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چكیده
صنعت نساجی یکی از منابع مهم آالینده محیط زیست به شمار میرود .عمدهترین آالیندههاا مججاجد در ایان فاضاب مرباجب باه
حضجر مجاد رنگزا در آن است که بیشینه مقدار آن در فرایند رنگرز و تکمیل وارد فاضب میشجد .ورود این مجاد به محیط زیسات،
آثار منفی بسیار بر بجمسازگانها و سبمت انسان میگذارد .برا جلجگیر از این پیامدها و یا کاهش آنها ،تصفیه فاضاب نسااجی
باید مجرد تججه قرار گیرد .تا کنجن روشها زیاد برا تصفیه این فاضب ارایه شده است .در بیشتر مجارد ترکیبی از ایان روشهاا
مؤثر واقع شده است .در این مطالعه ،میزان مصرف آ  ،مراحل تجلید کننده فاضب و میزان تجلید فاضب صنایع نساجی باه تفکیا
هر مرحله بررسی شده است .بخش مهمی از این مطالعه نیز به مرور روشهایی میپردازد که تا کنجن در تصفیه فاضب این صنایع باه
کار گرفته شدهاند.
کلیدواژهها :صنعت نساجی ،واحدهای تولید کننده فاضالب ،کمیت و کیفیت فاضالب ،تصفیه فاضالب ،مواد رنگزا
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به کار گرفته میشجد .صنایع نساجی به علت تنجع روشهاا تجلیاد،

فاضب ها صنعتی یکی از منابع مهم آالینادة محایط زیساتاناد،

رنگ و مجاد شیمیایی مصارفی ،فاضاب هاایی باا کیفیات و کمیات

به طجر که گاهی غلظت  CODو  BODو یا غلظت ترکیبات مجججد

متفاوت تجلید میکنند و به همین جهت در میان انجاع فاضب هاا

در آنها به دهها هزار میلیگارم در لیتار مایرساد[ .]1پساا هاا

صاانعتی در فراینااد تصاافیه دارا پیچیاادگیهااا صاصاایانااد[.]3

رنگی ،مانند پسا صنایع نساجی یکی از فاضب ها مهام صانعتی

فرایناادها رنگاارز و تکمیاال بااا ورود مااجاد رنااگزا بااه فاضااب ،

بهشمار میآید که معضبت زیستی محایط پردامناها را باه وجاجد

عمدهترین و مهمتارین عامال آلاجدگی در فاضاب صانایع نسااجی

آورده است[ .]2در صنعت نساجی ،برا تجلیاد پارهاههاا مختلاف

محسج مایشاجند[ .]2در صاجرت عادم تصافیه فاضاب نسااجی،

طیف وسیعی از انجاع الیاف طبیعی و مصنجعی به کار گرفته میشجد.

مجاد رنگی به طجر مستقیم باه محایط زیسات راه ماییابناد و آثاار

در این صنعت فرایندها و عملیات شیمیایی مختلفای در ماجرد ماجاد

نامطلجبی برجا میگذارند .ورود مجاد رنگی به محیطهاا آبای باه

* تهران ،دانشگاه صنعتی شریف ،دانشکده مهندسی شیمی و نفت

دلیل اثر آنها بر کاهش نفجذ نجر ،به ایجاد اصتبل در عمال فتجسانتز
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غذایی انسان وججد دارد[ .]9همچنین حضجر مجاد رنگزا باه کااهش

جریان حجمی و کمیت پسا ها نساجی تاابع ناجع تجلیاد و روش

انتقال اکسیژن و سایر گازها به آ صجاهد انجامید[.]5

رنگرز  ،کیفیت مجاد اولیه و کیفیت محصجل تجلید شاده اسات .در

این آلجدگیها پدیده صزهزدگی را نیز تشادید مایکنناد و آسایبها

صنعت نساجی ،به ازا رنگرز و تکمیل هر کیلج الیااف ،در حادود

جبرانناپذیر بر محیط زیست وارد میآورند[ .]6میزان مصارف آ

 32الی  62لیتر پسا تجلید میشجد[.]2

در صنایع نساجی و رنگرز بین  25تا  252مترمکعب باه ازا هار

در سال  ،1303میزان فاضب تجلید شده در صنایع عمده در داصال

تن محصجل (با تججه به نجع فرایند تجلید) است .در فاضب صروجی

شهر تهران  65464519متر مکعب در سال برآورد شده است که باا

از این صنعت غلظت  BOD ،CODو  TDSباال و بسیار قلیایی اسات.

تججااه بااه جمعیاات س اال  ،1922ساارانه فاضااب صاانعتی حاادود

این صنعت باعث ایجاد آلجدگی هجا و صادا نیاز مایشاجد[ ]2کاه از

 15لیتر به ازا هر نفر در روز محاسابه شاده اسات .کال فاضاب

حجصلة این پژوهش صارج است.

تجلیااد صاانایع نساااجی تهااران باازرر طبااط باارآورد و اطبعااات
جمعآور شده ،حدود  6094225مترمکعب در ساال و یاا 10265

 .2مصرف آب در صنایع نساجی

مترمکعب در روز است[.]4

صنایع نساجی از جمله بزرگترین صنایع مصرف کنناده آ اناد و در

در سال  ،1341رحمانی و غبمی ( )1341فاضب حدود  22واحاد

نتیجه فاضب زیاد تجلید میکنند.

صنعت نساجی در منطقاه  21تهاران را بررسای کاردهاناد .از میاان

این صنعت در بخشها تجلید بخار در دیگهاا بخاار ،باه عناجان

صنایع برگزیده ،صنعت نساجی بافت آزاد با میزان فاضب تجلید

کننااده ،شستشااج مااجاد اولیااه ،مصااارف شاار و بهداشاات

 1222مترمکعب در روز و نساجی جاماه گاران باا میازان فاضاب

صنا

کارکنان ،شستشج دستگاهها آهار ،هاا و رنگارز  ،شستشاج

تجلیاااد  322مترمکعاااب در روز ،بیشاااترین ساااهم را در تجلیاااد

پارهه بعد از هر مرحله از عملیاات ،تهیاه محلاجلهاا مصارفی در

فاضب داشتند .از میان صنایع برگزیده ،شاصصهاا انادازهگیار

مراحل آهارزنی ،آهارگیر  ،سفیدگر  ،شستشج و مراحل دیگار ،آ

آلاجدگی در محادودههاا ،BOD >922(mg/l) ،2/1 >pH >12/5

مصرف مایکناد[ .]0حجام آ مصارفی بارا فراینادها مختلاف

) 5(mg/)l >COD >420(mg/lو )333(mg/l)>TDS >5622(mg/l

نساجی را در جدول ( )1درج کردهایم.

قرار داشتند .سازمان حفاظت محیط زیست بارا پارامترهاا ،TSS

جدول  .1حجم آب مصرفی برای فرایندهای مختلف نساجی

 ،EC ،TDSشجر  ،مقادار اساتاندارد بارا تخلیاه پساا صانایع

براساس وزن محصول[.]7

نساجی به هاه جذبی ارایة نکرده و این درحاالی اسات کاه صانایعی
هاااجن تجلیاااد مرساااده مقاااادیر از  TDSرا ،حااادود بااااالتر از

مصرف آب
مواد

فرایند
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منجر صجاهد شد .از سج دیگر ،صطر راهیابی ایان ماجاد باه زنجیاره

 .3میزان تولید فاضالب در صنایع نساجی

(مترمكعب /هر تن محصول)

 ،5222 mg/Lوارد محیط زیست میکردند.
در جدول ( ،)2استانداردها سازمان حفاظت محایط زیسات بارا

میانگین

حدود

پنبه

شستشج

32

3-49

پنبه

آهارگیر

95

22-42

رنگرز

30

4-63

پشم

شستشج

13

3-26

پشم

رنگرز

52

26-131

پنبه و الیاف
مصنجعی

تخلیه پسا صنعت نساجی به انجاع آ ها پذیرنده درج شده است.

 .4تولید فاضالب در واحدهای مختلف صنایع نساجی
کل فاضب تجلید صنایع نساجی تهران بازرر حادود 6094225
مترمکعب در سال و یا  10265مترمکعب در روز براورد شاده اسات.
در واحدها مختلف صنایع نساجی ،پسماندهایی با کیفیت متفااوت
تجلید میشجد .پسا صنایع نساجی ترکیب رقیقی از مجاد شایمیایی
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جدول  .2استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای تخلیه پساب صنعت نساجی به آبهای پذیرنده[.]11
پارامتر

pH

COD
)(mg/ L

BOD5
)(mg/ L

TSS
)(mg/ L

TDS
)(Mg/ L

EC
)(Ms/cm

Salinity
)(mg/ L

O&G
)(mg/ L

استاندارد تخلیه به آ سطحی

0/5-6/5

122

52

62

-

-

-

12

استاندارد تخلیه به هاه جذ

4-5

122

52

-

-

-

-

12

استاندارد مصرف کشاورز

0/5-6

222

122

122

-

-

-

12

مختلف مانند پاککنندهها ،سفید کنندهها ،رنگهاا متناجع ،ماجاد

 3 .4سفیدگری

تثبیتکننده ،اسیدها آلی ،ترکیبات آهاار و دیگار ماجاد شایمیایی

در ایاان مرحلااه بااه منظااجر تثبیاات مااجاد اکساایدکنندها هااجن

است[ .]4دما بااال و تناجع آالینادههاا شایمیایی ،از مهامتارین

آ اکساااایژنه و آ ،اول ،اساااایدها آلاااای و معاااادنی ماننااااد

ویژگیها فاضب صنعت نساجی بهشمار میآید .مصرف بخاار آ

سااااجلفجری

در واحدها رنگرز و ها و نیز مصرف آ داغ در مراحلای هاجن

مصرف میشجد[.]13

اسااااید ،نیتریاااا

اسااااید ،و اسااااتی

اسااااید

سفیدگر و آهارگر  ،سبب افزایش دما نهایی این فاضاب باین
 32تا  52درجه سلسیجس مایشاجد .در فاضاب صانعت نسااجی،

 4 .4آهار زنی

محدوده گستردها از مجاد شیمیایی با منشأ آلای و یاا معادنی نیاز

آهار شامل مجاد پرکننده و نرم کننده ،مجاد هسبندها هجن نشاسته

وججد دارد که بخشی از مجاد آلی قابل تجزیه زیستی و بخشی دیگار

و آرد ،جاذ آ و رطجبت ،آنتی ساتتی

و آ اسات .پساا آهاار

در محیط زیست پایدارند[ .]11مراحل مختلف تجلیاد کنناده از ایان

زنی باه دلیال وجاجد ایان ماجاد ،دارا  BODبسایار بااالیی اسات.

قرار است:

در سالها اصیر مجاد آهار مصنجعی نیز مانند پلی وینیال کلریاد
کاربرد گستردها یافتهاند که از آالیندهها صطرناک محیط زیسات

 1 .4شستشوی اولیه

بهشمار میروند[.]13

پسا حاصل از شستشج اولیه حااو ذرات معلاط و روغان زیااد،
 BODو دما باال.

 5 .4رنگرزی
تخلیااه پسااا هااا رنگاای بااه محاایط ،در جلااجههااا زیباشااناصتی

03

 2 .4پشم شویی

محیط زیست و صزهزدگی اصبل ایجاد میکند .این مجاد مایتجانناد

صابجنها قلیایی یا پاک کنندهها غیر یاجنی بارا شساتن پشام

منشأ محصجالت جانبی صطرناکی نیز از طریط واکنشها شیمیایی

مصرف میشجد .بخشی از آ مجرد استفاده در فرایناد پشام شاجیی

مانند اکسایش ،هیدرولیز و جز آنها شجند[ .]4در رنگرز  ،با استفاده

بازیافت و مابقی آن بهصجرت پسا تخلیه مایشاجد .پساا تخلیاه

از ترکیبات آلی طبیعی یا مصنجعی ،رناگ صاصای را باه محصاجالت

شااده حاااو پشاام ،اوره ،صااجن ،هرباای ،ساارگین ،عاار  ،و سااایر

نساجی میدهند .رنگها مصرفی برا رنگرز پارههها پنباها

ناصالصیهایی است که سبب افزایش بسیار هشمگیر  BODمیشجد.

به سه گروه عمده قابل حل درآ  ،قابال حال در محایط قلیاایی ،و

پسا پشمشجیی غنی از روغن و گریس ،و گاهی حاو گجگرد ،فنل

رنگها تشکیل شده بر رو لیف تقسیم میشجند[ .]11رنگزاها

و آفت کشهاست[.]12

نساجی با گسترها در حدود  12هزار نجع رنگزا مختلف یکای از
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 222هزار تن در  3222نجع رنگ مختلف تجلیاد مایشاجند[.]4، 19

لیتیم هیدروکسید ،روبیدیم هیدروکسید ،آمجنیاک و قلیاهاا دیگار

مهمترین رنگها مصرفی در صنایع نساجی ،عبارتاند از رنگهاا

اسااتفاده ماایشااجد .بااه دلیاال قیماات مناسااب ،بیشااتر سااجد

اسید برا رنگرز پشم و نایلجن ،صمی برا رنگرز پشم و پنباه

مصرف میکنناد  .از آنجاا کاه مرسار کاردن فرایناد کجتااه مادت

و الیاف مصنجعی ،دیسترس (پخشی) برا رنگرز پلی استر ناایلجن

پارههها پنبها با محلجل قلیاا ،و در بسایار ماجارد ساجد غلای

و اکریلی  ،دانها برا رنگرز پشم و پنبه ،آزویای بارا رنگارز

است ،پسا این مرحله به شدت قلیایی و دارا حجم زیاد است و

پنبه ،باز برا رنگرز آکریلی  ،پرتجزا و گاجگرد بارا رنگارز

بهتر است قبل از ورود به سامانه فاضب تصفیه شجد تاا ماانع رشاد

پشاام و پنبااه ،متااان کمااتلکس باارا رنگاارز پشاام و پنبااه و

ریزسازگانها در بخش تصفیه زیستی سامانه فاضب نشجد[.]16 ،12

الیاف مصانجعی ،و پیگمنات یاا رنگداناههاا بارا رنگارز و هاا
پارهااههااا پشاامی و پنبااها [ .]19رنااگ مصاارفی در نساااجی در

 7 .4شستشوی نهایی

سطح جهان به حدود  36222تن در سال بالغ میشجد .حادود %15

یکی از بزرگترین منابع تجلید کننده فاضب در کارصانجات نساجی،

مااجاد رنااگزا طاای فرایناادها رنگاارز و پرداصاات هاادر ماایرود و

شستشج آهار از رو منسججات است .بایش از  42درصاد از آهاار

بهصجرت پسا به محیط زیست راه مییابد[ .]4برآورد شده است که

مصرفی در صنایع نساجی وارد جریان ها فاضب میشاجد و تنهاا

در سااال  1402ماایبد  ،در حاادود  4222تاان یعناای  2درصااد از

ده درصد از کل آهار مصرفی دوباره بازیافت مایشاجد و باه مصارف

 952هزار تن رنگزا تجلید در جهان تجسط صجد تجلیدکننادگان و

میرسد .مرحله شستشج آهار معمجالً بیشتر از  52درصد بار

 92هزار تن دیگر یعنی  4درصد از مجمجع کال رنگزاهاا تجلیاد

در فاضب صنعت نساجی را تشکیل میدهد .در مرحلاه شستشاج

تجسط صنایع نساجی ،هرم و دیگر صنایع وارد پسا ها شدهاند[.]15

نهااایی ،میاازان ذرات معلااط ماننااد مرحلااه شستشااج اولیااه زیاااد

در سال  2222مایبد  ،مصارف  022هازار تان مااده رنگازا بارا

نیست[.]15

رنگرز و ها  ،گزارش شده است .ثبات عمجمی مجاد رنگزا ،سابب

در جدول ( )3آالیندهها مهم تجلیاد شاده در فراینادها مختلاف

افزایش پایدار این مجاد در مقابل تجزیاه و ساخت شادن رنگبار

نساجی درج شده است.
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متداولترین مجاد شیمیایی مصرفی بهشمار میآیند که ساالنه حدود

در مرسر کردن از قلیاهایی با غلظات معاین شاامل ساجد ،پتااس،

پسا ها صانعتی شاده اسات .تجلیاد رناگزاهاا از ماجاد سامی و
سرطانزایی هجن بنزیدین و سایر ترکیبات آروماتی

جدول  .3آالیندههای مهم تولید شده در

سبب افازایش

فرایندهای مختلف نساجی[.]11

نگرانیها در صصجص این آلاجدگی شاده اسات .پساا هاا صانایع
مصااارف کنناااده رناااگزا مانناااد نسااااجی دارا

 CODو TOC

نوع فرایند
(مهم)

باالییاند[.]15

شستشج اولیه

 6 .4مرسریزاسیون( 1مرسری کردن)
مرسر کردن عبارت است از فرایند شایمیایی -مکاانیکی کاه باا

آهارزنی

فروبردن الیاف سلجلز در محلجل قلیاایی باا غلظات معاین و نفاجذ
محلجل به داصل لیف ،سبب تجرم قطر و کجتاه شدن طاجلی الیااف

رنگرز و تکمیل

آالیندههای مهم
 BODزیاد ،هربی و قلیاییت زیاد ،رنگ قهجها
تیره ،دما حدود  96تا  51درجه سلسیجس
 BODو مجاد معلط نسبتاً باال pH ،قلیایی
اسید  ،صیلی رنگی COD ،باال BOD ،و ذرات
معلط متجسط ،احتمال سمیت pH ،صنثی تا قلیایی

میشجد .ستس عملیات شستشج ،صنثی ساز  ،شستشاج مجادد و
صش

کردن صجرت میگیرد .این عمال سابب افازایش شافافیت و

مرسر کردن

تمایل جذ رنگ ،فعالیت شیمیایی ،ثبات ابعاد  ،استحکام کششی،

آبکشی و

صااافی زیردساات و جااب کاااال ساالجلز ماایشااجد[.]11، 16

شستشج

 BODو مجاد معلط کم pH ،قلیایی
 BODزیاد ،هربی زیاد

1. Mercerization
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 .5روشهای تصفیه فاضالب صنعت نساجی

شده در فاضب  ،مجاد آلی مجججد در فاضب را تجزیاه و بخشای را

پجرتر 1و سیندر 2با مطالعه رو  32نمجنه رنگ به این نتیجه رسیدند

به صجرت گاز آزاد میکنند و بخش دیگر را به رشد و تکثیر صجدشان

کااه در پسااا هااا حاااو رنااگ نساااجی ،اغلااب  BODمعاارف
 1تا  26درصد  CODاست؛ یعنی ،نمایتاجان پساا نسااجی را باه
راحتی فاضب شهر که  BODآن حداقل  52درصد  CODاسات،
تصفیه و تجزیه کرد .در مجرد کارایی تصافیه زیساتی فاضاب هاا
کارصانه ها نساجی ،آرا متفاوتی ابراز شده اسات .پیار صااحب و
همکارانش ( )1341اظهار داشتهاند کاه فراینادها تصافیه زیساتی
عمجمااا باارا حااذف اکساایژن مااجرد نیاااز بیجشاایمیایی ) (BOD5و
جامدات معلط ) (SSمؤثر است اما برا حذف رنگ از این فاضب ها
کارایی زیاد ندارند ،زیرا ترکیبات رنگی دارا ساصتارها مقااوم و
پیچیدها اند که باعث میشجد سارعت تجزیاه زیساتی رناگهاا باه
آهستگی صجرت گیرد[ .]19مسعجد ناژاد و رضاازاده آذر ()1302

اصتصاص میدهناد .بعاد از حاجض هاجادهی ،فاضاب وارد حاجض
تهنشینی نهایی میشجد .مقدار از لجن تهنشین شده در این حجض
ته نشینی ثانجیه بارا شاتا بخشایدن باه عمال حاجض هاجادهی
برگشت داده میشجد .روش لجن فعال بر حساب باار هیادرولیکی و
بااار آلااجدگی بااه واحااد حجاام حااجضهااا هااجادهی ،زمااان مانااد
هیادرولیکی ،زماان اقامات مججااجدات ذرهبینای در سیساتم ،مقاادار
برگشاات جریااان ،نحااجه هااجادهی و نااجع جریااان بااه انااجاع متعاادد
هجادهی گسترده (هجادهی ممتد) ،لجن فعاال متعاارف ،لجان فعاال
دو مرحلها  ،لجن فعال با صاجراکدهای مرحلاها  ،لجان فعاال باا
هجادهی تدریجی ،لجن فعال با هجادهی به لجن برگشاتی و هاجادهی
پر بار تقسیم میشجد[.]0

به این نتیجه رسیدند که به دلیل ترکیباات رنگای باه کاار رفتاه در
صنایع نساجی و نیز انجاع مجاد افزودنی از استی

اساید و مانناد آن،

 2 .5تصفیه زیستی با بستر متحرک

3

به اسید شدن  pHاین فاضب انجامیده و امکان تصافیه باه روش

برقعی و همکارانش ( )1302عملکرد سامانة تصفیه زیستی باا بساتر

لجن فعاال در آن وجاجد نادارد .در واقاع ،بارا کااربرد روشهاا

متحاارک ( )MBBRرا در تصاافیه فاضااب صاانایع نساااجی بررساای
واکنشگاه  MBBRبه حجم  26لیتر و از

زیستی ،ابتدا باید رو فاضب  ،عملیات پیشتیمار انجام دهیم[.]10

کردند .برا این منظجر ی

به طجر که برقعی و همکارانش ( )1302روشها غیر زیستی را به

جنس پلکسی گبس با فاضب مصنجعی باا ترکیبای از نما هاا

دلیل سرمایهگذار گزاف غیار ماؤثر مایدانناد .بناابر اظهاار آناان،

بافرفسفات ،اوره ،مابس و غلظاتهاا مختلاف رناگ ،تهذیاه شاد.

روشهااا زیسااتی ساااده و ارزانانااد و اغلااب باارا حااذف رنااگ و

محدوده تهییرات غلظت رنگ بهکار رفتاه در ایان تحقیاط  15و 25

مجاد آلی صنایع نساجی به کار برده میشجند .متداولترین روشها

میلیگرم در لیتر با  CODمعادل  2222میلیگرم در لیتار و غلظات

حذف رنگ از فاضب نساجی شامل روشها فیزیکای -شایمیایی

رنگ  ،12 ،1و  15میلی گرم در لیتر با  CODبرابر  1222میلیگارم

نظیر انعقاد و لخته ساز  ،تصافیه باا معارف فنتاجن ،فجتجاکساایش،

در لیتر بجد .پس از راهانداز واکنشگاه با فاضب مصنجعی باا

جذ سطحی ،اوزنزنی ،اسمز معکجس ،استفاده از فیلترها غشایی

ورود معااادل  1222میلاایگاارم در لیتاار و انطبااا و سااازگار

COD

دوره زمانی مشخص رنگ با

و اکسایش پیشرفتهاند[ .]14،22هر کدام از این روشها دارا مزایاا

ریزاندامگانها با شرایط مجججد ،طبط ی

و معایبی در حذف رنگ از فاضب هستند.

غلظت ورود  ،12 ،1و  15میلی گرم در لیتر به سیستم اضافه شد.
با راهبر واکنشگاه در دما  23تا  20درجه سلسیجس ،زمان ماناد
هیدرولیکی  29سااعت و  CODورود  1222میلایگارم در لیتار،

 1 .5لجن فعال
در روش لجن فعال ،در مرحله اول به کم

فرایناد اکساایش ،ماجاد

آلی قابل تجزیه شیمیایی حذف و تا مقدار قابل تزریاط باه حجضاچه
زیستی کاهش داده میشجد .فاضب پس از تهنشینی مقادماتی وارد
حجض هجادهی میشجد .ریزاندامگانها با مصرف اکسیژن هجا دمیده

بااازده حااذف رشاادمایه ،بااه ترتیااب ،بااه میاازان  ،04/15 ،%60/5و
 %42/96رسید .این میزان برا حذف رنگ ،به ترتیاب ،باه ،%61/56
 %25/05و  %02/25تهییاار یافاات .یعناای ،بااا افاازایش غلظاات رنااگ
ورود  ،بااازدهی حااذف  CODو رنااگ افاازایش یافاات .بااا راهباار
واکنشگاه باا  CODمعاادل  2222میلایگارم در لیتار و باا غلظات

1. Porter
2. Sinder

08
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3. Moving bed biofilm reactor

 COD %24/52و  %42/2و  %69/21رنگ حذف شد .یعنی با افزایش

 pHبهینه برا آلجم  2و برا فری کلر  5بجد[.]19

مقدار  CODورود و غلظت رنگ به کار رفته ،بازده حاذف  CODو

نتیجه این بررسی با تحقیط انجام شاده تجساط جنیاد جعفار و

رنگ کاهش یافت .همچنین ،آزمایشاها نشاان دادناد کاه در غلظات

عزیز ( )1302مطابط بجد .در آن تحقیط نیز فری کلراید نسبت باه

ثاباات رنااگ ورود بااا افاازایش  CODورود از  1222بااه 2222

آلجم در حذف رنگ بازده بهتر داشت[.]22

میلیگرم بر لیتر ،بازده و کارایی سیستم در حاذف رشادمایه و ماجاد

کاربرد مجاد منعقد کنناده بارا تصافیه فاضاب هاا نسااجی ،در

آلی تهییر هندانی نمیکند .بناابر نتاای آزمایشاها ،سیساتم تصافیه

صجرتی که فاضب حاو مجاد منعقد کننده باشد ،مناسب است ولی

زیستی با بستر متحرک از نظر حذف مجاد آلی و حذف رنگ میتجاند

از مشکبت این روش تجلید حجم زیاد لجن است[.]11

در تصفیه فاضب صنایع نساجی مجفط باشد[.]14
 پتاسیم فرات
 3 .5منعقد کنندههای معدنی

در سال  ،1326در دانشگاه تربیت مادرس مطالعاه تصافیه فاضاب

 فریککلراید و آلومینیم سولفات

نساجی با استفاده از پتاسایم فارات انجاام شاد .بارا تهیاه نمجناه

امروزه ،منعقدکنندهها حااو آلاجمینیم ساجلفات و فریا کلرایاد

فاضب  ،ابتدا کارصانهها نساجی بر اساس ناجع الیااف مصارفی باه

بیشترین کاربرد را در حاذف کادورت از آ و فاضاب دارناد[.]21

سه دسته الیاف مصنجعی ،پشم ،و پنبه تقسیم شدند .از هر گروه ی

پیرصاحب و همکاران ( )1341تصفیه پذیر فاضب صنایع نساجی

کارصانااه انتخااا  ،و سااتس از فاضااب هااا صروجاای از واحاادها

را با بهرهگیر از منعقد کنندهها معدنی بررسی کردند .عدم تجلید

مختلف کارصانه نمجنه باردار شاد .نمجناه نهاایی پاس از اصاتبب

محصااجالت میااانی ساامی و زیانبااار از مهاامتاارین مزایااا تص افیه

نمجنهها و تهیه ی

نمجنه مرکب ،به آزمایشگاه ارسال شد .در شرایط

پسا ها رنگی با استفاده از فرآیند انعقاد و لختهسااز اسات ،کاه

بهینه ،حذف  CODو  TSSبه کم

دلیل عمده آن ،تجزیه نشدن ترکیبات رنگی است .بر صبف بسیار

 05تا  42/9و  49تاا  46درصاد ارزیاابی شاده اسات .حجام لجان

پتاسیم فرات ،به ترتیب ،حادود

از روشها ،در مقیاس بزرر انعقادساز از صرفه اقتصاد و قابلیات

تجلید به کم

اجرایی باال برصجردار است[ .]19اما محدودیتها مجججد در مقادار

ارزیابی شده که نسبت به فری کلر  2/5تا  3بار کمتار اسات .نتاای

آلجم باقیمانده در پسا و مشکجک باجدن ارتبااب آلاجم باا بیماار

نشان میداد بهینه میزان مصارف پتاسایم فارات حادود  62تاا 05

فرامجشی از معایب این روش به شمار میرود .در صجرتی کاه میازان

میلیگرم در لیتر و  pHبهینه در حدود  5تا  6بجده است .با تججه باه

فری کلر بیشتر از  1میلیگرم بر لیتار باشاد ،مججاب رنگای شادن

صاصیت اکسیدکنندگی ،گندزدایی و انعقاد پتاسیم فرات ،میتاجان

پسا و تهییر مزه آ میشجد و رو اجساام لکاه زرد متمایال باه

از آن به عنجان ی

ماده شایمیایی هنادمنظجره کاه باعاث کااهش

قرمز قهجها میاندازد[ .]22پیرصاحب و همکااران ( )1341کاارایی

حجم تأسیسات تصفیهصانه فاضب اینگجنه صنایع ،هزینهها ،اجارا،

دو منعقدکننده آلجم و فری کلراید در تصافیه فاضاب کارصانجاات

نگااهدار و بهااره بااردار ماایشااجد ،اسااتفاده کاارد .بااا تججااه بااه

نساجی را بررسی و تأثیر  pHو غلظت مجاد منعقدکننده را آزمایش و

واکنشپذیر شدید پتاسیم فارات ،نگاهدار اش در طاجالنی مادت

بررسی کردند .آنان دو منعقدکننده آلجمینیم سجلفات و فری کلرایاد

باعث کاهش درصد صلجص آن صجاهد شاد؛ در نتیجاه ،تجلیاد آن در

را در شرایط بهینه بهمنظجر تصفیه فاضب کارصانه نساجی کر ناز

جماع

پتاسیم فرات حدود  1تاا  2/5درصاد حجام اولیاه

محل مصرف از نطر اقتصاد مقرون به صرفهتر است .در یا

pH

بند کلی پتاسیم فرات نسبت باه فریا کلار ،قادرت حاذف رناگ

مقایسااه کردنااد .نتااای  292نمجنااه مااجرد بررساای ،نشااان داد کااه

بیشتر ،حجم لجن تجلید کمتر (در حدود نصف تا یا

ساجم لجان

منعقدکننده فری کلر برا حذف  COD ،TSSو رنگ نسبت به آلجم

تجلید تجسط فری کلر) ،بازده حذف  CODبیشاتر (حادود  1/5تاا

بااازده بیشااتر دارد .بیشااترین میاازان حااذف  ،COD ،TSSو رنااگ

 1/0برابر فری کلر) و بازده حذف  TSSبیشتر دارد[.]23

از طریط سنجش پارامترهایی هجن رناگ TSS ،BOD ،COD ،و

مروری بر کیفیت ،کمیت و روشهای تصفیه فاضالب صنایع نساجی

رنااگ ورود  15و  25میلاایگاارم در لیتاار ،بااه ترتیااب %41/20 ،و

فری کلر این میزان ،به ترتیاب %62 ،%22 ،و  %40باه دسات آماد.

تجسط آلجم ،به ترتیب %14 ،%36 ،و  %60/0بجد ،در حاالیکاه بارا
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 4 .5ترکیب سیستم تصفیه شیمیایی و زیستی

 5 .5اکسایش

روشها زیستی برا حذف رنگ فاضب صنایع نساجی ارزانتر از

اکسااایش و فجتجاکسااایش در رنااگباار از پسااا هااا ،روشهااا

سایر روشهایند ،اما سمیت رنگ در بسیار مجارد از رشد باکتریایی

مؤثر اند .با تججه به کاربر آساان و هزیناة کام ،ایان روشهاا در

جلجگیر میکند و باعث محدود شدن بازده حاذف مایشاجد[.]29

حجمها بزرر قابل استفادهاند و به فضا بزرگی نیاز ندارند؛ غالبااً

رحمانی و غبمی ( )1341در بررسی صانایع نسااجی تهاران بازرر

لجن تجلید نمیکنند و محیط زیست را به مخااطره نمایاندازناد .در

نتیجه گرفتهاند کاه صانایع دارا سیساتم تصافیه فاضاب شاامل

اکسایش ،شامل اکسایش شیمیایی و اکسایشهاا ترکیبای ،حاذف

سیستم تصفیه شیمیایی با استفاده از مجاد منعقد کننده برا حاذف

آلجدگیها به وسیله مجاد اکسیدکننده انجام میشاجد .اکساایشهاا

فاضب رنگی مفید و برا تصفیه فاضب انسانی مخلاجب شاده باا

ترکیباای کااه روشهااا مااؤثرتر انااد ،از طریااط بهاارهگیاار از

فاضب صنعتی استفاده از سیستم تصفیه زیستی الزم است .پساا

پرتج فرابنفش به همراه اکساایندها هاجن ازون ،کلرایاد ،و پتاسایم

صروجی صانایع ،ابتادا وارد مخازن متعاادلسااز شاده و باا ماجاد

پرمنگنات انجام میشجد .روشها اکسایش بارا حاذف کامال یاا

شیمیایی مانند آه  ،آلجمینیم سجلفات و پلی الکترولیت ،مخلاجب و

قسمتی از رنگزاهاا مججاجد در پساا  ،معماجالً بارا فراینادهایی

پس از اصتبب آرام باه وسایله هاجادهی باه حاجض تاهنشاینی وارد

رنگبر بهکار گرفته میشجند که به مدت زمان کجتاهی نیاز دارناد.

میشجد .در مرحله بعد  ،فاضب ورود وارد سیستم تصفیه لجان

اکسایش کامل رناگزاهاا تاا تشاکیل کاربند اکساید و آ اداماه

فعال و بعد از آن وارد حجضچه تهنشینی ثانجیه مایشاجد .در نهایات،

مییابد .از جمله روشها گجنااگجن فرایناد اکساایش آالینادههاا

پسا با ک لر زنی وارد هااه جاذبی و یاا بارا آبیاار فضاا سابز

مجججد در پساا  ،روش ناجر در حضاجر کاتالیساتهاا ،روشهاا

استفاده میشجد[.]4

اکسایش در دما و فشار باال ،روشها الکتریکی ،استفاده از ترکیبات

به این منظجر ،مساعجد ناژاد و رضاازاده آذر ( )1302باه منظاجر

اکساینده مانند پتاسیم پرمنگنات ،آ اکسیژنه ،تابش پرتج فرابنفش،

ایجادِ امکانِ انجام فرایند تصفیه تجسط ریزاندامگان مججاجد در لجان

گاز کلر و گاز ازون ،و یا ترکیبی از این اکساینده را میتجان ناام بارد.

فعال ،در مرحله اول به کم

فرایند اکساایش باا حاذف ماجاد آلای

در جدول ( )9مشخصاههاا و مزایاا و معایاب برصای اکساایندههاا

قابل تجزیه شیمیایی ،مقدار  CODرا به مقدار قابل تزریط به حاجض

مصرفی در تصفیه و رنگبر پسا درج شدهاناد .فرایناد اکساایش

زیستی کاهش دادهاند .در این روش ،ابتدا فاضب صروجای در یا

آالیندهها به تنهایی برا مقادار کام پساا و غلظات زیااد آالیناده

مخزن  0مترمکعبی جمع آور میشجد .با انجام فرایند اکساایش باا

مناسب است .اکساینده ها معماجالً گجناههاا مججاجد در محلاجل را

استفاده از هیتجکلریت کلسیم به میزان ی

گرم بار لیتار و حاداکثر

بدون گزینش اکسید میکنند .بیشتر اکسید کنندهها گراناند[.]25

زمان تماس  12دقیقه ،میزان اکسیژن مجرد نیاز شایمیایی و میازان
کدورت کاهش مییابد .پس از اصتبب مااده شایمیایی باا فاضاب ،
به همراه کنترل  pHبه کم

آه  ،دما در اثر زمان ماناد کااهش ،و

اکسایش شیمیایی به روش فنتجن یکی از روشها ماؤثر در حاذف

COD

مجاد رنگزا از آبها آلجده است .در روش فنتجن ،با واکنش یجن آهان

رنگ از فاضب در اثر فرایند اکسایش حذف میشاجد؛ مقادار
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 6 .5روش فنتون

مجججد در فاضب از  3202تا  6652به  114/5تا  120نیز کااهش

با هیدرو،ن پراکسید در محیط اسید رادیکاال هیدروکساید ،یا

مییابد .زمان ماند در حجضچه اکساایش  12سااعت باجده اسات؛ در

اکسایندة بسیار قج تجلید میشجد .رادیکال هیدروکسید به سرعت و

این فاصله پس از کاهش دما و کنترل  ،pHمجدداً فاضاب باا دبای

به صجرت غیر انتخابی به ساصتار آلی حمله و ترکیبات آلی را به آ ،

 2/25مترمکعب بر ساعت به حجضچه هجادهی به روش لجن فعال به

کربن د اکسید و یجنها معدنی تبدیل مایکناد .در صابل ایان

حجم  12مترمکعب تزریط میشجد .با حذف بقیه عجامال آالیناده در

واکنشها ،یجنها فرو به یجن آهان ساه ظرفیتای ،فریا  ،اکساید

پسا در مرحله دوم ،میزان  CODفاضب به کمتر از  52میلیگرم

میشجد .به نظر میرسد روش فنتجن میتجاند جایگزین صاجبی بارا

بر لیتر میرسد[.]10

سیستمها قدیمی تصفیه پسا صنایع نساجی مانناد لختاهسااز
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اکساینده

پتانسیل )(v

پتاسیم پرمنگنات

1/5

تجلید باال لجن ،در حجمها باال فاقد تججیه اقتصاد

کلر

1/36

هزینه کم ،تجلید آلجدگی با پایه کلرین ،اثر صجردگی رو تجهیزات فجالد  ،غیراقتصاد برا حجمها باال

تابش

uv

-

مشخصات

مناسب برا آ ها با غلظت کم آلجدگی
واکنش انتخابی با ازون و غیر انتخابی با رادیکال هیدروکسیل تجلید شده ،لزوم تجلید در مکاان مصارف ،امکاان بازیافات ازون

ازون

2/22

هیدرو،ن پراکساید

1/22

حبلیت باال در آ  ،تجزیه در محیط ،ضرورت تجهیزات مناسب برا انبار کردن

رادیکال هیدروکسیل

2/0

سرعت اکسایش باال ،بازده باال ،کاهش زیاد  CODو  TOCنسبت به سایر روشها

مصرف نشده

شجد ،زیرا با این روش میتجان  CODو  TOCپساا هاایی را کاه باا

متفاوت انتخا میشجد و با تججاه باه ناجع الکتارود انتخاا شاده،

روشها زیستی قابل تخریباند ،کااهش داد .یکای از مزایاا مهام

 pHبهینه متفاوت صجاهد بجد[ .]21الکترودها بهکاار رفتاه در ایان

روش فنتجن فقادان صطارات زیساتمحیطای آن اسات ،زیارا آهان

فرایند معمجالً از جنس آلاجمینیم و آهان هساتند[.]21،22،26، 20

به کار رفته غیر سمی و در دساترس اسات و آ اکسایژنه مصارفی

جعفرزاده و دانشجر ( )1305تصفیه پسا نساجی حاو مجاد رنگزا

مشکل زیست محیطی ایجاد نمیکند.

باز را با بهرهگیر از روش انعقاد الکتریکی بررسی کردهاند .انعقااد

قیمت باال آ اکسیژنه ،و جمعآور و بازیاابی یاجن آهان پاس از

الکتریکی و استفاده از روشها الکتروشایمیایی از روشهاا ماؤثر

اتمام واکنش که به عنجان کاتالیست بهکار مایرود ،از معایاب اصالی

جهت تصفیه پسا ها صنایع رنگرز است .در انعقاد الکتریکی ،باا

این روش بهشمار میآیند .بسیار از پژوهشاگران ،اساتفاده از روش

برقرار کردن جریان بر بین دو یا هند الکترود شناور فلز از جنس

فنتجن را برا تصفیه پسا ها بسیار آلجده مانند پسا ها نساجی

آهن و یا آلجمینیم در نمجنه فاضب  ،لختههاا هیدروکساید فلاز

پیشنهاد کردهاند[.]25

تجلید میشجند که با جذ سطحی مجاد آالینده باعث ترسیب آنهاا

مروری بر کیفیت ،کمیت و روشهای تصفیه فاضالب صنایع نساجی

جدول  .4اکسایندههای مورد مصرفی در تصفیه و رنگبری از پساب[.]22

و تصفیه فاز آبی میشجند .جعفرزاده و دانشجر تصافیه پساا رنگای
 7 .5انعقاد الكتریكی

حاو مجاد رنگزا باز شرکت پشم و پتج نقش جهان تبریز را باا

روش انعقاد الکتریکی از ساال  2222بارا حاذف بسایار از ماجاد

استفاده از روش انعقااد الکتریکای بررسای کاردهاناد .تاأثیر هگاالی

محلجل و غیر محلجل بهکار گرفته شده است .در سالها اصیر ،ایان

جریان الکتریکی و زمان الکترولیز در یا

واکنشاگاه ناپیجساته و باا

فرایند باا تججاه باه ایان کاه ماؤثر ،مقارون باه صارفه و دوساتدار

استفاده از الکترودها آهن ارزیابی شده است .نتای آزمایشها برا

محیطزیست است بسیار مجرد تججه قرار گرفته است .فرایناد انعقااد

 252میلیلیتر پسا  ،با برقرار جریانهایی با شدت  02تا  42آمتر

الکتریکی در کاهش نیتارات ،آرسانی  ،فلجرایاد ،ماجاد آلای و ماجاد

بر مترمربع و زمان الکترولیز  0دقیقه ،حذف  49درصد شدت رنگ و

معدنی به کار رفته است و بازده حذف آن برا برصی آالینادههاا تاا

 02درصااد میاازان  CODپسااا را نشااان ماایدهااد .تحاات شاارایط

 42درصد گزارش شده است[ .]21این روش به دلیل برصاجردار از

یاد شده ،تجان الکتریکای ماجرد نیااز حادود  1/2کیلاج وات سااعت

مزایایی هجن بازده باال حذف ،لجن دفعی اندک ،زمان ماند کجتااه،

باار مترمکعااب و شاادت جریااان مااؤثر حاادود  %123محاساابه

هزینه کم و زمان کجتاه راهانداز  ،تجهیزات ساده ،بهره بردار آسان

شده است[ .]20مسعجد نژاد و همکاارانش ( )1342کاارایی فرایناد

و عدم نیاز به مجاد شیمیایی ویژه برا فاضاب هاا قاج و سامی

انعقاااد الکتریکاای را در حااذف رنااگ از فاضااب صاانایع نساااجی

بسیار مناسب است[ .]26،21با تججه به نجع آالینده هدف ،جانس

بررسی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که کاارایی حاذف رناگ و

الکترودها که یکی از مهمترین عجامل در تصافیه باهشامار مایآیاد،

 CODبه میزان تجلید یجنها الکترود بهکاار گرفتاه شاده بساتگی
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دارد و این میزان به شدت جریان و زمان الکترولیز وابسته است و در

بر پایه ازونزنی و پرتجدهی فرابنفش را باه طاجر انفاراد و ترکیبای

زمان طجالنیتر و پتانسیل بیشتر بازده حذف رنگ افزایش مییابد .از

بررسی کردهاند .به این منظجر ،دو منبع نجر فارابنفش کام فشاار و

سج دیگر ،با افزایش شدت جریان الکتریکی و زمان واکنش میازان

با فشار متجسط ،بهکار بردند و اثر هر ی

را به تنهایی و در ترکیب با

مصارف انار ،افازایش ماییاباد باه طاجر کاه در زماان واکاانش

فرایند ازونزنی بر رو ساه رنگازا واکانش پاذیر مرساجم آبای،9

 62دقیقه و شدت جریانها  1/5 ،2/5و  2/5آمتار میازان مصارف

قرمز  95و نارنجی  19معین شده است .نتای نشان میداد پرتجدهی

اناار ،بااه ترتیااب 32/5 ،5/13 ،و  65/62کیلااجوات باار مترمکعااب

فرابنفش با بهرهگیر از الم ها کم فشار و فشاار متجساط ،باعاث

بجده است[.]22

افزایش بازده حذف  CODو کل کربن آلی ) (TOCپساا مایشاجد.
نیز ،باا اساتفاده از ترکیاب فرایناد ازونزنای و پرتاجدهی فارابنفش

 8 .5ازونزنی و پرتودهی فرابنفش برای تصفیه پساب حااوی

صرفنظر از ساصتار مجاد رنگزا ،رنگبر کامال  ،%122حاذف

مواد رنگزای واکنشپذیر

بیش از  %45و حذف  TOCبه میزان  %56امکانپذیر میشاجد[.]32

گندزدایی پسا باهمنظاجر بازمصارف ،اغلاب باا اساتفاده از عجامال

ایااان فنااااور گااااهی آلاااجدگی ثانجیاااه و حجااام لجااان زیااااد

شیمیایی و پرتجدهی صجرت میگیرد .با تججه به افازایش آگااهی در

تجلید میکند[.]29

COD

صصجص معایب بهرهگیار از گنادزداها شایمیایی ،انتخاا روش
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پرتجدهی ماجرد اساتقبال قارار گرفتاه اسات .پرتاج فارابنفش عامال

 9 .5تلفیق فرآیند انعقاد -لخته سازی و پرتودهی باا باریكاه

شناصته شدها است و تصفیهصانههایی در اروپا و آمریکاا شامالی

الكترونی

پرتجتااابی بااا نااجر فاارابنفش را بااه عنااجان مرحلااه اصاالی گناادزدایی

روشها الکتروشیمیایی و منعقدکنندهها نه تنها رنگ بلکه همزمان

برگزیدهاند و به طجر کلی فناور برتر برا انجام گنادزدایی آ و

 ،COD ،BODمجاد معلط جامد و فلزات سنگین ایجاد میشاجند را از

فاضب محسج میشجد .در بهرهگیار از پرتاج فارابنفش ،ماجانعی

فاضب حذف میکنند .در این روشها لختاههاا سانگینی ایجااد

وججد دارد .مثبً کدورت ،مجاد معلاط ،رناگ ،ماجاد کلجییاد و آلای

میشجند که به راحتی تهنشین میشجند ،و بازده باالیی در زاللساز

محلجل به عنجان پناهگاه باکتر عمل میکنند و از سج دیگر سبب

فاضب پدید میآورند .از سج دیگر ،پرتجدهی در تصافیه فاضاب

پراکندگی و جذ پرتج میشجند که از شدت پرتج و باازده حاذف آن

تججه زیاد را در سراسر دنیا باه صاجد جلاب کارده و از ایان روش

میکاهد .همچنین ،رسج ایجاد شده بر رو دیجاره الما  ،مججاب

میتجان برا تصفیه مجاد آلی که به سختی با روش زیستی تجزیه

کاهش عمر و قادرت الما مایشاجد[ .]24ازونزنای نیاز از جملاه

میشجند ،استفاده کرد .به نظر مایرساد تلفیاط روشهاا انعقااد و

روشها اکسایش است که میتجاند مجاد آلای مججاجد در پساا را

الکترواکسااایش بااا تااابش پرتااج ،روش مااؤثر در تصاافیه فاضااب

بسیار سریع و بدون تجلید لجن اکسید کند[ .]32ازونزنی باه صااطر

است[ .]32پرتاجدهی از جملاه روشهاا جدیاد بارا گنادزایی و

پتانسیل باال ازون در اکسایش و تبدیل اجزا سخت تجزیهپذیر به

تصفیه بهشمار میآیاد .از قادیم باا کشاف صاصایت گنادزدایی ناجر

کربند اکسید و ترکیبات تجزیهشدنی زیستی به طاجر گساترده در

صجرشید ،استفاده از پرتجها مجرد تججه بجده است ولی امروزه استفاده

تصاافیه آ و فاضااب مصاارف ماایشااجد .ازون ،عاابوه باار حااذف

از پرتجها یجننده ،روشی نجین است که با تججاه باه قادرت نفاجذ و

آالیندهها آلی و غیر آلی تجانایی بسیار زیاد در حذف رناگ و باج

کارایی بیشتر مجرد تججه قرار گرفته است .پرتجها مجرد استفاده در

دارد و با ار صااابف ساااایر روشهاااا ،پساااماند و لجنااای از صاااجد

تصفیه به دو دسته پرتجها یجننده (شامل پرتج ایکس ،گاماا ،باریکاه

باقی نمیگذارد .با تججه به صجاص متهیر و پیچیده شایرابه ،معماجالً

الکترون ،آلفا و بتا) و نایجنناده (پرتاج فارابنفش) تقسایم مایشاجند.

به مقادیر زیاد ازون و زمان طجالنی تماس برا انجام واکنش زیااد

تابشها یجنساز آ را پرتجکافت ،الکترونهاا هیدراتاه ،رادیکاال

اساات کااه باعااث غیراقتصاااد شاادن فراینااد و محاادودیت کاااربرد

آزاد  OHو هیدرو،ن ایجاد میکنند ،که صاصیت واکنشپذیر قاج

ایاان روش ماایشااجد[ .]31تهراناای بقااا و نیا کاار ( )1343تصاافیه

آنها سبب غیرفعال کردن ریزاندامگانها و تجزیه آلجدگیها میشاجد.

پسا ها نساجی شبیهساز شده با فرایندها اکساایش پیشارفته

با محیط تباادل

پرتجها یجنساز با دو سازوکار یجنساز و تحری
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آزاد ،تهییر سااصتارها مجلکاجلی درون سالجلی و در نهایات مارر

تمااام ذرات کلجییااد و رنااگ اولیااه مججااجد در محلااجل آباای را

سلجل میشجد[ .]33رادیکالها آزاد مایتجانناد باا ماجاد شایمیایی

حاااذف مااایکناااد و تاااابش پرتاااج گاماااا ،ماااجاد بااااقیماناااده را

مجججد ترکیب شجند و مجاد شیمیایی جدید را تشاکیل دهناد کاه

از بین میبرد[.]32

برصی از آنها مانند بنزن و اکسیدها هربی میتجانند سمی باشند.
علم هنجز تأیید نکرده است کاه غاذاها پرتاجدهی شاده اثار ساج

 11 .5بهرهگیری از غشا

دراز مدت برا سبمتی انسان ندارند .تردید که در تجاار کاردن

امروزه ،از غشاها نیمه تاراوا در بسایار از کاربردهاا مرباجب باه

فرایند پرتجدهی وججد دارد ،به جنبهها قانجنی و ایمنی این فرایند،

تصفیه آ استفاده میشجد .غشاها ورقاههاا باریا

هزینااه و تجهیاازات مربااجب ماایشااجد[ .]39در تحقیق ای ،انااجر و

سطحی طبیعی یا سنتز ِ دارا حفرهاند که مجلکجلها کجها

همکاااارانش باااازده حاااذف رنا اگ و کااادورت پساااا نسااااجی

عبجر میدهناد و مجلکلاجلهاا بازرر را گیار مایاندازناد .غشااها

شبیهساز شده را با تلفیط دو فرایند انعقاد -لختهساز و پرتجدهی

میتجانند ذرات را تا محدوده ابعااد مجلکاجلی یاا یاجنی فیلتار کنناد.

با باریکه الکترونی بررسای کاردهاناد .آزمایشاها رو محلاجل رنگای

محصجالت غشایی حاو حفرهها نانجمقیاس در سه دساته عناصار

تهیه شده از ده رنگ شامل :سه رنگ از هر ی
پاشنده ،کنشگر ،مستقیم ،و ی

از گاروههاا اصالی

رنگ گاجگرد از کارصاناه نسااجی

یزدباف ،انجام گرفته است .از آلجم به عنجان منعقدسااز بارا تعیاین
شرایط بهینه و حذف کدورت استفاده شده است .نمجنهها با شاتابگر
الکترونی  12MeVدر مقادیر  3 ،1و  6کیلجگر پرتجدهی شد .نتای
نشان میدهد که در فرایند انعقادساز با افزایش مقدار منعقدکننده
آلااجم ،بااازده حااذف رنااگ و کاادورت افاازایش مااییابااد و در مقاادار
 112ppmبازده حذف رنگ به  %69و کدورت باه  %42مایرساد .در
ادامه تحقیط ،این میزان به عنجان مقادار بهیناه منعقدسااز اساتفاده
شده است .با شروع پرتجدهی بر اثر تخریب مجلکجلها بزرر رنگ و
تباادیل بااه ترکیبااات آلاای کااجهکتر ،شاادت جااذ در طااجل مااجج
 592نانجمتر به شدت کاهش یافته و با افازایش دوز تاا  3کیلاجگرم،
بازده رنگزدایی به  45درصد رسیده است .در طجل پرتجدهی ،با تجلید
اسیدها آلی به عنجان ناجع اصالی محصاجالت واساطه

یاا فایلمهاا
را

غشااایی اساامز معکااجس ،نانجصااافش و فراصااافش طبقااهبنااد
میشجند[.]36
 اسمز معكوس
اسمز معکجس به عبجر آ از ی

غشا نیمه تراوا تحت فشار بااال و

از طریط سازوکار انتشار محلجل گفته میشجد .بخاش اصالی ساامانه
اسمز معکجس ،ی

غشا نیمه تراواست کاه بایش از  44درصاد از

مروری بر کیفیت ،کمیت و روشهای تصفیه فاضالب صنایع نساجی

انر ،میکنند .یجنساز در بافت زنده مججب ایجااد رادیکاالهاا

از تابش گاما ،بررسای کردناد .نتاای نشاان مایداد الکترواکساایش

ذرات نامحلجل را حذف میکند .غشاها اسمز معکاجس در دو مادل
"میزان دفع استاندارد" یا " میزان دفع باال" یافات مایشاجد .فشاار
عملیاتی غشاها اسمز معکجس  15تا  122بار اسات[ .]36در روش
اسمز معکجس ضمن نیاز به فرایند پیش تصفیه هزینه فرایند نسابت
به سایر روشها بسیار گزاف است[.]11
 نانوصافش

ماجقتیpH ،

غشاها نانجصافش امکان عبجر نم  ،آ و مجلکجلها آلی باا وزن

کاهش مییابد .نتای تلفیط دو فرآیند انعقاد -لختهساز و پرتجدهی

مجلکجلی پایینتر از  222را فراهم میآورند .از آنجا که وزن مجلکاجلی

با الکترونها پار انار ، ،حااکی از حاذف بسایار ماؤثر کادورت و

 222معادل با ی

ناانجمتر اسات ،ایان

رنگزدایاای از محلااجلهااا رنگاای اساات .در عااین حااال ،بااا حااذف

غشاها به غشاها نانجصافش معاروف شادند[ .]36اماروزه غشااها

مجلکجل بزرر با انادازه یا

ذرات معلط و رنگ هاا پاشانده در فرایناد انعقادسااز  ،پرتاجدهی

نانجصافش به دلیل عبجر دادن آ و یجنهاا تا

قادر است ساصتار مجلکجلها رنگهاا محلاجل را تخریاب کناد و

یجنهاا حاصال از  )NaClتججاه بسایار زیااد را باه صاجد جلاب

بااازده حااذف رنااگ را بااه میاازان هشاامگیر اف ازایش دهااد[.]35

کردهاند .این غشاها دستها از غشاها الیه مرکب نازک هستند که

در تحقیااط دیگاار  ،مجسااجیان و رضااایی ( )1303فراینااد تصاافیه

عملکرد آنها بین غشاها اسمز معکجس و فراصافش قرار دارد .برصی

فاضب حاو رنگ را با تلفیط الکترواکسایش و پرتجدهی با استفاده

پژوهشااگران در تحقیقاتشااان ،نمجنااههااا گجناااگجنی از عملکاارد

ظرفیتای (مانناد
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فاضب ها رنگای تجساط غشااها نانجصاافش مختلاف را بررسای
کردهاند .با تججه به نتای به دست آمده ،فرایند جداساز رناگزاهاا
به کما

غشاا را روشای امکاانپاذیر از نظار اقتصااد و تکنیکای

پااژوهش از فیلمهااا کااامتجزیتی نانجساااصتار تیتااانیم د اکسااید
به عنجان ی

فجتجکاتالیست شاصص در تخریب و تجزیة آالیندههاا

زیستمحیطی استفاده شده است .در این کاار تحقیقااتی ،ساه ناجع

دانستهاند[ .]25در ایان روش نیاز ،مشاابه باا بسایار از روشهاا

فیلم کامتجزیتی تیتانیم د اکسید ساصته شده است که ذرات معلط

فیزیکجشاایمیایی آلااجدگیهااا ثانجیااه و حجاام لجاان زیاااد تجلیااد

پایاااادار از نانجپجدرهااااا بااااه وساااایله دسااااتگاه فراصااااجت در

میشاجد[ .]29فشاار عملیااتی غشااها نانجصاافش  12تاا  92باار

تیتانیم د اکسید ،پخش و ستس به روش الیه نشانی هرصشای بار

است[.]36

رو اسبیدها شیشها پجشش داده میشجد .فیلمها کاامتجزیتی
حاصل ،با غلظت و اسیدیته مشخص ،بعد از به اشباع رساندن با گااز

 فراصافش

اکساایژن در معاارض نااجر فاارابنفش قاارار ماایگیرنااد .از فیلمهااا

غشاها فراصافش دارا حفرهها  1تا  122نانجمتر اتند .نم هاا

کامتجزیتی حاصل میتجان برا تخریب برصی رنگیناههاا معاروف

و اجزا دارا وزن مجلکجلی پایین مایتجانناد از غشاا فراصاافش

پسااا کارصان اهه اا نساااجی ماننااد رنگینااههااا متیاال نااارنجی،

عبجر کنند و جامدات معلط بزررتر در سامت جریاان ورود بااقی

ساااجلجفنیل قرماااز ،زرد روشااان  G6Xو تترتااارو آبااای روشااان

میمانند و تهلی میشجند .غشاها فراصافش میتجانند مجلکجلها

استفاده کرد[.]32

زیستی ،قندها ،تانینها ،لیگنینها ،برصی ماجاد رنگای ،رنگداناههاا
رنگ و ججهر ،پشم شیشه ،ویروسها ،باکتر ها ،عناصر قابل اشتعال،

 12 .5کربن فعال

اندوتجکسینها ،بستارها و ذرات کلجئید را جدا کنناد .ایان غشااها

در تحقیقات پیشین ،در صصجص تصفیه فاضب صانایع نسااجی باا

نمیتجانناد یاجنهاا را از آ جادا کنناد .فشاار عملیااتی غشااها

استفاده از کربن فعال و کیتجزان نتای مطلجبی گازارش شاده اسات.

فراصافش  2تا  2بار است[.]36

فراینااد تصاافیه اولیااه ،نیاااز بااه کنتاارل  pHو تنظاایم آن ،یکاای از
دشجاریها عمده این روش بهشمار میآید .نیز ،در صجرتی که غلظت

 11 .5نانوذرات فوتوکاتالیستی

ترکیب رنگی از حد مشخصی بیشتر شجد .جاذ باه سارعت اشاباع

تیتانیم اکسید و رو دو ناانجذره فجتجکاتالیساتیِ فاراوان ،ارزان و باا

میشجد و نیاز به تعجیض و احیا مجدد صجاهاد داشات و درنتیجاه

ساامیت پااایینانااد و قابلیاات آنهااا در حااذف آالیناادههااا آلاای از

برا حجمها زیاد فاضاب ایان روش مقارون باه صارفه نخجاهاد

محیطها مختلاف در حاال بررسای اسات .ناانجذرات اکساید رو

بجد[.]25،11

میتجان به عنجان ی

فجتجکاتالیزور ،فنجلهاا کلاردار را باه صاجبی

تصفیه کنند .از نانجذرات تیتانیم د اکسید هم در ضادعفجنی کاردن

 13 .5تبادل یونی

آ و یا دفع آلجدگیها آ ها زیرزمینای و فاضاب هاا حااو

استفاده از روش تبادل کننده یجنی برا فاضاب هاا حااو ماجاد

آالیندهها آلی و معدنی بهره برد .هامهناین ،از ایان ناانج ذرات در

نامحلجل ،بازده پایینی دارد .در این روش ،تبادلکننده یجنی نیااز باه

تصاافیه برصاای فاضااب هااا صاانعتی ماننااد رنگاارز منسااججات،

فعالساز دائمی صجاهاد داشات و هامهاجن روش کاربن فعاال در

پاالیشگاهها ،معاادن و هارمسااز هاا مایتاجان بهاره گرفات[.]36

حجمها زیاد مقرون به صرفه نیست.

نصاار اصاافهانی و حبیباای بااا تجلیااد نااانج ذرات فجتجکاتالیسااتی
روش جدید برا رفع آلجدگیها ناشای از رنگهاا نسااجی ارائاه

 14 .5الكتروشیمی

کردهاند .بهرهگیار از نانجفجتجکاتالیساتها باه منظاجر بهاره باردار

الکتروشیمی به منظاجر بهباجد فرایناد تصافیه ماجرد اساتفاده قارار

همزمان از ناحیه فرابنفش نجر صجرشید (ی
و کجه

منبع انر ،همیشاگی)

شدن ذرات در حد نانجمتر به عنجان کاتالیزور در بسیار از

واکنشها شیمیایی هماجاره ماجرد تججاه اسات .از ایان رو در ایان
02

میگیرد .نتای به دست آمده از این روش نشان میدهاد کاه میازان
 CODکاااهش امااا میاازان سااختی و رسااانش الکتریکاای در پسااا
صروجی افزایش مییابد.
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فرایند رنگرز و تکمیل بیشترین میزان آلجدگی را به پسا صنعت

اسمز معکجس ،الکتروشایمی ،تباادل یاجنی ،غشااها نانجصاافش ،و

نساجی وارد میکند .در صنعت نساجی به ازا رنگرز و تکمیل هر

ازونزنی و دیگر روشها باه دلیال مشاکبت عملیااتی و هزیناه بار

کیلج الیاف در حدود  32الی  62لیتر پسا تجلید مایشاجد .حضاجر

بجدنشان ،علیرغم بازدهی باال در حذف آالیندهها در تصفیه فاضب

همزمان مجاد رنگزا و فاضب انسانی سبب میشجد کاه هار یا

از

نساجی هندان مرسجم نیستند.

روشها زیستی و روشها شیمیایی به تنهایی مؤثر واقع نشاجند.
به طجر کلی ،ترکیبی از فرایند زیستی و یکی از روشها شایمیایی

 .7سپاسگزاری

مانند انعقاد و لختهساز  ،اکسایش ،روش فنتجن ،انعقاد الکتریکای ،و

مؤلفان این مقاله از مدیریت محترم شرکت نساجی نجر پایتخات کاه

روشها دیگر میتجاند در حذف آالیندهها مفید باشد .در جدول ()5

در انجام این پژوهش کم

زیاد کردند ،ستاسگزار میکنند.

انجاع کلی روشها تصفیه فاضب صنایع نساجی به هماراه مزایاا و

جدول  .2انواع کلی روشهای تصفیه فاضالب صنایع نساجی.
روش تصفیه

مزایا

تصفیه زیستی

ارزان ،ساده و با کارایی مناسب

منعقدکنندهها معدنی

بازده حذف باال
کاربر آسان ،کم هزینه ،قابل استفاده در حجمها

اکسایش

بزرر ،عدم نیاز به فضا بزرر ،عدم تجلید لجن در اغلب
مجارد ،دوستدار محیط زیست

روش فنتجن

بدون ایجاد مخاطرات زیستمحیطی
بازده باال حذف ،لجن دفعی اندک ،زمان ماند کجتاه،

انعقاد الکتریکی

هزینه و زمان کجتاه راهانداز  ،تجهیزات ساده،
بهره بردار آسان و عدم نیاز به مجاد شیمیایی

پرتجدهی

سریع ،مناسب برا تصفیه مجاد آلی که به سختی با روش
زیستی تجزیه میشجند

غشا

بازده باال

کربن فعال و تبادل یجنی

بازده باال

معایب
وابسته به شرایط محیطی ،نیاز به زمان ماند طجالنی ،کاهش
بازده با افزایش سمیت
تجلید لجن زیاد ،محدودیت در مقدار باقیمانده منعقد کننده
در پسا  ،نیاز به انبار ذصیره و نگهدار منعقدکننده

مروری بر کیفیت ،کمیت و روشهای تصفیه فاضالب صنایع نساجی

 .6نتیجهگیری کلی

معایب آن را درج کردهایم .استفاده از روشهاا ناانج ،کاربن فعاال،

عدم گزینش پذیر آالینده در واکنش اکسایش ،هزینه گزاف
و غیر اقتصاد
بها گزاف آ اکسیژنه ،نیاز به جمع آور و بازیابی یجن آهن
پس از پایان واکنش
مصرف انر ،زیاد ،به صصجص در هنگام نیاز
به درصد حذف باال
مجاد کلجیید و آلی محلجل سبب کاهش پراکندگی ،جذ
پرتج و بازده میشجد ،رسج ایجاد شده بر رو دیجاره الم
مججب کاهش عمر و قدرت الم میشجد
نیاز به فرایند پیشتصفیه ،بسیار پرهزینه ،تجلید آلجدگیها
ثانجیه و لجن زیاد ،نیاز به ایجاد فشار باال
نیاز به فرایند پیشتصفیه ،نیاز به کنترل و تنظیم  ،pHاشباع
سریع جاذ و نیاز به احیا و تعجیض مکرر در غلظتها باال
رنگ ،نامناسب برا حجمها باال
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مراجع
ها تجسعه بخشی ،انر ،و صنعت» .سازمان حفاظت محیط
زیست .صفحات .)1303( ،6-3
[ ]13بجکایف . ،ت ،.ترجمه طاهر عراقی ،ا« ،.تکنجلج ،عمجمی
صنعت نساجی پنبها » ،نشر آقا بیگ 319 ،صفحه.)1364( ،
[ ]19پیرصاحب ،م ،.شرفی ،ک ،.درگاهی ،ع« ،.تصفیهپذیر
فاضب
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