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بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضالب توسط راکتور ناپیوستة متوالی
سید محمدعلی مسعودی ،4جواد سرگلزایی ،*4ابوالفضل درودی

2

 .1مشهد ،دانشگاه فردوسی ،دانشکدة مهندسی
 .2مشهد ،دانشگاه فنیوحرفهای ،دانشکدة ثامنالحجج
(تاریخ دریافت -49/30/11 :تاریخ پذیرش)49/30/31 :

چکیده
بهدلیل رشد جمعیت و فعالیتهای انسانی در بخشهای کشاورزی و صنعت ،آب سالم و بهداشتی دچار
کمبود شده است .صنعت تولید نشاسته یکی از صنایع آالیندة منابع آبی است که با توجه به زیادبودن بار
آلودگی ،مضرات زیستمحیطی و استانداردهای خروجی پساب ،تصفیه و بازیابی آنها اهمیت دارد .در
این تحقیق ،پس از ساخت راکتور ناپیوستة متوالی (اس بی آر) ،اثر متغیرهای دما ،عمق هوادهی ،تفاوت در
میزان سازگاری لجن به مادة آلی (نشاسته) و سرعت بارگذاری مادة آلی (او ال آر) بر بازده راکتور بررسی
شد .آزمایشها با نرمافزار دیزاین اکسپرت طراحی شدند و در راکتورهای  SBR1و  SBR2که بهترتیب با
 033و  1033میلیگرم در لیتر مادة آلی تطابق یافته بودند ،انجام گرفتند .میزان حذف اکسیژن مورد نیاز
شیمیایی (سی او دی) بهعنوان پاسخ فرایند اندازهگیری شد .براساس نتایج ،پاسخ آزمایشها با مدل
پیشبینیشده در تطابق بود .در دمای  20 Cراندمان حذف باال و بهطور متوسط  50/0درصد بود .متوسط
راندمان حذف سی او دی در  12 ، SBR 2درصد بیشتر از  SBR1بود .بازده راکتورها در هوادهی عمقی
نسبت به هوادهی میانی و سطحی بیشتر بود .در شرایط بهینه ،راندمان حذف سی او دی به  40/00درصد
رسید .براساس نتایج ،راکتور ناپیوستة متوالی گزینة مناسبی برای تصفیة فاضالب حاوی نشاسته است.
واژههای کلیدی :آنالیز واریانس ،تصفیة فاضالب ،راکتور ناپیوستة متوالی ،روش سطح پاسخ ،نشاسته.
 .4مقدمه و هدف
به مجموعة آبهای دورریختنی حاصل از فعالیتهای انسانی
که منشأ خانگی ،صنعتی یا کشاورزی دارد ،فاضالب گفته
میشود .بهمنظور تأمین شرایط بهداشتی برای زندگی ،پاک
نگهداری محیطزیست ،بازیابی فاضالب و استفادة مجدد از آن
برای مصارف کشاورزی و تولید کود طبیعی بهواسطة حضور
ترکیبات شیمیایی مانند نیتراتها و فسفاتها ،تصفیة
فاضالبها امری ضروری است ] .[1روشهای مختلف فیزیکی،
شیمیایی و بیولوژیکی برای تصفیة فاضالب وجود دارد.
فرایندهای بیولوژیکی بهمنظور حذف مواد آلی هزینة کمتری
نسبت به روشهای فیزیکی -شیمیایی دارند ] .[2راکتورهای
مختلفی برای تصفیة فاضالبهای حاوی مواد آلی از جمله
* نویسندة مسئول:
3. Fluidized bed bioreactor

1

نشاسته وجود دارد؛ مانند راکتور بیهوازی گرانولی باالرو
] ،[3راکتورهای بافلدار بیهوازی ،[4] 2راکتورهای زیستی
بستر سیالی [5] 3و استخر بیهوازی .[6] 4در شرایط هوازی و
بیهوازی ،تجمعات میکروبی متنوع در یک راکتور رشد
میکنند و مواد آلی را حذف میکنند.
5
راکتورهای ناپیوستة متوالی (اس بی آر) یک حالت
پروخالیکردن از فرایند لجن فعال درنظر گرفته میشوند .این
نوع از راکتورهای ناپیوسته در دورههایی که چرخة اس بی آر
را تشکیل میدهند ،راهاندازی میشوند .درکل ،هر چرخه
شامل دورههای پرکردن ،واکنش ،تهنشینی ،تخلیه و سکون
است .با استفاده از تناوب دورههای بیهوازی و هوازی طی
چرخة تصفیه ،میتوان به حذف بیولوژیکی مواد مغذی و آلی

تلفن 051-38763300 :نمابر051-38763301 :
2. Anaerobic baffled reactor
)5. Sequencing Batch Reactor (SBR

Email: Sargolzaei@um.ac.ir
1. Upflow anaerobic sludge blanket
4. Anaerobic pond

471

بازیافت آب ،دورة  ،2شمارة  ،2تابستان 4931

دست یافت .با توجه به دستورالعملهای عملیاتی مورد نظر،
میتوان دو یا چرخههای بیشتری را در روز انجام داد ] .[7با
توجه به هزینة اندک ساخت ،قابلیت تصفیة انواع فاضالب و
نیاز به فضای کم ،بازده باال و انعطافپذیری زیاد ،برای تصفیة
فاضالبها به این راکتور توجه شده است ].[8
روشهای متعددی برای بهبود فرایندها مطرح شد که
یکی از مهمترین آنها ،روش طراحی آزمایش است .طراحی
آزمایش روشی است که برای تعیین ارتباط بین عوامل مؤثر
بر یک فرایند و خروجیهای آن فرایند استفاده میشود ].[9
درکل ،استفاده از طراحی آزمایشها بهدلیل کاهش هزینة
عملیاتی ،بهینهکردن کیفیت و بازده فرایند ،غربالکردن
متغیرها و قابلقبولبودن نتایج اهمیت ویژهای دارد ] .[10از
جمله روشهای مهم در طراحی آزمایش ،روش سطح پاسخ
است .مزیت مهم این روش ،کاهش تعداد آزمایشهای تجربی
مورد نیاز برای ارزیابی پارامترهای متعدد و اثر متقابل
آنهاست ] .[12 ،11این روش برای توسعة فناوریهای
مناسب تصفیة آب مفید است و در شناسایی تأثیر پارامترهای
عملیاتی بر فرایند حذف بهکار گرفته میشود ].[14 ،13
گوهری و همکاران ] [15گزارش دادند با استفاده از
میکروارگانیسمهای لجن تصفیهخانة فاضالب و در شرایط
بهینة سه مرتبه خوراکدهی طی یک چرخة اس بی آر و سی
او دی ورودی میلیگرم در لیتر  ،500فاضالب حاوی نشاسته
را میتوان تا حدود  91/2درصد تصفیه کرد .زینلی و همکاران
استفاده از طراحی آزمایش در بهینهسازی حذف نشاسته از
فاضالب سنتزی با استفاده از اس بی آر را بررسی کردند
] .[16آنها دریافتند افزایش در زمان ماند هیدرولیکی به
افزایش راندمان حذف سی او دی منجر میشود و با کاهش
زمان ماند هیدرولیکی و افزایش سی او دی ،شاخص حجمی
لجن (اس وی ای) 1کاهش مییابد .همچنین ،برهمکنش بین
متغیرهای سی او دی ورودی و میزان اکسیژن عامل مهمی
در رشد باکتریها و میزان اس وی آی است .هدایتی و
همکاران ] [17استفاده از فناوری غشایی و طراحی آزمایش
به روش فاکتوریل را در تصفیة فاضالب حاوی نشاسته مثبت
ارزیابی کردند .همچنین ،مدل برازششدة مناسبی را ارائه
دادند که مقادیر پیشبینیشدة حاصل از آن به مقادیر تجربی
نزدیک بود .هو و همکاران در سرعت هوادهی  160لیتر در
ساعت ،بهدلیل کاهش سریع غلظت سی او دی در ابتدای

)1. Sludge Volumetric Index (SVI

چرخة راکتور به بازده باالیی در حذف سی او دی دست
یافتند ،در کمترین سرعت هوادهی ( 20لیتر در ساعت) زمان
مورد نیاز برای تجزیه سی او دی بیشتر بود ] .[18داوری و
همکاران در تحقیقات خود در یک راکتور ناپیوستة متوالی
 2/5لیتری نشان دادند فرایندهای نیتریفیکاسیون جزئی،
اکسیداسیون بیهوازی آمونیوم و دنیتریفیکاسیون همزمان
(اس ان آ دی) برای تصفیة فاضالبهای حاوی آالیندههای
نیتروژنی زیاد و سی او دی کم مناسب است .در پایان دوره،
سامانه میتوانست  79درصد سی او دی را حذف کند ].[19
تکدستان و همکاران در زمان ماند سلولی ده روز به راندمان
حذف سی او دی تقریبا  95درصد رسیدند .با افزایش زمان
ماند سلولی به  25روز ،بهدلیل رشد باکتریهای رشتهای،
تهنشینی لجن بهخوبی انجام نگرفت و به  240میلیلیتر در
گرم رسید که چندان مطلوب نبود ] .[20در بررسی سامانة
ترکیبی راکتور ناپیوستة متوالی با کربن فعال گرانول در
تصفیة فاضالب با بار آلودگی باال ،بیشترین و کمترین متوسط
بازدهی حذف سی او دی بهترتیب در راکتورهای با غلظت
کربن فعال  2500میلیگرم بر لیتر و راکتور بدون کربن فعال
بهدست آمد ].[21
در این تحقیق ،تصفیة بیولوژیکی فاضالب حاوی نشاسته با
استفاده از فناوری راکتور ناپیوستة متوالی ،میکروارگانیسمهای
کود گاوی و همچنین تأثیر برخی از متغیرهای عملیاتی مهم بر
بازده راکتور -که بهندرت در پژوهشها دیده شده است -براساس
طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ بررسی شد.
 .2مواد و روشها
روند انجامدادن این تحقیق عبارت است از .1 :ساخت راکتور
ناپیوستة متوالی .2 ،تطابقپذیری لجن حاصل از شیرابة کود
گاوی .3 ،درنظرگرفتن متغیرهای ورودی جدید و طراحی آزمایش
به کمک نرمافزار دیزاین اکسپرت .4 ،انجامدادن آزمایشها مطابق
با شرایط طراحی آزمایش و تحلیل نتایج .درادامه ،بهصورت
مفصل به جزئیات مراحل اجرای تحقیق اشاره میشود.
 .4.2شرایط راکتور

دو راکتور ناپیوستة متوالی به حجم کل  16لیتر (ارتفاع 40
سانتیمتر و قاعدة  20×20سانتیمترمربع) از جنس شیشه
طراحی و ساخته شدند .شکل  1نمایی از اس بی آر ساختهشده
را نشان میدهد .لجن دو راکتور با میزان سی او دی متفاوت
(نشاسته) ،دورة سازگاری را گذراندند .هوادهی راکتورها با

مسعودی و همکاران :بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضالب توسط...

استفاده از پمپ هوای آکواریوم و سنگ دیفیوزر واقع در کف
(هوادهی عمقی 0 ،سانتیمتر) ،وسط ( 15سانتیمتر) و سطح
فاضالب راکتورها (هوادهی سطحی 30 ،سانتیمتر) و مطابق با
طراحی آزمایش به کمک ترمینال هوادهی تنظیم و تأمین
میشد .سرعت هوادهی  3لیتر در دقیقه و غلظت اکسیژن
محلول بیشتر از میلیگرم در لیتر  2بود .مخزن آمادهسازی
فاضالب و راکتورها به هیتر الکتریکی (راکسین -اچ تی
 1)1900مجهز بودند .زمان الزم برای تنظیم دمای فاضالب در
مخزن آمادهسازی فاضالب حدود  80-60دقیقه بود و انتقال
فاضالب از مخزن آمادهسازی فاضالب به راکتورها بهصورت
دستی انجام میگرفت .در مرحلة واکنش و پرکردن ،برای
اختالط محتویات راکتورها از همزنی با سرعت چرخش  50دور
در دقیقه استفاده شد .پی اچ 2فاضالب ورودی به راکتورها در
محدودة  7-7/3قرار داشت .راکتورها در چرخههای  24ساعته
بهرهبرداری میشدند که شامل  10دقیقه پرکردن 22 ،ساعت
واکنش 30 ،دقیقه تهنشینی و  80دقیقه تخلیه و سکون بود.
حجم کاری راکتورها  12لیتر و حجم فاضالب ورودی و تخلیه
شده ،برابر و به میزان  8لیتر بود .تخلیة فاضالب از طریق شیر
پالستیکی واقع در جدارة راکتورها انجام میگرفت .زمان ماند
سلولی در دورة آزمایشهای طراحیشده ،از طریق حذف
مستقیم لجن از راکتورها (  1حجم مایع مخلوط راکتور در هر
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میلیلیتر در لیتر محلول حاوی میکروالمنتهای ضروری برای
رشد باکتریها به سایر ترکیبات فاضالب سنتزی اضافه شدند.
محلول حاوی میکروالمنتها شامل (گرم در لیتر) کلرید آن
شش آبه  ،1/5یدور پتاسیم  ،1/2اسید بوریک  ،0/15کلرید
منگنز چهار آبه  ،0/12سولفات روی هفت آبه  0/15و سولفات
مس پنج آبه  0/05بود .در اوایل دورة تطابق پذیری ،تهنشینی
باکتریها بهخوبی انجام نمیگرفت و اس وی آی کاهش
چشمگیری نداشت .متوسط اس وی آی دو راکتور در پنج روز
ابتدایی در محدودة  456 -422میلیلیتر بر گرم بود .پس از
حدود  28روز از شروع تطابقپذیری ،میکروارگانیسمها به شرایط
تقریبا یکنواخت و پایداری رسیدند .در پایان این دوره،
خصوصیات بذر لجن مانند اس وی آی ،غلظت مواد معلق مایع
مخلوط13و مواد معلق فرار مایع مخلوط24در راکتورها بهترتیب
حدود  100 -90میلیلیتر بر گرم 4800 -4500 ،میلیگرم در
لیتر و  3456 -3375میلیگرم در لیتر بود .همچنین ،رنگ لجن
قهوهای تیره بود .درکل ،شاخص حجمی لجن به اندازة  50تا
 150میلیلیتر در گرم ،بهلحاظ تهنشینی شرایط قابلقبول تلقی
میشود ].[22

20

روز) در  20روز کنترل شد؛ بهعبارت دیگر ،میزان دفع لجن
یکسان بود ،ولی در هر دفع ،غلظت مایع مخلوط داخل راکتور
کمی متفاوت بود .زمان ماند هیدرولیکی  1/5روز بود.
 .2.2فاضالب سنتزی و لجن زیستی
پس از تهیة کود گاوی و شستوشوی آن با آب ،جامدات معلق
موجود در آن -که ممکن است در آنالیزها و روند رشد باکتریها
تداخل ایجاد کند -به کمک الک آزمایشگاهی جدا شد و شیرابة
بهدستآمده بهعنوان بذر لجن به راکتورها منتقل شد .از کلرید
آمونیوم و نشاسته بهترتیب بهعنوان منابع نیتروژنی و آلی
استفاده شد .در دورة تطابقپذیری ،لجن زیستی در  SBR1به
سی او دی  500میلیگرم در لیتر و در  SBR 2به سی او دی
 1500میلیگرم در لیتر تطابق یافت تا تفاوت در میزان
سازگاری لجن دربرابر سرعتهای مختلف بارگذاری آلی و سایر
پارامترهای ورودی بررسی شود 100 ، NH 4  N .میلیگرم در
لیتر ،فسفات هیدروژن پتاسیم  30میلیگرم در لیتر ،سولفات
منیزیم هفت آبه  50میلیگرم در لیتر ،کلرید کلسیم دو آبه 350
میلیگرم در لیتر ،سولفات آهن  10میلیگرم در لیتر و 1

شکل  .4راکتور ناپیوستة متوالی:
 .4پمپ هوادهی .2 ،فلومتر .9 ،ترمینال هوادهی .1 ،همزن،
 .1اکسیژن محلولسنج و نمایش دما .6 ،هیتر الکتریکی .7 ،شیر تخلیة
پساب .8 ،شیر تخلیة لجن .3 ،سنگهای دیفیوزر (با توجه به طراحی
آزمایش ،سنگ مربوطه از طریق ترمینال هوادهی فعال میشد).

 .9.2طراحی آزمایش

در دنیای مهندسی ،طرح آزمایش ابزاری بسیار مهم برای

1. Roxin-HT1900
2. pH
3. Mixed liquor suspended solids
4. Mixed liquor volatile suspended solids
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اصالح عملکرد فرایندهای تولید است .همچنین ،کاربردی
وسیع در بسط فرایندهای جدید دارد .روش سطح پاسخ یکی
از روشهای طراحی آزمایش است که مجموعهای از
تکنیکهای ریاضی و آمار را دربرمیگیرد .این روش برای
مدلبندی و تحلیل مسائلی مفید است که پاسخ مورد نظر از
چندین متغیر تأثیر میپذیرد ] .[9از این روش در بهینهسازی
پارامترهای تأثیرگذار بر تصفیة نیمههوازی شیرابة محل دفن
زباله ] ،[23حذف سولفات ] [24و کاهش سی او دی فاضالب
تنباکو ] [25نیز استفاده شده است.
در این تحقیق ،از طراحی مرکب مرکزی (سی سی دی) و
روش سطح پاسخ از طریق نرمافزار دیزای اکسپرت  7استفاده
شد .در این روش ،سه گروه از نقاط ) (2k  2k  Cشامل
تعداد  2kنقاط فاکتوریل 2k ،نقاط محوری و تعداد  Cنقطة

مرکزی وجود دارند .نقاط محوری طبق رابطة α  (2k )0/25
تعیین میشود ( kتعداد متغیر عددی است) .همانطورکه در
جدول  1مشاهده میشود ،عمق هوادهی (کف راکتور:
هوادهی رو به باال ،میانة راکتور :هوادهی رو به باال ،سطح
فاضالب راکتور :هوادهی رو به پایین) ،دما ( 25 ،18و C
 )32و سرعت بارگذاری مادة محلول (او ال آر) 933 ،267( 1و
( 1600مترمکعب ،روز/گرم)) متغیرهای مستقل و تأثیرگذار
بر راکتورهای ناپیوستة متوالی با میزان سازگاری متفاوت
لجن انتخاب شدند و میزان حذف سی او دی بهعنوان پاسخ
فرایند ،سنجش شد .شایان ذکر است سطوح متغیرهای
مستقل با انجامدادن چند آزمایش ابتدایی ،قبل از طراحی
آزمایش مشخص شدند ،بهطوریکه عملکرد راکتور بازده
معنیداری داشته باشد.

جدول  .4متغیرهای مستقل آزمایش به روش سطح پاسخ
متغیرهای مستقل

واحد

کد

سطح پایین

سطح متوسط

سطح باال

دما

℃

A

15

20

02

B

202

400

1033

C

کف راکتور ()0 cm

میانه ()15 cm

سطح فاضالب ()30 cm

OLR
عمق هوادهی
میزان سازگاری لجن

cm
-

D

در بیشتر مسائل مربوط به روش سطح پاسخ ،وابستگی بین
پاسخ و متغیرهای مستقل نامعلوم است .با توجه به ناشناخته
بودن تابعیت پاسخ از متغیرهای مستقل ،باید شکل آن تخمین
زده شود .درحقیقت ،کاربرد موفقیتآمیز روش سطح پاسخ
بهصورت بحرانی به قابلیت توسعة مناسب برای این تابعیت
بستگی دارد .اگر پاسخ بهخوبی از طریق یک تابع خطی از
متغیرهای مستقل مدلبندی شده باشد ،تابع تقریبکننده ،مدل
مرتبة اول است .اگر خمیدگی وجود داشته باشد ،باید از
چندجملهایهای مرتبة باالتر مانند مدل مرتبة دوم استفاده کرد.
کیفیت تطابق مدلهای بهدستآمده از نرمافزار را با ضریب
تعیین  R 2بیان میکنند و بخشهای مختلف مدل از طریق
مقدار احتمال (عدد پی) 2با  95درصد سطح اطمینان
قابلارزیابی است ] .[26برای تفسیر کامل نتایج میتوان از جدول
آنالیز واریانس (آنوا) بهره برد .نمودارهای کانتور و سهبعدی برای
نمایش محدودة مناسب عملیاتی و اثر هر متغیر و برهمکنش
بین متغیرها بسیار مفید است.

،
 .1.2روش اندازهگیری

تمام آزمایشها طبق روش استاندارد آب و فاضالب اندازهگیری
شدند ] .[27با استفاده از روش رفالکس بسته و کلریمتریک
شمارة  5220دی13مقدار سی او دی اندازهگیری شد .از پی اچ
متر ) (Behine SAT2002برای اندازهگیری پی اچ و از سنسور
اندازهگیری اکسیژن محلول ) (AZ-8403برای اندازهگیری غلظت
اکسیژن محلول و دما استفاده شد .حجمی (میلیلیتر) که یک
گرم سوسپانسیون پس از سی دقیقه تهنشینی اشغال میکند،
شاخص حجمی لجن نامیده میشود .اس وی آی توانایی
تهنشینی لجن را نشان میدهد ] .[27زمان ماند هیدرولیکی از
تقسیم حجم کاری راکتور بر میزان فاضالب ورودی (که با پساب
خروجی برابر است) بهدست میآید و سرعت بارگذاری مادة آلی
از تقسیم میزان سی او دی ورودی بر زمان ماند هیدرولیکی
تعیین میشود.

)1. Organic Loading Rate (OLR
2. P-value
3. 5220D

مسعودی و همکاران :بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضالب توسط...

ساعت هوادهی ( ،)Cپمپ هوادهی خاموش میشد و پس از 30
دقیقه تهنشینی ،هشت لیتر پساب از راکتور خارج و میزان سی او
دی اندازهگیری میشد ( C ،B ،Aو  Dهمان متغیرهای ورودی
هستند) .مدت زمان هر چرخة اس بی آر برای انجامدادن هریک
از آزمایشها یکسان و  24ساعت بود و با بررسی شاخص حجمی
لجن و میزان سی او دی ،این مدت زمان برای رسیدن به حالت
پایدار مناسب ارزیابی شد .میزان شاخص حجمی لجن در دورة
آزمایشها متغیر و کمتر از 160میلیلیتر در گرم بود.

 .1.2روش انجامدادن آزمایش

پس از دورة تطابقپذیری ،برای انجامدادن آزمایشها چهار لیتر
لجن در  SBR1و  SBR 2نگه داشته شد .شایان ذکر است لجن
دو راکتور با سی او دی متفاوتی دورة سازگاری را گذراندند .با
توجه به تعداد متغیرهای ورودی و سطوح آنها ،آزمایشها از
طریق نرمافزار دیزاین اکسپرت طراحی شدند .ترتیب آزمایشها
(جدول  ،2آزمایشهای  1تا  )40کامال تصادفی بوده است.
هشت لیتر فاضالب سنتزی مطابق با شرایط هر آزمایش تهیه
میشد؛ یعنی براساس میزان بارگذاری آلی ( )Bآزمایش مربوطه،
سی او دی ورودی (نشاسته) به سایر ترکیبات فاضالب سنتزی
افزوده میشد .سپس در مخزن نگهداری فاضالب ،دمای آزمایش
( )Aتنظیم میشد .طی ده دقیقه فاضالب سنتزی از مخزن
نگهداری فاضالب به راکتور ( )Dانتقال مییافت .بعد از 22

 .9نتایج و بحث
 .4.9نتایج آزمایشها و بررسی صحت مدل برازششده

نتایج کل آزمایشها به همراه سطوح متغیرهای مستقل هر
آزمایش در جدول  2آورده میشود.

جدول  .2نتایج طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ
متغیرهای مستقل فرایند
پاسخ فرایند (درصد حذف سی او دی)
پیشبینی مدل

مقدار حاصل از آزمایش

24/54
22/90
24/40
92/94
24/40
50/90
42/31
50/59
00/23
42/31
52/01
42/32
50/44
01/24
43/01
00/00
29/23
53/34
24/40
41/20
43/01
03/20
55/09
42/31
24/42
20/20
42/92
00/01

52
24/2
52
91/5
59/5
50
42/5
54
00/1
55/5
54/4
49
51/2
03/5
40
01/5
23
24/1
24/2
40
42
01/5
54
50/4
53
21/1
40
00/2
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D

C

B

A

ترتیب آزمایش

3
10
10
03
10
03
10
3
03
10
03
10
3
03
10
10
03
3
10
03
3
03
3
10
10
10
10
10

200
400
400
1033
400
200
400
1033
1033
400
400
400
400
1033
200
1033
200
1033
400
200
200
1033
200
400
1033
400
200
400

15
20
20
15
20
02
20
02
02
20
20
20
20
15
20
20
15
15
20
02
02
02
15
20
20
02
20
15

1
2
0
9
0
0
2
5
4
13
11
12
10
19
10
10
12
15
14
23
21
22
20
29
20
20
22
25
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ادامة جدول  .2نتایج طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ
متغیرهای مستقل فرایند
پاسخ فرایند (درصد حذف سی او دی)
پیشبینی مدل

مقدار حاصل از آزمایش

05/93
53/30
50/09
24/40
24/42
42/31
42/31
01/25
40/24
44/30
20/02
50/11

02/5
59/0
59
24/9
51/2
49
40/1
00
40
49/5
53/5
50/5

D

C

B

A

ترتیب آزمایش

3
10
03
10
10
10
10
3
3
3
03
10

1033
400
200
400
400
400
400
1033
200
400
400
400

02
15
15
20
20
20
20
15
02
20
20
02

24
03
01
02
00
09
00
00
02
05
04
93

جدول  .9نتایج آنالیز واریانس (آنوا) برای میزان حذف سی او دی (درصد)
Comment

p-value

F-value

Mean Square

df

Sum of Squares

Source

مهم

>3/3331
>3/3331
>3/3331
>3/3331
>3/3331
3/0125
3/2930
3/2590
3/3330
3/3325
1
>3/3331
3/3959
3/0220
3/1041
-

93/02
20/03
230/92
00/20
122/55
1/39
3/11
1/23
10/02
13/40
3/33
02/15
9/24
3/51
1/52
-

924/31
031/34
2902/00
002/35
1903/52
12/20
1/02
19/11
159/40
124/30
3/33
904/33
03/00
4/02
11/51
19/05
2/23
-

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
10
13
04

0222/10
031/34
2902/00
002/35
1903/52
12/20
1/02
19/11
159/40
124/30
3/33
904/33
03/00
4/02
030/42
203/31
20/40
0009/11

Model
A
B
C
D
AB
AC
AD
BC
BD
CD

غیرمهم

با استفاده از روش سطح پاسخ میتوان ارتباط بین چهار
متغیر مستقل و پاسخ فرایند یعنی میزان حذف سی او دی را
1
تجزیه و تحلیل کرد .جدول  ،3آنالیز واریانس (آنوا)
پارامترهای مورد بررسی مدل سطح پاسخ پیشبینیشده را
برای میزان حذف سی او دی نشان میدهد.

Residual
Lack of Fit
Pure Error
Cor Total

همانطورکه در جدول  3نشان داده شد ،عدد اف12مدل
 40/57است و دارای عدد پی کمتر از  0/0001است.
همچنین ،مشاهده شد مدل مدنظر برای حذف سی او دی
مهم و شایانتوجه است و فقط  0/01درصد احتمال دارد که
این مقدار عدد اف بهدلیل اختالل یا نویز باشد .مقادیر عدد
1. ANOVA
2. F-value

مسعودی و همکاران :بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضالب توسط...

پی کوچکتر از  0/05ترمهای مهم مدل را نشان میدهند،
درحالیکه مقادیر بزرگتر از  0/1بیانگر بیاهمیتبودن
ترمهای مدل است ] .[28نبود برازش 1مشخصة نامطلوب
مدل است و تغییرات دادهها را در زمینة مدل برازششده
شرح میدهد .اگر مدل دادهها را بهخوبی برازش نکند ،نبود
برازش ترم مهمی میشود .مقدار عدد پی نبود برازش تحقیق،
بزرگتر از  0/05است که نشانگر ارتباط خوب بین متغیرها و
پاسخ است .هرچه مقادیر ضریب همبستگی 2یا تعیین به یک
نزدیکتر باشد ،بیانگر اصالح یا تعدیل 3قابلقبول مدل با
دادههای آزمایش است .اختالف مقادیر بهدستآمده از عدد
یک به معنی این است که به همان میزان نبود تجانس وجود
دارد و از طریق مدل تجربی تشریح نمیشود .مقدار ضریب
همبستگی تحقیق ) (R 2  0 / 9530بیشتر از  0/8بود که
تطابق خوب بین نتایج محاسبهشده و پیشبینیشده را در
محدودة آزمایش بیان میکند .ضریب همبستگی یک مدل
مناسب حداقل  0/8است ].[29
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ضریب واریانس 4نسبت خطای استاندارد تخمینی به مقدار
متوسط پاسخ مشاهدهشده تعریف میشود .مدلهای با ضریب
واریانس بزرگتر از  10درصد تجدیدپذیر 5درنظر گرفته
میشوند ] .[26ضریب واریانس مدل تحقیق ()C.V.%=4/26
کمتر از  10درصد بود .دقت کافی 6،محدودة مقادیر
پیشبینیشده را در نقاط طراحی نسبت به متوسط خطای
پیشبینیشده مقایسه میکند .اگر این نسبت از  4بزرگتر
باشد ،مطلوب توصیف میشود .در این مطالعه ،تناسب دقت
 27/817است و تأیید میکند که مدل برای توصیف فضای
طراحی قابل استفاده است .مدل نهایی بهدستآمده از میزان
حذف سی او دی در جدول  4آورده میشود C ،B ،A .و D
ترمهای مدل هستند که همان متغیرهای عملیاتی سامانه را
ارائه میدهند .مدل ارائهشده فقط در محدودة سطوح
متغیرهای مستقل این تحقیق صحت دارد.

جدول  .1مدل نهایی پاسخ فرایند
نوع مدل

معادله نهایی

برحسب فاکتورهای کدشده

برحسب فاکتورهای واقعی

 .2.9نمودارهای خطایاب

مهم است بدانیم مدل انتخابی تقریب کافی را برای یک
مجموعة واقعی فراهم میکند یا خیر .بدینمنظور ،میتوان از
نمودارهای خطایاب استفاده کرد .در شکل  -2الف میزان
احتمال نرمال برحسب باقیمانده نشان داده میشود .این
نمودار نشانگر تبعیتداشتن یا تبعیتنداشتن مقادیر باقیمانده
از یک توزیع نرمال است .در توزیع نرمال ،نقاط در امتداد یک
خط راست قرار میگیرند .شکل  -2الف دارای توزیع نرمال
است و نتایج و مدل ارائهشده را قابلاعتماد ارزیابی میکند.

3. Modification
)6. Adequate Precision (AP

شکل  -2ب نمودار مقادیر پیشبینیشده برحسب مقادیر
واقعی را برای پاسخ نشان میدهد .میتوان به کمک این
نمودار مقدار یا گروهی از مقادیر را تشخیص داد که بهراحتی
از طریق مدل پیشبینی نمیشوند ،زیرا دادهها باید حول خط
 45درجه باشند .پراکندگی منظم دادههای حاصل از آزمایش
بیانگر معتبربودن مدل انتخابی و قابلیت آن در پیشبینی
نقاط آزمایش است.

2. Correlation
5. Reproducibility

)1. Lack of fit (LOF
)4. Coefficient of variance (CV
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شکل  .2الف :نمودار میزان احتمال نرمال برحسب باقیمانده (درصد) ،ب :نمودار مقادیر پیشبینیشده برحسب مقادیر واقعی

 .9.9عملکرد راکتور
 .4.9.9نگاهی کلی به روند تغییر متغیرها

نمودارهای سهبعدی و کانتوری که از طریق نرمافزار دیزاین
اکسپرت  7بهدست آمدند ،برای بررسی ارتباط بین متغیرهای
مستقل و پاسخ بهکار میرود .در نمودارهای سهبعدی ،یک متغیر
از طریق نرمافزار ثابت نگه داشته میشود ،درحالیکه دو متغیر
دیگر در محدودة آزمایش تغییر میکنند .در شکل  ،3نمودار
آشفتگی 1آورده میشود .این نمودار مقایسهای از آثار نسبی تمام
متغیرهای مستقل را در یک نقطة خاص از محدودة طراحی بر
راندمان حذف سی او دی نشان میدهد .پاسخ فقط براساس

تغییر یک متغیر رسم شده است ،درصورتیکه سایر متغیرها
ثابتند .برای پیشفرض نرمافزار ،نقطة میانی تمام متغیرهای
عددی ثابت است (پیشفرض نرمافزار را میتوان تغییر داد) .در
نمودار آشفتگی ،شیب یا انحنای زیاد یک متغیر نشانگر
حساسیت زیاد پاسخ نسبت به آن متغیر است .محور  Xنمودار
آشفتگی ،کد سطوح پاسخ ( -1تا  )+1است .با توجه به جدول ،3
درجة اهمیت و تأثیرگذاری ترمهای مهم مدل بهصورت
 B  D  C  A2  A  BC  BD  B2هستند.

شکل  .9نمودار آشفتگی -روند تغییر متغیرها

4

1. Perturbation plot

مسعودی و همکاران :بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضالب توسط...
 .2.9.9تأثیر او ال آر و تفاوت در سازگاری لجن بر میزان حذف
سی او دی

شکل  4تغییرات میزان حذف سی او دی را بهصورت تابعی از
عمق هوادهی و سرعت بارگذاری آلی در دو راکتور  SBR1و
 SBR 2در قالب نمودار سهبعدی نشان میدهد .پارامتر سوم
یعنی دما که در شکل  4مشاهده نمیشود ،از طریق نرمافزار
در مقدار بهینه تنظیم شده است .مقدار بهینه برای
پارامترهای عملیاتی بهگونهای تعریف میشود که راندمان
حذف سی او دی بیشترین مقدار ممکن شود .متوسط راندمان
حذف برای چهل آزمایش انجامگرفته  79/60درصد بود.
همانطورکه در شکل ( 4الف و ب) مشخص است ،با افزایش
سرعت بارگذاری آلی ،راندمان حذف سی او دی در هر دو
راکتور کاهش یافت .متوسط راندمان حذف راکتور SBR 2
حدود  12درصد بیشتر از  SBR1بود و در مقادیر باالی
بارگذاری آلی ،راکتور  SBR1بیشتر تحت تأثیر بود .در
سرعت بارگذاری پایین ،راندمان هر دو راکتور باال بود و هیچ
ممانعت شایانتوجهی در فعالیت میکروارگانیسمها مشاهده
نشد .این نتایج نشان میدهد سازگاری لجن به مقادیر باالی
مواد آلی ،مقاومت در برابر بازدارندگی و مهار فعالیت
میکروارگانیسمها را فراهم میکند و این امر سبب شده است
تا در سرعت بارگذاری ( 1600گرم در مترمکعب در روز)،
میکروارگانیسمهای راکتور  SBR 2عملکرد بهتری داشته
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باشند .سانتود و سوریاکیت اثر سرعت بارگذاری آلی را بر
حذف مواد آلی با بهکارگیری فیلم زیستی در اس بی آر
هوازی بررسی کردند .تحقیقات نشان داد کاهش سرعت
بارگذاری آلی موجب افزایش سرعت حذف مواد آلی میشود
] .[30کرگی و اویگور ،استفاده از اس بی آر پنج مرحلهای را
بهمنظور بررسی تأثیر سرعتهای بارگذاری با استفاده از
گلوکز و سدیم استات بهعنوان منابع کربن بررسی کردند.
یافتهها بیانگر آن است که با افزایش سرعتهای بارگذاری
مواد مغذی ،میزان حذف سی او دی ،نیتروژن و فسفر کاهش
1
مییابد ] .[31راجاسیمان و کارتیکیان ،به کمک زیست توده
چگالی کم واحد تصفیة نشاسته توانستند  93/8درصد سی او
دی را طی زمان ماند هیدرولیکی  24ساعت در یک راکتور
زیستی بستر سیالی حذف کنند .همچنین ،آنها دریافتند
افزایش زمان ماند هیدرولیکی و کاهش سی او دی ورودی به
افزایش حذف سی او دی منجر میشود ] .[32در این تحقیق،
بیشترین راندمان حذف سی او دی (نشاسته)  96درصد بود
که در سرعت بارگذاری کم و هوادهی عمقی در SBR 2
بهدست آمد .نتایج این مطالعه نشان میدهد راکتور ناپیوستة
متوالی به کمک زیست توده کود گاوی ،در شرایط عملیاتی
مناسب ،فاضالب صنعت نشاسته را مطابق با استانداردهای
خروجی پساب تصفیه میکند.

شکل  .1نمودار طراحی آزمایش -نمودار سه بعدی :اثر متغیرهای سرعت بارگذاری آلی و عمق هوادهی
بر میزان حذف سی او دی در دو راکتور
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 .9.9.9تأثیر عمق هوادهی و دما بر میزان حذف سی او دی

در هوادهی عمقی ،بازده راکتورها در مقایسه با دو حالت
هوادهی میانی و سطحی بیشتر بود .کمترین بازده راکتورهای
 SBR1و  SBR 2بهترتیب  41/8درصد و  68/8درصد بود که
در شرایط درجة سانتیگراد ( ،A=18گرم در مترمکعب در
روز)  B=1600و سانتیمتر C=30بهدست آمدند .بهنظر
میرسد در هوادهی سطحی و در سرعتهای باالی بارگذاری
آلی ،مقدار دبی هوای ورودی باید افزایش یابد تا جوابگوی
فعالیت میکروارگانیسمهای هوازی موجود در کف راکتور
باشد .در تحقیق هو و همکاران ،تأثیر افزایش دبی هوای
ورودی بر بهبود راندمان حذف سی او دی مشاهده شد ].[18
همچنین ،احتمال دارد در هوادهی میانی و سطحی ،در ناحیة
نزدیک به کف راکتور که اکسیژن کمتری موجود است،
باکتریهای بیهوازی فعال باشند که در تجزیة هوازی مادة
آلی چندان دخالتی ندارند .غلظت پایین اکسیژن محلول
موجب کاهش حذف سی او دی و اکسیداسیون NH4  N
میشود ].[33
با افزایش دما از  18به  ،25متوسط راندمان حذف
سی او دی از  71/8درصد به  85/6درصد افزایش یافت .با
افزایش ثانویة دما به  32درجة سانتیگراد ،عملکرد راکتورها
بهویژه  SBR1که به مقدار سی او دی کمتری تطابق یافته
بود ،کاهش یافت .بهدلیل انحنا در روند تغییرات سی او دی

با دما ،پارامتر  A 2مهم شده است .در دمای  18درجة
سانتیگراد ،سرعت تهنشینی تودههای لجن اندکی کاهش
یافته بود و رنگ پساب تصفیهشده کدر بود .بهنظر میرسد
دمای پایین بر دانسیته و اس وی ای تأثیر میگذارد .دمای
پایین نهتنها بر فعالیت باکتریها تأثیر میگذارد؛ بلکه بر
جمعیت میکروبی گونهها مؤثر است ] .[34برای اقدام متقابل
در تصفیة فاضالب دمای پایین ،میتوان تجزیة بیولوژیکی را با
طوالنیکردن زمان ماند هیدرولیکی یا زمان هوادهی بهطور
چشمگیری افزایش داد ] .[35در این تحقیق ،هرچند
بیشترین بازده سیستم در دمای  32درجة سانتیگراد بهدست
آمد (آزمایش  ،)37ولی با توجه به کل آزمایشها و نتایج آن،
محدودة دمایی  25تا  28درجة سانتیگراد بیشترین راندمان
حذف سی او دی را در پی داشت (به شکل  5توجه شود).
یانپینگ و همکاران ،در دمای  30درجة سانتیگراد به
بیشترین راندمان حذف سی او دی ( 96درصد) از فاضالب
کشتارگاه با استفاده از اس بی آر دست یافتند ] .[36وجود
نقطة اوج 1در تغییر راندمان سی او دی با دما نشان میدهد
برای دستیابی به بیشترین راندمان باید در محدودة طراحی
آزمایش ،بهینهسازی انجام گیرد .براساس نتایج ،دما پارامتری
مهم برای دستیابی به بازده کلی فرایندهای تصفیة بیولوژیکی
است.

شکل  .1نمودار طراحی آزمایش -نمودار کانتور :اثر متغیرهای دما و عمق هوادهی
بر میزان حذف سی او دی در دو راکتور

4

1. Peak

489

... بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضالب توسط:مسعودی و همکاران

 سرعت بارگذاری آلی و لجن سازگاریافته به بار،عمق هوادهی
آلی متفاوت بر میزان حذف سی او دی (نشاسته) در دو
 آزمایشها به کمک.راکتور ناپیوستة متوالی بررسی شد
نرمافزار دیزاین اکسپرت و با روش سطح پاسخ و طراحی
 بهینهسازی حذف سی او دی در.مرکب مرکزی طراحی شدند
محدودة عملیاتی متغیرهای مستقل و براساس ماکزیمم
 اس بی آر با کود، براساس نتایج.میزان حذف تعریف شد
.گاوی منبع لجن یک راکتور موفق در حذف مواد آلی است
 که بهSBR 2 بیشترین راندمان حذف سی او دی در راکتور
 براساس. بهدست آمد،مادة آلی بیشتری سازگاری یافته بود
 مقادیر عدد پی برای مدل،نتایج جدولهای آنالیز واریانس
 باالی پاسخ فرایندR 2  مقدار. بود0/05 ارائهشده کمتر از
) نشان میدهد دادههای واقعی با دادههای0/9530(
 در شرایط.پیشبینیشده بهطور رضایتبخشی متناسبند
 برای. درصد بود96/36 بهینه راندمان حذف سی او دی
. سه آزمایش انجام گرفت،اطمینان از درستی شرایط بهینه
.نتایج صحت مدل را با خطای بسیار کم تأیید کردند

 بهینهسازی فرایند.1.9

بهبود عملکرد یک سامانه بهمنظور افزایش بازده فرایند بدون
 روش استفادهشده برای این. امری مهم است،افزایش هزینه
 با استفاده از نرمافزار دیزاین.هدف بهینهسازی نامیده میشود
 پارامترهای فرایند برای حصول بیشترین راندمان،اکسپرت
 راندمان حذف سی او دی در.اس بی آر بهینهسازی شدند
 (گرم در مترمکعب،A=27/86 شرایط بهینه درجة سانتیگراد
 و لجن سازگاریافتهC=0/02  سانتیمتر،B=310/56 )در روز
 در. درصد رسید96/36  ) بهSBR 2 ( به سی او دی زیاد
 سه آزمایش اضافی انجام گرفت تا توافق بین،شرایط بهینه
.نتایج مدل و آزمایشها را برای اس بی آر تأیید کند
راندمانهای حذف بهدستآمده از آزمایشها و مدل دارای
. درصد خطا) بود5 اختالف بسیار کمی (حدود
 جمعبندی.1
 با استفاده از شیرابة حاصل از شستوشوی،در این مطالعه
، اثر همزمان پارامترهای دما،کود گاوی بهعنوان منبع لجن
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