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لیال امیرخانی
گروه مهندسی شیمی ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهر ،ایران
چکیده
صنایع لبنی یﻜی از صنایع مﺼرفکننده عمده آب و ﺑالﻄبع تولیدکننده فاﺿالب هﺴﺘند که ﺑه دلیل حضور ترکیبات آلی آروماتیﻜی در فاﺿالب
چنین صنایعی ،در صورتی که ﺑدون تﺼفیه وارد محیطزیﺴت شوند ،اکوسیﺴﺘم آﺑی را ﺑه طور نامﻄلوﺑی تحت تأثیر قرار میدهند .ﺑناﺑراین تﺼفیه
و اسﺘفاده مﺠدد از پﺴاب تولیدی اینگونه صنایع یﻜی از اولویتهای زیﺴت محیﻄی است .در تحقیق حاﺿر ،نقش ازن ﺑه عنوان یک عامل
اکﺴیدکننده قوی در جهت تخریب ترکیبات آلی موجود در پﺴاب صنایع لبنی مورد ارزیاﺑی قرار گرفت .آزمایشها در یک سیﺴﺘم ناپیوسﺘه ﺑا
در نظر گرفﺘن نقش سه مﺘغیر کلیدی در فرآیند ازناسیون (دوز ازن pH ،اولیه و مدت زمان) دنبال شدند .جهت کاهش وقت و هزینهها و نیز یافﺘن
آثار اصلی و مﺘقاﺑل مﺘغیرهای تأثیرگذار ﺑر میزان کاهش  CODاز طراحی آزمایش ﺑه روش سﻄح پاسخ ( )RSMﺑهره ﺑرده شد .نﺘایج نشان داد
که حداکثر میزان کاهش  CODدر شرایط ﺑهینه ﺑراﺑر  % 99/59ﺑود و مشخص شد که مﻜانﺴیم غالب در تخریب ترکیبات آلی موجود در پﺴاب
لبنی از طریق حمله مﺴﺘقیم مولﻜولهای ازن در محیطهای اسیدی میﺑاشد.
کلیدواژه :ازناسیون ،پﺴاب لبنی ،طراحی آزمایش.
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مقدمه

آروماتیﻜی در مقاﺑل روشهای حذف مﺘداول ،مقاوم ﺑوده و

رشد جمعیت ،ﺑهبود سﻄح زندگی ،صنعﺘی شدن و مﺼرف

از قاﺑلیت تﺠزیهپذیری زیﺴﺘی کمی ﺑرخوردار میﺑاشند .در

ﺑیرویه آب ،منﺠر ﺑـه افزایش تولید فاﺿالبهای انﺴانی و

صورتی که چنین فاﺿالبهای ﺑدون تﺼفیه وارد محیط-

صنعﺘی شده است که ﺑاعﺚ آلودگی محیطزیﺴت میگردد.

زیﺴت شوند ،اکوسیﺴﺘم آﺑی را ﺑه طور نامﻄلوﺑی تحت تأثیر

ﺑناﺑراین جمعآوری و تﺼفیه اینگونه فاﺿالبها ﺿرورتی

قرار میدهند .ﺑناﺑراین تﺼفیه و اسﺘفاده مﺠدد از پﺴاب

اجﺘناب ناپذیر است .ﺑر اساس اصل پنﺠاهم قانون اساسی

تولیدی اینگونه صنایع یﻜی از اولویتهای زیﺴت محیﻄی

جمهوری اسالمی ایران "حفاﻇت از محیط زیﺴت که نﺴل

است [.]9-6

امروز و نﺴلهای ﺑعد ﺑاید از حیات اجﺘماعی رو ﺑه رشدی

مهمترین اهداف از احداث سامانههای تﺼفیه فاﺿالب ،شامل

ﺑرخوردار ﺑاشند ،وﻇیفه عمومی تلقی میگردد و از این رو

حفظ ﺑهداشت همگانی ،حفاﻇت محیطزیﺴت و جلوگیری

هرگونه فعالیتهای اقﺘﺼادی و غیره که ﺑا آلودگی محیط

از آلودگی مناﺑع آب و اسﺘفاده مﺠدد از فاﺿالب تﺼفیه شده

زیﺴت و تخریب غیرقاﺑل جبران آن مالزمه پیدا میکند

در کشاورزی و صنعت میﺑاشد .از سوی دیگر ،ﺑه دلیل امﻜان

ممنوع است".

گﺴﺘرش ﺑیماریهای مﺘعدد ناشی از آلودگی آب ،ایﺠاب

تولید فاﺿالبهای صنعﺘی ﺑا ترکیبات مﺘنوع شناخﺘه و

میکند تا ﺑه منظور حفظ سالمت جوامع و پیشگیری از ﺑروز

ناشناخﺘه یﻜی از چالشهای ﺑزرگ زیﺴت محیﻄی جوامع

اخﺘالل در چرخه آب ،فاﺿالبها ﺑه نحو مناسب جمع

ﺑشری است که سالمت جامعه را تهدید میکند .لذا شناخت

آوری ،تﺼفیه و ﺑه چرخه طبیعی آب ﺑازگردانده شوند [.]7

دقیق آالیندههای صنایع مخﺘلﻒ و فرآیندهای تﺼفیه و اصول

در چند دهه اخیر ،فرآیندهای اکﺴیداسیون پیشرفﺘه توانﺴﺘهاند

ﺑهره ﺑرداری از آنها امری مهم و شایان توجه است .از طرفی،

خود را ﺑه عنوان فرآیندی نوﻇهور در تﺼفیه آب و فاﺿالب

روند رو ﺑه افزایش مﺼرف آب در جوامع ﺑشری و کم آﺑی

مﻄرح کنند .فرآیندهای مبﺘنی ﺑر ازن ( )O3از جمله

پهنه وسیعی از خشﻜیهای کره زمین سبب شده است تا

فرآیندهای اکﺴیداسیون پیشرفﺘه هﺴﺘند که از دیرﺑاز مورد

موﺿوع حفاﻇت از آب از یک دانش تخﺼﺼی محﺾ ،فراتر

اسﺘفاده قرار گرفﺘهاند .طبیعت الﻜﺘروفیلی قوی ازن آن را قادر

رفﺘه و گﺴﺘره مرزهای حقوقی ،سیاسی ،اجﺘماعی و اقﺘﺼادی

میسازد که ﺑا انواع گوناگون مواد آلی و گروههای معدنی

را در نوردد و ﺑه یﻜی از چالشهای مهم فرا روی ﺑشر در قرن

واکنش دهد .اکثر واکنشهای ازن ﺑر اساس اکﺴیداسیون

ﺑیﺴت و یﻜم تبدیل شود [ .]8کشور ما جزء مناطق کم آب

پیوندهای دوگانه کرﺑن-کرﺑن که ﺑه عنوان یک نوکلئوفیل

دنیاست و میزان ﺑارندگی ساالنه ،حدود یک چهارم معیار

عمل میکنند یا گروههایی که دارای الﻜﺘرونهای اﺿافی

جهانی ( 574میلیمﺘر در سال) است .از این رو ﺑروز کم آﺑی

هﺴﺘند میﺑاشد .خاصیت دو قﻄبی مولﻜول ازن موجب

و خشک سالی شدیداً مشهود است .ﺑناﺑراین اگر تﺼفیه

واکنش آن ﺑا پیوندهای غیراشباع شده و منﺠر ﺑه شﻜافت

فاﺿالبهای صنعﺘی ﺑـه روش صحیح و اصولی انﺠام گیرد،

پیوند میشود .در فرآیند ازناسیون ،ازن ﺑه دو طریق وارد

عالوه ﺑر پیشگیری از آلودگیهای زیﺴت محیﻄی و کاهش

واکنش میشود:

ﺑیماریها ،یک منبع ارزشمند آب محﺴوب میشود که

( )8روش مﺴﺘقیم ،از طریق حمله ازن مولﻜولی

میتوان آن را جهت مﺼارف مخﺘلﻒ اسﺘفاده نمود [.]2

( )2روش غیرمﺴﺘقیم ،از طریق رادیﻜالهای هیدروکﺴیل

صنایع لبنی یﻜی از صنایع عمده مﺼرف کننده آب و ﺑالﻄبع

ناشی از تﺠزیه ازن [ .]1-88طراحی آزمایش ،مﺠموعهای از

تولیدکننده فاﺿالب هﺴﺘند .فاﺿالب لبنی حاوی ترکیبات

آزمایشها میﺑاشد که در آن ﺑا اعمال تغییراتی در مﺘغیرهای

آلی ﺑوده که ﺑه علت داشﺘن ساخﺘار شیمیایی حاوی حلقههای

ورودی میتوان اثر آنها را ﺑر پاسخ خروجی مشاهده کرد.
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ﺑه عبارت دیگر ،طراحی آزمایش دانشی است که ﺑه کمک

مواد و روشها

آن میتوان اثرپذیری هر یک از عوامل مؤثر ﺑر فرآیند را ﺑر

پﺴاب لبنی از تﺼفیهخانه فاﺿالب صنعﺘی واقع در شهرسﺘان

مشخﺼههای خروجی ﺑه شﻜل یک معادله ﺑیان نمود .از

پارسآﺑاد اسﺘان اردﺑیل فراهم شد .نمونه پﺴاب پس از

اهداف طراحی آزمایش میتوان ﺑه کاهش تعداد آزمایشها،

جداسازی مواد جامد و چرﺑی ،از مخزن هموژنایزر جمع

کاهش هزینهها و تعیین مﺘغیرهایی که ﺑیشترین تأثیر را در

آوری شد و در دمای  0 °Cنگهداری شد .آزمایشها در یک

پاسخ دارند ،اشاره نمود .حذف فاکﺘورهای غیرﺿروری،

راکﺘور شیشهای اسﺘوانهای ﺑا ﻇرفیت یک لیﺘر انﺠام شد .گاز

محاسبه درصد اهمیت هر مﺘغیر ،تعیین میزان خﻄا و تعیین

ازن از یک ژنراتور ازنساز (مدل  ،X200ﺑاکو-آذرﺑایﺠان)

شرایط ﺑهینه از دیگر اهداف طراحی آزمایش می ﺑاشد .انواع

تولید شد .جهت تغذیه ازوناتور از گاز اکﺴیژن ﺑا خلوص ﺑاال

روشهای طراحی آزمایش را میتوان ﺑه صورت یک فاکﺘور

اسﺘفاده گردید .ازن تولید شده ﺑوسیله راﺑطهای تفلونی از

در یک زمان ،چند فاکﺘور در یک زمان ،طراحی فاکﺘوریل

طریق یک دیفییوزر مﺘخلخل (سنگ هوا) قرار داده شده در

کامل و طراحی فاکﺘوریل جزئی تقﺴیمﺑندی نمود .طراحی

ته راکﺘور ،ﺑه درون راکﺘور وارد شد و امﻜان تماس ﺑیشتر

آزمایش ﺑه روش تاگوچی و روش سﻄح پاسخ از جمله

ازن ﺑا محلول را فراهم کرد .در هر آزمایش ،مقدار 244 mL

زیرمﺠموعههای طراحی فاکﺘوریل جزئی است .روش سﻄح

پﺴاب ﺑه درون راکﺘور اﺿافه شد و پس از تنظیم  ،pHدوزهای

پاسخ یا روش رویه پاسخ )RSM( 8مﺠموعهای از تﻜنیک-

مخﺘلﻒ ازن ﺑرای مدت زمان مناسب در دمای  29 °Cﺑه درون

های آماری است که در ﺑهینهسازی فرآیندهایی ﺑه کار می-

راکﺘور هدایت شد .نمونهﺑرداری در فواصل زمانی مناسب

رود که پاسخ مورد نظر ،توسط تعدادی از مﺘغیرها تحت تأثیر

انﺠام شد و نمونه ﺑه ویال مخﺼوص  COD2اﺿافه شد و

قرار دارد .شمای گرافیﻜی مدل ریاﺿی سبب تعریﻒ واژه

 CODمحلول ﺑا اسﺘفاده از دسﺘگاه رنگسنج

روش سﻄح پاسخ یا رویه پاسخ شده است .ﺑا کمک این طرح

 DR/890مﺠهز ﺑه راکﺘور حرارتی

آماری ،تعداد آزمایشها کاهش یافﺘه و کلیه ﺿرایب مدل

تعیین شد .در هر آزمایش ،میزان کاهش  CODﺑا اسﺘفاده از

رگرسیون درجه دوم و اثر مﺘقاﺑل فاکﺘورها قاﺑل ﺑرآورد

معادله ( )8محاسبه شد:

هﺴﺘند .روش سﻄح پاسخ کمﻜی مضاعﻒ ﺑرای یافﺘن حالت
ﺑهینه فاکﺘورها و نشاندهنده چگونگی تأثیر فاکﺘورها ﺑر نﺘایج
آزمایشها میﺑاشد .در این روش ،پاسخ ﺑه صورت یک رویه
(سﻄح) یﻜپارچه ارائه میشود و از یک چند جملهای درجه
اول یا دوم ﺑرای مدل کردن پاسخ اسﺘفاده میگردد [.]82-89
در تحقیق حاﺿر ،تخریب آالیندههای موجود در پﺴاب
صنایع لبنی توسط فرآیند ازناسیون مورد ﺑررسی قرار گرفت.
ﺑه منظور کاهش وقت و هزینهها و نیز یافﺘن تأثیرگذارترین
مﺘغیر ﺑر فرآیند و نیز دسﺘیاﺑی ﺑه شرایط ﺑهینه از طراحی
آزمایش ﺑه روش سﻄح پاسخ ﺑهره گرفﺘه شد.
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که در آن  COD0و  CODtﺑه ترتیب ،میزان  CODاولیه و
نهایی ﺑا واحد  mg L-1است.

نتایج و بحث
پس از انﺠام آزمایشهای مقدماتی و یافﺘن مهمترین عوامل
مؤثر ﺑر فرآیند ازناسیون پﺴاب لبنی ،جهت کاهش وقت و
هزینهها و نیز یافﺘن آثار اصلی و مﺘقاﺑل مﺘغیرهای مﺴﺘقل
تأثیرگذار ﺑر میزان پاسخ (کاهش  )CODاز طراحی آزمایش
ﺑه روش  RSMﺑه کمک نرم افزار  Design-Expertنﺴخه 88
ﺑهره ﺑرده شد .ﺑا توجه ﺑه تعداد مﺘغیرهای مورد مﻄالعه (سه
مﺘغیر تأثیرگذار شامل :دوز ازن pH ،اولیه و مدت زمان) و

Response Surface Methodology

1

Chemical Oxygen Demand
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0

سﻄوح مﺘغیرها ( 9سﻄح ﺑرای هر مﺘغیر) از طراحی ﺑه روش

شد .آزمایشهای طراحی شده ﺑه همراه نﺘایج تﺠرﺑی و تئوری

جعبه ﺑنﻜن )BBD( 3ﺑر پایه  RSMاسﺘفاده شد و تعداد 87

در جدول ( )2خالصه شده است.

آزمایش پیشنهاد شد که در جدول ( )8سﻄوح و محدوده

همانطور که از مقایﺴه نﺘایج تﺠرﺑی و تئوری مشخص است،

مﺘغیرهای مورد مﻄالعه خالصه شده است.

در هر آزمایش ،مقدار تﺠرﺑی و تئوری ﺑﺴیار ﺑه هم نزدیک

جدول  -8مﺘغیرها و محدوده آنها در طراحی آزمایشها ﺑه روش
متغیر
 :Aدوز ازن ()mg min-1

 pH :Bاولیه
 :Cمدت زمان ()min

RSM

سطح و محدوده متغیرها

اسﺘخراج نﺘایج حاصل از انﺠام آزمایشها ،امﻜان ارائه یک

+8
5
88
94

دوز ازن (pH )A

4
7
7
24

-8
9
9
84

مدل ریاﺿی مناسب ﺑین مﺘغیرهای مﺴﺘقل

اولیه ( ،)Bو مدت زمان( )Cو مﺘغیر واﺑﺴﺘه (میزان کاهش
 )CODمورد مﻄالعه قرار گرفت .مدلی که دادهها از لحاظ
آماری در آن محاسبه شدهاند ،معادله ریاﺿی چند جملهای
مرتبه دوم 4ﺑرحﺴب مقادیر کدﺑندی شده است:

جدول  -2آزمایشهای طراحی شده ﺑه همراه نﺘایج تﺠرﺑی و تئوری
مقادیر متغیرهای عملیاتی
آزمایش

8
2
9
0
9
6
7
1
5
84
88
82
89
80
89
86
87

میزان
کاهش

()2

)%( COD

D:
B:
A:
Time Initial Ozone dose
)(min) pH (mg min-1

7
5
9
5
7
7
7
7
7
5
7
9
7
7
9
9
5

9
7
7
7
7
7
7
7
88
88
88
88
7
9
9
7
9

است که حاکی از قدرت ﺑاالی مدل ارائه شده است .پس از

84
84
84
94
24
24
24
24
84
24
94
24
24
94
24
94
24

COD=46.77+3.54A-5.00B+2.89C-0.20AB
2

2

2

+12.50AC+0.18BC-11.19A -0.050B +1.91C

تﺠرﺑی

تئوری

ﺑرای اطمینان از صحت مدل ارائه شده ،از تﺠزیه و تحلیل

98/50
29/59
02/72
97/27
07/85
07/94
06/86
06/68
04/88
90/49
09/65
21/98
06/68
96/14
96/60
20/40
02/56

94/59
29/69
09/97
96/02
06/77
06/77
06/77
06/77
04/97
96/17
06/74
27/74
07/77
96/90
20/90
20/90
00/27

واریانس اسﺘفاده شد.
ﺑر این اساس ،ارزش Fمدل ﺑراﺑر  804/28و ارزش pمدل کم-
تر از  4/4448ﺑود که داللت ﺑر معنیدار ﺑودن مدل است که
نزدیﻜی مقادیر تﺠرﺑی و تئوری در جدول ( )2نیز دلیل ﺑر آن
است.
همچنین معلوم شد که مقدار ﺿریب همبﺴﺘگی ( )R2مدل
ﺑراﺑر  4/55ﺑود که حاکی از صحت مدل ارائه شده است .پس
از مﻄالعات آماری و تأیید دقت و صحت مدل پیشنهاد شده،
از نمودارهای سه ﺑعدی (سﻄوح پاسخ) ﺑرای ارزیاﺑی تأثیر
مﺘغیرهای مﺴﺘقل (مﺘغیرهای عملیاتی) ﺑر میزان پاسخ (کاهش
میزان  CODپﺴاب لبنی) اسﺘفاده شد.

پس از وارد کردن نﺘایج حاصل از آزمایشها (نﺘایج تﺠرﺑی)
در نرمافزار ،نﺘایج پیشﺑینی شده (تئوری) توسط نرمافزار ارائه

)Box-Behnken design (BBD

3

Second-order polynomial model

4

تﺼفیه پﺴاب صنایع لبنی ﺑه روش ازناسیون:طراحی آزمایش ﺑه روش سﻄح پاسخ
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ازن تا مقدار  7 mg min-1شرایط را ﺑرای کاهش میزان COD

پﺴاب فراهم میکند ،این در حالی است که افزایش ﺑیشتر
دوز ازن ،تأثیر منفی ﺑر روند ازناسیون پﺴاب لبنی دارد .در
حقیقت ،در فرآیندهای ازناسیون ،همواره مقدار ﺑهینهای ﺑرای
مقدار ازن ورودی وجود دارد که کاهش یا افزایش از مقدار
ﺑهینه منﺠر ﺑه کاهش راندمان فرآیند میشود [.]80-87
همچنین از شﻜل ( )8مشخص است که ﺑا افزایش مدت زمان
فرآیند ازناسیون و در محیطهای اسیدی ،ﺑاالترین راندمان
کاهش  CODحاصل میشود.
همانطور که قبالً اشاره شد ،طبیعت الﻜﺘروفیلی قوی ازن آن
را قادر میسازد که ﺑا انواع گوناگون مواد آلی و گروههای
معدنی واکنش دهد .اکثر واکنشهای ازن ﺑر اساس
اکﺴیداسیون پیوندهای دوگانه کرﺑن-کرﺑن که ﺑه عنوان یک
نوکلئوفیل عمل میکنند یا گروههایی که دارای الﻜﺘرونهای
اﺿافی هﺴﺘند میﺑاشد .خاصیت دو قﻄبی مولﻜول ازن موجب
واکنش آن ﺑا پیوندهای غیراشباع شده و منﺠر ﺑه شﻜافت
پیوند میشود .در فرآیند ازناسیون ،ازن ﺑه دو طریق وارد
واکنش میشود:
 -8روش مﺴﺘقیم ،از طریق حمله ازن مولﻜولی
 -2روش غیرمﺴﺘقیم ،از طریق رادیﻜالهای هیدروکﺴیل
ناشی از تﺠزیه ازن [ .]1-88در  pHکمتر از ( 6محیطهای
اسیدی) ،مولﻜول ازن مﺴﺘقیماً ﺑه مواد آلی حمله میکند و
چون یک عامل الﻜﺘروفیل است؛ ﺑهویژه در ﺑراﺑر ترکیبات
آلی آروماتیﻜی فعالیت زیادی نشان میدهد .در  pHﺑاالتر از
( 6محیطهای خنثی و قلیایی) ازن ،طی فرآیند پیچیدهای
تﺠزیه شده و محﺼوالت مخﺘلﻒ مانند اکﺴیژن و رادیﻜال
هیدروکﺴیل ﺑوجود میآورد.
رادیﻜال هیدروکﺴیل ﺑﺴیار فعال ﺑوده و پﺘانﺴیل اکﺴیداسیون
شﻜل  :8نمودار سهﺑعدی ﺑرهمکنش (الﻒ) دوز ازن و  pHاولیه( ،ب)
دوز ازن و زمان و (ج)  pHاولیه و زمان

مﻄاﺑق شﻜل ( )8اثر مﺘقاﺑل ﺑین مﺘغیرهای عملیاتی کامالً
مشهود است .ﺑا توجه ﺑه نمودارهای سه ﺑعدی ،افزایش دوز

ﺑیشتری از مولﻜول ازن دارد ( 2/1ولت در مقایﺴه ﺑا 2/47
ولت) اما نیمه عمر آن ﺑﺴیار کوتاه (میﻜرو ثانیه) است [-24
 .]81ﺑا توجه ﺑه نﺘایج حاصل از این تحقیق ،چنین ﺑه نظر می-
رسد که در فرآیند ازناسیون پﺴاب لبنی ،دلیل اصلی کاهش

8951  پاییز،04  شماره، سال دهم،فﺼلنامهی کارﺑرد شیمی در محیط زیﺴت
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داد که فرآیند ازناسیون قادر است ﺑیش از نیمی از

 مرﺑوط ﺑه حمله مﺴﺘقیم ازن ﺑه ترکیبات آلی موجود درCOD

.پﺴاب را در مدت زمان کوتاهی کاهش دهد

.پﺴاب لبنی و تخریب سریع چنین ترکیباتی است

سپاسگزاری

،ﺑا توجه ﺑه این که از جمله اهداف اصلی در طراحی آزمایش

 مراتب قدرانی خود را از دانشگاه آزاد اسالمی،نویﺴندگان

 لذا شرایط ﺑهینه پیشنهاد شده،دسﺘیاﺑی ﺑه شرایط ﺑهینه است

واحد تبریز و واحد اهر ﺑه جهت فراهم نمودن امﻜانات علمی

 در شرایط دوز% 97/91 توسط نرم افزار (مقدار راندمان ﺑهینه

.و آزمایشگاهی اعالم مینمایند

 و مدت زمان9/29  اولیه ﺑراﺑرpH ،7/55 mg min-1 ازن ﺑراﺑر

منابع

 دقیقه) ﺑه طور تﺠرﺑی در آزمایشگاه ﺑا26/78 فرآیند ﺑراﺑر

COD

. تﺼفیه فاﺿالبهای صنعﺘی،8959 ،.کاوس،. ح، دیندارلو،. ع،] جمالی8[

 و مدت9  اولیه ﺑراﺑرpH ،1 mg min-1 مقادیر دوز ازن ﺑراﺑر

.دانشگاه علوم پزشﻜی و خدمات ﺑهداشﺘی درمانی هرمزگان

 دقیقه انﺠام شد و ﺑه این ترتیب مقدار27 زمان فرآیند ﺑراﺑر

: تبریز، شیمی تﺼفیه آب و پﺴابهای صنعﺘی،8911 ،. ن،] دانشور2[

% 99/59  پﺴاب در شرایط تﺠرﺑی ﺑهینه ﺑراﺑرCOD کاهش
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 نقش. ﺑهره ﺑرده شدRSM آزمایش ﺑه روش جعبه ﺑنﻜن ﺑرپایه
 اولیه و مدت زمان ﺑرpH ، دوز ازن:سه مﺘغیر تأثیرگذار شامل
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