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  مقدمه
 و خاک مثل معلق مواد توسط عموماً آب در کدورت

 رنگی آلی ترکیباتریز،  معدنی و آلی مواد الی، و گل

 ها ایجاد رگانیسممیکروا سایر و ها پالنکتون و محلول

 نور شکست شکل، ضریب اندازه، علت به. شود می

 در نور ویژگی پراکندگی و ذرات به مربوط

 وزنی غلظت با کدورت دادن ارتباط سوسپانسیون،

 سیاه ذرات همچنین . است مشکل بسیار مواد معلق

 مقدار و را جذب نور ندتوان می فعال کربن مثل

 .)1( افزایش دهند طور موثر به را کدورت

  چکیده
 از همچنین بوده،بیولوژیکی  پارامترهای انتقال و رشد برای خوبی پناهگاه کلوئیدی، عوامل و کدورت :زمینه و هدف

 مانند منعقدکننده عوامل الکترولیز، فرآیند طریق از .گذار هستندتاثیر آب مصرف در شناختی زیبایی نظر نقطه
های بزرگی را تشکیل  ترکیب شده و فالک هاآالینده منعقدکننده با عامل. شوند می تولید فلزی هیدروکسیدهای

های آبی  از محیط در حذف کدورت الکتریکی شناورسازی -انعقاد الکتریکیهدف از این مطالعه بررسی کارایی . دهند می
 .است

از جنس  انعقاد الکتریکیمخزن . که در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد کاربردی بود -طالعه از نوع بنیادیاین م :روش کار
از جنس ) الکترود(عدد صفحه فلزی  4در داخل مخزن . متر ساخته شد سانتی 18 × 17 × 24گالس با ابعاد  پلکسی

متری از هم  سانتی 5/1متر به صورت موازی به فاصله  میلی 1متر و ضخامت  سانتی 16 × 15آلومینیوم و یا آهن به ابعاد 
 0- 6ولت و 0 - 60(قابل تنظیم اژ ربا ولتاژ و آمپ مستقیم از یک دستگاه ترانسفورماتور جهت تامین برق. قرار داده شد

  . استفاده گردید) آمپر
اده از الکترود آلومینیوم باالترین میزان حذف کدورت از محلول با استفها نشان داد که  نتایج آزمایش :یافته ها

همچنین باالترین میزان حذف کدورت . دقیقه حاصل شد 30و زمان ماند ولت  50میزان ولتاژ ، 7برابر  pHدر ) 60/97%(
  .دقیقه حاصل شد 30و زمان ماند  ولت 50میزان ولتاژ  ،7برابر   pHدر ) % 92/89(از محلول با استفاده از الکترود آهن 

کارایی  در حذف کدورت یکیشناورسازی الکتر -انعقاد الکتریکیها، استفاده از  با توجه به نتایج آزمایش :نتیجه گیری 
بیشتر از کارایی الکترود آهن  توان گفت کارایی الکترود آلومینیم در حذف کدورت از محلول همچنین می .دارد مناسبی

  .باشد می
 ، کدورت، شناورسازی الکتریکی، آبانعقادالکتریکی :کلیدی واژه های
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آب  به نزدیک با چگالی ذراتی ویژه به ،کوچک ذرات
هرگز  کلوییدی ممکن است ذرات و ها مانند باکتری

 بمانند، معلق آب نشوند و همچنان در ننشی ته
 گام پیوستن آنها هم به و ذرات راکمن تبنابرای

 است دهی توسط رسوب آنها حذف برای ضروری
 پارامتر یک عنوان هب تصفیه شده آب کدورت .)2(

ها  خانه تصفیه کلیه در آب کیفیت تعیین در مهم
 به توجه با اخیر های سال در اما شود، می گیری اندازه

 دلیل به فیلتر از عبوری ذرات اندازه و فوق موارد

 مثل هایی رگانیسمامیکرو عبور میزان با آن رابطه
اهمیت بیشتری یافته  کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا
 ها خانه تصفیه لجن مدیریت مبحث در همچنین .است

 مقدار بر عالوه تولیدی، لجن میزان تعیین منظور به

 مصرفی، منعقدکننده کمک و منعقدکننده مواد

 برآورد بایستی می نیز خام آب معلق مقدار مواد

و استخراج  همچنین در بحث تامین آب صنایع .گردد
  . )1( از معادن بسیار حائز اهمیت است

سولفات دارای  که عمدتاً هایی کنندهامروزه منقعد
بیشترین  هستند، و کلرید فریک) آلوم(آلومینیوم 

. دارند و پساب آب حذف کدورت ازکاربرد را در 
آلومینیوم  ،لومآاستفاده از نمک  یها محدودیت

بودن ارتباط بیماری آلزایمر با  باقیمانده و مشکوک
 حذف در فریک کلرید از استفادههمچنین . استآن 

 بر که است همراه آب در رنگ ایجاد با کدورت

 ایجاد یا قهوه قرمز به متمایل زرد لکه اجسام روی

 mg/l 1 از بیشتر آب در آن مقدار اگر ند وک می

 آب به   ییدارو مزه و شده تروکد موجب باشد

 آید می وجود به وقتی مشکل این البته .)3( هدد می

 هوا معرض در کلریدفریک با شده تصفیه آب که

 آب مصرف محل در مشکل این بنابراین .گیرد قرار

عالوه بر  2000از سال  .شود می نمایان
های الکتروشیمی  های شیمیایی از فناوری منعقدکننده

برای حذف بسیاری از مواد محلول و غیر محلول از 
  .)4( کدورت استفاده گردیده است جمله

فرآیند  عنوان های اخیر، انعقاد الکتریکی به در سال
زیادی به خود جلب  سازگار با محیط زیست توجه

فرآیند موثر و مقرون به صرفه  کرده است، این
ها راندمان حذف در بعضی آالیندهکه  است به طوری

کاهش ایند انعقاد الکتریکی در فر. )5( باشد می %99تا 
و دیگر مواد  )8,9( ، فلوراید)7( ، آرسنیک)6( نیترات

حرکت  .کار رفته است به )10( آلی و معدنی
الکتروفوزیک موجب تجمع ذرات باردار منفی در 

های باردار مثبت در ناحیه کاتد  ناحیه آند و یون
های  تولید پیوسته کاتیونفلز آند، برای . گردد می

، ها این کاتیون. گردد فلزی چند ظرفیتی استفاده می
وسیله حرکت  شده به طرف آند را به بار ذرات حمل

رو فرآیند انعقاد  کنند و از این الکتروفوزیک خنثی می
انعقاد به عبارت دیگر، در فرآیند . نمایند ا تسهیل میر

های چند  کاتیون شناورسازی الکتریکی -الکتریکی
ظرفیتی از اکسایش آند و گازهای حاصل از کاتد 

. سازی انجام گیرد یند تا عمل لختهآ وجود می هب
های حذف در انعقاد الکتریکی ممکن است  مکانیسم

شامل اکسایش، کاهش، تخریب، ترسیب، انعقاد، 
های  روش از انواع یکی .)4( جذب، رسوب دهی باشد

 دلیل به .است الکتریکی انعقاد روش فیزیکوشیمیایی

 ساده، تجهیرات حذف، باالی بازده چون مزایایی

ویژه،  شیمیایی مواد از ینیاز بی آسان، برداری بهره
 برای روش این کوتاه، ماند زمان و اندک دفعی لجن

 است مناسب بسیار سمی و قوی های فاضالب تصفیه

 الکتریکی انعقاد راکتور یک شکل ترین ساده در .)3,5(

 یک و آند یک با الکترولیتی سلول یک از است ممکن

 شود ایجاد مستقیم برق مولد یک از استفاده با کاتد
مواد (هدف از اجرای این طرح کاهش کدورت . )4(

وسیله انعقاد الکتریکی در یک جریان  هب) کلوئیدی
پیوسته با استفاده از الکترودهای آهن و آلومینیوم 

شروع و در بهار  91این طرح در پاییز سال . است
ریان پیوسته دلیل انتخاب ج. به اتمام رسید 92سال 
  .باشد میتر شدن به شرایط واقعی  کنزدی

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 8

https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-28-fa.html


  69و همکاران    حسن ایزانلو ...                                                                                      الکتریکی انعقاد فرآیند
 

  روش کار
  شناورسازی الکتریکی -یکیانعقاد الکتر ساخت مخزن

در این . کاربردی است -این مطالعه از نوع بنیادی
به شکل مکعب  انعقاد الکتریکیمطالعه یک مخزن 

 18) طول( × 17) عرض( × 24) عمق(مستطیل با ابعاد 
لیتر  35/7گالس به حجم  متر از جنس پلکسی سانتی

عدد صفحه فلزی  4در داخل مخزن . ساخته شد
از جنس آلومینیوم و یا آهن به ابعاد ) الکترود(
 1متر و ضخامت  سانتی 16) طول( × 15) عرض(

متری  سانتی 5/1صورت موازی به فاصله  متر به میلی
یق از چهار الکترود در این تحق. از هم قرار داده شد

. آلومینیوم و چهار الکترود آهن استفاده گردید
تمامی آزمایشات یک بار با الکترود آلومینیوم و یک 

در کف یک مگنت . بار با الکترود آهن انجام گردید
سرعت (مخزن جهت مخلوط کردن استفاده گردید 

). دور در دقیقه در نظر گرفته شد 300مگنت 
 × 17)عرض ( × 24) عمق(بعاد محفظه ته نشینی به ا

متر از جنس پلکسی گالس به حجم    سانتی 53) طول(
ه و ساخته شد) دقیقه 30برای زمان ماند ( لیتر  5/21

نشینی به هم چسبیده و  و ته انعقاد الکتریکیراکتور 
منظور تزریق محلول  از یک پیپت به. باشند سری می

پس از . شده استاستفاده ) به نزدیکی محل اختالط(
) دقیقه 30و  20، 10(طی زمان ماند مورد نظر 

لکتریکی سرریز کرده وارد محلول از مخزن انعقاد ا
سه شیر که (در این مخزن . گردد نشینی می مخزن ته

دقیقه  30منظور تامین زمان ماند  ها به موقعیت آن
محلول به ) .قبل مشخص و کارگذاری گردیده بود از

شده از شیر  نتها آب تصفیهو در ا آرامی عبور کرده
برداری در زمانی از شیر  نمونه. گردید خارج می
فاع آب در مخزن به وسط شیر شد که ارت انجام می

برداری، نمونه  پس از نمونه. یدرس میبرداری  نمونه
 HACH (2100N)سنج  کدورتتوسط دستگاه 

  . گردید قرائت می) کالیبره شده(
از یک دستگاه  یکیالکتر انیجر و ولتاژ میتنظبرای 

با ولتاژ و  مستقیم ترانسفورماتور جهت تامین برق

استفاده ) آمپر 0-6 ولت و0-60(آمپر قابل تنظیم 
 2/3و  6/1، 8/0میزان جریان در سه وضعیت . گردید

  .آمپر تنظیم گردید

  
  مخزن انعقاد الکتریکی و مخزن ته نشینی. 1شکل 

  

 کدورت) مخلوط(تهیه محلول 

از خاک  ،تهیه محلول مورد نیاز برای آزمایشجهت 
این خاک ابتدا در آون با دمای . رس استفاده گردید

 دقیقه نگهداری گردید تا کامالً 30مدت  درجه به 100
میکرومتر در  200خشک شود و پس از گذر از الک 

ساعت  3ت مد مخزنی با آب مقطر مخلوط و به
ذرات تا در صورت وجود  بدون حرکت نگهداری شد

سپس وارد  .این ذرات حذف شوند ،نشینی قابل ته
با سرعت یک دور در دقیقه  اختالطمخزنی دارای 

گردید تا از پایداری کدورت ناشی از خاک رس 
با کدورت  در انتها نمونه. اطمینان حاصل گردد

NTU500 برای تنظیم. ایجاد شد pH )3،7،11 ( از
 هیدروکسیدو  نرمال 1اسیدسولفوریک  های محلول
و برای تنظیم هدایت الکتریکی  نرمال 1/0سدیم 

از کلرید سدیم ) میکروزیمنس بر سانتیمتر 1500(
جهت . ساخت شرکت مرک آلمان استفاده گردید

 1وات با قابلیت تزریق  14پمپاژ مخلوط از یک پمپ 
سی سی در ثانیه استفاده  120سی سی در ثانیه تا 

قرار  اختالطپروانه  این پمپ کمی باالتر از. گردید
این پمپ از نوع سانتریفیوژ و از نوع پروانه  .گرفت

لیتر  30آزمایش با حجم  54در کل . بودکامال باز 
در انتها تحلیل آماری . برای هر آزمایش انجام گردید
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 Excelو  SPSSر یج آزمایش با استفاده از نرم افزانتا
  .انجام شد

  
  یافته ها

و آهن در حذف کدورت از  مقایسه کارایی آلومینیوم
 شناورسازی الکتریکی -انعقاد الکتریکیوسیله  همحلول ب

های الکتریکی و  های مختلف، جریان تحت شرایط زمان
pH شرایط بهینه را در . سی قرار گرفترمورد بر

 3 نمودار. مشاهده نمود توان می 4و  3نمودارهای 
های ماند مختلف  راندمان حذف کدورت را در زمان

متفاوت توسط الکترود آهن با کدورت ابتدایی  pHو 
NTU500  ترین  این نمودار در بهینه. دهد مینشان

.  آمپر ترسیم شده است 2/3جریان الکتریکی یعنی 
 1ور که در نمودار ط ترین جریان الکتریکی همان بهینه

یعنی با . آمپر است 2/3 گردد مشاهده می 2و 
. ابدی فزایش میافزایش جریان الکتریکی راندمان ا

نیوم در یهن و هم آلومآبنابراین هم الکترود 
  .های الکتریکی باالتر راندمان بیشتری دارند جریان

   

  
راندمان حذف کدورت بوسیله انعقاد الکتریکی با . 1نمودار 

  یثخن pHنیوم در یالکترودهای آلوم

 

  
راندمان حذف کدورت بوسیله انعقاد الکتریکی با  .2نمودار 

  .خنثی pHالکترودهای آهن در 
  

مشاهده  4و  3ر نمودارهای طور که د انهم
خنثی و طبیعی است و  pHبهترین شرایط  گردد، می
. یابد تر و یا باالتر راندمان کاهش می های پایین pHدر 
بیشترین راندمان ) 7(خنثی   pHعنوان مثال در  به

 11و  3های pHولی در  ،رخ داده%) 90(حذف 
. کاهش یافته است% 83و % 77ترتیب به  راندمان به

دقیقه اول  20عالوه بر این متوسط کارایی حذف در 
نتیجه گرفت که  توان میلذا %). 85(رخ داده است 

دقیقه اول رخ  20قسمت عمده حذف کدورت در 
سزایی در حذف  ش زمان ماند تاثیر بهو افزای دهد می

در این مطالعه باالترین . کدورت نخواهد داشت
میزان حذف کدورت از محلول با استفاده از الکترود 

 50، میزان ولتاژ 7برابر   pHدر ) % 92/89(آهن 
   .دقیقه حاصل شد 30ولت و زمان ماند 

میانگین میزان حذف کدورت از محلول با الکترود 
بیشتر از میانگین میزان حذف %)  002/81( آلومینیوم

. بود%) 47/73(کدورت از محلول در الکترود آهن 
گفت کارایی الکترود آلومینیوم در  توان میبنابراین 

حذف کدورت از آب بیشتر از کارایی الکترود آهن 
کدورت از آب  بیشترین میزان حذفو  باشد می

   .مربوط به الکترود آلومینیوم است 
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مقایسه راندمان حذف کدورت بوسیله انعقاد الکتریکی با  .3نمودار 

  .های مختلف pHالکترودهای آهن در زمان های ماند و 

 
مقایسه راندمان حذف کدورت بوسیله انعقاد الکتریکی با  .4نمودار 

  .های مختلف pHالکترودهای آلومنیوم در زمان های ماند و 

  
  بحث 
بحث  در موثر بسیار عامل یک کاتد و آند جنس

 توان می که طوری به است، الکتریکی انعقاد فرآیند
 جنس الکتریکی انعقاد سیستم قسمت اصلی گفت

و  1نمودارهای  در که طور همان .باشد میالکترودها 
شد، میزان حذف کدورت از محلول  داده نشان نیز 2

و در  %92/89تا  %20/45در الکترود آهن بین 
دست  هب %60/97تا  %40/57 الکترود آلومینیوم بین

 تفاوت ساختار خاطر به دتوان می امر این دلیل .آمد

تفاوت  همچنین و ؛آهن و آلومینیوم جنس فلزی
ماهیت  و گرفته شکل های لخته ماهیت و ساختار
 حالت تغییر با نتیجه در .باشد موجود های آالینده

 متفاوت دتوان می فرآیند راندمان کاتد، و جنس آند

 جنس 3 از ای مطالعه در همکاران و ال نای .باشد

 استفاده الکترود عنوان به استیل و آهن، آلومینیوم

 که زمانی داد نشان تحقیق این نتایج .کردند

 قرار استفاده مورد عنوان الکترود به آلومینیوم

 های حالت از بیشتر برابر 5/2 تصفیه راندمان گرفت،

تحقیق  در همکاران و زاید همچنین .)4( بود دیگر
 الکترود عنوان به آلومینیوم و آهن جنس 2 از خود

 که دادند نشان تحقیق این در آنها .استفاده کردند

 ها فنل پلی و CODکاهش  برای جنس الکترود دو هر

 واکنش زمان افزایش با اما دارند، یکسانی کارایی

 مقدار Alالکترود  با ها فنل پلی و CODحذف  سرعت

  . )11( باشد میFe الکترود  از باالتر اندکی
pH های  واکنش در اثرگذار و مهم پارامترهای از یکی

 لخته تولید( تصفیه هدف به بسته .باشد می شیمیایی

 آالینده آلومینیوم و آهن، حذف کدام الکترودهای از

. متفاوت است pHمطلوب  میزان ،)غیره و
 حذف کدورت در محلولpH اثر  4و  3نمودارهای 

 گردد مشاهده می که طور همان .دهد می نشان را
های  pHخنثی و طبیعی است و در  pHبهترین شرایط 

 این دلیل .یابد تر و یا باالتر راندمان کاهش می پایین

  نیوم دریآهن و آلوم  حاللیت خاطر به دتوان میامر 
pH در  .خنثی باشدpH و  آهن های یون خنثی غالب
که  باشد می  Al(OH)2و  Fe(OH)3 حالتنیوم یآلوم

 که هیدروکربنی های مولکول و داشته حالت رسوبی

 در ندتوان می ،دارند خنثی و ساختاری غیرقطبی

 با و شوند جذب ها لخته این فعال روی های محل

 .شوند حذف سیستم از یا شناورسازی و نشینی ته

 این ازpH افزایش  و pH با کاهش کهمساله  این

 دلیل به تواند می ،کرده پیدا کاهش راندمان دامنه،

 سبب امر این که باشد ها pHدر این  حاللیت افزایش

 در. کند پیدا کاهش شده های تولید لخته شود می

 از نفت حذف و همکاران روی تیر که تحقیقی

 مشخص ؛دادند انجام الکتریکی انعقاد توسط فاضالب،

 تقریباً فرآیند راندمان 7 و 6 های pH در که شد
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 چشمگیر بسیار راندمان افت pH 8 از اما ،بوده ثابت

 همکاران، و زو توسط که تحقیقی دیگر در. )12( بود

 وسیله به ها رستوران روغنی های تصفیه فاضالب روی

 راندمان بهترین شد، انجام انعقاد الکتریکی فرآیند

 تفاوت اما بود، خنثی شرایطدر حدود  pH حذف

 فقط نشد، مشاهده مختلف های pHبین چندانی

در . )13( یافت راندمان کاهش باال به 10های  pHاز
 فاکتور یک جریان دانسیته الکتریکی انعقاد فرآیند
 2و  1نمودارهای در . باشد می فرآیند کارایی مهم بر

الکتریکی  انعقاد جریان بر راندمان فرآیند اثر دانسیته
طور که مشخص است  همان. نشان داده شده است

با افزایش جریان الکتریکی راندمان حذف کدورت 
 قانون طبق دلیل این که به. افزایش یافته است

تولید  میزان دانسیته جریان، افزایش با فارادی،
نتیجه  در و یابد می افزایش فلزی های هیدروکسیل

 ها اتفاق مولکول جذب برای فعال های محل افزایش

 افزایش با افزایش راندمان سبب امر این و فتدا می

حذف  نتیجه افزایش در ،شود می جریان دانسیته
در تحقیقی که . داشت خواهد دنبال به را کدورت
نشان انجام شد،  گلستانی و همکاران علیزادهتوسط 

با  پاالیشگاه پساب TSSکدورت و  کاهشداده شد که 
ه است خنثی رخ دادpH افزایش جریان الکتریکی در 

همکاران  و ناس ال که تحقیقی در همچنین .)15(
افزایش  الکترود، های حالت تمام در دادند، انجام

 سولفات حذف راندمان افزایش سبب جریان دانسیته

 مهم پارامترهای از دیگر یکی. )4( گردید از فاضالب

 بحث بیولوژیکی و فیزیکی های شیمیایی، واکنش در

و  3نمودارهای  .باشد می زمان واکنش یا ماند زمان
 راندمان واکنش، افزایش زمان با که دنده می نشان 4

متوسط کارایی  .یابد نمی محسوسی حذف افزایش
پس  ،)%85(دقیقه اول رخ داده است  20حذف در 

حذف  نتیجه گرفت که قسمت عمده توان می

داده و افزایش زمان دقیقه اول رخ  20کدورت در 
. کدورت نخواهد داشتسزایی در حذف  ماند تاثیر به
 ماند زمان اثر تحقیق خود همکاران در و عبدالوهاب

 دادند، قرار بررسی دقیقه مورد 120 تا را واکنش

 فنل حذف راندمان افزایش زمان، با داد نشان نتایج

 و تیر توسط که در تحقیقی .)14( یابد می افزایش
 حذف  راندمان اول دقیقه 6 در شد، انجام نهمکارا

 دقیقه 20 به زمان افزایش با .آمد دست به% 89

  .)12( رسید% 99  به کدورت حذف راندمان
  

  نتیجه گیری
وسیله انعقاد  این مطالعه با هدف کاهش کدورت به

الکتریکی در یک جریان پیوسته با الکترودهای آهن و 
باالترین میزان حذف . آلومینیوم انجام گرفت
آلومینیوم اده از الکترود کدورت از محلول با استف

ولت و  50، میزان ولتاژ 7برابر   pHدر ) 60/97%(
همچنین باالترین . دقیقه حاصل شد 30زمان ماند 

ا استفاده از الکترود میزان حذف کدورت از محلول ب
ولت  50، میزان ولتاژ 7برابر   pHدر ) %92/89(آهن 

 نتیجه توان می .دقیقه حاصل شد 30و زمان ماند 

 یک دتوان می الکتریکی انعقاد که فرآیند گرفت

  .موثر در کاهش کدورت باشد بسیار فرآیند
 

  تشکر و قدرانی
های  خانه تصفیه محترم مدیریت از مقاله نویسندگان

این  از مالی و معنوی حمایت خاطر تهران به 4و  3
 از همچنین و الزم امکانات نمودن فراهم و تحقیق

 ومیکروبیولوژیآزمایشگاه شیمی  محترم مسئول

 در خاطر همکاری به تهران، 4و 3های آب  خانه تصفیه

  .نمایند می قدردانی و تحقیق، تشکر انجام
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ABSTRACT 
 

Background & Objectives: Turbidity and colloidal factors are good shelters for growth and 
transmission of biological parameters as well as the factors affecting water usage from 
aesthetic point of view. Coagulating agents such as metal hydroxides are produced by the 
process of electrolysis. The coagulating agent combines with the pollutants to form large size 
flocs. This study aimed to investigate the efficiency of electrocoagulation-electrofloatation in 
removal of turbidity from aquatic environments. 
Methods: In a laboratory-scale fundamental-applicable study a plexiglass electrocoagulation 
reactor (24 ×17 ×18 cm) was made.  4 iron/aluminum plates (electrode) with a dimension of 
15 ×16 cm and thickness of 1mm were placed in parallel and 1.5 cm apart in the tank. A DC 
power supply with adjustable voltage (0-60 v) and amperage (0-6 amps) was used.  
Results: : The results showed that the highest turbidity removal from solution was obtained 
by aluminum electrode (97.60 %) at pH of 7, potential difference of 50 volts, and contact time 
of 30 minutes. The maximum rate of turbidity removal from aqueous solution by using iron 
electrodes (89.92%) was achieved at pH=7, potential difference of 50 volts, and contact time 
of 30 minutes. 
Conclusion: based on experiments' results, using electrocoagulation-electrofloatation has an 
appropriate efficiency in turbidity removal. It can also be concluded that the efficiency of Al 
electrode to remove turbidity from solution is higher than that of Fe electrode.  
Keywords: Electrocoagulation; Water; Turbidity; Electroflotation 
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