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چكیده 

در این تحقیق به منظور بهینه سازي و ارتقاي عملکردي سامانۀ فرد -فنتون براي تربیت لجن مازاد بیولوژیکی (بررسی میوردي :لجین
تصفیه خانۀ فاضالب شهید محالتی) ،عوامل مؤثر شامل جنس الکترودهاي قابل استفاده در سامانه (استیل ،گرافیت و آهن) ،غلظت بار
آلی ورودي ،فاصلۀ بین الکترودها ،تزریق مرحله اي مواد شیمیایی ،غلظت سولفات سدیم و نسبت سیطح الکترودهیا بیه حجیم سیامانه
بررسی شد .همچنین ،با توجه به اهمیت مصرف انرژي الکتریکی در سامانه هاي الکتروشیمیایی و تالش براي کمینه کردن آن ،تحلییل
و تخمین انرژي الکتریکی مصرفی در سامانۀ مذکور انجام شد .مطابق نتایج بررسی ها ،بهترین جنس الکتیرود گرافییت ،فاصیلۀ بهینیۀ
بین الکترودها  1/5سانتی متر ،تعداد مراحل بهینۀ معرف فنتون برابیر  5مرحلیه ،غلظیت بهینیۀ سیولفات سیدیم بیراي ایجیاد هیدایت
الکتریکی برابر  0/111مول بر لیتر و نسبت بهینۀ سطح الکترودها به حجم رآکتور برابر  100سانتی متر مربع بر لیتر است .تحت شرایط
بهینۀ تعیینشده ،بازده حذف مواد جامد معلق فرار ( )VSSبرابر  86درصد با مصرف انرژي الکتریکی برابر با  1/6کیلیووات سیاعت بیه
ازاي حذف هر کیلوگرم  VSSاست که در مقایسه با فرایند هضم هوازي لجن (یکی از فراینیدهاي متعیارف تربییت لجین) از بیازدهی
تقریباً دو برابر و مصرف انرژي الکتریکی تقریباً نصف برخوردار است.
كلیدواژه


ارتقاي عملکردي ،تربیت لجن مازاد بیولوژیکی ،سامانۀ ترکیبی فنتون و الکتروشیمیایی ،مصرف انرژي.

 .1سرآغاز

فنتم و تا تروشیمینیی ک سنمننۀ فهرد -فنتهم نیهز ننمیهد

اوش اجن ف نل تل جمل گزین هنا م مهمل تسهتفند شهد

میشمد ،تل کناآمهدا الل بهرتا حهذف  1VSSبه میهزت

برتا تصفیۀ فناالب ب شمنا میاود .بن تمجه به حجه

حدتکرر  81داصد و سروت بنالا تجزیۀ ممتد آای (حدودتً

شنین تمج اجن منلتد بیمامژی ی حنصل دا تین سنمنن ههن

 3برتبر اوش فنتم ) برخمادتا تست (بدایننس قلیکندا و

و هزین هنا چشمگیر مرتهط بن تصفی و دف بهدتشتی اجن

هم ههنات 1393 ،؛  .)Gholikandi, et al., 2014دا تیههن

گسترد تا دا خصمص اته ناهنا نمین

سنمنن  ،وتکنش هنا (( )1وتکنش فنتم ) و ( )2مه تهرین و

کناآمد تنجن شد و همچنن دا حنل تنجهن تسهت .گهرو

مؤثرترین وتکنش هنیی هستند ک ب وقمع میپیمندنهد و دا

تظقیق دا براسی گذشت نشن دتدنهد که سهنمننۀ ترکیههی

نتیج  ،ونمل تصلی تکسیدتسیم مهمتد آاهی ی نهی اتدی هنل

مذکما ،تظقیقن

* نمیسند مسئمل :تلفن09121430209 :

Email: g.badalians@yahoo.com
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هیداوکسهیل حنصهل مهیشهمد ( ;Brillas, et al., 2009

 .2مواد و روش بررسی

;Oturan and Aaron, 2014; Sirés, et al., 2014
.)Gholikandi, 2015a; Gholikandi, 2015b

براسیهنا پهنیلمتی دا مقیهند آلمنیشهگنهی دا لمسهتن

()1

•Fe2  H2 O2  Fe3  OH  OH

()2

Fe3  e  Fe2

نظر ب تین

تن تمرول نتنیج براسیهنا بسینا مظدودا

دا خصههمص به کههناگیرا سههنمننۀ تکسیدتسهیم پیشههرفتۀ
تا تروشیمینیی فرد -فنتم برتا تصفیۀ اجن تاتئ شد تنهد،
دا تین تظقیق برتا نخستین بهنا بهینه سهنلا سهنختناا و
تاتقنا ومل ردا سنمننۀ فرد -فنتم مهتنی بر نتنیج براسی
پیشین (بهترین نسهت غلظت آهن به پرتکسهید هیهداوژ
برتبر  ،0/58مقدتا بهینۀ  pHبرتبر  ،3/1مد

لمن بهینۀ منند

 4سنوت بن غلظت  1255میلیگر بر ایتر و چگنای جریهن
 2/7میلیآمپر دا هر سننتیمتر مرب تا ترود دا یک ایتر) تل
طری هق مطنا هۀ ومتمههل مههؤثر شههنمل جههنس تا ترودهههنا
تستفند شد (فمالد ادلنگ ،گرتفیت و آهن) ،غلظهت بهنا
آای واودا ،فنصلۀ بین تا ترودهن ،تزایهق مرحله تا مهمتد
سهدی (ونمهل تیجهند ههدتیت

شیمینیی ،غلظهت سهمافن

تا تری ی دا مظیط) و نسهت سهطح تا ترودههن به حجه
سنمنن  ،همچنین تظلیل و تخمین مصرف تنرژا دا سهنمننۀ
مذکما و مقنیسۀ آ بن سنمننۀ هض همتلا اجن تنجن شد.

 1392و بهنا  1393تنجن شد .نممن هنا اجن منلتد تظهت
براسی تل مظل اجن برگشتی دا تصفی خننۀ شهید مظالتی
(سنمننۀ اجهن ف هنل بهن ههمتدهی گسهترد ) بردتشهت شهد.
مشخصن

اجن مزبما دا جدول  1تاتئ شد تست .اآکتما

آلمنیشگنهی تستمتن تا تل جنس پل سهیگهالد به حجه
 0/9ایتر حنوا دو آند و دو کنتد تست (ش ل  .)1اتهههرا
پنیلم

بن تسهتفند تل تا ترودههنا تل جهنس آههن ،فهمالد

ادلنگ و گرتفیت ب تب ند  140×60×1میلیمتر ،ب ومق
قرتاگیرا  100میلیمتهر دا اجهن و بهن سهطح تمهند ههر
تا ترود بن اجن برتبر 100×60میلیمتر تنجن گرفت .فنصلۀ
بین تا ترودهن برتا ت یین فنصلۀ بهین  ،متغیر دا نظر گرفته
شد .تخهتالط دا اآکتهما بهن تسهتفند تل ممتهما تا تری هی
( )zheng, zs–ri, 6(V) DC,366 rpmتنجن شهد .به دایهل
تههأثیر منف هی همههز مغننطیس هی دا ی هم آهههن و ومل ههرد
کنتنایزواا آ دا فرتیند فنتم  ،تل تستفند تل آ صرفنظهر
شد .برتا تنظی آمپرتژ سنمنن تل منه تغذیۀ دیجیتنل (Mps,

) )DC–3003D, 0-3 (A), 0-30 (Vو تل ممتد مصرفی شنمل
سمافن

آهن و پرتکسید هیداوژ (م هرف فنتهم ) ،تسهید

سمافمایک و سمد (ب منظما تنظی  ،)pHسهمافن

سهدی

(ب منظما تیجند هدتیت تا تری ی) و کنغذ صهنفی سهنخت
شرکت وتتمن (شمناۀ  )42تستفند شد.

تصفیهخانۀفاضالبشهیدمحالتی 

جدول.1مشخصاتکیفیلجنمازادبیولوژيکی
2

3

11±1/2

()g/L

) MLSS (R.A.S

9/5±0/8

()g/L

4

6/53-7/33

)MLVSS (R.A.S
pH

13/8-15/6

)(°C

6051-11164

()mg/L

COD

3536-7782

()mg/L

VSS

4086-8382

()mg/L

6

VS

4088-8432

()mg/L

TSS

7

0/86-0/92

Temperature
5

TSS/VSS
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فنتون(نیلیوبدلیانسقلیکندي)1393،

طرحوارۀسامانۀآزمايشگاهیفرد-
شکل .1
( .1رآکتور فرد -فنتون؛  .2الکترودها (آند و کاتد)؛  .3منبع تغذیۀ متغیر؛  .4همزن -موتور الکتریکی و  .5منبع تغذیۀ با خروجی ثابت)

 .3نمونهگیری و انجام آزمایشها

ترتیب برتبر بن  70 ،75و  56داصد تست.

پس تل تنظی مقدتا  pHاجن بن تستفند تل تسید سمافمایک

آلمنیشهن بن تفزود غلظهت یهم آههن دوظرفیتهی به

و سمد ،نممنۀ توای ب حج  50سیسی برتا تنهدتل گیهرا

میزت  909/44میلیگر بر ایتر تنجن شدند تن نسههت بهینهۀ

آههن و پرتکسهید

آهن ب پرتکسید هیداوژ برتبر بن ( 0/58بدایننس قلی کندا

 VSSتوای بردتشت و پس تل آ سمافن

هیداوژ ب سنمنن تزایق شد .تا ترودهن پس تل تتصنل به

و هم نات  )1393 ،حنصل شمد .تسهتفند تل تا تهرود آههن

جرین تنظی

طهق وتکنشهنا  4 ،3و  5ممجب آلتدشد آهن دوظرفیتی

منه تغذی داو سنمنن قرتا گرفتند و شد

شد .پس تل  240دقیق  ،نممنۀ ثننمی ب حج  50سهی سهی

دا مظهیط ( Daneshvar, et al., 2007; Modirshahla, et

برتا تندتل گیرا  VSSخروجی تل ومهق  100میلهیمتهرا

 )al., 2008و دا نتیج  ،تفزتیش بیش تل حهد بهینهۀ غلظهت

پنیلم

آلمنیشگنهی بردتشهت شهد .همچنهین ،واتهنژ طهی

ممجمد کنتنایزوا آهن حنصل میشمد.

تنجن آلمنیش تندتل گیرا شهد .آلمهنیش ههن مطهنبق اوش

()3

4Fes  4Fe2aq   8e

گرفتنههد و هههر

()4

8Haq   8e  4H2g 

مجممو تا تل آلمنیش هن برتا کنترل خطنا مم هن  3بهنا

()5

4Fes  8Haq  4Fe2aq   4H2g 

ت رتا شد.

()6

OH•  Fe2  Fe3  OH

تسههتنندتاد متههد ( )APHA, 2012صههما

تین تمر مطنبق وتکنش  ،6مصرف اتدی نل هیداوکسهیل
 .4نتایج

( )Nidheesh and Gandhimathi, 2014و دا نتیج کنهش

 .1.4جنا الکترود

کناآمههدا سههنمنن ات دا پههی دتاد .تا تههرود گرتفیههت دا

دا تین براسی تل س نمع تا ترود تل جنسهنا آهن ،فمالد

وتکنشهنا شهیمینیی سهنمنن شهرکت نمهیکنهد .بنهنبرتین،

ادلنگ و گرتفیت تستفند شد .همهن گمنه که دا شه ل

نسهت بهینۀ آهن ب پرتکسید هیهداوژ برقهرتا مهی مننهد و

 Error! Reference source not found.2مشههنهد

حدتکرر کناآمدا سنمنن حنصل مهیشهمد .تا تهرود تسهتیل

میشهمد ،کناآمهدا حهذف  VSSدا سهنمننۀ آلمنیشهی بهن

ادلنگ نیز که متشه ل تل وننصهر آههن ،کهربن و کهرو

تستفند تل تا ترودهنا گرتفیت ،فمالد ادلنگ و آههن به

است ،طبیعتاً بازدهی بین الکترود آهن و گرافیت دارد.
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استفادهشدهدرسامانه 

شکل.2نمودارنتايجآزمايشرابطۀبینمیزانحذفVSSوجنسالکترودهاي

2+

( ،HFe =0.58 ،pH=3شههد
2O2

مد

جریههن  650 :میلههیآمپههر،

لمن مننهد 240:دقیقه  ،غلظهت پرتکسهید هیهداوژ :

 .2.4غل ت بار آلی ورودی
اتدی نل هیداوکسیل تمایدا والو بر تکسیدکرد ترکیهن

 1568میلههیگههر بههر ایتههر ،فنصههلۀ بههین تا ترودهههن1/5 :

آای ( )Rطهق م نداۀ  ،7دا وتکنشهنا دیگهرا همچهم ،6

سننتیمتر ،ت دتد مرتحل تزایق م رف ،1 :غلظهت سهمافن

 9 ،8و  10نیه هز شهههرکت مهههیکنهههد ( Nidheesh and

سدی  0 :ممل بر ایتر ،نسههت سهطح تا ترودههن به حجه
اآکتما 266 :سننتیمتر مرب بر ایتر)
مهننا تنتخنب گرتفیت ،آهن و فمالد ادلنگ دا وهلهۀ
تول سندگی دسترسی و هزین هنا بههر بهردتاا نسههتنً که
آ هن بمد .دا تنتخنب جنس تا ترودهن ،والو بهر کناآمهدا
حذف  VSSب ومتمل دیگرا همچم تم ن تیجند آامدگی
دا مظیط وتکنش و برول خمادگی نیز تمج شد.
بر خهالف آههن و فهمالد اهدلنگ ،گرتفیهت ونصهرا
سنلگنا بن مظیطلیست تسهت و به دایهل خنرهیبهمد آ و
شرکت ندتشتن دا وتکنش ،بنقیمنند تا دا مظهیط وتکهنش تل
خمد بر جنا نمی گذتاد .تا ترود فمالد اهدلنگ دا مقنیسه
بن دو تا ترود دیگر گرت تر تسهت .تا تهرود آههن دا مظهیط
تسیدا ،پس تل مد

لمن کمتنهی دچهنا خهمادگی شهدید

میشمد .دا مقنبل ،تا ترود گرتفیت مش ل خهمادگی نهدتاد،
تمن بسینا ش نند تست .بن تمج ب ممتاد بنال ،گرتفیت ب منزاۀ
جنس بهینۀ تا ترود قنبل تستفند دا سنمنن ت یین شد.

;2014

Muruganandham
and
 )Swaminathan, 2004و دا نتیجهه  ،غلظههت آ کههنهش

مههیینبههد .بهه وهههنا

Gandhimathi,

دیگههر ،تمههنمی غلظههت اتدی ههنل

هیداوکسهیل تمایهدا صههرف تکسیدتسهیم ترکیهههن

آاهی

ممجمد نمیشمد و بخشی تل آ صهرف تکسهیدکرد دیگهر
ی هم هههنا ممجههمد دا مظ هیط تل قهی هل آهههن دوظرفیت هی،
سمافن  ،پرتکسهید هیهداوژ و اتدی هنل هیداوپروکسهیل
میشمد.
()7

R n  OH•  R n 1  OH

()8

OH  SO4

OH  SO24

()9

OH • + H2 O2 → HO•2 + H2 O

()10

OH•  HO•2  H2 O  O2

بن تفزتیش غلظت بنا آای واودا ،نسهت غلظت بنا آای
ب اتدی نل هیداوکسیل تفزتیش میینبد ،دا حنای ک نسهت
غلظت یم هنا آهن دوظرفیتی دا وتکنش  ،6سهمافن

دا

وتکههنش  ،8پرتکس هید هی هداوژ دا وتکههنش  9و اتدی ههنل
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هیداوپروکسیل دا وتکهنش  10به اتدی هنل هیداوکسهیل

دا ش ل  3مشنهد میشمد ،بهن تفهزتیش غلظهت بهنا آاهی

تغییرا نمیکند و ثنبهت مهیمننهد .بنهنبرتین ،طههق اوتبهط

واودا ،کناآمدا سنمنن دا خصمص حذف  VSSتفزتیش

تستمکیممترا ،بن تفزتیش غلظت ترکیههن

آاهی واودا به

سنمننۀ تظت براسی ،غلظت بیشهتر اتدی هنل هیداوکسهیل
برتا تکسیدکرد ترکیهن

آای (وتکنش  )7مصرف میشهمد

میینبد .شیب اوند تفزتیشی مزبما بسینا مالی تسهت و دا
بنلۀ غلظت بنا آای واودا برتبر بن  5000-3500میلی گهر
دا ایتر ،کناآمدا سنمنن تل  77ب  81داصد میاسد.

و دا نتیج کناآمدا سنمنن تفزتیش میینبد .همن گمن که


بینکارآمديحذفVSSوغلظتموادآلیوروديبهسامانه
شکل.3نمودارنتايجآزمايشرابطۀ 
(=0.58،pH=3

Fe2+
2O2

 ، Hشدت جریان 650 :میلیآمپر ،مدت زمان ماند 240 :دقیقه ،غلظت پراکسید هیدروژن 1568 :میلیگرم بر لیتر ،جنس الکترود :گرافیت ،فاصلۀ بین

الکترودها 1/5 :سانتیمتر ،تعداد مراحل تزریق معرف ،1 :غلظت سولفات سدیم 0 :مول بر لیتر ،نسبت سطح الکترودها به حجم رآکتور 266 :سانتیمتر مربع بر لیتر)

 .3.4فاصلۀ بین الکترودها

میشمند (وتکنش  )2و کناآمدا سنمنن تفزتیش میینبد.
P  RI2

همن گمن ک دا ش ل  4نشن دتد شد تست ،تأثیر فنصلۀ

()11

بین تا ترودههن دا کناآمهدا سهنمننۀ م نداه تا داجهۀ دو

دا م نداۀ  :P ،11تمت  :R ،مقنومت و  :Iشهد

تست؛ بن تفزتیش فنصل تل  0/5تن  1/5سننتیمتهر ،کناآمهدا

جریهن

تست.

سنمنن تل  55ب  75داصد تفزتیش میینبد و دا فنصهلۀ 1/5

تمن وقتی تین فنصل تل مقدتا م ینهی بیشهتر شهمد (1/5

سننتی متر حدتکرر کناآمدا حنصهل مهیشهمد .بهن تفهزتیش

سننتی متر) ،تفزتیش تمت تومنای تل یک سم ممجب برگشت

فنصلۀ بیش تل تین مقدتا کناآمدا سنمنن کنهش میینبهد و

وتکههنش  12و ترس هیب سههمافن

آهههن و تل سههما دیگههر

ب  62داصد میاسهد .بهن تفهزتیش فنصهلۀ بهین تا ترودههن

ممجب تفزتیش جنذبۀ تا تروتسهتنتی ی و تن قهند تا تری هی

جرین (650

میشمد .دا نتیجۀ هر دو پدیدۀ مذکما ،غلظهت یهم آههن

میلیآمپر) ،تمت تومنای ب سنمنن طههق م نداهۀ  11تفهزتیش

دوظرفیتی دا مظیط کنهش مهیینبهد ( Daneshvar, et al.,

میینبهد .دا نتیجه مقهندیر بیشهتر آههن سه ظرفیتهی تحیهن

 .)2007طهق وتکنش فنتم  1تل تماید اتدی نل هیداوکسیل

مقنومت سنمنن و بن تمج ب ثنبت بمد شد
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آای نیهز کنسهت مهی شهمد و دا

نتیج کناآمدا سنمنن کنهش میینبد.
Fe2  SO42

()12

آهن دوظرفیتی و پرتکسید هیداوژ بهرتا تمایهد اتدی هنل
هیداوکسهیل (وتکهنش فنتهم  )1و تل سهما دیگهر ت هدتد

FeSO4

تل طرفی بن تفزتیش فنصل و مقنومهت سهنمنن  ،حرکهت

برخماد اتدی نل هیداوکسیل تمایدا و ترکیهن

آای بهرتا

تکسیدشد (وتکنش  )7و کناآمدا سنمنن کنهش میینبد.

یم هنا تمایدا کندتر می شمد و تل یک سم ت دتد برخماد


استفادهشدهدرسامانه

شکل.4منحنینتايجآزمايشمربوطبهرابطۀبینمیزانحذفVSSوفاصلۀبینالکترودهاي
(=0.58،pH=3

Fe2+
2O2

 ، Hشدت جریان 650 :میلیآمپر ،مدتزمان ماند 240:دقیقه ،غلظت پراکسید هیدروژن 1568 :میلیگرم بر لیتر ،جنس الکترودها :گرافیت ،تعداد

مراحل تزریق معرف ،1 :غلظت سولفات سدیم 0 :مول بر لیتر ،نسبت سطح الکترودها به حجم رآکتور 266 :سانتیمتر مربع بر لیتر)

 .4.4تزریق مرحلهای معرف فنتون

مرحل کمتر تست) ،دا حنای ک نسههت غلظهت یهم ههنا

همن گمن ک دا بخهش  2,4نیهز تماهیح دتد شهد ،همهۀ

آهههن دوظرفیتههی دا وتکههنش  ،6سههمافن

غلظت اتدی نل هیداوکسیل تمایهدا صهرف تکسیدتسهیم

پرتکسههههید هیههههداوژ دا وتکههههنش 0 9و اتدی ههههنل

ترکیهن

دا وتکههنش ،8

آای ممجهمد نشهد تسهت و بخشهی تل آ صهرف

هیداوپروکسیل دا وتکنش  10ب اتدی نل هیداوکسهیل ،دا

تکسیدتسیم دیگر یم هنا ممجمد دا مظیط تل قهیهل آههن

هههر دو حناههت ی سههن تسههت .بنههنبرتین ،طهههق اوتبههط

دوظرفیتههی ،سههمافن  ،پرتکسههید هیههداوژ و اتدی ههنل

تستمکیممترا ،غلظت اتدی نل هیداوکسیل بیشهترا بهرتا

هیداوپروکسیل می شمد .دا تزایهق چندمرحله تا ،نسههت

تکسیدکرد ترکیهن

غلظت بنا آای ب اتدی نل هیداوکسیل دا مرحلۀ تول بیشتر

چندمرحل تا مصرف می شمد و دا نتیج کناآمدا سهنمنن

تل تین نسهت دا حنات تزایق تکمرحل تا تسهت (غلظهت

تفزتیش میینبد .همهن گمنه که دا شه ل  5نیهز مشهنهد

بنا آای دا هر دو حنات ی سن تست ،تمن غلظهت اتدی هنل

می شمد بن تفزتیش ت دتد مرتحل تزایهق تل  1به  5مرحله ،

هیداوکسههیل دا حناههت تزایههق چندمرحلهه تا بهه دایههل

بنلد حذف تفزتیش میینبد و تل  75ب  83داصد میاسهد،

تقسی شد م رف هنا فنتم به مرتحهل مختلهف ،دا ههر

سپس ثنبت میمنند.

آاهی دا وتکهنش  7دا حناهت تزایهق
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مرحلهايموادشیمیايی

شکل.5منحنینتايجآزمايشرابطۀبینمیزانحذفVSSوتزريق
(=0.58،pH=3

Fe2+
2O2

 ، Hشدت جریان 650 :میلیآمپر ،مدتزمان ماند 240:دقیقه ،غلظت پراکسید هیدروژن 1568 :میلیگرم بر لیتر ،جنس الکترودها :گرافیت ،فاصلۀ

بین الکترودها1/5 :سانتیمتر ،غلظت سولفات سدیم 0 :مول بر لیتر ،نسبت سطح الکترودها به حجم رآکتور 266 :سانتیمتر مربع بر لیتر)

 .5.4هدایت الکتریکی الکترولیت

 8،15 ،14و  13تنجن میشمند.

هدتیت تا تری ی ،قنبلیت حرکت یم هنست ک ب سهروت

()14

2Na   SO42

تنتقههنل تا تههرو کمههک م هیکننههد .تا تروای هتهههن هههدتیت

()15

Na 2  e E  2.714

تا تری ی ات بههمد میبخشند و تستفند تل آ هن ب خصمص

پتننسیلهنا تحیهنا ذکرشهد بهرتا شهرتیط تسهتنندتاد

دا مظلملهنیی ک هدتیت خهمبی ندتانهد اهرواا تسهت

(دمنا  25داجۀ سننتیگرتد ،غلظت یم هن برتبر بهن  1مهمل

( .)Jiang and Zhang, 2007همهن گمنه که دا شه ل 6

بر ایتر و فشنا  1تتمسفر) صندق تند .دا غیهر تیهن صهما

نشن دتد شد تست ،بن تفزود سمافن

سهدی تهن مقهدتا

 0/111ممل بر ایتر ،کناآمدا حذف  VSSتفزتیش میینبد و
ب  88داصد می اسد ،تمن بن تفزتیش بیشتر سمافن

سهدی ،

کنهش چشهمگیرا دا کناآمهدا حهذف سهنمنن مشهنهد
میشمد .تین پدید ات میتمت ب ترتیب لیر تمجی کرد:
پههس تل تفههزود پرتکس هید هیههداوژ بهه سههنمنن  ،بههن
تانف کرد سمافن

آهن ،وتکهنشههنا  8 ،1 ،12و  13به

ترتیهب تنجههن مههیشههمند و بههن تومههنل جریهن تا تری هی،
وتکههنش  2بههن  8E°=0.771 V/SHEبه وقههمع م هیپیمنههدد
(.)Nidheesh, et al., 2013; Zhou, et al., 2007
()13

SO24 E  2.6 V / SHE

حنل بن تفزود سمافن

SO4  e

سدی  ،ب ترتیب وتکهنشههنا

Na 2SO4

Na 

بنید برتا مظنسهۀ پتننسیل تحین تل م نداهۀ نرنسهت(9م نداهۀ
 )16تستفند کرد.
()16

a 
RT
log ox
n.f
a red 

E  E  2.3

ک دا آ  =E◦ :پتننسیل تحینا تستنندتاد؛  =Rثنبهت جههننی
گنلهن برتبر بن  1/987کنارا بر کیلمممل؛  =Tدمنا مطلق بر
حسب کلمین؛  =fثنبت فناتدا برتبر بهن  23061کهنارا بهر
وات؛  =nت دتد تا ترو مهندا شد ؛ ] =[aoxغلظهت تجهزتا
تکسیدشمند و ] =[aredغلظت تجزتا تحینشمند بر حسهب
ممل بر ایتر تست.
بهههن جنیگهههذتاا مقهههندیر  T ،Rو  fدا م نداهههۀ  16و
سند سنلا آ  ،م نداۀ  17ب دست میآید.
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log ox
n
a red 

()17
نظر ب تین

پاییز 1394

تستفند تل م نداۀ  17و پتننسیل تحینا کلی مظلمل نیهز به

EE 

کمک م نداۀ  18مظنسه شد .نتنیج دا جدول  2تاتئ شهد

غلظت یهم ههنا ممجهمد برتبهر  1مهمالا

نیست ،پتننسیلهنا تحینا یم هنا سدی  ،سمافن
ممجمد دا مظیط دا غلظت هنا مختلف سمافن

تست.

و آهن

E  Eaox   Ea red 

()18

سدی بهن

.پتانسیلاحیايمحلولدرغلظتهايمختلفسولفاتسديم 

جدول2

سمافن

سدی تانف شد

پتننسیل تحینا یم

پتننسیل تحینا یم
سمافن

()V/SHE

پتننسیل تحینا یم

پتننسیل تحینا کلی

آهن ()V/SHE

مظلمل ()V/SHE

0/777

6/091
6/096

(ممل بر ایتر)

سدی ()V/SHE

0/056

-2/708

2/606

0/111

-2/703

2/611

0/782

0/167

-2/701

2/613

0/784

6/098

0/222

-2/700

2/614

0/785

6/099

0/278

-2/699

2/615

0/786

6/100

0/333

-2/699

2/615

0/786

6/100


شکل.6منحنینتايجآزمايشرابطۀبینمیزانحذفVSSوغلظتسولفاتسديم
(=0.58،pH=3

Fe2+
2O2

، Hشدت جریان 650 :میلیآمپر ،مدتزمان ماند 240:دقیقه ،غلظت پراکسید هیدروژن 1568 :میلیگرم بر لیتر ،جنس الکترودها :گرافیت ،فاصلۀ

بین الکترودها 1/5 :سانتیمتر ،تعداد مراحل تزریق معرف ،5 :نسبت سطح الکترودها به حجم رآکتور 266 :سانتیمتر مربع بر لیتر) 

بن تمج ب جدول بنال دامیینبی ک بهن تفهزود میهزت
توایۀ  0/056ممالا سمافن

میآید و ممجب تفزتیش سروت تحینا آهن س ظرفیتی به

سدی  ،پتننسیل تحیهنا ممجهمد

دوظرفیتی می شمد .بننبرتین ،کناآمدا سهنمنن نیهز تفهزتیش

دا مظلمل تفزتیش میینبد و ب کمک نیروا تا تروشیمینیی

سهدی اونهد تفزتیشهی

میینبد .بن تفزتیش غلظت سهمافن
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پتننسیل تحین ب تهدایج که تهن دا نهنیهت ثنبهت مهیشهمد.

سننتیمتر مرب بر ایتر براسی شد .همن گمن ک دا ش ل 7

سهدی تل حهد م ینهی (0/111

نشن دتد شد تست دا نهمد تا ترود ،جرین تا تری ی بهر

دا مظهیط

سنمنن تومنل نمیشهمد و دا نتیجه فرتینهد فنتهم  ،فرتینهد

بنالتر میاود و تل یک سم بن یم آهن دوظرفیتی ک ممجب

حنک بر سنمنن تست .تظت تین شهرتیط ،کناآمهدا بسهینا

تنجن وتکنش فنتم ( )1می شمد وتکنش می دهد و اسهمب

پهنیین ( 22داصههد) سهنمنن قنبههل مشهنهد تسههت .پههس تل

میکند و ممجب کنهش غلظت آ مهیشهمد و تل یهکسهم

قرتاگیرا تا ترودهن دا سنمنن و برقرتاا جرین تا تری ی

طهق وتکنش  8بن اتدی هنل هیداوکسهیل که ونمهل تصهلی

(فرتیند فرد -فنتم ) کناآمدا سنمنن ب  55داصد تفهزتیش

آای دا مظیط تست وتکهنش مهیدههد و

میینبد .دا بنلۀ  66-0سننتیمتر مربه بهر ایتهر بهن تفهزتیش

تکسندگی کمترا نسههت

سطح تا ترود ،کناآمدا سنمنن بن شیب تندا تل  22به 79

به اتدی هنل هیداوکسهیل دتاد ( )Brillas, et al., 2009ات

داصههد تفههزتیش مهیینبههد دا حههنای که دا بههنلۀ 100-66

تکسهندگی مظهیط ات

سننتیمتر مرب بر ایتر تفزتیش کناآمدا سنمنن تنهن برتبهر 7

کنهش میدهد .تین دا حهنای تسهت که تفهزتیش پتننسهیل

داصد و دا بنلۀ  200-100تنهن برتبهر  2داصهد تسهت .دا

هنگنمی ک غلظت سهمافن

ممل بر ایتر) فرتتهر اود ،غلظهت یهم سهمافن

تکسندگی ترکیهن

آنیم اتدی نل سمافن
تماید می کند .ب وهنا

ک قدا

دیگر ،قدا

تحینا مظلمل بن تفزتیش غلظت سمافن

سدی ب بهیش تل

نهنیت میتمت نتیج گرفت ک تفزتیش سهطح تا تهرود به

 0/111ممل بر ایتر بسینا ننچیز تست و تأثیر منفهی کهنهش

بیش تل  200سننتیمتهر مربه بهر ایتهر تهأثیرا دا تفهزتیش

تکسهندگی مظهیط دا

کناآمدا سنمنن ندتاد .تفزتیش سطح تا تهرود بهن مقنومهت

تأثیر مرهت تفزتیش پتننسیل تحینا مظلمل غلهه مهیکنهد و

سنمنن اتبطۀ و س و بن شد

جرین اتبطهۀ مسهتقی دتاد.

سهب کنهش کناآمدا سنمنن میشمد.

طهق م نداۀ  11تمت تومنای بن مقنومهت و مجهذوا شهد

غلظت یم آهن دوظرفیتی و قهدا

جرین اتبطۀ مستقی دتاد.
 .6.4نسبت سطح الکترودها به حجم سامانه
تهأثیر تیهن فهنکتما دا بهنلد حهذف  VSSدا بهنلۀ 266-0


شکل.7منحنینتايجآزمايشرابطۀبینمیزانحذفVSSونسبتسطحالکترودهابهحجمرآکتور
(=0.58،pH=3

Fe2+
2O2

، Hچگالی جریان 2/7 :میلیآمپر در هر سانتیمتر مربع الکترود در یك لیتر ،مدت زمان ماند 240:دقیقه ،غلظت پراکسید هیدروژن 1568 :میلیگرم

بر لیتر ،جنس الکترودها :گرافیت ،فاصلۀ بین الکترودها 1/5 :سانتیمتر ،تعداد مراحل تزریق معرف ،5 :غلظت سولفات سدیم 0/111 :مول بر لیتر) 
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جریهن دا تهأثیر کهنهش مقنومهت

 .۱.7.4مد

زمان ماند

غله میکند و تمت تومنای تفزتیش میینبد .بن تفزتیش تمت ،

آلمنیش هن دا مد

غلظت آهن س ظرفیتی تحیهنشهد (وتکهنش  )2و دا نتیجه

همن گمن ک دا ش ل  8نشن دتد شد تست ،واتنژ دا 90

کناآمدا سنمنن تفزتیش می ینبد .تفهزتیش شهیب کناآمهدا

دقیقۀ تول تنجن آلمنیش بن شیب تندا او ب کنهش تسهت،

مسنحت

سپس تل دقیقۀ  90تن  ،210شیب اوند کنهشی مالیه تهر و

سنمنن نیز ب تین دایل اوا میدهد ک دا صما

لمهن مننهد  240دقیقه تنجهن شهدند.

ک تا تهرود ،تفهزتیش غلظهت یهم آههن سه ظرفیتهی که

دا نهنیت دا  30دقیقۀ تنتهنیی آلمنیش ثنبهت شهد تسهت.

ب وتسطۀ تفزتیش تمت دا مد لمن منند ثنبت تحین میشمد

مقنومت مظلمل هممتا تفت پتننسیل تیجند می کند ک نقش

بسینا لیهند تسهت و دا نتیجه تفهزتیش تنهدک تهمت اوا

چشههمگیرا دا واتههنژ سههلمل دتاد ( Daneshvar, et al.,

کناآمدا سنمنن تأثیر لیندا دتاد و شیب نممدتا به تنهدا

 .)2007بن گذشت لمن غلظت ترکیهن

آای کنهش میینبد،

او ب تفزتیش میگذتاد .تفزتیش تمت تومنای به سهنمنن دا

دا نتیج مقنومت سنمنن  ،تفت پتننسهیل و واتهنژ تومهنای تل

سطح تا ترود برتبر بن  200سننتیمتر مرب بر ایتهر به دایهل

سما منه تغذی برتا تومهنل شهد

جریهن ثنبهت (650

تحینا همۀ غلظت یم آهن سه ظرفیتهی تهأثیرا دا بهنلد

میلی آمپر) کنهش میینبد .تغییرت

حذف  VSSو پس تل آ تفزتیش سطح تأثیرا دا کناآمدا

واتنژ نیز نشن دهندۀ تین مطلهب تسهت که ومهدۀ غلظهت

سنمنن ندتاد.

ترکیهن

دا شیب اونهد کنهشهی

آای دا  90دقیقهۀ تول آلمهنیش کهنهش مهیینبهد،

بننبرتین تین شیب دا تبتدتا نممدتا تند تست .بن تمجه به
 .7.4روند مصرف انرژی الکتریکی

کنهش ومدۀ غلظت ترکیههن

تل آنجن ک مصرف تنرژا تا تری ی ی هی تل مهمتاد مهه و

آلمنیش ،ت دتد برخماد اتدی نل هیداوکسهیل بهن ترکیههن

قنبل تمج دا مهنحر تا تروشیمی تست و هممتا س ی دا

آای کنهش میینبد و شیب مالی تر میشمد تن جنیی ک پس

آاهی پهس تل  90دقیقهۀ تول

کمین شد آ تست ،الل تست ب آ تمج شهمد .دا تدتمه

تل  210دقیق ه تل شههروع آلمههنیش ،غلظههت ترکیهههن

پناتمترهنا مؤثر دا مصرف تنرژا تا تری هی شهنمل مهد

تغییرا نمیکند و دا نتیج واتنژ ثنبت میشمد.

لمههن مننههد ،غلظههت ترکیهههن
تا ترودهن ،غلظت سهمافن

آا هی واودا ،فنصههلۀ ب هین

سهدی (بهرتا تیجهند ههدتیت

آا هی

تل آنجن ک تنرژا تا تری هی مصهرفی طههق م نداهۀ 19
والو بر واتنژ ب لمن نیز وتبست تست ،بهن تفهزتیش مهد

تا تری ی دا مظلمل) و نسهت سطح تا ترودههن به حجه

لمن منند ،مصرف تنهرژا تا تری هی ،مطهنبق شه ل  ،8دا

اآکتههما ات براس هی و تظلی هل و مقههدتا تنههرژا تا تری هی

حنل تفزتیش تست (.)Ghosh, et al., 2011

مصرفی دا سنمننۀ فرد -فنتم ات بن سیسهت ههمتلا هضه

()19

اجن مقنیس میکنهی  .شهنین یهندآواا تسهت که جهز دا
خصمص پناتمتر «غلظت بنا آاهی واودا» که به واهمح
تمایح دتد شد تست ،دا ممتاد دیگر اوند مصرف تنرژا
تا تری ی به تلتا حهذف یهک کیلهمگر  VSSو مصهرف
تنرژا تا تری ی کل ی سن و منظهما تل تنهرژا تا تری هی
مصرفی ،تنهرژا تا تری هی مصهرفی به تلتا حهذف یهک
کیلمگر  VSSتست.

V*I*t

v
  VSS
η
in

*
1000 100
 :10UEDتنههرژا ممادنی هنل


kwh
UED 
kgVSS
removal


دا م ندا هۀ ،19
کیلموت

سنوت به تلتا حهذف یهک کیلهمگر VSS؛ :V

واتنژ بر حسب وات؛  :Iشد
مد

بههر حسههب

جریهن بهر حسهب آمپهر؛ :t

لمن منند بهر حسهب سهنوت؛  :vحجه اآکتهما بهر

حسب ایتر؛  :VSSinممتد جنمهد م لهق واودا بهر حسهب
میلیگر بر ایتر و  :بنلد حذف بر حسب داصد تست.
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تغییراتولتاژوانرژيالکتريکیمصرفیدرمدتزمان4ساعت

شکل.8منحنی
(=0.58،pH=3

Fe2+
2O2

 ،Hشدت جریان 650 :میلیآمپر ،غلظت پراکسید هیدروژن 1568 :میلیگرم بر لیتر ،جنس الکترودها :گرافیت ،فاصلۀ بین الکترودها 1/5 :سانتیمتر،

تعداد مراحل تزریق معرف ،1 :غلظت سولفات سدیم 0 :مول بر لیتر ،نسبت سطح الکترودها به حجم رآکتور 266 :سانتیمتر مربع بر لیتر)

 .۲.7.4غلظت بار آلی ورودی

والو بر واتنژ ب غلظت  VSSواودا و بنلد حهذف نیهز

هرچ غلظت بنا آای واودا بیشتر بنشد ،مقنومهت سهنمنن

مربمط تست و بن تفزتیش غلظت  VSSواودا ،بنلد حذف

تفزتیش میینبد .دا نتیج تفت پتننسهیل و واتهنژ تومهنای تل

نیز تفزتیش میینبهد (شه ل  ،)3تنهرژا تا تری هی به تلتا

جریهن ثنبهت (650

حذف  1کیلمگر  VSSکنهش میینبد (ش ل ( )9دا حنای

سما منه تغذی برتا تومهنل شهد

میلیآمپر) تفزتیش میینبد .تل آنجن ک طهق م نداۀ  19تنرژا

ک تنرژا تا تری ی مصرفی کل تفزتیش میینبد).

تا تری ی مصرفی ب تلتا حذف  1کیلمگر  VSSواودا،


شکل.9منحنیرابطۀولتاژوانرژيالکتريکیمصرفیباغلظتVSSورودي
(=0.58،pH=3

Fe2+
2O2

 ،Hشدت جریان 650 :میلیآمپر ،غلظت پراکسید هیدروژن 1568 :میلیگرم بر لیتر ،جنس الکترودها :گرافیت ،فاصلۀ بین الکترودها 1/5 :سانتیمتر،

تعداد مراحل تزریق معرف ،1 :غلظت سولفات سدیم 0 :مول بر لیتر ،نسبت سطح الکترودها به حجم رآکتور 266 :سانتیمتر مربع بر لیتر)

706

دورة 41



شمارة 3



پاییز 1394

جرین ثنبهت ( 650میلهی آمپهر) و

 .3.7.4فاصلۀ بین الکترودها

تغذی برتا تومنل شد

هنگنمی ک فنصلۀ بین تا ترودهن تفزتیش می ینبد ،یم ههنا

تنرژا تا تری ی مصرفی نیز طهق م نداۀ  19تفزتیش میینبد

تمایدا کندتر حرکت می کنند و مقنومهت سهنمنن تفهزتیش

(ش ل .)10

میینبد .دا نتیج تفت پتننسیل و واتنژ تومنای تل سما منه


شکل.10منحنیرابطۀانرژيالکتريکیمصرفیبافاصلۀبینالکترودها 
(=0.58،pH=3

Fe2+
2O2

 ،Hشدت جریان 650 :میلیآمپر ،مدت زمان ماند 240:دقیقه ،غلظت پراکسید هیدروژن 1568 :میلیگرم بر لیتر ،جنس الکترودها :گرافیت ،فاصلۀ

بین الکترودها 1/5 :سانتیمتر ،تعداد مراحل تزریق معرف ،1 :غلظت سولفات سدیم 0 :مول بر لیتر ،نسبت سطح الکترودها به حجم رآکتور 266 :سانتیمتر مربع بر لیتر)

کیلموت

 .4.7.4هدایت الکتریکی
بههن تفههزتیش غلظههت سههمافن

سههدی دا مظلههمل ،هههدتیت

سنوت ب تلتا حهذف  1کیلهمگر  VSSکهنهش

میینبد) .به وههنا

دیگهر ،تیجهند ههدتیت تا تری هی دا

تا تری ی مظلمل تفزتیش میینبد ،حرکت یم هنا تمایهدا

کنهش مصرف تنرژا تا تری ی تأثیر چشمگیرا می گذتاد،

تسهیل میشمد و مقنومت سنمنن کنهش میینبد .دا نتیجه

تمن تفزتیش آ تأثیر کمی اوا کنهش مصرف تنرژا دتاد.

تفت پتننسیل و واتنژ تومهنای تل سهما منهه تغذیه بهرتا
تومنل شد

جرین ثنبت ( 650میلیآمپر) ،همچنین تنهرژا

 .5.7.4سیح مقی الکترود

تا تری ی مصرفی طهق م نداۀ  19کهنهش مهیینبهد (شه ل

بن تفزتیش سطح تا ترود ،مقنومت سنمنن کهنهش و شهد

 .)11تفزتیش شیب دا تبتدتا نممدتا ب تین م نی تست که

جرین تومنای ب سنمنن تفزتیش میینبد (چگنای جریهن دا

وتادشههد سههمافن

سههدی ب ه سههنمنن و تیجههند هههدتیت

آلمنیش هن ثنبت و برتبر  2/7میلی آمپر دا هر سننتیمتر مرب

تا تری ی به میهزت لیهندا مصهرف تنهرژا تا تری هی ات

تا ترود دا هر ایتر دا نظر گرفت شد) .بننبرتین ،طهق م نداۀ

کنهش میدهد (تنرژا تا تری هی مصهرفی  1/63کیلهموت

 20واتنژ تومنای ب سنمنن ثنبت تسهت و تنهرژا تا تری هی

سنوت ب تلتا حذف  1کیلمگر  VSSکنهش می ینبد) ،تمن

مصرفی بن تفزتیش شد

پس تل آ  ،شیب کنهش مصرف تنرژا بن تفزتیش سهمافن

میینبد (ش ل .)12

سدی ب دایل وجمد هدتیت تا تری ی ک تل قهل دا مظهیط

()20

تیجندشد  ،کمتر میشمد (تنهرژا تا تری هی مصهرفی 0/36

جرین  ،طههق م نداهۀ  19تفهزتیش
V  R *I
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شکل.12منحنیرابطۀانرژيالکتريکیمصرفیبانسبتسطحالکترودبهحجمرآکتور
(=0.58،pH=3

Fe2+
2O2

 ، Hچگالی جریان 2/7 :میلیآمپر در هر سانتیمتر مربع الکترود در یك لیتر ،غلظت پراکسید هیدروژن 1568 :میلیگرم بر لیتر ،جنس الکترودها:
گرافیت ،فاصلۀ بین الکترودها 1/5 :سانتیمتر ،تعداد مراحل تزریق معرف ،1 :غلظت سولفات سدیم 0/111 :مول بر لیتر)

 .6.7.4مقدار انرژی الکتریکی مصرفی در سعامانۀ فعرد-

اجن تست ( )Wang, et al., 2008ک بنلد حذف  VSSآ

فنتون و مقایسۀ آن با سامانۀ هوازی هضم لجن

برتبر  50 -35داصد تست و تنرژا تا تری هی مصهرفی آ

چشمگیرا دا کناآمهدا سهنمنن دا نسههت سهطح

تفنو

برتبر  3 -2/5کیلموت

سنوت ب تلتا حذف ههر کیلهمگر

تا ترود ب حج اآکتما برتبر بن  100و  200سننتیمتر مرب

 VSSتسههت (.)Ghazy, et al., 2011; Metcalf, 2003

بر ایتر ب چش نمیخهماد ( 2داصهد تفهزتیش کناآمهدا)

بدینترتیب میتهمت گفهت بهنلد حهذف  VSSدا سهنمننۀ

(ش ل  ،)7تمن دا وین حهنل تخهتالف تنهرژا تا تری هی و

فرد -فنتم حدودتً دو برتبر فرتیند مت هناف هضه ههمتلا

مسنحت تا ترود مصرفی بسینا لیند تسهت ( 1/7کیلهموت

اجن تست و دا وین حنل ،تنرژا تا تری ی مصرفی دا تین

سنوت ب تلتا حذف هر کیلهمگر  VSSتخهتالف تنهرژا

سنمنن تقریهنً نصف فرتیند هض همتلا اجن تست.

تا تری ی (ش ل  )12و  100سننتیمتر مرب بر ایتر تختالف
تا ترود مصرفی) .ب منظما مصرف کمتر تنرژا تا تری ی و

 .5بحث و نتیجهگیری

سطح تا ترود و دا نتیج هزینۀ کمتر ،نسههت بهینهۀ سهطح

دا تدتمۀ تظقیقن

تا ترود ب حج اآکتما برتبر بن  100سننتیمتر مرب بر ایتر

فنتم ب منزاۀ ی ی تلاوش هنا مؤثر و نهمین ترهیهت اجهن

بهنلد حهذف VSS

م رفی شد ،بهرتا نخسهتین بهنا بهینه سهنلا سهنختناا و

دا نظر گرفت میشمد .دا تین صهما

برتبر  86داصد و تنهرژا تا تری هی مصهرفی (بهن دا نظهر
گرفتن تنرژا تا تری ی مصرفی همز ممجهمد دا سهنمنن )
برتبر  1/6کیلموت

سنوت ب تلتا حذف هر کیلمگر VSS

تست.
فرتیند هض همتلا ی ی تل فرتیندهنا مت هناف ترهیهت

پیشهین که دا نتیجهۀ آ  ،سهنمننۀ فهرد-

تاتقنا ومل ردا سنمننۀ مذکما بن تمج ویهو به مصهرف
بهینۀ تنرژا تنجن شد .برتا تین منظما ،پناتمترهنا مؤثر دا
ومل رد بهینۀ فرتیندا سنمنن شنمل جنس تا ترود ،غلظهت
بنا آای واودا ،فنصلۀ بین تا ترودهن ،تزایق مرحل تا ممتد
شیمینیی ،غلظت سمافن

سدی و نسهت سهطح تا ترودههن
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براسیهنا مرتهط دا لمینۀ تمت فرتیندا آ بهرتا حهذف

،ب حج سنمنن و شرتیط بهینهۀ اتهههرا مهتنهی بهر آ ههن

ین تنظی غلظت ممتد دیگر مم هن ممجهمد دا اجهن مهنلتد

همچنین اتبطۀ پناتمترهنا مذکما بن میزت تنرژا مصرفی و

.بیمامژی ی تدتم ینبد

مظدودۀ بهینۀ اتههرا برتا دستینبی به حهدتکرر کناآمهدا
نشن دتد که تظهت

 نتنیج تین تظقیقن.مم ن براسی شد

یادداشتها

 ترهیت اجن بهن،شرتیط بهینۀ سنختناا و ومل ردا حنصل

1. Volatile Suspended Solids (VSS)
2. Mixed Liquor Suspended Solids (MLSS)
3. Return Activated Sludge (R.A.S.)
4. Mixed Liquor Volatile Suspended Solids
(MLVSS)
5. Chemical Oxygen Demand (COD)
6. Volatile Solids (VS)
7. Total Suspended Solids (TSS)
8. Voltage versus Standard Hydrogen Electrode
(V/SHE)
9. Nernst equation
10. Unit Energy Demand (UED)

 داصد همرت مصرف تنرژا86  برتبرVSS کناآمدا حذف
سنوت ب تلتا حهذف ههر

 کیلموت1/6 تا تری ی برتبر بن

 دا مقنیس بهن سهنمننۀ هضه ههمتلا. تستVSS کیلمگر
 سنمننۀ،اجن ب منزاۀ ی ی تل فرتیندهنا مت ناف ترهیت اجن
 فنتم دتاتا بنلدهی تقریهنً دو برتبر و حهدودتً نصهف-فرد
 بن تمج ب نتهنیج مهیتهمت.مصرف تنرژا تا تری ی تست
 فنتم تل مزیتههنا برجسهت تا دا-گفت ک فننواا فرد
خصمص تصفیۀ بهینۀ اجن برخمادتا تست و الل تست ک
منابع
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