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 الخالصــة

يقدم هذا العمل مساهمة في تطوير تقنيات متقدمة و اقتصادية لتنقية المياه العادمة ، وذلك في إطار الجهود التي 
ة في الحصول اآلمن على خدمات المياه والصرف الصحي بحلول عام  الجديدةلفيأل اترمي إلى تحقيق أهداف

. العادمة المياه ة في معالجبفعاليةالتي يمكن استخدامها نيات الطريقة الكهروآيميائية هي واحدة من التق. م٢٠٢٥
) BOD( إلزالة متطلب األآسجين الحيوي ًمعالجة مياه الصرف الصحي آهروآيميائيافي هذا العمل  وقد تم

 أقطاب فوالذية ، حيث تم بحث األآسدة الكهربائية والتخثير الكهربائي آآليتين منفصلتين إلزالة متطلب باستخدام
جد أن أعلى إزالة لمتطلب األآسجين الحيوي الذائب آانت ُوقد و. األآسجين الحيوي الذائب والعالق على التوالي

يعزى انخفاض و. ً أمبير ، وبعد رفع التيار تأثرت اإلزالة سلبا٠٫٢ تيار قيمته استخدام، و حدثت عند  %٦١٫٣٤
 في بسّبيت  العالية الرتفاع األس الهيدروجيني الذيآفاءة إزالة متطلب األآسجين الحيوي الذائب عند التيارات

 الهيبوآلورس والمؤآسدات األخرى ، آما وجد أن آفاءة إزالة متطلب األآسجين الحيوي العالق إعاقة إنتاج حمض
ة يرجع هذا االرتفاع في آفاءة اإلزالو. من خالل آلية التخثير الكهربائي ترتفع بارتفاع قيمة التيار و زمن التالمس

بالنسبة لكفاءة إزالة متطلب األآسجين و. المتحرر آلما ارتفع التيار و زمن التالمسر ــّية المخثلالرتفاع في آم
الحيوي الكلي من خالل آليتي اإلزالة معا فقد تبين أنها شبية لكفاءة إزالة متطلب األآسجين الحيوي الذائب من حيث 

 أمبير و زمن ٠٫٢، و حدثت عند تيار قيمته  %٨٤٫٥ الكلي آانت أعلى إزالة لمتطلب األآسجين الحيويو. التوجه
 متطلب األآسجين الحيوي الذائب ةوقد تبين أن أفضل نموذج حرآي يحاآي آفاءة إزال.  دقيقة٣٠تالمس قيمته 

 .والكلي هو النموذج المترافق أألسي الذي يندرج ضمن نماذج النمو المتشبع
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ABSTRACT 

This work is an attempt to contribute to the development of advanced and cost 
effective technologies for wastewater purification, which plays a crucial part in 
achieving the goals of the new millennium for safe access to water and sanitation 
services by the year 2025. The electrochemical process is one technology that can be 
used effectively in treating wastewater. In this work raw municipal wastewater was 
electrochemically treated for the removal of BOD, using stainless steel electrodes. 
Electro-oxidation and electro-coagulation were investigated separately as the two 
mechanisms of soluble and particulate BOD removals, respectively. The maximum 
soluble BOD removal of 61.34 % occurred at a current of 0.2A, beyond which the 
removal was adversely affected.  The decrease of removal efficiencies for soluble BOD 
at higher currents was attributed to the increase in pH, which resulted in hindering the 
production of hypochlorous acid and other oxidizing agents. The removal efficiency of 
particulate BOD through the electro-coagulation mechanism was shown to increase as 
the current and contact time increased. This increase in removal efficiency was 
attributed to the increase in the amount of coagulant released as the current and contact 
time increased. The removal efficiency of total BOD, through the combined effects of 
the electro-oxidation and electro-coagulation processes, showed similar trends as the 
soluble BOD removal. The maximum removal efficiency of total BOD was 84.5%, 
which occurred at a current of 0.2A and a contact time of 30 minutes. The kinetic 
model that best simulates the removal efficiency trend of soluble and total BOD was 
found to follow the Exponential Association Model, which is part of the Growth–
Saturation Models. 
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