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 .نانوذرات فتوکاتالیز، متیلن بلو،، موج، فراصوتزری، SxCdx-1Zn، SxCux-1Znروی،  سولفید، كليد واژه: 

  يدهچك

های گیرند. آالیندهطور گسترده ای در صنایع نساجی، چاپ و غذا مورد استفاده قرار میها بهرنگ    

ها نگدانهررنگی حاصل از این صنایع منبع آلودگی محیط زیست هستند. رنگ تولید شده درمقادیرکم از 

های ی دارد. در میان روشآورد زیرا اثرات نامطلوبی بر روی منابع آبدر آب، مشکل جدی به بار می

عنوان یک روش موثر مورد فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه فاضالب، فتوکاتالیزورهای هتروژن به

باشد که باعث می لهای هیدروکسیتولید رادیکالاساس این روش بر اساس توجه قرار گرفته است. 

            و SxCdx-1Zn نانوذرات تهیهسریع برای نامه یک روش . در این پایانگرددها میتجزیه این آالینده

SxCux-1Zn  با فتوکاتالیزورهای تهیه شده  و ارائه گردیدهدر آب با استفاده از امواج ریزموج و فراصوت

 ، میکروسکوپ الکترونی روبشی(XRD) به روش پودری Xاستفاده از تکنیک های پراش پرتو 

(SEM)  و طیف سنجیUV-Visible (UV-Vis DRS)  که  دهدنتایج نشان می رفتند.گمورد مطالعه قرار

-. با افزایش کسرمولی یونشوندمی ZnSدر شبکه بلوری  2Zn+های جایگزین یون 2Cu+و  2Cd+هاییون

دهند. تجزیه های قرمز جابجایی نشان میهای جذب نانوذرات به سمت طول موجلبه 2Cu+و  2Cd+های

. ه استانوذرات تهیه شده تحت تابش امواج مرئی مورد ارزیابی قرار گرفتفتوکاتالیزوری متیلن بلو با ن

ها در ناحیه مرئی و کاهش به جذب باالی آن SxCux-1Znو SxCdx-1Znفعالیت فتوکاتالیزوری نانوذرات 

شود. اثر پارامترهای مختلف بر روی سرعت تخریب الکترون نسبت داده می -سرعت باز ترکیب حفره 

کسر مولی دست آمده نشانگر آن است که نتایج به. ه استمورد بررسی قرار گرفتمتیلن بلو ی فتوکاتالیزور

ه رنگی، دهای دوپ شده، مدت زمان تابش ریزموج و فراصوت، مقدار فتوکاتالیزور، غلظت اولیه مایون

 .طلبدمحلول مقدار بهینه ای را می pHدمای کلسینه و 
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 مقدمه -1-1

آب  رااز آن یزیده شده است اما درصد ناچین از آب پوشیزم یاز مناطق رو یاریکه بسنیرغم ایعل     

ما  ست. کشورامختلف متفاوت  یهاکشور ین برایریش یهار آبیزان ذخایدهد. البته میل مین تشکیریش

ر یذک ناپیست، بخش تفکیط زیشود. لذا حفظ محیخشک جهان محسوب م یهان نظر جزء کشوریاز ا

ارد. د یاتیحت یها، اهمتیاز فعال یارین در بسیریگر، آب شیاست. از طرف د یصنعت یهاتیفعال یبرا

ردار برخو ییگاه باالیمجدد از آن در مصارف مختلف، از جا یاستفاده یآب برا یهیرو، تصفنیاز هم

  است.

 یرنگ یاهدهنیآال و کردهاستفاده ها و رنگدانه یو چاپ، از مواد رنگ یر نساجیع نظیاز صنا یاریبس     

و  دهش یآب یدگاختالل در زنایجاد ستم باعث یکنند. رها کردن فاضالب شامل رنگ در اکوسید میرا تول

رخوردار ب ییباال تیاز درجه اهمها کشوردار یها در توسعه  پاز حذف آنیها و نندهین کاهش آالیبنابرا

  .]21[ است

ون و یل یصاف کردن، اسمز معکوس، انعقاد، تبدکربن فعال، فرا یبر روهمانند جذب  ییهاروش     

نده یتوان مولکول آالیها نمن روشیبا کمک ا یاند ولطور موثر بکار برده شدهد بهیون با پراکسیداسیاکس

استفاده  یعات رنگیضا ییسم زدا یک روش بهتر برایر از یاخ یهاب کرد. در سالیطور کامل تخررا به

طور و ... است که به 2TiO ،ZnO ،ZnSهمانند  ناهمگون یها1زوریاست و آن کاربرد فتوکاتالشده

 یها پساب کارخانجات صنعتآن ٔ  هاب آب، هوا و خاك که منشاندهیآال یو پاکساز هیتصف یگسترده برا

 .]23و22[ ردیگیاست مورد استفاده قرار م

هستند.  UVقادر به جذب نورتنها بوده و  eV 3بزرگتر از  2یوندیپ شکاف یها دارازورین فتوکاتالیا     

ن کار با وارد یا .جا شودجابه یه مرئیها الزم است جذب آستانه به ناحزوریعملکرد بهتر فتوکاتال برای

                                                 
1- Photocatalyst   2- Band gap    
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شبکه  به داخل C و S ،Nهمانند  یر فلزیا عناصر غیو  Cd ،Mn ،Cu ،Coهمانند  یکردن عناصر فلز

تر نییپا ینرژبه سمت ا لبه جذب ،یوندیپ شکافک شدن یرد. با باریگیزور انجام میفتوکاتال یستالیکر

 .]25و 24[ ابدییش میافزا یه مرئیزور در ناحیت فتوکاتالیجه فعالیشود و در نتیجا مجابه

مواد  از نانو یعیف وسیاز ط یریکارگهدر ب یست، گزارشات متعددیط زیاز مح یند رفع آلودگیدر فرآ    

 .]26 [کندیم ارائهست یط زیمح یپاکساز یبرا یدیجد یهاز روشینفناوری جود دارد و نانو و

ه بات نسبت سطح که در نانوذرطوریهاست بهسطح ذرات نانومتری بسیار مهمتر از حالت توده ای آن    

-می محدودی های همسایه با نیرو های ضعیفترهای سطحی به علت نداشتن اتمحجم بزرگتر بوده و اتم

 شود.پذیری سطح نانوذرات میشوند که باعث باال رفتن واکنش

 

 يرنگ يهاندهیآال-1-2

 یرایتوجه بس ستم موردیل قرن بیاز اواخر قرن نوزدهم و اوا یصنعت یهافاضالب یهیند تصفیفرآ     

 ست ویز طیمح ییبایها، حفظ زیماریاز بروز ب یریگشیها جهت پقرار گرفته است. کنترل فاضالب

 .]1[ ک ضرورت استیدلخواه نبوده بلکه  یگر امریه شده دیمجدد از فاضالب تصف یاستفاده

، چاپ، کاغذ ، رنگیهمانند نساج یعیله صنایکه به وسهستند  یاز منابع آلودگ یکی مواد رنگی    

ن آلوده ین مهمترن مصرف کنندگان آب و به دنبال آیع از بزرگترین صنایگردد. اید میو ... تول یساز

ه یست تخلیط زیه به محید شده بدون تصفیتول یرنگ یهاروند. اگر فاضالبیشمار م به نیز کنندگان آن

در آب به علت  یدهند. وجود مواد رنگیر قرار میثٔ  تحت تا یطور نامطلوبرا به یستم آبیشوند، اکوس

را  یات موجودات آبزیها، حت آنیو سمکند یاهان را مختل میگ 1به درون آب، فتوسنتزنور کاهش نفوذ 

 ،ها هستندها در آنن پسابیشدن ا یاها که محل جاریها و درز رودخانهیبرد و در انتها نین میز از بین

 .]2 [دهندید خود را از دست میفوا

آب را  ژنیزان اکسیه مقاوم بوده و میدر برابر تجز یکیل داشتن ساختمان آروماتیدلها بهت رنگیاکثر     

ر یغ یبات آلیر ترکیاز حذف سا هااز فاضالب یرنگ یهاندهیل حذف آالین دلیبه هم .دهندیکاهش م

                                                 
1- Photosynthesis 



4 

 

ل قابل یرا به دل یطیست محیاثرات ز نیز کم یلیخ یهاها در غلظترا رنگیباشد، زیممهمتر  یرنگ

 بسیار یستیستم زیکوسقبل از وارد شدن آن به ا یرنگ یهاپساب یهیت بودن به دنبال دارد و تصفیرو

 .]4و3[ است یضرور

 :]5 [شودیم میبه چهار گروه تقس یاف مصرفیاز نظر ال یع نساجیصنا    

 مثل پنبه یاهیگ یعیاف طبیبا استفاده از ال یع نساجیصنا -1

 یاف مصنوعیبا استفاده از ال یع نساجیصنا -2

 مثل پشم یوانیح یعیاف طبیبا استفاده از ال یع نساجیصنا -3

 یو مصنوع یعیاف مخلوط طبیبا استفاده از ال یع نساجیصنا -4

 شود:یر خالصه میدر سه عامل زبا یکدیگر  ینساجمختلف ع یصنا یاختالف اساس     

 یاف مصرفینوع ال-1

 کار برده شدهبه یهاانواع رنگ-2

 یمختلف رنگرز یهاروش-3

ها، نیشوند عبارتند از: رزیز ظاهر میساب آن ندر پ که عمدتاً یع نساجیکار رفته در صنامواد به     

بات یژنه و ترکید کننده همانند آب اکسیهمانند نشاسته، مواد سف یها، مواد آهار زنها، پاك کنندهروغن

  .]5[.…ها و، پاك کنندهیآل یها، حاللیآل یهادی، اسیمعدن یهادیکلردار، اس

 .]6 -9[ مورد بررسی قرار دادنوع کاربرد نیز شیمیایی و توان بر اساس ساختار را میمواد رنگزا     
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 ر شيميایي طبقه بندي مواد رنگزا براساس ساختا -1-2-1

 است: ریوارد زی، شامل مطبقه بندی ماده رنگزا براساس ساختار شیمیایی و از جنبه گروه های عامل    

 

 1هاي آزو رنگ -1-1-2-1

از و دهند ل میشده در جهان را تشکی % کل مواد رنگزای تولید50بیش از آزو تقریبا  یهارنگدانه    

قدرت رنگی  کهها به دو دلیل است: اول ایناهمیت این رنگ باشند.یها مرنگلحاظ تجاری مهمترین 

 و تنوع رنگی باالیی شوندشوند که به آسانی تهیه میای ساخته میکه از مواد واسطهزیاد دارند و دوم این

جزای معموال ا Dو  Aر آن دهد که داز مواد رنگزای آزو را نشان می ای نمایش ساده (1-1) شکل. ارندد

-ر سالو دآروماتیک های استخالف شده کربوکسیل  Dو  Aآروماتیک هستند. در مواد رنگزای قدیمی 

 باشند.یک میآرومات یهاکلیهتروس ریاخ یها

به مونو، دی، تری و پلی  هادرمولکول(   – N = N –) های آزووهتوجه به تعداد گر آزو با یهارنگ     

 .]10[ گردندآزو تقسیم می

A – N = N – D 
 ساختار شيميایي رنگ هاي آزو :(1-1شكل )

 

 ون نيي آنتراكهارنگ -1-2-1-2

از مواد ین دسته باشد. امی وننیآنتراکهای ماده حد واسط برای تولید رنگدانه آنتراکنیونمشتقات      

 .]7و6[ دارنددر برابر نور  یپایداری مطلوب

 

 

 

                                                 
1- Azo dyes 

O

O
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 نآنتراكينو :(2-1شكل )

 ایندیگوئيد  يهارنگ -1-2-1-3

های همام رنگدان. تباشدها یک ماده طبیعی آبی رنگ به نام ایندیگو میمنشأ این دسته از رنگدانه    

 .]7[ را دارند -CO- C = C –  CO  -ایندیگو گروه رنگساز 

 

 

 

 

 

 گ ایندیگورن (:3-1شكل )                                                 

 

 تري آریل متان يهارنگ -1-2-1-4

ه به کز کربنی اها باشند. این رنگهای مصنوعی میل متان از قدیمی ترین رنگیآر یتر یهارنگ     

نوع  داد وها به تعدسته از رنگ نیسه حلقه آروماتیک متصل شده، تشکیل یافته اند. رنگ و خواص ا

ها ای از آنجموعهتواند هیدروژن، آلکیل، آریل و یا ممی Rبستگی دارد که  – OH و – 2NR اکسوکروم

د، رنگ ته باشنهای اسیدی در مولکول حضور نداشهای پارا حلقه آروماتیکی باشد. اگر گروهدر موقعیت

ا در هدن آندهنده آنیونی بودن رنگ و نیز باعث حل شهای سولفونیک نشان کاتیونی است. وجود گروه

 .]6[ آب خواهد شد

 

 

 

 

 1سبز ماالشيت :(1-4شكل )

                                                 
1- Malachite green 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Indigo.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Malachite_green.svg
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 الوسيانين تف يهارنگ -1-2-1-5

 .]7 -9[ شوندهای مختلف از آبی تیره تا سبز ا زرد را شامل میبا رنگ یمواد ،ن دستهیا     

 

 

 

 

 

 فتالوسيانين :(5 -1شكل )

 

 نيتروزو و نيترو يهارنگ -1-2-1-6

بنزن یا نفتالین، به طوری که  حلقه معموالً مواد رنگزای نیترو ترکیبی از دو یا چند حلقه آروماتیک،     

باشد. رنگ زرد ی، ماست OHو  2NH نظیرحلقه آروماتیک حاوی حداقل یک گروه الکترون دهنده 

به عنوان  ( N = Oͦ)زوگروه نیترو ،تروزوهای نیدر رنگهای نیترو است. ای از رنگنمونه 1مارتیوس

ها رنگد. این دسته از ندار قرارو معموال گروه هیدروکسیل به عنوان اکسوکروم روی حلقه  رنگساز

  .]9و 8[ شوددر رنگرزی و چاپ کاالهای کتانی به کار برده می عموماً

 

 

 

 

 

 زرد مارتيوس :(6-1شكل )

 

 

                                                 
1-Martius yellow 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Martius_yellow.png
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  س كاربردطبقه بندي مواد رنگزا براسا -1-2-2

 هاي اسيدي نگر -1-2-2-1

 ها وپشم، پلی آمید الیاف برای رنگزری و آنیونی و محلول در آب هستند ،هارنگاز دسته  نیا    

اسید  نظیرها عالوه بر محلول رنگ از مواد دیگری روند. در رنگرزی با این رنگکار می هب یاکریلیک

ها انواع رنگن یاشود. در ساختمان شیمیایی ستفاده میسولفوریک، اسید استیک یا اسید فورمیک نیز ا

ریل متان و... شرکت دارند. برای حاللیت این نوع رنگینه، آون، تری نیهای شیمیایی نظیر آزو، آنتراکگروه

رسد و وجود این گروه های اسیدی ضروری به نظر می H3SOا و یا غالبا  COOHهای وجود گروه

قرمز هاعبارتند از: ن رنگیاز ا یبرخ [.5 -8] نمایند ه صورت آنیونی عملگردد تا رنگینه بباعث می

، زرد اسیدی 1145، قرمز اسیدی  274، قرمز اسیدی  73نارنجی اسیدی  ،182قرمز اسیدی ،141اسیدی

 . 887اسیدی  وقرمز 366

 

 ي مستقيم هارنگ -1-2-2-2

 به طور و تندمحلول در آب هسو آنیونی های رنگ، یدیاس یهاز همانند رنگیها نن دسته از رنگیا

روند. یمه کار ببرای رنگرزی پنبه و الیاف سلولزی  و گردندمستقیم از محلول آبی به سلولز منتقل می

اده د استفحال جوش مور در در حمام خنثی یا کمی قلیایی با نمک سولفات سدیمها این قبیل از رنگ

 یبرخ [.6 -9] تندم ترکیبات آزو از نوع دی، تری و پلی آزو هسگیرند. اکثر مواد رنگزای مستقیقرار می

 .10کنگو()قرمز 28و قرمز مستقیم  719، آبی مستقیم 238ها عبارتند از: قرمز مستقیمن رنگیاز ا

 

 

 

                                                 
1- Acid red 14    2- Acid red 18   3- Acid orange 7 

4- Acid red 27   5- Acid red 114   6- Acid yellow 36 

7- Acid red 88   8- Direct  red 23   9- Direct blue 71 

10- Direct  red 28(Congo red) 
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 هاي پراكنده نگر -1-2-2-3

ر حمام ه دمعموال به حالت ذرات ریز و پراکنده شد .های نامحلول در آب هستنداز دسته رنگ     

 باً ایی تقریار شیمیروند. از لحاظ ساختها به کار میاکریلیک و پلی استرها ،رنگرزی نایلون جهت رنگرزی

ا 2 ،هانو آزو بنزنا آمی1تمامی مواد رنگزای پراکنده، آمین های نوع اول، دوم یا سوم از سه نوع اصلی: 

 .[5 -8] خنثی می باشند عموالًو م بودهها ا نیترو دی آریل آمین3 و آمینو آنتراکینون ها

 بنفش پراکنده ،263پراکنده بنفش  ،12، بنفش پراکنده31ها عبارتند از: آبی پراکنده ن رنگیاز ا یبرخ     

 .45قرمز پراکنده  و 284

 

  واكنشيي هارنگ -1-2-2-4

ر مولکول دفعال م سیست انیمکنند. واکنش واالنسی برقرار میوبا الیاف پیوند ک هان دسته از رنگیا  

ی لولزس فماده رنگرزی و یک گروه مناسب در مولکول الیاف مثل هیدروکسیل یونیزه شده در الیا

ن یاز ا ی[. برخ5 -8]این مواد رنگرزی برای الیاف پشمی و ابریشمی کاربرد دارند گیرد.صورت می

نارنجی ، 49آبی واکنشی  ،9818 قرمز واکنشی ،37قرمز واکنشی  ، 26قرمز واکنشیها عبارتند از: رنگ

 .511و سیاه واکنشی  1610واکنشی 

 

 اي( هاي كرمي )دندانهرنگ -1-2-2-5

گردد،  بیترکهای کروم، مس و کبالت با نمک بتواندکه  داشته باشدمخصوصی  اررنگینه ساخت اگر  

آمید ایجاد های نامحلول و با ثبات نسبت به آب و شستشو بر روی الیاف پشمی، ابریشمی و پلی رنگ

باشند و چون مهمترین دندانه به کار رفته ترکیبات کروم ای معروف میها به دندانهشود. این رنگینهمی

-می را ترکیبات آزو تشکیل میومواد رنگزای کر اکثرشود. می گفته میوها مواد رنگرزی کرنبه آ ،هستند

                                                 
1- Disperse blue 3  2- Disperse violet 1  3- Disperse violet 26  

4- Disperse violet 28  5- Disperse red 4   6- Reactive red 2 

7- Reactive red 3   8- Reactive red 198  9- Reactive blue 4 

10- Reactive orange 16  11- Reactive black 5 
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 پشم، تری آریل متان است. در رنگرزیمی شامل ترکیبات آنتراکینون و ومواد رنگزای کر یباقدهند. 

  [.5 -8]گردد از این مواد رنگی استفاده مینیز  ابریشم، نایلون و چرم

 

 اي بازي هرنگ -1-2-2-6 

کار بهرنگرزی اغلب الیاف اکریلیک  و در محلول در آب هستندو کاتیونی  ،هارنگاز دسته  نیا   

ر اساس جذب سطحی رنگ روی الیاف و خنثی شدن بار ها بم جذب این دسته از رنگسمکانیروند. یم

، B2(، ردامین 9)آبی بازی  1متیلن بلوعبارتند از:  یباز یهااز رنگ یبرخ [.6-4] منفی الیاف می باشد

 دهد.یلن بلو را نشان می( ساختار مت1-7شکل)  .284و زرد بازی  463سبز ماالشیت، قرمز بازی 

 

 
 

 لن بلويساختار مت: (7-1شكل)

 

 

 هاي خمي نگر -1-2-2-7

ت یلفهیدروسو برای رنگرزی کتان در محلول قلیایی و بودهنامحلول در آب  هان دسته از رنگیا      

 C = Oروه دارای گ و برای رنگ کردن پشم و ابریشم نیز به کار می روندن یهمچنشوند. سدیم حل می

و  48می ، زرد خ17، زرد خمی 66، آبی خمی 15آبی خمی  عبارتند از: یخم یهااز رنگ یبرخ هستند.

 .119نارنجی خمی 

 

                                                 
1- Methylen blue (Basic blue 9)     2- Rhodamine B   3-  Basic red 46  

4- Basic yellow 28     5- Vat blue 1    6- Vat blue 6 

7- Vat yellow 1 8- Vat yellow 4                               9- Vat orange 11 
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 يگوگردهاي نگر -1-2-2-8

از  و وندشدر آب می حل سولفید سدیم احیاء و قابل توسطو  هبودها نامحلول در آب رنگن یا     

-ده میی استفابرای رنگرزی الیاف سلولز . از این مواد رنگیشوندمی حاصلترکیب گوگرد با مواد آلی 

  [.5 -8] توان رنگ نمودینم رنگ های گوگردی را باپشم و پلی آمیدهای مصنوعی . گردد

 

 هاحاصل از آن يهاسابپ و ين مراحل در نساجیمهمتر -1-3

 شستشو -1-3-1

ساب پارد. داز به شستشو یها نآن یه مصرفیاست که مواد اول یاز نساج یعین عمل مخصوص صنایا     

ند همان یادن صنعت است و در آن مویدر ا یدیتول یهان پسابیتراز آلوده یکین مرحله یحاصل از ا

 یگز آلودان پساب نه تنها یا شود.یده مید یکیولوژیو روغن، واکس و مواد ب یخار و خاشاك، چرب

 شتر است.یز بیر انواع پساب نیت از سایبرخوردار است، بلکه از نظر کم ییباال

 

 1يگرديسف -2-3-1

یپو یدروژن و هکننده ای که مورد استفاده قرار می گیرند شامل پراکسید هدمتداولترین مواد سفی    

 ژنهیاکس در آب داربات کلریکننده همانند ترکدیمانده مواد سف یباق یاون پساب حیا .کلریت سدیم است

 است. یدیو اس ییایکننده قلدین مواد اکسیو همچن

 

 2ونيزاسیريمرس -3-3-1

این عمل اولین بار توسط جان مرسر، با قرار دادن پنبه در محلول سود انجام گرفت. به طور کلی     

خشش الیاف، افزایش میزان جذب رنگ، تحمل کشش و در کل مرسریزه کردن موجب شفافیت و در

                                                 
1- Bleaching     2- Mercerisation   
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و با استفاده از  یاف سلولزیال ین مرحله که تنها بر رویحاصل از اپساب  .شودبهبود وضعیت پارچه می

 .است ییایشود، به شدت قلیسود انجام م

 

 1يرنگرز -4-3-1

ز از یع نیصنان ای ند، پساب حاصل ازباشیمتنوع م یع نساجیدر صنا یمصرف یهاکه رنگ ییجااز آن     

آن  هیتصف یبرا یان امر سبب بروز مشکالت عمدهیباشند و همیده میچیار پیبس ییایمیب شینظر ترک

 ده است.یگرد

 

 2چاپ -5-3-1

بر روی  های گوناگونها و طرحطی آن نقش و استهای مهم بر روی پارچه چاپ یکی از عملیات    

می  ه رنگپ حالتی از رنگرزی است با این تفاوت که در رنگرزی تمام پارچپارچه نقش می بندد. چا

وع نمتناسب با رنگ گردد. در هر دو حالت فوق، فقط بخش مورد نظر رنگی می پدر چا ولیشود 

 د رنگی وادی موامقادیر زی شامل حاصل رود. پساببه کار می همراه مواد شیمیایی تثبیت کننده پارچه به

-رنگدانه وها نهای مصرفی، شابلوهایی چون شستشوی مخازن رنگدانهاست که از قسمت هارنگدانه و

 [.11و 5] گرددهای باقی مانده بر روی منسوجات حاصل می

 

  ویژگي فاضالب صنایع نساجي  -1-4

دارد.  لید بستگیفاضالب صنایع نساجی به نوع مواد اولیه، مواد شیمیایی مصرفی و فرایند تو ویژگی    

 : [27و 1] توان به موارد زیر اشاره کردمیهای فاضالب این صنایع مهمترین ویژگیاز 

 

1-  pH :نایع معموالً صنساجی، فاضالب این  صنایعمراحل  بیشترباتوجه به مصرف سود سوزآور در باال 

 د.باشباال می pHدارای 

                                                 
1-Dyeing      2- Printing 
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پ و همچنین مصرف آب چا ،مصرف بخار آب در واحدهای رنگرزی دلیلبه درجه حرارت باال:  -2

 50تا  30دمای فاضالب این صنایع معموال حداکثر داغ در مراحل مختلف نظیر سفیدگری و آهارگیری، 

 باشد. می درجه سانیتگراد

 

به طور معمول در فاضالب این  ،مواد شیمیایی مصرفی تنوعباتوجه به هاي شيميایي: تنوع آالینده -3

بخشی از مواد آلی  باشند. آلی و یا معدنی توانندشیمیایی میارد. مواد وجود دزیادی صنایع مواد شیمیایی 

 .باشندو بخشی پایدار در محیط زیست می یقابل تجزیه بیولوژیک

 

انواع مختلفی از رنگ در مراحل رنگرزی  ،توجه به نوع الیاف و فرآیند نساجی بامقادیر زیاد رنگ:  -4

های مختلف مقادیر قابل توجهی از رنگ شاملاین مراحل فاضالب تولیدی در  و شودمیو چاپ مصرف 

 .ها یکی از علل وجود رنگ در فاضالب این صنایع استت رنگیاست. پایین بودن درجه تثب

 

 تصفيه فاضالب صنایع نساجي هاي ترین روشمتداول -1-5

قبول بستگی انتخاب روش تصفیه به خصوصیات کیفی فاضالب و کیفیت فاضالب تصفیه شده قابل      

دارد. گاهی هدف یک صنعت از تصفیه، انجام مراحل پیش تصفیه جهت دفع فاضالب به شبکه فاضالب 

اما اگر هدف از تصفیه  .باشدشهری است. در این شرایط مراحل محدودی از تصفیه ضروری می

ضالب تصفیه فاضالب، دستیابی به استانداردهای دفع فاضالب به محیط زیست و یا استفاده مجدد از فا

های تصفیه شامل آشغالگیری، یکنواخت سازی، خنثی سازی، تصفیه ای از روششده باشد، مجموعه

 .فیزیکی و شیمیایی و تصفیه بیولوژیکی و گاهی تصفیه پیشرفته مورد نیاز است

فرآیند جذب سطحی، ثرند عبارتند از: ؤیندهایی که در حذف رنگ از فاضالب صنایع نساجی مآفر    

های اکسیداسیون ازن زنی و فرآیند ،وشیمیاییرقاد و لخته سازی، فیلتراسیون غشایی، فرآیند الکتانع

 شود.داده می توضیح طور خالصهبههای جذب سطحی و اکسیداسیون پیشرفته جا فرآیندپیشرفته. در این
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 یند جذب سطحي آفر -1-5-1

حلول و معلق به یک ماده جامد آلی یا های محذف براساس پدیده جذب شامل چسبیدن آالینده     

حذف . ساختار آالینده و ماهیت جاذب وابسته است به ترکیب و ،معدنی است. چسبیدن آالینده به جاذب

نظیر میزان سطح جاذب، اندازه ذره، زمان تماس، درجه  یعواملثیر أرنگ از جریان فاضالب تحت ت

ها جاذب[. 12و 5، 2، 1] گیردفلزات قرار میها و تها، سورفکتان، حضور نمکمحلول pHحرارت، 

های معدنی از نظر مقاومت مکانیکی و پایداری شیمیایی، سطح جاذب .توانند آلی و یا معدنی باشندمی

. جذب سطحی با کربن فعال یکی ندهای آلی برترجاذب از ویژه باال و پایداری در مقابل تجزیه میکروبی

ترکیباتی  [.1] های کاتیونی و اسیدی استف رنگ به ویژه برای رنگهای مورد استفاده در حذاز روش

ونیت، کیتوزان، چوب ذرت و لجن فعال خشک بنت های طبیعی، سرباره معدن،نظیر کربن فعال، زئولیت

یند جذب عواملی آ. در فر[12و 5، 2، 1] به عنوان جاذب جهت حذف رنگ استفاده شده اند …شده و

است. در بعضی از مطالعات از  در حذف رنگ موثرو ساختار مولکولی رنگ  نظیر نوع، میزان حاللیت

استفاده شده که در این حالت  واکنشیلجن فعال خشک شده به عنوان جاذب جهت حذف رنگ های 

های بهره برداری نوع و غلظت رنگ وابسته بوده است. باال بودن هزینه، محیط pHنیز ظرفیت جاذب به 

جذب  های روشذب و تصفیه مواد زاید جامد تولیدی از مهمترین محدودیتانظیر هزینه احیاء ج

یند جداسازی است آیند جذب سطحی نوعی از فرآفر. [1] است های رنگیسطحی برای حذف آالینده

یابد. فلزها، اکسید فلزها، که در آن بعضی از اجزای یک فاز سیال به سطح جامد اتصال می

ورت زغال فعال جامداتی هستند که برای فرایند جذب سطحی مورد و کربن به ص )2SiO( سیلیکاژل

ای یا سوبسترا و ماده 1افتد جاذبگیرند. جامدی را که جذب بر روی سطح آن اتفاق میاستفاده قرار می

متفاوت  معمولی با جذب 3نامند. جذب سطحیمی 2هشود جذب شوندرا که در یک سطح جذب می

های یک فاز یند مولکولآکنند. در این فرنفوذ می 4ایرون فاز جامد کپهها به ددر جذب مولکول .است

 .کنددر میان فاز دیگر نفوذ می

                                                 
1-Adsorbent   2- Adsorbate   3- Adsorption 

4- Bulk   
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 شود. کار برده میبه (1-1رابطه )برای نشان دادن ارتباط مقدار ماده جذب شده وغلظت اولیه آن     

(1-1) 

 

غلظت  mol/g  ،iCجاذب با واحد ر گرم مقدار ماده رنگی جذب شده برای ه eq(، 1-1رابطه )در    

 ل با واحدحجم محلوmol/l ،Vغلظت تعادلی ماده رنگی با واحد  mol/l  ،eCاولیه ماده رنگی با واحد 

 باشد. جرم ماده جاذب با واحد گرم می mو  میلی لیتر

 

  1جذب سطحي فيزیكي و شيميایي -1-1-5-1

ین اشوند. زیکی و شیمیایی تقسیم میجذب سطحی بر روی جامدات به دو دسته جذب سطحی فی   

وده و بیندی برگشت پذیر آپذیر نیست. جذب سطحی فیزیکی فربندی همیشه به آسانی امکانتقسیم

 وی سطحباشد. در جذب شیمیایی واکنش شیمیایی بر ردارای نیروی ضعیفی از نوع واندروالسی می

ر دار تغییزرگی مقشوند. بوی سطح نگه داشته میها با پیوندهای نسبتاً قوی بر رشود و مولکولانجام می

حی ذب سطآنتالپی برای جذب شیمیایی معموالً به طور قابل توجهی بزرگتر از مقادیر مربوط به ج

ذب جبرای یک ماده در دمای کم ممکن است جذب فیزیکی رخ دهد و در دمای زیاد  فیزیکی است.

  روندمی ین پیشر دمای باالتر سریعتر از دماهای پایهای شیمیایی دشیمیایی انجام پذیرد زیرا واکنش

 .]14و 13[

 

 2یندهاي اكسيداسيون پيشرفتهفرآ -2-5-1

الً عال )اصوفهای آزاد بسیار های اکسیداسیون پیشرفته، تولید رادیکالیندآمشخصه اصلی همه فر 

 هایاکنشیا ازو 2O2Hبا  های حرارتیهای اکسیداسیون پیشرفته شامل فرآیندیندآاست. فر (OHرادیکال 

، UV/ ونفتولیز از، 2O2H/UV(، فتولیز 3خالء UVتهییج شده با نور از قبیل فتولیز هموژن مستقیم )

  است. ورهای ناهمگونو فتوکاتالیز 4فنتون

                                                 
1- Physisorption and chemisorption                   2- Advanced oxidation processes (AOPs) 

3- Vacuum UV                                                   4-Fenton                                                      

( )

1000

i e
e

C C V
q

m
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 یند فنتون آفر -1-5-2-1

رد. اکاربرد د ( برای تصفیه مواد آلی و معدنی2Fe+ یند فنتون )پراکسید هیدروژن در حضور نمکآفر     

های هیدروکسیل است که قادرند آالینده التشکیل عوامل اکسیدکننده نظیر رادیک فنتون اساس فرآیند

قادر به حذف محدوده  یندآفراین قابل تجزیه بیولوژیک موجود در فاضالب را تجزیه کند.  سمی غیر

های فاضالب حالی که معموالًدر  نه بودهاسیدی دارای شرایط بهی pHدر  است وها گسترده ای از رنگ

باال، حجم باالیی از لجن زائد در نتیجه رسوب نمک های  pHقلیایی هستند لذا در  pHنساجی دارای 

  [.27و 1] یابدآهن سه ظرفیتی تولید شده و کارایی فرآیند کاهش می

 

 ناهمگونیندهاي فتوكاتاليزوري آفر -1-5-2-2

دما و از یندهای تصفیه ای است که در شرایط متعادل آجمله فر از ناهمگون تجزیه فتوکاتالیزوری     

آالینده موجود در آب در اثر تابش نور و در  در این روش، ها است.فشار قادر به معدنی نمودن آالینده

در  .شودو یا سایر مواد بی ضرر تبدیل می O2H  ،2CO های نیمه رسانا به طور کامل بهحضور کاتالیزور

و...  2TiO ،ZnO، 2SnO ،2ZrO ،CdS، ZnS ،3WO، 3O2Feگذشته از کاتالیزورهایی نظیر های طی سال

هادی پر کاربرد ترین نیمه های موجود در آب استفاده شده است.برای اکسیداسیون فتوکاتالیزوری آالینده

زیت باشد. مب میوبوده که از نظر پایداری، عدم سمیت و نامحلول بودن مطل 2TiO ،مورد استفاده

های فلزی، به عنوان فتوکاتالیزور شامل قابلیت تجزیه ترکیبات آلی سمی، کاهش یون 2TiOاستفاده از 

های مختلف های سلولزی و حذف رنگ از محلول حاوی رنگبهبود قابلیت تجزیه بیولوژیک فاضالب

د. در نشوفاده میکاتالیزوری استتویندهای فآبه دو حالت معلق و تثبیت شده در فر هاهادینیمه است.

-نیمهبه صورت معلق در سوسپانسیون استفاده شود، در پایان تصفیه،  هاهادینیمه صورتی که از ذرات

 ،باید از فاضالب حذف شود. با این حال برای رفع نیاز به مرحله اضافی جهت حذف کاتالیزور هادی

تثبیت  و... الیاف سلولز ،، شیشه، فوالدتوان این ترکیب را بر روی مواد بی اثر مناسب نظیر کربن فعالمی

( مزایا و معایب بعضی از فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی حذف رنگ از 1ا1در جدول ) [.12] کرد

 .ارائه شده است فاضالب صنایع نساجی
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 [1] یندهاي فيزیكي و شيميایي حذف رنگ از فاضالب صنایع نساجيآمزایا و معایب بعضي از فر :(1ـ1جدول )

 

ندفرآی  معایب مزایا توصیف فرآیند 

 

 فنتون

واکنش اکسیداسیون در 

 حضور پراکسید هیدروژن

 (IIو آهن )

 

محلول و  یهاحذف رنگ

 نامحلول

 

د لجنیتول  

 

 ازن زنی

واکنش اکسیداسیون با 

 استفاده از گاز ازن

کاربرد در حالت گازی، 

قدرت اکسیداسیون باال، 

 های محلولحذف رنگ

مر کوتاهناپایداری و نیمه ع  

 

 

های فتوشیمیاییواکنش  

واکنش اکسیداسیون عمدتاً 

 در حضور پراکسید

 UV هیدروژن و اشعه

 

 عدم تولید لجن

 

 تشکیل محصوالت جانبی

واکنش اکسیداسیون با  تجزیه الکتروشیمیایی

 استفاده از الکتریسیته

باال بودن هزینه برق  تولید محصوالت بی خطر

 مصرفی

 

عالجذب بر روی کربن ف  

حذف رنگ بوسیله جذب 

 سطحی

حذف خوب محدوده 

 گسترده ای از رنگ ها

انتقال آالینده به فاز جامد 

و مسائل مرتبط با 

نگهداری و دفع جاذب 

 اشباع شده

 تولید لجن تغلیظ شده حذف همه انواع رنگ ها جداسازی فیزیکی فیلتراسیون غشایی

حذف رنگ بوسیله رزین  تبادل یون

 تبادل یون

بدون افت ماده  احیاء

 جاذب

غیرقابل کاربرد برای همه 

 هارنگ

تشکیل لخته شیمیایی با  انعقاد

 افزودن کلرور فریک و ...

از نظر اقتصادی امکانپذیر 

 است

 تولید لجن زیاد
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1نيمه هادي -6-1
  

فوجی ن سالآدر  کهباشد می 1972سال ها در زمینه فتوکاتالیزورهای ناهمگن از فعالیت ٔ  مبدا     

 یمه هادینی بر روی تجزیه آب برای تولید هیدروژن را با استفاده از فرآیند فتوکاتالیزور 3و هوندا 2شیما

2TiO [. 28] کشف کردند 

هادیهای الکترونی نیمه، بررسی حالتدهدها رخ میهادیسطح نیمهکه در ی یهادرك فرآیند جهت     

های مشابه از یک اتم کههنگامیگردد. است که با استفاده از نظریه نوار به راحتی میسر می ها ضروری

مانند هتواند می ود باشمی ی خودهای همسایهتحت تأثیر اتمهر اتم گیرند، میماده در کنار هم قرار 

این  هاایش تعداد اتمافز با های منفرد شود.و باعث شکافتن ترازهای انرژی اتم نمودهمیدان خارجی عمل 

گردد. با ها یک نوار منفرد تشکیل میبه هم پیوستن این زیرترازبا  در نهایت ویافته گسترش  زیر تراز ها

شود. شکل ها به فاصله بین اتمی حالت تعادل این نوار به دو نوار تقسیم مینزدیک شدن فاصله بین اتم

 [. 15] دهدو تشکیل نوار را نشان میشکافتگی  (1-8(

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 هاهاديشكافتگي و تشكيل نوار نيمه (:8-1)شكل 

                                                 
1- Semiconductor    2- Fuji Shima   3- Honda 

ه هادي هاشکافتگي و تشکيل نوار نيم 1-1شکل  

N=1 N=2 N=10 N=2000 N=20000 

LUMO 

HOMO 

Semiconductor 

Conduction 

Bond 

Valence 

Bond 

Atomic 

Orbitals 
Molecule Cluster O-Size 

Particle 

Vacuum 

Energy 
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بنابراین  جا هیچ سطح انرژی وجود ندارد.ها دارای یک ناحیه انرژی تهی هستند که در آنهادینیمه     

ای سطوح ها بر خالف فلزات که دارهادینیمه هادی از نظر انرژی دارای ساختار نواری است.نیمه

سری از این سطوح انرژی که یک [.29] باشندالکترونی پیوسته هستند، دارای دو سری الیه انرژی می

شود. دومین سری سطوح نامیده می (VB)1 باشد، نوار ظرفیتها میمربوط به پیوند کوواالنسی میان اتم

فاصله . نام دارند( CB) 2ر هدایتمشابه دیگری هستند که از نظر انرژی در مکان باالتر قرار دارند و نوا

ترین نوار خالی )نوار هدایت( را اصطالحاً شکاف باالترین نوار اشغال شده )نوار ظرفیت( و پایین میان

هادی نسبت به عایق کوچک و های پر و خالی در نیمه[. شکاف بین نوار03] گویندمی )gE( 3یانرژ

بین مواد در ماهیت نوارهای انرژی نیست، بلکه در  اختالف اصلی[. 31] تر استنسبت به هادی بزرگ

، نیمه 4هادی کنند:باشد. بر این اساس مواد را به سه دسته کلی طبقه بندی میاندازه شکاف انرژی می

 .(9-1)شکل  5عایق و هادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هادي، نيمه هادي و عایق تركيبات حاالت الكتروني (:9 -1)شكل

 

که ، نوارها یا همپوشانی کرده یا اینهادیدر ترکیبات  شود،مشاهده می )8 -1(همانطور که در شکل     

های خالی انرژی در درون نوارها در هم ها و حالتاند، بنابراین الکترونفقط به طور نسبی پر شده

د عایق توانند آزادانه تحت تأثیر یک میدان الکتریکی حرکت کنند. ساختمان موامی هاالکترونو  اندآمیخته

ها پر شده و نوار هدایت کامالً ای است که نوار ظرفیت در صفر کلوین کامالً توسط الکترونبه گونه

                                                 
1- Valance Band                2- Conduction Band  3- Energy Gap 

4-Conductor                5- Insolator 

هادینیمه عایق  هادی 
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ولی با اندازه شکاف انرژی کوچکتر را اساساً همان ساختار ترکیبات عایق  هادیخالی است. مواد نیمه

ا از نوار ظرفیت به نوار هدایت هها، امکان تحریک الکترونهادیشکاف انرژی نسبتاً کوچک نیمه دارند.

( Eg≤)که با تابش نور با انرژی مناسب سازد. بطوریرا با مقدار کافی از انرژی نوری یا گرمایی فراهم می

های نوار ظرفیت انرژی الزم برای برانگیخته شدن به نوار هدایت را به دست ، الکترونهادیبه یک نیمه 

کترون در نوار هدایت و تعدادی حفره در نوار ظرفیت ایجاد می شود آورند که در نتیجه آن، تعدادی المی

روند. مواد عایق های بار به کار میگفته می شود و به عنوان حامل 1حفره -ها زوج الکترون که به آن

برای برانگیختگی احتیاج به انرژی باالیی دارند و از آنجا که منابع فوتون در دسترس برای این مقدار 

های فتوکاتالیزوری توانند برای واکنشکاف انرژی گران می باشد، بنابراین ترکیبات نارساناها نمیباالی ش

ها و روند، از نوع اکسیدکار میکاتالیزور بهفتوهادی که به عنوان ترکیبات نیمه .]32و 16] به کار روند

 باشند.می ZnSو  2TiO ،ZnO ، CdSهایی همچون سولفید

 

 هاهادينيمه ف نوار انرژيموقعيت شكا -1-7

ها و دیهانرژی نیمهاهای جذب شده به موقعیت شکاف ها به گونههادیتوانایی انتقال الکترون از نیمه    

سیل ای جذب شده بستگی دارد. از نظر ترمودینامیکی سطح پتانهکاهش گونه-انرژی پتانسیل اکسایش

یه تر از الا باید باالهها و برای اکسیدشوندههادییت نیمهتر از الیه هداها باید پایینشوندهبرای احیا

مقیاس صفر  .دهدنشان می ی راموقعیت لبه نوار چند نیمه هاد (10-1 )شکل ظرفیت نیمه هادی باشد

 نرمال باشد. و محور سمت راست برحسب پتانسیل الکترودمحور سمت چپ سطح خالی از الکترون می

هنگام  ست.ابوده  صفرالکترولیت برابر  pHها گیری پتانسیل الیهندازهاست. هنگام ا (NHE)هیدروژن 

یت یت و ظرفهای هداها کنترل غلظت هیدروژن به علت تأثیر آن در پتانسیل نوارگیری پتانسیل نواراندازه

 ] نیمه هادی الزم است

 

 

                                                 
1- Electron – hole pair 
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of Cd2+ and Cu2+ ions in the lattice. Effect of different parameters were studied on the 

photocatalytic degradation reaction. Mole fraction of doped ions, microwave irradiation 

time and ultrasounic irradiation time, catalyst weight, initial concentration of the dye, 

calcination temprature and pH of the solution require an optimum amount. 
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