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 چکیده 

تجزیه  با گذشت زمان وهدف در این پروژه ثابت نگه داشتن جریان گذرنده از دستگاه الکترولیز آب است. 

آمدن  بیشتر می شود و این یعنی زیاد شدن مقاومت آب و در نتیجه پایینآب به مرور ناخالصی آب 

ما بتوانیم جریان مستقیم ثابتی به آب اعمال کنیم می توانیم دبی گازخروجی  جریان گذرنده از آب ،اگر

 از الکترولیز را محاسبه کنیم .

 .جریان می پردازیم ثابت نگه داشتنبه همین منظور با استفاده از میکرو کنترلر ای وی آر به 

 ،ل اول توضیحی درباره ی الکترولیز در مقدمه به لزوم استفاده از الکترولیز پرداخته شده است . فص

 و توضیحاتی در موردتاریخچه ی الکترولیز و کاربرد های آن داده است . فصل دوم نمایش فلوچارت 

سوم به شناسایی اجزای  فصلحوه ی فیدبک گیری که در مشخص هست گفته شده است . کنترلر و ن

به نتیجه گیری و  . در فصل چهارم به نحوه ی پیاده سازی مدار میپردازیم. ودر آخرمدار می پردازد

 ه میپردازیم .مقایسه داده های پروژ
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 مقدمه  

بر با اکه برن جمعیت جهااز قل یک ششم احد0220ل سادر شت اجهانی بهدن مازساارش گزس ساابر 

نفر که ن میلیو 0/0اسهال هرسالهند .ارسترسی نددشامیدنی سالم آب آبه ، نفر می باشدرد میلیا 7/7

آب منابع آوردن ست دبه وزه مر.امی کشاند گ مرم به کارا هستند ل یر پنج سای زنها بچههاآغلب ا

ل حادریک چالش جهانی ی آب گی هادلوآیگر ری زا و دمل بیمااکم هزینه عوو موثر ف حذو کافی 

ری در بیماد یجاابه در گانیسم هایی که قاوارتخریب میکراز ست رت ایی عبازداگند .ستاشد ر

توجه به ا لذ، ستن اکنندگاف تأمین سالمت مصرظ لحاآب از ترین مرحله تصفیه مهم هستند ننساا

و میر جهانی گ و به کاهش مرآب یی زداگند. ستاهمیت احائز ر یی بسیازدایند گندآفرم نجاا هنحو

در لین تاکید اوگذشته در ده است. بواه تیفویید همرو با وقبیل ك از خطرنای هاری بیمادن کرود محد

ل سیله کنتروبه آب منتقله توسط ی هاری بیماد یجای از اپیش گیر، شامیدنیآ آبیی زدابحث گند

ای ها برروش ترین رایجست ده ابوم کلی فروه رگی ها  یجمله باکتراز شاخص ی های باکترر حضو

، بنفشوراشعه مااها هم شامل زداسایر گند.ستاکسید کلر و دی امین آکلر، کلرده از ستفاآب ایی زداگند

نند اشامیدنی می توآب آتصفیه در یج ی راها اگرچه روش می باشنده نقرو ید م، بره، هک کلرینه شدآ

خیر بین اهه دطی چند ه شدم نجات اما تحقیقا، انمایندل نترکرا بی ومل میکراعوی به نحو مؤثر

ی ارتباط نشان می دهد. برخی روش های فیزیکی یزداگندجانبی ت تشکیل محصوالآب و یی زداگند

یی زداگند اگرچه بسیاری از معیارهای یکغشاها امواج مافوق صوت وتصفیه،مانند اشعه ماوراء بنفش،

یا ده یع گسترزسیستم هایی با شبکه توای بررا کافی ه نند باقی مانداتوما نمی ، امی باشندب را دارا خو

، کسید کلر، دی امینآشامل کلر،شیمیایی جایگزین ی هازداهم کنند . گنداماند طوالنی فری هان ماز

مواد سمی تولید و قیمت باال ، یی کمراکابه دلیل   نیزپتاسیم ت پرمنگنام و کسید تیتانیوم، دی ابر

و یی فیزیکی زداگندری زا، بیمای گانیسم هاوارمیکرف حذی هاروش ترین اول ست متدامحدود شده 

اج موارت، احران، یونیزی پرتوها، بنفشافری پرتوها، توسط صافی غشاییزی سااجدآب، شیمیایی 

آب از یی شیمیایی زداگندی هاروش نی می باشد ت آن و ازن زترکیباو کلر ده از ستفات، اصوافر



 ت
 

ی یی نظیر ترزداگنداز جانبی ناشی ی هاآورده تولید فرع، نامطبوی بوه و مزد یجاانظیر یت هایی ودمحد

ص لی خااد آبا موزدا کنش عامل گندواحاصل اد ند موردارها برخو  مینآکلرن زا و سرطای هان هالومتا

 یاججهت ش در لیل تالدبه همین باشند ن آوریان زنسااسالمتی ای نند برامی توده و بود در آب موجو

گرفته ار کز تحقیقاتی قراتوجه مررد مو باشندی جانبی کم ترات ثردارای اکه ، جدیدتری هاروش گزینی 

ی جنبه هادر لیز ولکترد روش ابررست کااشته دی دایازخیر توسعه ی اهال هایی که طی ساروش ست ا

شیمیایی ولکترا روشها به رچ قاو ها ی باکترن شدل ست. کشتن یا غیرفعاده امحیط بوزی مختلف بهسا

بی ومیکر ملابر عوروش ین اچگونگی تأثیر ص خصودر است  هسیدت رثبااحاضر به خوبی به ل حادر 

گ مرو کسیدکنندگی ابه تأثیر ان مل می تواین عواجمله از ست. ه امختلفی معرفی شدی هام مکانیز

غیرقابل ن شداوا تر، شیمیاییولکتراکنش ه در واکسیدکننداد امون تولید شداز بی ناشی ومیکرل سلو

حیاتی به ی هال شیمیایی سلوولکترن اسیواکسیدانیز و لکتریکی ان امیدل عمااسلولی با ء برگشت غشا

یی به زدایند گندآفرد در نموره شاالکتریکی ان امیدن در شدوارد ا یلکتریسیته ن اجهه با جریااموم هنگا

، شامیدنیآب آیی زداگندن در طمینااقابلیت ، ضرجانبی می هاآورده تولید فرب از جتنا، الیزولکترروش ا

شیمیایی ولکترروش ابه آب یی زداگندی یااجمله مزاز صنایع زی در خنک ساو آب ستخرها آب ا

از مختلفی  ی هاه کسیدکننداباعث تولید ل محلون کسیژر الیز حضوولکترایند آفردر گردد میب محسو

کسید کلر آزاد و دی اید باعث تولید کلر اکلری هان ویدر حضور  OH و و ازن کسید اپرروژن جمله هید

حین در ها وب میکرای بره هایی غالباً عامل کشنده  کسیدکننداچنین گردد ها می ودلکترامحل در 

ست که با اکلر ن و کسیژ، انددر آصلی ل اند. محصودمی گرب لکتریسیته مستقیم محسون اجریاد بررکا

ن ست که با قلیایی شدروژن اکاتد هیددر صلی ل است .محصواه اند همرآیکی دنزن آب در شدی سیدا

روی ست اه اکسید منیزیم همرروهیدو کلسیم ت کربنا ت سوبارتولید  ویکی کاتد دنزآب در 

می م نجاایر رت زحیا به صون اسیواکسیداید به ترتیب عمل اکلرن یور حضودر کاتد و ند ی آهاودلکترا

ین اخت .نتایج دالیز پرولکترروش امختلف با ی های باکتربه مطالعه حذف 0222ل سادر فت اکر ردپذی

آب یی زداگنددر گزین مناسب ی جاروش یک ، لیزولکترروش ایی به زداکه گندن داد هش نشاوپژ
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باشد  میزا ینووژئرس آمونادوپسوو شرشیا کلی س، ائوس اورستافیلوکوکو، ابر علیه لژیونالزی خنک سا

گانیسم وارین میکراند. دمی گرب شامیدنی محسوآب آگی دلوآشاخص ان کلی فرمی به عنوی های باکتر

ل جهت کنتروزه مرانتیجه .در ست ه اشناخته شدآب کیفیت در یک شاخص مناسب ان ها به عنو

 نمایندشاخص کلی فرمی می ی های به پایش باکترام قدانیز ی آب تصفیه خانه هادر بی وکیفیت میکر

ی سی هارطبق بردد.  گی باکتریایی معین می گردلور آباف حذدر حد تصفیه وایی رآکاس سااین ابر و 

به و ست اگرفته ار هش قروپژرد بسته مون لیز با جریاولکترایند آفردر ها م کلی فرف حذه، شدم نجاا

نی احیود کو، نسانیب افاضال)الیندآمنابع مختلف م از کلی فری های باکترف مینه حذدر زسد رنظر می 

ین ان یاست .بنابر ه انشدم نجااهشی وپیوسته پژن لیز با جریاولکترایند آتوسط فر(  شرشیاکلیاکلنی و

بررسی استفاده از فرآیند الکترولیز با جریان ثابت در حذف کلی فرم های مدفوعی از   فهش با هدوپژ

 .تآب آلوده انجام شده اس
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 ؟ الکترولیز چیست  1-1

لکترولیز، فرایند تجزیه یک محلول یا یک ترکیب مذاب با عبور دادن جریان الکتریکی از میان آن است. ا 

ود که یک محلول تنها وقتی هادی الکتریسیته خواهد ب  باید هادی جریان الکتریسیته باشد و این محلول 

تجزیه کرد  الکترولیز مایع یا ژلی که حاوی یون است و می توان آن را با فرایند.  حاوی یون باشد

یا الکترولیت مذاب تحت الکترولیز قرار می گیرد، یون  الکترولیت الکترولیت نامیده می شود. وقتی محلول

ها یا اتم ها یا گروه هایی از اتم ها جدا می شوند. به این ترتیب عناصری که در ترکیبات یونی حاضرند را 

ولیز در یک سلول الکترولیتی انجام می شود. در پیل، الکتر می توان به وسیله الکترولیز جدا کرد.

است. هر یک از الکترودها به دو  الکترودها الکترولیت محلول یا مذاب در تماس با دو هادی جامد به نام

قطب مخالف یک باتری متصل می شوند. الکترودی که به قطب مثبت متصل می شود آند نامیده می شود 

نفی متصل می شود کاتد گفته می شود. در طول الکترولیز، یون های با بار و به الکترودی که به قطب م

الکتریکی مثبت به سمت کاتد حرکت می کنند، و در آن جا الکترون می گیرند. یون های با بار منفی به 

اگر محصول تجزیه محلول   سوی آند حرکت می کنند و در آن جا الکترون هایشان را تحویل می دهند.

یک فلز باشد، این فلز یا به صورت یک پوشش روی یک الکترود قرار می گیرد و یا به صورت  الکترولیت

یک محصول پاالیش و خالص شده رسوب می کند. به این ترتیب با استفاده از الکترولیز می توان جرم 

یک  د.به کرمشخصی از فلز یا غیر فلز ایجاد کرد. مقدار برق مورد نیاز برای تولید را نیز می توان محاس

مثال ساده از الکترولیز، تجزیه محلول کلرید هیدروژن و آب است که در آن گاز هیدروژن به یک الکترود 

قلع  الکترولیز برای پاالیش و خالص سازی طال، نقره، مس و و گاز کلر به الکترود دیگر واگذار می شود.

آلومینیوم، سدیم، منیزیم و سایر فلزات از همچنین برای به دست آوردن مورد استفاده قرار می گیرد. 

زی با نیز استفاده از الکترولیز برای روکش کردن یک شیء فل آبکاری سنگ معدن خود نیز به کار می رود.

استفاده از الکترولیز برای روکش کردن یک شیء فلزی با  آندایزینگ.  استیک الیه نازك از فلزی دیگر 

اظت در مقابل خوردگی و سایش است. الکترولیز همچنین برای تولید یک الیه نازك از اکسید برای حف

عمده ای از  بخش اکسیژن، هیدروژن، کلر، سود سوزآور و دیگر مواد مورد استفاده قرار می گیرد.
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تحقیقات اولیه در الکترولیز به وسیله یک فیزیکدان و شیمیدان انگلیسی به نام مایکل فارادی، انجام شده 

 الکترولیز فارادی می گوید:انین است. قو

مقدار تغییر شیمیایی ای که در طول الکترولیز در یک محلول صورت می گیرد متناسب است با  -7

 مقدار جریانی که از میان محلول عبور می کند.

آن )وزن اتمی آن تقسیم بر  مقدار ماده ای که رسوب می کند متناسب است با وزن معادل  -0

 آن(.ظرفیت 

 الکترولیز تاریخچه  1-2

های مربوط به حوزه الکتروشیمی را سر هامفری دیوی اجرا نمود. او با گذراندن جریان اولین فعالیت

های شیمیایی انجام دهد و شش عنصر جدید را های آبکی، توانست واکنشالکتریکی از میان محلول

ای کمّی در این حوزه هاز این طریق کشف کرد. بعدها شاگرد وی، به نام مایکل فارادی به فعالیت

 .پرداخت و توانست بین مقدار بار الکتریکی و مقدار ماده ارتباط پیدا کند

 ویلیام نیکولسون و یوهان ریتر، آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه کردند - 7222

 سر هامفری دیوی پتاسیم پرمنگنات را کشف کرد - 7221

انگلیسی مایکل فارادی مطرح کرد. او مشاهده کرد کافت را دانشمند فیزیکدان و شیمیدان روش برق

که هنگام عبور جریان برق از درون محلول یک ترکیب شیمیایی فلز دار یک واکنش شیمیایی در آن 

انجامید .در آن  ها توسط جوزف تامسونپیوندد. اجرای این آزمایش بعدها به کشف الکترونبه وقوع می

  نشده بود. زمان رابطه میان اتم و الکترون کشف

 کاربرد های الکترولیز 1-3 

اکسید و  الکترولیز  کاربردی از علم شیمی فیزیک است که مبنای آن ، اکسیداسیون و احیا و پتانسیلهای

کاربردها  احیای عناصر شیمیایی است و در آزمایشگاه و صنعت کاربردهای فراوانی دارد. با برخی از این

  .شویمآشنا می
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 : جریان الکتریکیاندازه گیری 

گذرد. برای این الکترولیز ، روش مناسبی برای اندازه گیری باری است که از بخش معینی از مدار می

منظور ، باید یک ظرف الکترولیتی را به این جزء مدارمتصل کرد ) مانند بدست آوردن نقره ( و جرم ماده 

ارز الکتروشیمیایی آن ، مقدار باری سوب بر همرسوب کرده بر الکترودها را اندازه گرفت. از تقسیم جرم ر

برای تعیین جریان الکتریکی در مدار ، کافی است که .آیدکه از این قسمت مدار گذشته است، بدست می

جرم رسوب کرده روی الکترودها در زمانی را که طول کشیده است، اندازه بگیریم. اگر در این مدت زمان ، 

ارزالکتروشیمیایی بر طبق قوانین الکترولیز بت جرم رسوب به زمان و همجریان تغییر نکرده باشد، نس

  .دهدفارادی جریان مدار را بدست می

: هامدرج کردن آمپرسنج  

ها ) گالوانومترها ( با هر توان آمپرسنجارزهای شیمیایی میبا استفاده از مقادیر اندازه گیری شده برای هم

باالیی مدرج کرد. برای این منظور کافی است ظرف الکترولیت و آمپرسنج را مبنای ساختمانی را با دقت 

بطور متوالی به هم بسته و جریان ثابتی را درمدت زمان معین از آنها بگذرانیم ) ثابت بودن جریان را 

توان از ثابت بودن عقربه به آمپرسنج کنترل کرد ( و سپس بوسیله وزن کردن ، جرم جسم رسوب می

توانیم مقدار الکتریسیته ای را ارز الکتروشیمیایی ماده مربوط را بدانیم، میمعین نماییم. اگر هم کرده را

،  (t) که از مدار گذشته است، بر حسب کولن معین نماییم و از تقسیم مقدار بار بر زمان دایر بودن جریان

درج کردن آمپرسنج های طبیعی است که این روش در عمل برای م .آیدجریان بر حسب آمپر بدست می

رود. اگر یک چنین آمپرسنج را بدقت مدرج کرده باشیم، با اتصال این آمپرسنج به هر استاندارد بکار می

توانیم با آمپرسنج استاندارد ، آن را مدرج نماییم. با این روش ، دقت سیستم آمپرسنجی بطور متوالی می

  .کنندها را نیز تست میآمپرسنج

 تی بدست آوردن فلزات خالصروش الکترولی

مس ، مثال گویایی از این خالص سازی یا تصفیه الکترولیتی است. سنگ معدن مس ، حاوی ترکیبی از 

. مسی را که مستقیما از سنگ و غیره است هایی از فلزات بیگانهمس با گوگرد ، اکسیدها و نیز ناخالصی
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عنوان آند در محلول ریزی و بههایی قالبیغههایی است، به شکل تمعدن بدست آمده و دارای ناخالصی

توان در الکترودهای الکترولیت میولت  2.05 تا 2.0 مناسببا انتخاب ولتاژ  .دهندسولفات مس قرار می

روند ) های بیگانه یا به داخل محلول میکند. ناخالصیاطمینان یافت که فقط فلز مس در کاتد رسوب می

  . گرددگیرند و فلز خالص مس در کاتد ایجاد میکف قرار می بدون رسوب در کاتد ( یا در

 آبکاری الکتریکی

توان با الیه ای از فلزات دیگر پوشانید ) الیه نشانی (. این فرایند به با استفاده از الکترولیز ، فلزی را می

آبکاری الکتریکی معروف است. از نظر فنی ، مهمترین کاربرد آبکاری با فلزات خاصیت اکسایش ضعیف 

برای محافظت فلزات از خوردگی در آبکاری نقره و طال ، همینطوراست ) بخصوص ، آبکاری نیکل و کرم(. 

کنند و زدایی میبرای بدست آوردن پوشش الزم ، جسم را بطور مکانیکی ، کامال تمیز و چربی .هوا است

دهند که جسم باید با آن آبکاری عنوان کاتد در محلول الکترولیتی حاوی نمک فلزی قرار میآن را به

عنوان آند بکار گرفته شود و جسم بین آن بهتر است دو تیغه بهتر باشد، شود. برای اینکه آبکاری یکنواخت

  .دو قرار گیرد

سازی الکتریکیشکل  

باشد. با استفاده از الکترولیز نه سازی الکتریکی ، نمونه ای از کاربردهای ویژه الکترولیز در صنعت میقالب

های فلزی برجسته ای از آنها تهیه نمونهتوان توان اشیا را با الیه ای از فلزات پوشش داد، بلکه میفقط می

فیزیکدان و مهندس برق "7 یاکوبی"،  7202ها و غیره(. این فرایند را در سالهای ها ، مدالکرد )مثل سکه

برای ساختن یک نمونه برجسته از یک شیء  . سازی الکتریکی نام نهادروسی تکامل بخشید و آن را شکل

شود. این قالب با پوشش خود بوسیله گرافیت ، ی مثل موم ساخته میابتدا قالب شیء با ماده پالستیک

شود. در خالل عنوان کاتد در محلول الکترولیت کار گذاشته میشود و سپس بهرسانای الکتریسیته می

سازی الکتریکی ، کاربرد مهمی در قالب . نشیندالکترولیز ، الیه ای از فلز با ضخامت مورد نظر بر قالب می

شود. سپس ، یعنی چاپ الکتریکی دارد. در این فرایند ، یک متن از پیش نوشته معمولی تهیه میچاپ 

                                                           
1 B.S.Yakobi 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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       adc_avg=adc_avg/30; 

       v_mid=adc_avg*0.0025; 

       v=v_mid/3; 

       v=v/96485; 

       v=v*22.4; 

 

       if(v_mid<v_zero) 

       { 

        if(pwm>0) pwm=pwm-1; 

        OCR1A=pwm; 

        } 

        if(v_mid>v_zero) 

        { 

         if(pwm<255) pwm=pwm+1; 

         OCR1A=pwm; 

         } 

         lcd_clear(); 

         lcd_gotoxy(0,0); 

         sprintf(lcd_buf,"V:%4.2f Lit ",v); 

         lcd_puts(lcd_buf); 

         lcd_gotoxy(0,1); 

         sprintf(lcd_buf,"PWM  :%d  ",pwm); 

         lcd_puts(lcd_buf); 

      } 

 : نتیجه گیری

در این پروژه هدف کنترل دبی گاز خروجی از الکترولیز آب است برای این کار نیاز به کنترل جریان 

عبوری از دستگاه الکترولیز داشتیم برای همین منظور باید میزان جریان عبوری را اندازه گیری می 
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این محدوده کردیم .دراینجا می توانستیم از یک سنسور جریان استفاده کنیم که سنسور جریان در 

قیمت باالیی داشت و تصمیم گرفتیم که با استفاده از میکرو جریان را اندازه گیری کنیم و آن را کنترل 

در میکرو میزان جریان الکترولیز را  pwm کنیم که توانستیم جریان را اندازه گیری کنیم و با قسمت

ان می کرد که با توجه به پایین خروجی در یک محدوده ای نوس pwm ثابت نگه داریم که البته میزان

بودن دقت تجهیزات می توان از آن چشم پوشی کرد مشاهده کردیم که بعد یک مدت کوتاه میزان 

 .اکسیژن و هیدروژن آزاد شده با سرعت ثابتی انجام شد
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