفنتاون   ةنشان داده شد کارایی سامان آمده دست بهکه طبق نتایج 

[. علت ایان  09-06  ]4)شکل ) استی فنتون  برابر سامانه 1حدود 

هاای ربلای توضایح داده شاد، افامایش       اونه که در رسمتامر همان

ی بااه کمااک واکاانش   تاایدو ظرفساارعت تشااکیل یااون آهاان    

 ی فردفنتون است. الکتروشیمیایی در سامانه

انار،ی   بارآورد مصارف  مرحله دوم: تعیین مشخصا  مه  راکتاور و  

 ی عملکردیحت شرایط بهینهالکتریکی ت

ی فردفنتاون در تثبیات لجان، در ایان     پس از اابا  کارایی ساامانه 

 زماان ماد   راکتور شامل هنس الکترودها،  ةمرحله مشخصا  عمد

باین الکترودهاا، تعاداد مراحال      ة، غلظت بار آلی ورودی، فاصال ماند 

 بررراری رسانشمنظور سولفا  بهسدی  تمریق معرف فنتون، غلظت 

الکتریکی و نسبت سطح الکترودها به حجا  راکتاور )تحات شارایط     

 ،همچناین د. شا ربل  بهینه  ةشده در مرحلبرداری تعیینبهره ةبهین

الکتروشیمیایی  مباحثبا توهه به اهمیت مصرف انر،ی الکتریکی در 

انار،ی الکتریکای    بارآورد و تالش برای کمینه کاردن آن، تحلیال و   

 های بررسیمطابق نتایج و . [95]شدانجام  یادشده ةمصرفی در سامان

بااین  ة بهینااة، بهتاارین هاانس الکتاارود ارافیاات، فاصاالشااده انجااام

مرحله،  0معرف فنتون  ةمتر، تعداد مراحل بهین سانتی 0/1الکترودها 

 111/5الکتریکای   بررراری رسانشبرای سولفا  سدی   ةغلظت بهین

 کتاور  احجا  ر  الکترودهاا باه   مسااحت  ةو نسبت بهینا  ،مو  بر لیتر

، شاده  نیای تع ة. تحت شرایط بهینا استمترمربع بر لیتر  سانتی 155

ارفتن انار،ی   در نظربا )مصرف انر،ی الکتریکی و  VSS بازده حذف

 زمااان  در مااد الکتریکاای مصاارفی هماامن موهااود در سااامانه   

کیلاووا  سااعت باه ازای     9/1و درصاد   89 ،ایا به ترت ،دریقه 215

 [.02و06و91-91  ]0)شکل )است  VSS لوارمیهر کحذف 

 

 

 
 

     ، pH=3.1[ )25زمان ماند] ی تابعی از مدت منزله به در دو روش فنتون و فردفنتون VSS. منحنی عملکردی حذف 4شکل 

    

؛ ، 0.58=

 (.گرم بر لیتر میلی 1222: پراکسید غلظت هیدروژن؛ ساعت 6 :ماند زمان  مدت؛ آمپر میلی 600: جریان شدت

  

11 12 11 11 9 8 7 6 5 4 1 2 1 1 
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 [25]فردفنتون  ةانرژی الکتریکی مصرفی در سامانو  VSSمیزان حذف رآکتور با الکترودها به حجم  مساحتبین نسبت  ةرابط. 2شکل 

(pH=3،      

    

هیدروژن غلظت  ،دقیقه 240ماند:  زمان مدت ؛مترمربع الکترود در یک لیتر آمپر در هر سانتی میلی 5/2: چگالی جریان، 0.58=
 ؛متر سانتی2/1الکترودها:  بین ةفاصل؛ جنس الکترودها: گرافیت ؛گرم بر لیتر میلی 1268:  پراکسید

 .بر لیتر( مول 111/0فات سدیم: غلظت سول ؛2: معرف تعداد مراحل تزریق

 

مرحله سوم: سنجش رابلیت راکتور در حذف فلما  سنگین موهاود  

باا اهاداف    ارتباا  منظاور ارتقاای مشخصاا  لجان در     در لجن باه 

 بازمصرف.

باید  ،برای تثبیت لجن کار رفته بهارزیابی کارآمدی هر روش  مورددر 

ی و عملکردی باه تولیاد   طیمح ستیزی ارتصادی، ها یبررسعالوه بر 

های مانند باروری زمین ،ی معینبرای کاربردمحصو  نهایی مناسا 

منظور در این مرحله، حذف  نیبه هم. [06د]کرکشاورزی نیم توهه 

ی موهاود در  ها تندمواد م ذی و پاهمچنین ، آمد فلما  سنگینکار

   .9د )شکل )شفنتون ارائه  -دفر ةبا استفاده از سامان ،لجن

 

 
 

 [.25فردفنتون] ةها در سامان تندفلزات سنگین، مواد مغذی و پا. منحنی عملکردی حذف 6شکل 
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 کلی گیری نتیجه .1

 ةپیشارفت  اکساایش  یهاا  یفنااور  یریکاارا  باه اذشاته،   ةدهدر دو 

 ةتصاافی در حااوزة چشاامگیرالکتروشاایمیایی بااه دلیاال کارآماادی  

های حاوی مواد سمی و آلای مقااوم پیشارفت چشامگیری      فاضالب

 ی الکتروشایمیایی بار پایاة   پیشارفته  اکسایشهای فراینداند.  داشته

هاای آلای پایادار در     تخریا آالینده ةبر پای ،واکنش شیمیایی فنتون

کامال   طور بهاز معرف فنتون که  پذیرند و به این منظور انجام میآند 

طاور دساتی باه    تولیدشاده و یاا باه   ود الکتر های واکنشیا همئی از 

با توهه به اهمیات مادیریت   ایرند. کمک می شوند،محیط اضافه می

های فاضالب و نیاز روزافامون باه تصافیه و دفاع     خانهلجن در تصفیه

روشی ناو   ایری از به ههت بهرهایمن و بهداشتی لجن، اروه تحقیق 

کال  هااا و مشااکااه محاادودیت سااتیز طیسااازااربامحو کارآمااد و 

 ده باشااد، روششااهااای متعااارف تثبیاات لجاان در آن مرتفااع  روش

ارفات. نتاایج    به کارفنتون را برای اولین بار برای تثبیت لجن  -فرد

 پردامناة فنتاون رابلیات حاذف     -فرد ةها نشان داد که سامانبررسی

 کروم، مولیبدن، کبالت، هیوه، سرب،، مسمواد آلی، فلما  سنگین )

هاا را   تند ، مواد م ذی )نیترو،ن و فسفر  و پامنگنم آلومینی ، روی،

 همچنااین مشخصااا  مهاا  راکتااور را   ،داراساات. ایاان تحقیقااا  

، باازده  شاده  نییتعی تحت شرایط بهینهتعیین کرده و نشان داد که 

 ،دریقاه  215زماان  و مصرف انر،ی الکتریکای در ماد    VSS حذف

 حااذف کیلااووا  ساااعت بااه ازای   9/1و درصااد  89 ،ایاابااه ترت

 .است VSS لوارمیهر ک
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