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چکیده
تصفیه فاضالب چه در بعد صنعتی و چه شهري به دلیل استفاده از تجهیزات گران قیمت و مسائل مربوط به بهره برداري ،مشكالت فراوانی
را به همراه دارد .تصفیه فاضالب صنایع دارویی ،گسترة وسیعی از روشهاي تصفیه فاضالبهایی است که نه تنها در ساختار ،بلكه در
دامنه ،به واسطه تنوع روشهاي تصفیه ،تنوع دستگاههاي تصفیه کننده ،تنوع فصول و حتی زمان تفاوت دارند .در این تحقیق ،ابتدا آنالیز
پساب شرکت سرم سازي بعد از تصفیه بیولوژیكی در طول یک سال مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به باال بودن میزان  CODدر برخی ماه
هاي سال ،کاهش  CODپساب شرکت سرم سازي بعد از تصفیه بیولوژیكی و در مرحله تصفیه تكمیلی با استفاده از منعقدکننده آهک بررسی
شد .مدلسازي و بهینهسازي فرآیند حذف  CODبا استفاده از طراحی آزمایش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .مقدار بهینه راندمان حذف
 CODدر مدت زمان  18/9دقیقه pH ،برابر  5/6و مقدار منعقد کننده  2گرم بر لیتر بدست آمد که ،در حدود  %51بود .در این تحقیق ،مدلسازي
انجام گرفته براي فرآیند انعقاد با استفاده از روش رویه پاسخ ،تطابق خوبی با دادههاي تجربی داشت.
کلید واژه :تصفیه ،پساب سرمسازي ،COD ،روش رویه پاسخ ،آهک ،منعقدکننده.
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مقدمه

جهت حذف ناخالصها معلق و مواد کلوئیدي موجود در

آب از فراوانترین ترکیبات زمین و ضروريترین عوامل

آب و فاضالب از روش انعقاد و لختهسازي استفاده میشود

فیزیولوژیكی موجودات زنده به حساب میآید فقدان آب

که الزمه آن ،افزودن ماده منعقدکننده میباشد که منجر به

سالم و دفع غیر بهداشتی فاضالب علت اصلی  85درصد

خنثی شدن بار ذرات کلوئیدي شده و در نتیجه این ذرات به

از بیماريها در کشورهاي در حال توسعه میباشد.

یكدیگر نزدیکتر شده و تشكیل ذرات درشتتري میدهند

دسترسی به آب سالم از حقوق اولیه انسانها میباشد ].[1

لختههاي بدست آمده که ذرات معلق و کلوئیدي را به همراه

امروزه با گسترش کارخانهها و مجتمعهاي صنعتی ،تولید

دارند ،به حد کافی درشت هستند و به راحتی ته نشین و

فاضالب حاصل از فعالیت آنها به امري اجتنابناپذیر تبدیل

صاف میشوند .فرایند انعقاد از جایگاه ویژهاي در صنعت

گردیده است .تخلیه فاضالب این واحدها به محیط زیست

تصفیه برخوردار است.

یا شبكه فاضالب شهري خسارات جبران ناپذیري را مانند

آهک نسبت به دیگر مواد آلكالی داراي مزایایی چون

آلودگی خاک و آبهاي زیرزمینی ،خوردگی تاسیسات

قیمت بسیار ارزان ،در دسترس بودن و نداشتن مواد شیمیایی

شبكه فاضالب و تاثیرات مخرب بر روي سیستم تصفیه

مختلف است .این عوامل به همراه توانایی آهک در حذف

بیولوژیكی فاضالب را بر جاي میگذارد .از این روي لزوم

فلزات سنگین و کنترل لجنها سبب گسترش مصرف آهک

تصفیه فاضالب این واحدها مطرح میگردد .فاضالب

خام و آهکهاي فرآوري شده نظیر آهک زنده و آهک

خروجی کارخانهها و مجتمعهاي تولیدي اغلب به فراخور

هیدراته در تصفیه فاضالبها شده است ].[5

زمینه فعالیت این واحدها ،آلوده به آالیندههاي متفاوتی از

هدف از این مطالعه موردي ،بررسی ویژگیها و تجزیه و

جمله نمکهاي معدنی ،چربی و روغن ،اسیدها و قلیاها ،آب

تحلیل فاضالب شرکت سرمسازي شهید قاضی تبریز و فرایند

گرم ،مواد پرتوزا ،مواد آلی ،رنگ ،مواد جامد معلق و مواد

تصفیه بیولوژیكی (تصفیه به روش لجن فعال) آن و ارائه راه

شیمیایی سمی میگردد .با توجه به نوع آالیندههاي موجود

حل اجرایی اصالح و تصفیه تكمیلی فاضالب به روش انعقاد

در فاضالب این واحدها ،روش تصفیه مطلوب انتخاب

و بررسی تاثیر پارامترهاي مختلف بر فرایند انعقاد و بهینه-

خواهد شد که از جمله روشهایی که میتوان درباره

سازي آنها به روش رویه پاسخ است.

فاضالبهاي صنعتی بكار برد ،انعقاد و لختهسازي ،ازن زنی،
چربیگیري ،هوادهی MBR ،UASB ،و  AOPمیباشند
] .[3-2در کشور ما صنایع داروسازي یكی از مهمترین
صنایع محسوب میشود و فاضالب صنعتی حاصل از آن از
آالیندههاي مهم زیست محیطی میباشد .ترکیبات دارویی
معموال ترکیبات نسبتا پایداري در مقابل تصفیه بیولوژیكی
هستند .میزان حذف این مواد در طول فرایند تصفیه بین  0تا
 100درصد متغیر است که به آالینده و روش حذف بستگی
دارد و اگر این مواد در طول فرایند تصفیه از بین نروند وارد
محیطهاي آبی و خاکی شده و تهدید جدي براي محیط
زیست به حساب میآیند ].[4

مواد و روشها
فاضالب شرکت سرمسازي ،شامل دو بخش فاضالب انسانی
و صنعتی میباشد که وارد واحد تصفیه خانه میشود.
فاضالب صنعتی پس از عبور از واحدهاي چربیگیري و
متعادلسازي به قسمت راکتور لجن فعال وارد میشوند و
سپس بعد از انجام تهنشینی ،مرحله کلرزنی انجام می-
شود COD .فاضالب صنعتی ورودي به واحد تصفیه خانه
 1000 mg/lبوده و  CODفاضالب انسانی ورودي به واحد
تصفیه خانه  400mg/lمیباشد .دبی فاضالب صنعتی ورودي
 170 m3/dو دبی فاضالب انسانی ورودي  30 m3/dمیباشد.
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شكل  1شماتیک بخشهاي مختلف تصفیه خانه را نشان می-

در محدوده  )4-8( pHبه بشر محتوي پساب افزوده شده و در

دهد.

زمانهاي  7/5الی  37/5دقیقه طبق طراحی آزمایش انجام

براي انج ام عملیات تصفیه تكمیلی 50 ،میلیلیتر پساب

شده ،در دماي محیط اختالط صورت گردید .بعد از اتمام

خروجی از راکتور بیولوژیكی با  CODاولیه  300 mg/lدر

زمان تهنشینی نمونهها بالفاصله مورد آنالیز قرار گرفتند ].[6

داخل بشر ریخته شد .دز مشخص آهک ( )3/0-25/25 g/lو

شكل :1شماتیک قسمتهاي مختلف تصفیه خانه

متغیرهاي مورد بررسی عبارتند از :مقدار دز منعقد کننده،

جدول  2لیست آزمایشها را در طراحی آزمایش بر پایه

 pHو زمان تماس .براي هر متغیر مطالعه شده سطح باال +1

طراحی  CCDنشان میدهد که با نرمافزار دیزاین اکسپرت

و سطح پایین  -1انتخاب شد که سطوح کدگذاري و

 13طراحی شده است.

مقادیر واقعی در جدول  1نشان داده شده است .به عالوه
جدول  -1سطوح و مقادیر واقعی متغیرهاي مستقل
محدوده و سطح

متوسط

پایین

دز منعقدکننده )(g/l

X1

2/5

1/75

1

مدت زمان تماس )(min

X2

30

22/5

15

pH

X3

7

6

5

متغیر مستقل

باال

عالمت

یافتهها و بحث

با توجه به سه فاکتور اصلی در نظر گرفته شده ،نرم افزار

نتایج آزمایشات شیمیایی حاصل از تصفیه بیولوژیكی

 20آزمایش طراحی کرده است که نتایج آزمایشگاهی

فاضالب سرمسازي در بازه سال  98مورد بررسی قرار

بدست آمده براي درصد حذف  CODبه عنوان پاسخ ،بر

گرفت .نتایج مربوط به آزمونها ،نشان داد در برخی ماهها

اساس طرح مرکب مرکزي در جدول  2نشان داده شده

نتایج مربوط به آزمون  CODباالتر از حد مجاز بودند (شكل

است.

.)2

معادله  1براي برازش دادهها مورد استفاده قرار گرفت ].[7

به منظور بهبود خصوصیات وکاهش بیشتر بار آلودگی
فاضالب خروجی از راکتور بیولوژیكی ،تاثیر انعقاد شیمیایی
بوسیله منعقدکننده شیمیایی آهک روي پساب سرمسازي به
عنوان سیستم تصفیه تكمیلی ( )post treatmentمورد
آزمایش قرار گرفت.
به فاضالب خروجی از سیستم مقادیر مختلف آهک اضافه
شد و تاثیر پارامترهاي دز منعقد کننده ،زمان و  pHدر میزان
کاهش  CODمورد بررسی قرار گرفت.

𝑛

𝑛

𝑎𝑖𝑖 𝑥𝑖2 +

𝑗𝑥 𝑖𝑥 𝑗𝑖𝑎
𝑖,𝑗 =1

𝑛

𝑎𝑖 𝑥𝑖 +
𝑖=1

𝑌 = 𝑎0 +
𝑖=1

ضرایب رگرسیون تخمینی براي مدل نهایی کاهش یافته و
همچنین اهمیت رگرسیونها در جدول  3آمده است.
باید توجه شود که مقادیر پایین شاخص  pو نسبتهاي باالي
 Fنشاندهنده اهمیت بیشتر یک عبارت بر متغیرهاي پاسخ
مورد مطالعه است.
مدلهاي کاهش یافته بعد از حذف عبارتهاي کماهمیت
بدست میآیند.
نتایج داللت بر آن داشت که ،ضریب تعیین ) (R2مدل براي
پاسخ درصد حذف  0/95بود .مقادیر باالي R2بدست آمده،
مناسب بودن مدل پیشنهادي را تایید کرد.
عالوه بر این باال بودن مقادیر  Fبراي مدل پیشنهادي ،مناسب
بودن مدل را تایید کرد (جدول .)3

شكل  :2نتایج آزمون  CODفاضالب صنعتی خروجی از واحد تصفیه
بیولوژیكی

جدول  -2آزمایشهاي طراحی شده از روش طرح مرکب مرکزي براي حذف  CODبا منعقد کننده شیمیایی و نتایج آزمایشگاهی و پیش بینی شده
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درصد حذف COD

شماره آزمایش

دز منعقد کننده
)(g/l

زمان

)(min

pH

آزمایشگاهی

پیشبینی شده

1

1

15

5

41

42/27

2

2/5

15

5

48

49/27

3

1

30

5

33

34/27

4

2/5

30

5

41

42/27

5

1

15

7

42

43/5

6

2/5

15

7

40

41/5

7

1

30

7

42

43/52

8

2/5

30

7

41

42/5

9

0/25

22/5

7

34

32/6

10

3/25

22/5

6

40

38/6

11

1/75

7/5

6

45

43/6

12

1/75

37/5

6

38

36/4

13

1/75

22/5

6

44

42/85

14

1/75

22/5

8

46

44/35

15

1/75

22/5

6

51

50/26

16

1/75

22/5

6

50

50/26

17

1/75

22/5

6

51

50/26

18

1/75

22/5

6

51

50/26

19

1/75

22/5

6

51/4

50/26

20

1/75

22/5

6

50

50/26

جدول  -3احتمال اهمیت (شاخص  ،Pنسبت  ،)Fضرایب رگرسیون R2 ،و  R2تعدیل شده براي مدل کاهش یافته نهایی حذف  CODتوسط منعقد
کننده شیمیایی
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درصد حذف

(Y) COD
ضریب رگرسیونY

پارامترها

اصلی

درجه دوم

برهمكنش

رگرسیون

متغیرها

نسبتF

شاخصP

a0

-46/78

X1

11/79

0/0064

a1

41/81

X2

16/04

0/0025

a2

0/1216

X3

0/7367

0/4108

a3

19/61

X11

110/63

<0/0001

a11

-6/52

X22

53/15

<0/0001

a22

- 0/045

X33

22/85

0/0007

a33

-1/66

X12

0/1637

0/6943

a12

0/044

X13

13/26

0/0045

a13

-3

X23

10/48

0/0089

a23

0/267

21/40

<0/0001

R2

0/9506

Adjusted R2

0/9062

همانطور که در جدول 2نیز مشخص است ،درصد حذف

درصد حذف با افزایش هر کدام از متغیرهاي مستقل اشاره

از 33تا  51/4تغییر میکند .جدول  3نشان میدهد که عبارت-

شده افزایش مییابد و برعكس .نتایج عكس براي اثرات

هاي خطی و درجه دوم تمام متغیرهاي مستقل به غیر از  pHو

متغیرهاي مستقل در سطوح باالیی براي درصد حذف COD

برهمکنش پارامترها به غیر از دز منعقد کننده و زمان اثر

بدست آمد.

معناداري ( )p0/05بر درصد حذف دارند.

همانطور که از جدول 3مشخص است پارامترهاي درجه دوم

نتایج این جدول همچنین نشان میدهد که زمان ،به دلیل باال

داراي ضرایب رگرسیون منفی هستند .از طرفی اثر برهمکنش

بودن مقدار  ،Fاهمیت و اثر بیشتري را بر درصد حذف،

بین دز منعقدکننده و  pHو برهمکنش بین زمان و  ،pHاثرات

نسبت به پارامترهاي دز منعقد کننده و  pHدارد .همچنین

معناداري بر روي درصد حذف  CODدارد.

نتایج بدست آمده براي ضرایب رگرسیون نشان میدهد که

اشكال  3و  4اثر برهمکنش پارامترها را بر درصد حذف نشان

پارامترهاي اصلی اثر مثبت بر درصد حذف دارند .این امر

میدهند .اثر این برهمکنش در شكل به صورت نمودار

بدان معناست که در مقادیر پایین دز منعقدکننده ،زمان و pH

کانتور دو بعدي و سطح پاسخ سه بعدي نشان داده شده است.
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همانطور که از این شكل مشخص است در مقدار ثابت ،pH
با افزایش دز منعقدکننده ،درصد حذف در مقادیر پایین دز
منعقدکننده افزایش مییابد و در مقادیر باالي دز منعقدکننده،
کاهش مییابد.
همچنین از شكل مشخص است که در pHثابت ،با افزایش
زمان انعقاد ،درصد حذف افزایش مییابد و سپس ،کاهش
مییابد .در واقع به روشنی از اشكال  3و  4مشخص است که
حداکثر مقدار درصد حذف در مقادیر میانی  pHدز منعقد
کننده و زمان بدست میآید که با مقادیر نتایج آزمایشگاهی
جدول  2در تطابق است.
حضور انحنا در اشكال 3و  4تایید میکند که تغییر مقدار

شكل :3نمودار کانتور دو بعدي و سطح پاسخ سه بعدي تغییرات میزان

درصد حذف  CODبه صورت یک تابع غیرخطی وابسته به

درصد حذف با دز منعقد کننده و pH

دز منعقدکننده pH ،و زمان است.

شكل  :4نمودار کانتور دو بعدي و سطح پاسخ سه بعدي تغییرات میزان
درصد حذف با  pHو زمان
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زمانی مقدار پارامترها میتواند بهینه شود که درصد حذف،

با مقایسه مقدار  CODآزمایشگاهی و تئوري ،مقادیر  R2و

حداکثر گردد .بهینهسازي عددي براي یافتن سطوح بهینه

 Adj-R2برابر 0/9506و  0/9062بدست آمدند .این بدان

دقیق متغیرهاي مورد مطالعه ،استفاده شد.

معنی است که  95/06 %از تغییرات در مقدار  CODتوسط

شرایط بهینه درصد حذف به صورت مقابل بدست آمدg/l :

مدل ارائه شده توضیح داده شده و تنها  4/94 %از تغییرات با

 1/979دز منعقدکننده و  18/897دقیقه براي زمان و  pHبرابر

مدل قابل توضیح نیست.

 .5/6بیشترین درصد حذف پیشبینی شده توسط مدل در

نتایج نشان دادند که حداکثر مقدار درصد حذف در مقادیر

این شرایط  50/84درصد بود.

میانی  ، pHدز منعقد کننده و زمان بدست میآید که با

شرایط بهینه با استفاده از تست آزمایشگاهی ( )51 ±0/5تایید

مقادیر نتایج آزمایشگاهی در تطابق است.

شد و در تطابق خوبی با نتایج پیشبینی شده بود که بر این

حالت بهینه پیشنهادي براي پارامترهاي عملیاتی تصفیه پساب

امر داللت داشت که مدل بدست آمده از روش  RSMبه

توسط مدل ،استفاده از  1/979 g/lدز منعقدکننده در pH

خوبی رابطه بین فاکتورها و پاسخ را در درصد حذف COD

برابر  5/6و در  18/897دقیقه بدست آمد .تحت چنین

توسط منعقدکنندهها را در عملیات تصفیه تكمیلی توصیف

شرایطی مدل پیش بینی نمود که درصد حذف  CODباید

میکند.

برابر  50/84درصد باشد.
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