
1 
 

 بسمه تعالي
 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوین

 

 معاونت پژوهشي

 كميته تحقيقات دانشجویي

 دانشكده بهداشت و پيراپزشكي

 
 بهينه سازي حذف كادميوم از فاضالب صنعتي با استفاده از الكتروكواگوالسيون : :عنوان

 استاد راهنما:

 حمزه علي جماليدكتر 

 استاد مشاور: 

 دكتر رضا قنبري

 مجري :

 مرضیه تیموري

 3195 بهار

 

 

 

 



2 
 

 چکیده 

کند. فرآیند ناپذیری ایجاد مینامطلوب جبران ها در محیط زیست اثراتنگین افزایش یافته است و حضور آنهمراه با توسعه صنایع، استفاده از فلزات س زمینه:

های آبی مورد توجه قرار گرفته است.                                                                       برداری آسان و نیاز به مواد شیمیایی کم، برای حذف فلزات سنگین از محیطانعقاد الکتریکی به دلیل  بهره

                            .مطالعه به منظور بررسی اثرات متغیرهای موثر در حذف کادمیوم از محیط های آبی و ارائه مدلی برای پیش بینی نتایج انجام شدهدف: 

کار رفته، جریان مستقیم بود. م انجام شد. منبع انرژی الکتریکی بهواین مطالعه تجربی در یک راکتور ناپیوسته انعقاد الکتریکی با الکترودهای آلومینی ها:روش

وی حذف کادمیوم و بهینه سازی آن ر واکنش و فاصله بین الکترودها( ، غلظت اولیه کادمیوم، دانسیته جریان، زمانpHمورد مطالعه ) جهت تعیین اثرات متغیرهای

                                                                                                                                                                                                   ها، از روش سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی استفاده شد.

ترین راندمان حذف کادمیوم در روش انعقاد الکتریکی است. مطلوب بینی راندمان حذف کادمیوم بهمدل مناسبی برای پیش ،درجه دوم آماری معادلهها: یافته

pHدقیقه  95 گرم بر لیتر،میلی 9/69متر مربع، آمپر بر سانتیمیلی 569/3، 23/8ترتیب ، زمان واکنش و فاصله بین الکترود بهم، دانسیته جریان، غلظت اولیه کادمیو

                                                                                                                                                                                                      .دست آمدهب مترسانتی 332/0 و

حذف کادمیوم از محیط آبی توسط فرآیند انعقاد بینی نتایج مشخص شد که معادله درجه دوم آماری برای پیش با توجه به نتایج تحلیل واریانس گیری:نتیجه

دست آمده در با توجه به نتایج به دست آمد.به 56/0و  53/0، 58/0ترتیب برابر با به 2pred. Rو  2R ،2Adj.Rمناسب است. در این مطالعه، مقادیر الکتریکی 

دهنده مؤثر بودن اثرات مختلف متغیرهای مورد مطالعه در حذف کادمیوم توسط انعقاد الکتریکی دار بودند که نشانها معنیتمامی واژهدرصد،  59سطح اطمینان 

 است.

 روش سطح پاسخ انعقاد الکتریکی، حذف کادمیوم، محیط آبی، واژه های کلیدی:

 

 

 

 

 

 


