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مدلسازی آماری و بهینهسازی فرایند تصفیة فاضالب صنعتی مجتمع فوالد مبارکه
به روش سطح پاسخ
9

مسعود طاهریون ،*4علیرضا معماری پور ،2علی ترابیان
 .1اصفهان ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکدة مهندسی عمران
 .2تهران ،دانشگاه خوارزمی ،دانشکدة فنی مهندسی ،گروه مهندسی عمران
 .3تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکدة محیطزیست
(تاریخ دریافت -33/50/22 :تاریخ پذیرش)39/52/51 :

چکیده
در تحقیق حاضر ،فرایند انعقاد و لختهسازی فاضالب تصفیهخانة گالوانیزة مجتمع فوالد مبارکه بهمنظور
حذف سی او دی از فاضالب این واحد مدلسازی و بهینهسازی میشود .آزمایشهای طراحیشده در این
تحقیق با استفاده از مدل سطح پاسخ صورت گرفته است که از کارآمدترین روشهای طراحی آزمایش
است .متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق چهار عامل پی اچ ،کدورت ورودی ،غلظت منعقدکننده و
غلظت کمک منعقدکننده است که هریک در پنج سطح بررسی شده است .در مرحلة مدلسازی ،با ساخت
مدل رگرسیونی مرتبة دوم امکان پیشبینی میزان درصد حذف سی او دی در مقادیر مختلف متغیرهای
مورد بررسی ،بدون انجامدادن آزمایش فراهم میشود .در مرحلة بهینهسازی نیز مقدار بهینة متغیرهای مورد
بررسی با هدف حداکثرکردن میزان حذف سی او دی و حداقلکردن میزان مواد مصرفی بهدست آمد که
بیانگر مصرف  305میلیگرم بر لیتر کلرورفریک بهعنوان منعقدکننده 5/19 ،میلیگرم بر لیتر پلی الکترولیت
بهعنوان کمک منعقدکننده در پی اچ برابر  11و کدورت ورودی  93ان تی یو است.
واژههای کلیدی :انعقاد و لختهسازی ،بهینهسازی ،سطح پاسخ ،سی او دی ،فاضالب گالوانیزه.
 .4مقدمه و هدف
صنایع فوالسداا ی به اقتضای فرایند تولید خوسد و نیا به
مصرف آب سدر روند تولید محصول ،سدر مجاورت منابع آب
ااتقرار مییابند .ا اااس تولید فوالسد بدون سدرنظرگرفتن
عامل آب امکانپذیر نیست .سدر مراحل مختلف فرایند تولید
فوالسد مانند آهکپزی ،گندلهاا ی ،تولید و پرسداخت شمش
(تختال) و همچنین عملیات خنککاری سدر تولید فوالسد،
ریختهگری مداوم و واحدهای تولید ورق گالوانیزه ،قلع اندوسد
و رنگی ،لزوم بهرهمندی ا آب مبرم و ضروری اات .یکی ا
مهمترین آالیندههای موجوسد سدر فاضالب صنایع فوالسد ،مواسد
* نویسندة مسئول:

امی مانند فنول و فلوئور ،مواسد رنگی و شوینده مانند
سدترجنتها ،فلزات انگین مانند کروم و روی ،اکسیژن مورسد
نیا واکنش شیمیایی (ای او سدی) ،1جامدات معلق کل (تی
اس اس) 2و کدورت 3اات [ .]3-1آالیندههای ذکر شده را
میتوان با بهرهگیری ا روشهای مختلف تصفیة فیزیکی،
شیمیایی ،بیولوژیکی و روشهای تصفیة پیشرفته ا آب جدا
کرسد و پساب حاصل را مجدسدا ااتفاسده کرسد .نانوفیلتراایون،
اامز معکوس ،نیزار مصنوعی (وتلند )4و جذب الکتریکی ا
جمله روشهای تصفیة فاضالب صنعت فوالسد اات ].[7-4
روش انعقاسد و لختهاا ی یکی ا مهمترین و پرکاربرسدترین

Email: taheriyoun@cc.iut.ac.ir
تلفن 0313-3913822 :نمابر0313-3912700 :
)1. Chemical Oxygen Demand (COD
)2. Total Suspended Solid (TSS
3. Turbidity
4. Wetland
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روشها بهمنظور تصفیة فاضالبهای صنعتی اات که ا
طریق آن میتوان با بررای عوامل مختلف مانند سدما ،پی اچ ،
مان ماند ،غلظت منعقدکننده و ...با سده فرایند را تا میزان
یاسدی افزایش سداسد .سدر آ مایشهای متداول سدرصورت وجوسد
چند عامل مؤثر سدر یک فرایند ،سدر هر نوبت ا آ مایش یکی ا
عوامل بهصورت متغیر و اایر عوامل بهصورت ثابت سدرنظر
گرفته میشوند ] .[13-8این شیوة آ مایش سدرصورت وجوسد
عاملهای با اطوح فراوان ،موجب ایجاسد تعداسد بسیار یاسد
آ مایش میشوسد که انجامسداسدن آن به صرف هزینه و مان
یاسدی منجر میشوسد .سدر این شرایط ،روشهای طراحی
آ مایش با بهرهگیری ا تکنیکهای آماری ،تعداسد آ مایشها
را بهطور شایانتوجهی کاهش میسدهد .روش طراحی آ مایش
(سدی او ای) 2روشی منسجم و هماهنگ اات که سدر بیشتر
تحقیقات آ مایشگاهی اولین قدم سدر اجرای پروژههای
آ مایشگاهی محسوب میشوسد .فرایند طراحی آ مایش شامل
تعیین یکاری ا آ مایشهاات که سدر متغیرهای وروسدی
فرایند ،آگاهانه تغییراتی ایجاسد میکند تا ا این طریق میزان
تغییرات حاصل سدر پااخ خروجی فرایند مشاهده و شنااایی
شوسد .روش اطح پااخ (آر اس ام) 3یکی ا کارآمدترین
روشهای طراحی آ مایش اات که باکس و ویلسون با
انجامسداسدن اصالحاتی سدر روش مشهور تاگوچی ،سدر اال
 1991مطرح کرسدند و سدر االهای اخیر سدر برخی ا تحقیقات
آ مایشگاهی ااتفاسده شده اات .یکی ا مهمترین مزایای
ااتفاسده ا این روش ،صرفهجویی سدر وقت و هزینه ا طریق
کاهش چشمگیر تعداسد آ مایشها ،تعیین حالت بهینه برای
هر پارامتر و نیز تهیة مدل رگرایونی فرایند مورسد بررای
اات ] .[19 ،14سدراسدامه به برخی ا مهمترین تحقیقات
انجامگرفته سدر این مینه اشاره میشوسد.
عباسدی و همکاران ( )1391سدر تحقیق خوسد کاهش
کدورت ا فاضالب صنعت غذایی به روش انعقاسد و لختهاا ی
را بررای کرسدهاند .بهاینمنظور ،اثر پارامترهای غلظت
منعقدکننده ،غلظت کمکمنعقدکننده و پی اچ سدر اه اطح
بر راندمان کاهش کدورت ا فاضالب بررای شد و بهمنظور
طراحی آ مایشها ا روش اطح پااخ ااتفاسده شد .سدرنهایت،
مشخص شد بهترین حالت عملکرسدی فرایند تصفیة انعقاسد و
لختهاا ی مربوط به حالتی اات که غلظت منعقدکننده
1

1. pH
)2. Design Of Experiment (DOE
)3. Response Surface Methodology (RSM

برابر با  0/4میلیگرم بر لیتر ،غلظت لختهاا برابر 4
میلیگرم بر لیتر و میزان پی اچ برابر  7باشد ].[11
محمدنژاسد و همکاران ( )1390سدر تحقیق خوسد به
بهینهاا ی عملیات انعقاسد و لختهاا ی سدر واحد تصفیة
فاضالب پتروشیمی مبین با ااتفاسده ا روش تاگوچی
پرسداختهاند .سدر این تحقیق ،راندمان حذف کدورت سدر فرایند
انعقاسد و لختهاا ی با ااتفاسده ا اه منعقدکنندة پلی
آلومینیوم کلراید ،پلی فریک اولفات و کلرور فریک سدر
شرایط مختلف بهرهبرسداری بررای شده اات ].[17
وانگ و همکاران ( )2014با ااتفاسده ا روش اطح پااخ به
بهینهاا ی واحد انعقاسد و لختهاا ی فاضالب کارخانة تولید تنباکو
با هدف حداکثرکرسدن حذف رنگ و ای او سدی ا این فاضالب
پرسداختهاند .عوامل مؤثر سدر این بهینهاا ی شامل ماسدة منعقدکننده
(پلی آلومینیوم کلراید) ،کمک منعقدکننده (پلی آکریل آمید) و
پی اچ اات .نتایج نشان میسدهد شرایط بهینه سدرصورت ااتفاسده ا
 719میلیگرم بر لیتر منعقدکننده و  4/8میلیگرم بر لیتر کمک
منعقدکننده سدر پی اچ برابر  1/1بهسدات میآید ].[18
پاتل و واشی ( )2010سدر تحقیق خوسد به بررای تأثیر سدو
منعقدکنندة کیتواان و پوسدر ذرت بهعنوان منعقدکنندههای
ار انقیمت جهت حذف رنگ ا فاضالب صنعت نساجی
پرسداختهاند .سدما ،غلظت منعقدکننده ،مان لختهاا ی و پی اچ
متغیرهای مورسد بررای سدر این تحقیق هستند .نتایج نشان میسدهد
منعقدکنندههای کیتواان و پوسدر ذرت بهترتیب موجب راندمان
حذف رنگ به میزان  94/9و  89/4میشوسد که این شرایط سدر
سدمای  340سدرجة کلوین ،غلظت منعقدکنندة  29میلیگرم بر
لیتر ،مان اختالط  10سدقیقه و پی اچ برابر  4ایجاسد میشوسد [.]19
لیو و همکاران ( )2012نیز سدر تحقیقی منعقدکنندههای
پلی اولفات فریک ،کلرورفریک و اولفات فریک سدر تصفیة
فاضالب شیرابة حاصل ا مرکز سدفن را با ااتفاسده ا روش
طراحی آ مایش اطح پااخ بررای کرسدهاند .نتایج این
تحقیق نشان میسدهد سدر حالت بهینه ااتفاسده ا پلی اولفات
فریک با غلظت  8گرم بر لیتر سدر پی اچ برابر  ،1کلرورفریک
با غلظت  10گرم بر لیتر سدر پی اچ برابر  8و اولفات فریک
با غلظت  12میلیگرم بر لیتر سدر پی اچ برابر  ،7/9بیشترین
میزان حذف هیومیک ااید را سدارسد [.]20
ترابیان و همکاران ( )1384بهمنظور حذف فلزات انگین ا
فاضالب صنایع تولید ورق قلع اندوسد و گالوانیزه ا بیاولفیت
ادیم و منعقدکنندة کلرور فریک و آهک ااتفاسده کرسدند .عوامل
مؤثر سدر این تحقیق غلظتهای منعقدکننده و کمک

طاهریون و همکاران :مدلسازی آماری و بهینهسازی فرایند تصفیة فاضالب صنعتی...

منعقدکننده و پی اچ بوسده اات .نتیجة این مطالعه نشان سداسد
کلرور فریک بهسدلیل باالترین سدرصد حذف فلزات انگین و
پایینترین حجم لجن تولیدشده ،بهترین ماسدة منعقدکننده برای
این فاضالبهاات که با غلظت ماسدة منعقدکنندة کلرور فریک
برابر  3میلیگرم سدر لیتر و کمک منعقدکنندة آهک برابر 2/9
میلیگرم سدر لیتر 97 ،سدرصد فلزات انگین حذف شد [.]3
سدر تحقیق حاضر ،به مدلاا ی و بهینهاا ی فرایند
انعقاسد و لختهاا ی بهمنظور حذف ای او سدی ا فاضالب
تصفیهخانة گالوانیزة مجتمع فوالسد مبارکه با ااتفاسده ا مدل
طراحی آ مایش اطح پااخ پرسداخته میشوسد .متغیرهای
تأثیرگذار سدر این تحقیق چهار عامل غلظت منعقدکننده
(کلرورفریک) ،غلظت کمک منعقدکننده (پلی الکترولیت) ،پی
اچ و کدورت اولیه سدرنظر گرفته شده اات که سدر مرحلة
بهینهاا ی مقدار بهینة هریک مشخص میشوسد.
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 .2مواد و روشها
 .4.2مواد
فاضالب وروسدی به تصفیهخانة شیمیایی مجتمع فوالسد مبارکه
شامل چهار خط فاضالب چربی ،کرومی ،فنلی ،اایدی و قلیایی
اات که هر خط پس ا انجامسداسدن پیشتصفیه وارسد تانک
متعاسدلاا میشوسد و اپس انعقاسد و لختهاا ی روی آن انجام
میگیرسد .خروجی این فرایند سدرنهایت به واحدهای فیلترهای
شنی تحت فشار و فیلترهای کربن فعال منتقل میشوسد .فاضالب
ااتفاسدهشده سدر این تحقیق ا خط وروسدی به فرایند انعقاسد و
لختهاا ی تصفیهخانه گرفته شده اات و آنالیز آن طبق جدول
 1اات .منعقدکنندة ااتفاسده شده ا نوع کلرورفریک با سدرصد
خلوص  41سدرصد و کمک منعقدکنندة مصرفی ،پلی الکتروالیت
نوع پروکلیر 8723 1محصول شرکت هنکل آلمان اات.

جدول  .4آنالیز فاضالب شیمیایی مجتمع فوالد مبارکه ورودی به واحد انعقاد و لختهسازی
ردیف

1
2
3
9
0
2
9
5
3
15
11
12

آالینده

کدورت
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی
سولفات
غلظت یون آهن
کروم
کادمیوم
روی
سرب
منیزیم
نیکل
کلسیم
آلومینیوم

محدودة تغییرات در

میانگین

استاندارد خروجی به آبهای

فاضالب (میلیگرم بر لیتر)

(میلیگرم بر لیتر)

سطحی (میلیگرم بر لیتر)

05-125
105-955
> 15
3-5
5/2-3/9
5/52-5/59
5/2-5/92
5/2-1/9
5/0-9
بسیار ناچیز
2-15
بسیار ناچیز

50
290
0/0
2
5/53
5/31
5/5
2/3
2
-

05
25
955
3
2
5/1
1
2
155
2
90
0

turbidity
COD
SO2
Fe
Cr
Cd
Zn
Pb
Mg
Ni
Ca
Al

 .2.2روش آزمایش
 .4.2.2آزمایش جارتست
2

آنالیز جارتست براااس روش ااتاندارسد آ اس تی ام 2039
انجام گرفته اات .آ مایش جار سدرواقع مدلی کوچک ا
واحدهای اختالط اریع ،انعقاسد و تهنشینی اات .برایناااس،
ا بشرهای  1لیتری ااتاندارسد بهعنوان ظروف آ مایش
ااتفاسده شده اات .نمونهها براااس برنامة آ مایش ابتدا به
مدت سدو سدقیقه با ارعت  80تا  120سدور بر سدقیقه و پس ا

آن1به مدت  20سدقیقه با ارعت  20سدور بر سدقیقه مخلوط
میشوسد .اپس ظروف ا یر سداتگاه آ مایش جار خارج
میشوسد و مدت  30سدقیقه بهمنظور تهنشینی ،ااکن نگه
سداشته میشوسد .پس ا مرحلة تهنشینی ،میزان مورسد نیا نمونه
ا حدوسد  2اانتیمتری اطح ظرف ا طریق ارنگ برسداشته
میشوسد و بهمنظور انجامسداسدن آ مایش ای او سدی ااتفاسده
میشوسد [.]21
1. Perrocryl
2. ASTM
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 .2.2.2آنالیز سی او دی
آنالیز میزان اکسیژن واکنش شیمیایی مورسد نیا مطابق
سداتورالعمل  5220 Cکتاب روشهای ااتاندارسد انجام گرفته اات.
این روش آنالیز ای او سدی به نام روش تقطیر برگشتی اات [.]22
 .2.2.9طراحی آزمایش
آ مایشهای طراحیشده سدر این تحقیق ا طریق نرمافزار
سدیزاین اکسپرت  18و به روش طراحی مرکب مرکزی (ای
ای سدی) 2انجام گرفته اات .روش «طراحی مرکب مرکزی»
یکی ا روشهای ااتاندارسد اطح پااخ اات .سدر این روش،
هر فاکتور سدر پنج اطح تعریف میشوسد و اه گروه نقطة
طراحی شامل نقاط فاکتوریل ،محوری و مرکزی سدارسد .نقاط
فاکتوریل سدربرسدارندة با ة اصلی تغییرات یک متغیر (عامل)
اات و کاربر آن را به مدل میسدهد (برای مثال برای متغیر
پی اچ با ة  10/29تا  .)11/79نقاط محوری سدربرسدارندة نقاط
محدوسدی خارج ا با ة اصلی تغییرات عامل مورسد نظر اات و
ا طریق مدل و با سدرنظرگرفتن ضریب «آلفا» مشخص
میشوسد (برای مثال برای متغیر پی اچ با ة  9/9تا .)12/9
نقاط مرکزی نیز برابر میانگین کمترین و بیشترین مقدار هر
عامل اات (برای مثال برای متغیر پی اچ مقدار .)11
سدر روش طراحی مرکب مرکزی تعداسد آ مایشها طبق
رابطة  1محاابه میشوسد [.]23
()1

N  K 2  2K  C p

سدر رابطة باال  Kتعداسد فاکتورها و  Cpبیانگر تعداسد نقاط
تکرار اات.
سدر روش طراحی آ مایشها به روش اطح پااخ ،بهسدلیل
وجوسد متغیرهای فراوان ،سداسدهها به حالت کدشده یا نرمالشده
تبدیل میشوند .این کار موجب میشوسد مقایسة عوامل با هم
بهراحتی انجام گیرسد .کداا ی سداسدهها طبق رابطة  2اات [.]23
()2

Z i  Z0
( Z max  Z min ) / 2

xi 

که سدر آن مقدار کدشده متناظر متغیر  Z 0 ، Z iمقدار
بهترتیب کران باال و پایین
و
میانگین متغیر و
با ة اصلی تغییرات اات؛ برای مثال ،برای متغیر پی اچ مقدار
کران پایین و باال برابر  10/29تا  Z 0 ،11/79برابر  11اات.
سدرنتیجه 11 ،10/29 ،و  11/79بهترتیب به مقاسدیر کدشده
 0 ،-1و  +1تبدیل میشوند و بقیة اعداسد نیز بهصورت
متنااب سدر این با ه قرار میگیرند.

با توجه به اینکه سدر این مطالعه ا نمونههای واقعی فاضالب
تصفیهخانه ااتفاسده میشوسد ،عوامل اثرگذار بر بهینهاا ی فرایند
با توجه به تحقیقات قبلی (اشارهشده سدر بخش مقدمه) و شرایط
بهرهبرسداری تصفیهخانه انتخاب میشوسد .سدرنتیجه ،عواملی مانند
سدما و مان لختهاا ی که پاتل و واشی ( )2010سدر بهینهاا ی
فرایند ااتفاسده کرسدهاند ،سدر این تحقیق بهسدلیل نبوسد امکان کنترل
و تغییر آن سدر شرایط بهرهبرسداری تصفیهخانه ،سدرنظر گرفته
نمیشوسد .سدر مطالعات قبلی نیز اه عامل غلظت منعقدکننده،
کمک منعقدکننده و پی اچ بهعنوان عوامل اصلی بهینهاا ی
فرایند لحاظ شده اات ] 18 ،17 ،11 ،3و  .[20براااس
توضیحات مذکور ،سدر این مطالعه عوامل اصلی فرایند شامل چهار
فاکتور غلظت منعقدکننده ( ،)Aغلظت کمکمنعقدکننده (،)B
پی اچ ( )Cو کدورت اولیه ( )Dسدرنظر گرفته میشوسد.
سدر جدول  ،2چهار عامل مذکور بههمراه با ة تغییرات هریک
نشان سداسده میشوسد .مقدار آلفا براااس پارامتر قابلیت
چرخشپذیری  13مدل ای ای سدی تعیین شده اات.
چرخشپذیری یک مبنای منطقی برای انتخاب طرح اطح پااخ
اات .ا آنجاکه هدف آر اس ام بهینهاا ی اات و مکان بهینه
قبل ا آ مایش نامشخص اات ،منطقی اات طرحی بهکار روسد
که سدقت تخمین یکسان را سدر همة جهات ایجاسد کند؛ بنابراین،
طراحی ای ای سدی با گزینة پارامتر آلفا چرخشپذیر میشوسد.
مقدار آلفا به تعداسد نقاط سدر بخش فاکتوریل طراحی بستگی سدارسد
و برابر با ریشة چهارم این تعداسد نقاط اات .سدر این تحقیق ،آلفا
بهسدلیل سداشتن  11نقطه فاکتوریل برابر  2سدرنظر گرفته شده اات
[ .]23شایان ذکر اات با ة تغییرات عوامل پس ا آ مایشهای
اولیه انتخاب شده اات.
 .1.2.2آنالیز واریانس

سدر طراحی آ مایش ،بهسدلیل اینکه فقط بخشی ا آ مایشها
انجام میگیرسد ،باید ا نتایج اطمینان یافت .آنالیز واریانس
روش ااتاندارسد آماری اات که سداسدهها را ا نظر کمی و کیفی
بررای میکند و میزان معنیسداربوسدن تأثیر هر فاکتور را بر
پااخ مورسد نظر بررای میکند .سدر این روش ،تحلیل اطالعات
بهصورت مستقیم انجام نمیگیرسد و فقط با تحلیل و بررای
تغییرات سداسدهها ،سدرجة اطمینان محاابه میشوسد .هدف اصلی
ا این آنالیز ،ااتخراج واریانس هریک ا فاکتورها نسبت به
1. Design Expert 8
)2. Central Composite Design (CCD
3. Rotatability
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جدول  .2عوامل درنظر گرفتهشده در آزمایش و بازة تغییرات آنها
متغیر (عامل)

عالمت
اختصاری

واحد

بازة تغییرات با درنظرگرفتن ضریب آلفا برابر 2

بازة اصلی تغییرات
کران پایین

کران باال

کران پایین

کران باال

A

میلیگرم بر لیتر

905

205

305

905

B

میلیگرم بر لیتر

5/1

5/2

5/50

5/20

پی اچ

C

-

15/20

11/90

3/0

12/0

کدورت ورودی

D

میلیگرم بر لیتر

25

155

95

125

غلظت منعقدکننده
(کلرورفریک)
غلظت کمکمنعقدکننده
(پلی الکتروالیت)

mg/L

mg/L

mg/L

واریانس کل اات .نتایج آنالیز واریانس شامل سدرجة آ اسدی
هریک ا فاکتورها 1،واریانس هر فاکتور ،مجموع مربعات،
نسبت واریانس هر فاکتور به واریانس خطا و سدرصد تأثیر هر
فاکتور بر تابع هدف اات .پس ا تحلیل واریانس ،امکان
تعیین ضریب برا ش و نیز نسبت ایگنال به نویز فراهم
میشوسد .ضریب برا ش عدسدی سدر با ة صفر و یک اات و
نشانسدهندة میزان موفقیت مدل سدر برا ش سداسدههاات .نسبت
ایگنال به نویز نیز نشان سدهندة حساایت مدل به عوامل
غیرقابلکنترل اات و مقاسدیر باالتر آن کفایت هرچه بیشتر
مدل را نشان میسدهد .سدر حالت کلی ،مقدار ایگنال به نویز
باالتر ا  4قابلقبول اات [.]23
 .9نتایج و بحث
 .4.9مدلسازی

آ مایشهای طراحیشده ا طریق نرمافزار سدر جدول  3نشان
سداسده میشوسد .همانطورکه سدر این جدول مشخص اات،
براااس سداسدههای وروسدی ،نرمافزار ای اری آ مایش طراحی
کرسده اات که ا این تعداسد شش آ مایش تکراری اات.
همچنین سدر جدول  ،3سدرصد حذف ای او سدی هریک ا
نمونهها بهعنوان سداسدة وروسدی مدل ارائه میشوسد که پس ا
انجامسداسدن آ مایشهای طراحیشده و تعیین میزان ای او
سدی هریک ،بهسدات آمده اات .سدر این مرحله ،مدل
تحلیلهای آماریای انجام سداسد تا مشخص شوسد سداسدهها ا چه
نوع منحنی رگرایونی تبعیت میکنند .سدر این تحقیق ،مدل
مرتبة سدوم 2سداسدهها را بهشکل مناابتری برا ش میکند.
معاسدلة رگرایونی حاصل ا این برا ش مطابق رابطة 3
اات که سدر آن مقاسدیر متغیرها باید براااس رابطة  2بهصورت
کدشده وارسد شوسد.

()3

= مقدار حذف ای او سدی

46 / 4987  2 / 38126 A  0 / 0370575 B

 0 / 909477 C  1 / 79790 D  2 / 03018 A * A

 4 / 40905 B * B  9 / 31193 C *C  8 / 70777 D * D

 0 / 901449 A * B  0 / 470165 A *C  2 / 29426 A * D
 1 / 09783 B *C  2 / 75648 B * D  0 / 182960 C * D

نتایج تحلیل واریانس سداسدههای این آ مایش سدر جدول 4
نشان سداسده میشوسد .طبق این جدول ،مقدار عدسد اف13مدل برابر
 38/78اات و تأکید سدارسد مدل معنیسدار اات و فقط 0/01
سدرصد احتمال سدارسد مقدار باالی آن مربوط به نویز باشد؛ به
عبارت سدیگر ،باالبوسدن این ضریب بهسدلیل تأثیر باالی عوامل
کنترلپذیر (ایگنال) نسبت به عوامل کنترلناپذیر (نویز) سدر
مدل اات .مقدار عدسد اف مدل وقتی قابلقبول اات که ا
مقدار اف بحرانی بیشتر باشد که سدر این مدل با توجه به سدرجة
آ اسدی  14مدل ،اف بحرانی برابر  4/1اات .اگر مقدار عدسد
پی24هر پارامتر کمتر ا  0/09باشد ،پارامتر مورسد نظر بر پااخ
مورسد نظر تأثیر فراوان سدارسد و اگر مقدار این متغیر ا  0/1بیشتر
شوسد ،پارامتر مذکور بر پااخ تأثیر چندانی ندارسد .با کاهش
تعداسد پارامترهایی که معنیسدار نیستند ،اما سدر مدل یاسدند،
مدل بهتری حاصل میشوسد .اینکه نبوسد برا ش معنیسدار نیست،
نشان میسدهد مدل بهخوبی برا ش شده اات [.]23

)1. Degree of Freedom (DOF
2. Quadratic
3. F-value
4. P-value
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جدول  .9آزمایشهای طراحیشده از طریق نرمافزار به همراه پاسخ درصد حذف سی او دی

شمارة

فاکتور :A

فاکتور :B

آزمایش غلظت کلرورفریک ( )mg/Lغلظت پلی الکتروالیت ()mg/L

1
2
3
9
0
2
9
5
3
15
11
12
13
19
10
12
19
15
13
25
21
22
23
29
20
22
29
25
23
35

905
205
905
205
905
205
905
205
905
205
905
205
905
205
905
205
005
005
005
005
305
905
005
005
005
005
005
005
005
005

5/15
5/15
5/25
5/25
5/15
5/15
5/25
5/25
5/15
5/15
5/25
5/25
5/15
5/15
5/25
5/25
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/50
5/20
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10

سدر جدول  ،9خصوصیات آماری مدل ارائه میشوسد .سدر این
جدول ضریب همبستگی ،1ضریب همبستگی اصالحشده 2و
ضریب همبستگی پیشبینیکننده 3اات .سدر یک تحلیل
آماری منااب ،ضریب همبستگی بهتر اات نزسدیک به  1باشد
و ضرایب همبستگی اصالحشده و پیشبینیکننده اختالفی
بیش ا  0/2نداشته باشند .همچنین پارامتر سدقت کافی،4
نسبت ایگنال به نویز را اندا هگیری میکند که سدر حالت

فاکتور pH :C

15/20
15/20
15/20
15/20
11/90
11/90
11/90
11/90
15/20
15/20
15/20
15/20
11/90
11/90
11/90
11/90
11
11
11
11
11
11
11
11
3/0
12/0
11
11
11
11

فاکتور :D

پاسخ:

کدورت ورودی ( )NTUدرصد حذف %COD

25
25
25
25
25
25
25
25
155
155
155
155
155
155
155
155
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
95
125
55
55

15/05
29/05
29/05
3/91
35/99
29/23
15/99
29/05
15/92
3/23
15/55
15/99
12/95
13/23
31/39
13/99
92/55
90/50
92/15
93/35
09/19
39/99
32/59
30/91
22/55
15/02
19/33
25/53
99/39
93/12

کلی نسبت بزرگتر ا  4مطلوب اات [ .]23پارامتر مذکور
سدر این تحقیق  21/439اات که کفایت مدل را نشان
1
میسدهد.

1. R-squared
2. Adj R-Squared
3. Pred R-Squared
4. Adeq Precision
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جدول  .1آزمایشهای طراحیشده از طریق نرمافزار به همراه پاسخ درصد حذف سی او دی
ترم

مجموع مربعات ()SS

درجة آزادی ()DOF

میانگین مربعات()MS

F-Value

p-value
Prob > F

Model

1502/30
5/29

19
1

90/211
5/29

35/95
32/31

>5/5551
>5/5551

2/29

1

2/29

3/02

5/5525

2/59
12/33
3/55
90/23
3/92
33/29
22/02
25/52
1/10
5/1
9/32
932/39
152/55
1230/59

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
35

2/59
12/33
3/55
90/23
3/92
33/29
22/02
25/52
1/10
5/1
9/32
932/39
152/55

10/12
22/52
2/55
3/50
9/05
0/25
2/30
3/92
11/05
9/55
15/02
3/03

A-FeCl3
B-Poly
Electrolyte
C-pH
D-Input turbidity
AB
AC
AD
BC
BD
CD
A2
B2
C2
D2
Lack of Fit
Cor Total

>5/5551
>5/5551
5/5592
>5/5551
5/5253
5/5559
5/5501
5/5521
5/5530
5/5559
5/5552
5/5552

جدول  .5خصوصیات آماری مدل بهمنظور پاسخ سی او دی نهایی
ضریب همبستگی

ضریب همبستگی اصالحشده

ضریب همبستگی پیشبینیکننده

نسبت سیگنال به نویز

5/3335

5/3535

5/5955

21/933

یکی ا راههای ار یابی صحت مدل بررای نموسدار احتمال
نرمال باقیماندههاات که سدر شکل  1نشان سداسده میشوسد .این
نموسدار بیانگر میزان پیروی باقیماندههای سدرصد حذف ای او سدی

ا تو یع نرمال اات .سدرصورت صحت مدل ،نقاط باید تقریبا یک
خط مورب را سدنبال کنند که این مسئله سدر شکل مشخص اات.

شکل  .4نمودار احتمال نرمال باقیماندة درصد حذف سی او دی
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سدر شکل  ،2نموسدار آشفتگی مدل نشان سداسده شده اات.
نموسدار آشفتگی مقایسة آثار همة عوامل را سدر نقطهای مشخص
سدر فضای طراحی آاان میکند .با جابهجایی یک عامل سدر سدامنة
تغییرات آن ،مانیکه تمام عوامل سدیگر ثابت سدرنظر گرفته
شدهاند ،مقدار پااخ تغییر میکند .شیب تند یا انحنا سدر این
نموسدار نشانسدهندة حساایت پااخ به عامل مورسد نظر اات و

یک خط تقریبا افقی ،حساایتنداشتن پااخ به تغییرات آن
عامل را نشان میسدهد [ .]23همانطورکه سدر شکل  2مشخص
اات ،غلظت منعقدکننده ( )Aبا بیشترین شیب خط
حساسترین عامل و پلی الکترولیت ) (Bبا کمترین انحنا،
کمتأثیرترین عامل بر سدرصد حذف ای او سدی اات.

شکل  .2نمودار آشفتگی بهمنظور پاسخ درصد حذف سی او دی

سدر شکل  ،3نموسدارهای اطح پااخ بهصورت کانتورهای
سدوبعدی سدوبهسدوی عاملها نشان سداسده میشوسد .این نموسدارها
نمایانگر نحوة اثرگذاری همزمان و برهمکنش عوامل بر پااخ
سدرصد حذف ای او سدی نیز اات .سدر کنار هر شکل ،مقاسدیر
ثابت فرضشده برای سدو عامل سدیگر نیز آمده اات .سدر تحلیلی
کلی ،اگر خطوط همترا موا ی یک محور باشد ،عامل مربوطه
کمترین تأثیر را بر حذف ای او سدی سدارسد و بالعکس هرچه
امتداسد خطوط همترا نسبت به یک محور عموسدتر باشد ،عامل
مربوطه بیشترین تأثیر را بر پااخ سدارسد؛ برای مثال ،شکل -3
ب تأثیر سدو عامل ( Aغلظت کلرور فریک) و ( Bغلظت پلی
الکترولیت) را نشان میسدهد .خطوط کانتور بهطورعمده موا ی

محور عامل  Bاات؛ بنابراین ،تأثیر کم این عامل -سدر مقابل
عامل  -Aبر حذف ای او سدی تأیید میشوسد .همچنین،
تغییرات غلظت کلرور فریک تأثیر مستقیمی بر پااخ مدل
سدارسد .براااس نتایج این نموسدار میزان برهمکنش سدو عامل A
و  Bکم ار یابی میشوسد .همچنین ،سدر شکلهای  -3الف و -3
ت عامل کلرور فریک نسبت سدو عامل سدیگر تأثیر بیشتری
سدارسد .بیشترین برهمکنش عوامل مربوط به شکل  -3پ ،ث و
ج اات که بهصورت کانتورهای بسته وابستگی عوامل  C ،Bو
 Dرا سدر رایدن به نقطهای بهینه برای حذف ای او سدی
نشان میسدهد.
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شکل  .9سطح پاسخ بهصورت کانتورهای دوبعدی اثر برهمکنش دوبهدوی عاملها بر پاسخ

 .2.9بهینهسازی
1

الگوریتم ااتفاسدهشده سدر نرمافزار سدیزاین اکسپرت بهمنظور
انجامسداسدن عمل بهینهاا ی الگوریتم «کانورت» 2بوسده اات.
سدر این الگوریتم ،هدف مطلوب برای هریک ا فاکتورها و
پااخ شامل حداقلکرسدن ،حداکثرکرسدن و قرارگرفتن سدر با ه
1. Design Expert
2. CONVERT

مشخص میشوسد .اپس با ة حداقل و حداکثر هر پارامتر و
و ن اهمیت آن براااس سدرجة اهمیت تعریفشده ا  1تا 9
تعیین میشوسد .براااس موارسد تعریفشده ،نرمافزار تابع کلی
مطلوبیت را -که سدربرسدارندة همة پارامترهای ذکرشده اات-
مشخص میکند ،بهطوریکه هدف بهینهاا ی حداکثرکرسدن
این تابع (سدر با ة  0تا  )1اات .تعیین مقاسدیر بهینه سدر این
الگوریتم براااس روش جستوجوی مستقیم اات که ا یک
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مقایسة نتایج این پژوهش با پژوهشهای پیشین سدر
جدول  8مشاهده میشوسد .سدر این جدول ،نتایج مطالعات ا
جنبههای مختلف شامل نوع منعقدکننده ،نوع آالینده و
فاضالب مورسد مطالعه ،فاکتورهای مؤثر ،سدرصد حذف ،روش
طراحی آ مایشها ،اهمیت تأثیر فاکتورها و حالت بهینه
مقایسه شده اات .همانطورکه مالحظه میشوسد ،سدر بیشتر
مطالعات اه عامل ماسدة منعقدکننده ،کمک منعقدکننده
(لختهاا ) و پی اچ بهعنوان عوامل اصلی سدرنظر گرفته شده
اات .سدرصد حذف آالیندهها سدر مطالعات ا  11سدرصد تا 98
سدرصد برای حالتهای مختلف متغیر بوسده اات .سدر برخی
مطالعات ا روش بررای جداگانة تأثیر هر عامل بر پااخ
ااتفاسده شده اات؛ بنابراین ،امکان تعیین تأثیر برهمکنش
عوامل مختلف و میزان اهمیت تأثیر آنها بر هم وجوسد نداشته
اات .سدر موارسد بررایشده ،غلظت منعقدکننده و پی اچ جزء
عوامل اثرگذار بوسده و غلظت کمک منعقدکننده تأثیر کمتری
بر پااخ سداشته اات.

نقطة تصاسدفی شروع میشوسد و جستوجو به امت مقدار
حداکثر را با تندترین شیب موجوسد انجام میسدهد ].[21
متغیرهای مؤثر بر بهینهاا ی فرایند انعقاسد و لختهاا ی
شامل چهار متغیر غلظت منعقدکننده ،غلظت کمک
منعقدکننده ،پی اچ و غلظت کدورت وروسدی اات .اناریوی
انتخابی بهمنظور بهینهاا ی فرایند انعقاسد و لختهاا ی طبق
جدول  ،1اه هدف (مینیممکرسدن) و سدو قید (قرارگرفتن سدر
با ه) اات .سدر این اناریو ،برای متغیرهای غلظت منعقدکننده
(کلرورفریک) و غلظت کمک منعقدکننده (پلی الکترولیت)
هدف حداقلکرسدن میزان مصرف این مواسد اات و سدرجة اهمیت
آنها بهترتیب اه و چهار سدرنظر گرفته شده اات .برای سدو
متغیر پی اچ و غلظت کدورت وروسدی قید قرارگرفتن سدر با ه
انتخاب شده اات .همچنین ،پااخ سدرصد حذف ای او سدی با
هدف ماکزیممکرسدن با بیشترین سدرجة اهمیت ( )9سدر مدل
سدرنظر گرفته شده اات .سدر جدول  ،7بهینهترین حالت براااس
اناریوی انتخابی ا طریق نرمافزار بههمراه مقدار تابع مطلوبیت
حداکثر برابر  0/79بهسدات آمده اات.

جدول  .6سناریوی انتخابی بهمنظور بهینهسازی فرایند انعقاد و لختهسازی
فاکتور
(کلرورفریک)A:

منعقدکننده
کمک منعقدکننده (پلی الکتروالیت)B :
C: pH
کدورت ورودیD :
درصد حذف COD

هدف

حد پایین

حد باال

درجة اهمیت

مینیممکردن
مینیممکردن
قرارگرفتن در بازه
قرارگرفتن در بازه
ماکزیممکردن

305
5/50
3/0
95
95

905
5/20
12/0
125
25

3
9
1
2
0

جدول  .7حالت بهینة پیشنهادی براساس سناریوی انتخابی
ردیف
1

غلظت منعقدکننده
()mg/L
399

غلظت کمک
منعقدکننده ()mg/L
0/14

 .1جمع بندی
سدر این تحقیق ،به مدلاا ی و بهینهاا ی فرایند انعقاسد و
لختهاا ی فاضالب تصفیهخانة گالوانیزة مجتمع فوالسد مبارکه
بهمنظور حذف ای او سدی ا فاضالب این واحد پرسداخته شد.
متغیرهای بررایشده سدر این تحقیق چهار عامل غلظت
منعقدکننده ،غلظت کمکمنعقدکننده ،پی اچ و کدورت وروسدی
بوسده اات که آ مایشهای مربوط به آن براااس روش اطح
پااخ طراحی شد .نتایج این تحقیق نشان میسدهد با ااخت مدل
رگرایونی مرتبة سدوم ا فرایند انعقاسد و لختهاا ی ،امکان

pH

11/02

کدورت اولیه

درصد حذف

)(NTU

COD

تابع مطلوبیت

79

94/1

0/79

پیشبینی شرایط مختلف بهرهبرسداری بدون انجامسداسدن آ مایش
فراهم میشوسد .همچنین ا میان چهار عامل مذکور ،عامل غلظت
منعقدکننده بیشترین تأثیر را بر سدرصد حذف ای او سدی
فاضالب سدارسد .سدر مرحلة بهینهاا ی نیز مقدار بهینة متغیرهای
مورسد بررای با هدف حداکثرکرسدن میزان حذف ای او سدی و
حداقلکرسدن میزان مواسد مصرفی ،بیانگر مصرف  390میلیگرم
بر لیتر کلرورفریک بهعنوان منعقدکننده 0/14 ،میلیگرم بر لیتر
پلی الکترولیت بهعنوان کمکمنعقدکننده سدر پی اچ برابر  11و
کدورت وروسدی  79ان تی یو اات.
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و تواعه ،تصفیهخانه و آ مایشگاه مرکزی مجتمع فوالسد
مبارکه اصفهان اپااگزاری میشوسد.

جدول  . 1مقایسه با نتایج پژوهشهای دیگر
محققان

منعقدکننده

نوع آالینده

پاتل و واشی
()2515

کیتوسان و پودر
ذرت

رنگ در
فاضالب
صنعت
نساجی

فاکتورهای مؤثر

میزان حذف

روش طراحی آزمایشها

اهمیت تأثیر
فاکتورها

حالت بهینه

 51درصد کیتوسان
دما ،غلظت
منعقدکننده ،زمان و  99درصد پودر
ذرت
لختهسازی و pH

بررسی تأثیر جداگانة هر
عامل

 ،pH=4دوز
بررسی نشده است منعقدکننده  20و زمان
لختهسازی  25دقیقه و
T=340K

کروم و قلع و آهن
بیسولفیت سدیم و
فلزات سنگین منعقدکننده و کمک
ترابیان و
 31درصد ،فسفر
منعقدکنندة کلرور
منعقدکننده و pH
و فسفر
همکاران ()1359
 00درصد
فریک و آهک

بررسی تأثیر جداگانة هر
عامل

FeCl3=5mg/L,
CaO=2.5mg/,L
pH=8

پلی آلومینیوم
 TOCدر منعقدکننده ،غلظت
کلراید PAC
عبادی و
فاضالب کمکمنعقدکننده و
همکاران ( )1331منعقدکننده و
 Actipol A-401صنعت غذایی
pH
کمک منعقدکننده
پلی آلومینیوم
محمدنژاد و کلراید ،پلی فریک
همکاران ( )1335سولفات و کلرور
فریک

کدورت
فاضالب
پتروشیمی

 12درصد حذف
TOC

ارزیابی شرایط
نوع منعقدکننده ،بهینه براساس کمینه
غلظت منعقدکننده ،سازی مقادیر S/N
 ،pHسرعت اختالط بوده و به درصد
حذف اشاره نشده
کند
است.

روش سطح پاسخ

تاگوچی (نبود تحلیل
برهمکنش عوامل)

منعقدکننده (پلی
آلومینیوم کلراید
رنگ و  CODمادة منعقدکننده،
 25درصد COD
وانگ و همکاران  ،)PACکمک
فاضالب کمکمنعقدکننده و
و  95درصد رنگ
منعقدکننده (پلی
()2519
 pHا
صنعت تنباکو
آکریل آمید کاتیونی
)CPAM

روش سطح پاسخ

 02درصد حذف
 CODو 35
درصد حذف
مادة منعقدکننده و کدورت با  PFSو
pH
مقادیر متناظر 25
درصد و  35درصد
برای FeCl3

روش سطح پاسخ

 CODو
پلی فریک سولفات کدورت
لیو و همکاران
 ،PFSکلرورفریک فاضالب
()2512
و سولفات فریک شیرابة محل
دفن
منعقدکنندة آلوم و
گویدا و همکاران کمک منعقدکنندة
پلی الکترولیت
([29 ])2559
آنیونی

مراجع

 CODو
TSS
فاضالب
شهری

 CODو TSS
ورودی pH,
و غلظت آلوم

 20درصد حذف
 CODو 90
درصد حذف TSS

بررسی تأثیر جداگانه هر
عامل

بررسی نشده است

بررسی نشده است

PAC=0.4mg/L,
Actipol=6mg/L,
pH=5

بهترتیب  ،pHنوع PAC=120ppm,
منعقدکننده و غلظت  ،pH=5سرعت اختالط
کند 25rpm
آن ،سرعت اختالط

منعقدکننده و pH
عوامل کلیدی بوده
PAC = 715 mg/L,
و کمک منعقدکننده
CPAM = 4.8
mg/L , pH = 6.6
کمترین تأثیر را
داشته است.

PFS = 8 g/L at pH
6
FeCl3=10 g/L at
بررسی نشده است.
pH 8.0 ,
Fe2(SO4)3=12
g/L at pH 7.5.

بررسی نشده است.

Alum=150 mg/l
pH = 5–8.
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