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 چکیده
 (،COD)نیاز مورد شیمیایی اکسیژن ها شامل دترجنت،تصفیه فاضلاب قالیشویی به دلیل داشتن غلظت بالایی از آلاینده زمینه و هدف:

 این بودن بومی به توجه باکنند، بسیار حائز اهمیت است. را برای محیط زیست ایجاد میمعلق که خطراتی  کدورت بالا و مواد

، CODمطالعه حاضر با هدف بررسی راندمان حذف ندارد.  وجود آن با ارتباط در همچندانی  کشور از خارج تحقیقات صنعت

سه  . در این خصوص ازازی الکتریکی انجام شددترجنت و کدورت از فاضلاب قالیشویی با استفاده از فرآیند انعقاد و شناورس

 الکترود آلومینیوم به عنوان کاتد و آند به صورت تک قطبی استفاده شد.

آمپر(،  1-2جریان ) شدت قبیل از مهم برداریبهره پارامترهای شده توسط طراحی هایآزمایش تحقیق، این در ر:کا روش و مواد

 به کدورت و بسته رفلاکس روش با CODاستاندارد،  روش مطابقو  شد سازیبهینهpH  (0-5 )دقیقه( و 09-09الکترولیز) زمان

 سطح روش و شد مقدار تعیین همکاران و چیتیکلا پیشنهادی روش توسط دترجنت بعلاوهشدند؛  گیرینفلومتری اندازه روش

 . شد طراحی آلومینیوم الکترودهای از استفاده با تجربی هایآزمایش تایی 29 سری ایجاد جهت (RSMپاسخ)

 که آمد دست دقیقه به 5/50 و آمپر 2، 1/5برابر ترتیب به الکترولیز زمان و جریان ، شدتpHمتغیرهای  برای بهینه شرایط :یافته ها

درصد تعیین گردید.  02/86درصد و  88/00درصد،  22/85برابر ترتیب به شرایط این در کدورت ودترجنت ،CODحذف راندمان

 52/82برابر ترتیب به دترجنت و ، کدورتCODبرای  RSMبر اساس مدل  شده بینیپیش حذف هایراندمان بیشترین همچنین

 درصد تعیین شد.  56/80و 12/88درصد، 

روش به نسبت صرفه به مقرون و کارآمد روشی ،انعقاد و شناورسازی الکتریکی دهد فرآیندنتایج پژوهش نشان می :گیرینتیجه

در این مطالعه از الکترودهای آلومینیوم به صورت آرایش  قالیشویی است. فاضلاب از هاآلاینده حذف جهت موجود تصفیه های متداول

مونوپولار)تک قطبی( استفاده شد و مشخص گردید که راندمان حذف در مقایسه با مطالعات دیگری که از الکترودهای آهن و تیتانیوم استفاده 

 بنابراین ،باشنددهد که قابلیت استفاده مجدد را داشتهای کاهش میهای موجود در پساب را به گونهایند آلایندهاین فر .کردند، بیشتر بود

 کرد. استفاده پساب بازیافت وقالیشویی  فاضلاب از بالا غلظت با هاییحذف آلاینده برای روش این از توانمی
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Abstract 
 
Background and Aim: Carpet cleaning wastewater treatment is very important due to its high 

concentration of pollutants including detergents, chemical oxygen demand (COD), high turbidity and 

suspended solids that pose a risk to the environment. Due to the indigenous nature of this industry, there is 

not much research related to it abroad. The aim of this study was to investigate the removal efficiency of 

COD, detergent and turbidity from carpet cleaning wastewater using electrocoagulation/flotation process. 

In this regard, three aluminum electrodes were used as cathode and anode as unipolar. 
Materials & Methods: Materials & Methods: In this study, experiments designed by important operating 

parameters such as current intensity (1-2 amps), electrolysis time (30-90 minutes) and pH (5-9) were 

optimized and according to the standard method, COD was measured by closed reflux method and turbidity 

was measured by nephelometric method; In addition, the detergent was quantified by the method proposed 

by Chitikla et al And the response surface method (RSM) was designed to create a series of 20 experimental 

experiments using aluminum electrodes. 
Results: The optimal conditions for the variables of pH, current intensity and electrolysis time were 5.1, 2 

amps and 53.5 minutes, respectively. The removal efficiency of COD, turbidity and detergent in these 

conditions were 85.24%, 93.88 and 86.34% were determined respectively. Also, the highest predicted 

removal efficiencies based on the RSM model for COD, turbidity and detergent were 82.54%, 88.14% and 

83.56%, respectively.   

Conclusion: The results show that electrocoagulation/flotation process is an efficient and cost effective 

method compared to conventional treatment methods to remove contaminants from carpet cleaning 

wastewater. In this study, aluminum electrodes were used in a monopolar arrangement and it was found 
that the removal efficiency was higher compared to other studies that used iron and titanium electrodes. 
This process reduces the contaminants in the effluent in such a way that they can be reused, so this method 

can be used to remove contaminants with high concentrations from carpet cleaning wastewater and 

wastewater recycling. 
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