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  چکیده
عوامل میکروبی  بهداشتی و زیست محیطی مانند بیمارستانی بدلیل دارا بودن خطرات بالقوه فاضالب  : زمینه و هدف

بیماریزا، مواد شییییمیایی ردنر نت هات، نرکی ات  لی هالو ن دار ، هورمون ها، زایدات دارویی، ایزونویهاا رادیواکتیو، 

ستاندارد نخلیه دفع گرددو  سنگین بایستی با روش هاا صحیح جمع  ورا، نصفیه و یس از رسیدن به ا هدف  .فلزات 

سازا فرایند ال سولفات در حذف این مطالعه بهینه  ستانی  CODکترویر ضالب بیمار سطح از فا با کمک   نالیز روش 

 است.  RSMیاسخ 

مطالعه حاضر یک مطالعه  زمایشگاهی به صورت طرح یایلوت در سیستم ناییوسته انجام شد. نمونه  مواد و روش ها:

سط هر ماه طی  سه نوبت در اوا شهر نهران در  ستان واقع در مناطق جنوبی  ساب یک بیمار ضالب مورد  زمایش از ی فا

ستان  صل زم شت گردید 97ف شامل ی. بردا شیمیایی  میلی  887ک مخزن با حجم موثر نجهیزات مربوط به واحد الکترو

، متصیییل به یک  لومینیومیالکترود میله اا  4لیتر بود. یک راکتور انعقاد الکتریکی در مقیاس  زمایشیییگاهی مجهز به 

جهت طراحی  زمایشات و شرایط بهینه از فاضالب مورد استفاده قرار گرفت.  CODمن ع برق مستقیم به منظور حذف 

براا نجزیه  Design Expert 8.0.6نوسط نرم افزار   (RSM)از روش سطح یاسخ   (CCD)طرح مرکب مرکزا

با اسییتفاده از دسییتگاه  زمونگر، نعداد کل و متغیر در انجام  زمایش  4. با نوجه به وجود شییدو نحلیل داده ها اسییتفاده 

متغیرهاا مسیتقل  . ه گردیدنقطه محورات محاسی 16نقطه سیتاره ،  8نقطه مرکزا ،   6 زمایش ر  30 زمایش هاا الزم 

 است. CODحذف  راندمانمتغیر یاسخ و اولیه ت  pHردانسیته جریان، غلظت یرسولفات، غلظت یرکسید هیدرو ن و 

از نصفیه خانه  برداشت شدهیساب  COD/5BODنس ت و  COD  ،5BOD  ، TSSمیانگین یارامترهاا : یافته ها

دقیقه زمان  60یس از می باشیید.  5/0 و mg/l 45 ±  280  ، mg/50 ± 160 ،  mg/l 70 ± 145به نرنیب بیمارسییتان 

 برابر با mg/L 10   ،pH، میزان یرسییولفات سییدیم   mmol/L 5/39شییرایط بهینه میزان یرکسییید هیدرو ن نماس در 

یط انجام واکنش در شییرابا ییش بینی شیید و  %5/96برابر با  CODبازده حذف   2mA/cm 30و دانسیییته جریان   4/7

ضریب ن یین  4/97برابر  CODمذکور ، میزان راندمان حذف  ساس نتایج  نالیز  مارا  زمون  ست  مد. بر ا  2R % بد

 بدست  مد.   9/0برابر 



فاضیالب بیمارسیتانی با اسیتفاده از فرایند الکترویرسیولفات با اسیتفاده همزمان  یسیابدر مطالعه حاضیر  :نتیجه گیري

. با نوجه به طرح مرکب مرکزا و روش نصیییفیه شییید  لومینیومیکمک الکترودهاا  واکنش گر یرکسییییدهیدرو ن با

نطابق  ط مدل با نتایج حاصییل از  زمایشبین مقادیر ییش بینی شییده نوسیی و بر اسییاس داده هاا  زمایش، سییطح یاسییخ 

ید ت با مزیروش الکترویرسیییولفات با اسیییتفاده همزمان از واکنش گر یرکسییییدهیدرو ن و خوبی وجود دارد و  نول

 .قوا مورد استفاده قرار گیرد در محل می نواند براا نصفیه فاضالب   لومینیومیالکتریکی 
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