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  چکیده

  یلونیت و بنتونیت در حذف مقایسه نانوذره مونت مور
  کدورت و رنگ از فاضالب صنایع نساجی

ین مطالعه از نوع کاربردي است. با توجه به ضرورت تصفیه فاضالب صنایع نساجی به دلیل ا زمینه و هدف:
دارا بودن آالینده هاي رنگی و کدورت باال استفاده از فرآیند انعقاد یک روش بسیار مطلوب به نظر می 

فاضالب این صنایع به شبکه جمع آوري فاضالب و انتقال آن به تصفیه خانه شهرك هاي  رسد. ورود
به همین منظور براي صنعتی فاضالب مشکالت عدیده اي را در این تصفیه خانه ها به همراه داشته است. 

 امکان سنجی تصفیه فاضالب با فرآیندکاهش اثرات آالینده هاي رنگ و کدورت در محل صنایع نساجی 
نانورسهاي اصالح شده با ، انعقاد و لخته سازي بوسیله ي نانورس مونت موریلونیت و بنتونیت به تنهایی

 صورت گرفته است.با منعقد کننده هاي رایج آلوم و سولفات فریک آنها آهن و آلومینیوم و مقایسه 

ی شکوهیه شهر قم در در این آزمایشات نمونه هاي از یک کارخانه نساجی واقع در شهرك صنعت روش کار:
به صورت جارتست مورد آنالیز بازه هاي زمانی مختلف جمع آوري شد. دوازده گونه منعقدکننده ي مختلف 

قرار گرفت. سنجش حذف کدورت مطابق روشهاي استاندارد صورت گرفته و در مورد سنجش حذف رنگ 
لیدي نیز مورد سنجش قرار گرفت طول موج استفاده شد. در پایان آزمایشات حجم لجن تو 30روش نیز از 

  منعقدکننده ها سنجش ها دقیق تر باشد. pHتا در تعیین مقادیر بهینه دوز و 
 pH=2در  یج نشان داد، باالترین میزان راندمان حذف رنگ مربوط به نانورس مونت موریلونیتنتا ها:یافته 

 13.2وط به منعقدکننده آلوم با راندمان درصد می باشد. پایین ترین راندمان حذف رنگ نیز مرب 82.09برابر 
یافته ها براي حذف کدورت حاکی از آن بود که منعقدکننده ها براي حذف کدورت به شدت درصد بود. 

در میان منعقدکننده راندمان بسیار مطلوبی حاصل شد.  12برابر  pHبوده و در بیشتر موارد در  pHوابسته به 
  بنتونیت بهترین نتایج را بدست آوردند.هاي مورد آزمایش، آلوم به همراه 

تصفیه فاضالب صنایع نساجی به روش انعقاد با منعقدکننده هاي رسی بسیار ارزان قیمت بوده  نتیجه گیري:
و و این منعقدکننده ها مصرف خیلی کمی نیز دارند. کلیت انجام این فرآیند آسان بوده و در خود محل 

  ضالب قابل انجام است.خروجی صنایع به صورت پیش تصفیه فا

  کدورت، رنگ، فاضالب صنایع نساجی، مونت موریلونیت، بنتونیت و انعقادکلمات کلیدي: 
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هاي مختلف  pHدر بنتونیت اصالح شده با کاتیون آلومینیوم . مقایسه ي استفاده از منعقدکننده 18-4 نمودار
  85..........................................................................................................................................و غلظت بهینه

. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي بنتونیت اصالح شده با کاتیون آهن براي حذف رنگ 19-4 نمودار
  86............................ ....................... .....................................................طبیعی  pHفاضالب نساجی در 

هاي مختلف و  pHدر بنتونیت اصالح شده با کاتیون آهن . مقایسه ي استفاده از منعقدکننده 20-4 نمودار
  86.............................................................................................................................................غلظت بهینه

. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي مونت موریلونیت اصالح شده با کاتیون آهن براي 21-4 نمودار
  87 ...................................... ....................... .......................طبیعی  pHحذف رنگ فاضالب نساجی در 

هاي  pHدر مونت موریلونیت اصالح شده با کاتیون آهن . مقایسه ي استفاده از منعقدکننده 22-4  نمودار
  87.................................... ....................... ...............................................................مختلف و غلظت بهینه

. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي مونت موریلونیت اصالح شده با کاتیون آلومینیوم 23-4 نمودار
   88.............................................................. ....................طبیعی  pHبراي حذف رنگ فاضالب نساجی در 
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 pHدر مونت موریلونیت اصالح شده با کاتیون آلومینیوم مقایسه ي استفاده از منعقدکننده  .24-4 نمودار
  88........................................ ....................... ....................... .......................هاي مختلف و غلظت بهینه

  pHعقد کننده ي آلوم براي حذف رنگ فاضالب نساجی در . مقایسه غلظتهاي مختلف من25-4 نمودار
  89..................................................................................................................................................طبیعی

  89...................هاي مختلف و غلظت بهینه pH. مقایسه ي استفاده از منعقدکننده آلوم در 26-4 نمودار

. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي کلریدفریک براي حذف رنگ فاضالب نساجی در 27-4 نمودار
pH  90.........................................................................................................................................طبیعی  

  90........هاي مختلف و غلظت بهینه pH. مقایسه ي استفاده از منعقدکننده کلریدفریک در 28-4 نمودار

. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي مونت موریلونیت براي حذف رنگ فاضالب نساجی 29-4 نمودار
  91......................................................................................................................................طبیعی  pHدر 

  91.....هاي مختلف و غلظت بهینه pH. مقایسه ي استفاده از منعقدکننده مونت موریلونیت در 30-4 نمودار

  pHي حذف رنگ فاضالب نساجی در . مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي بنتونیت برا31-4 نمودار
  92.......................................................................................................................................................طبیعی

  92..............و غلظت بهینه هاي مختلف pH. مقایسه ي استفاده از منعقدکننده بنتونیت در 32-4 نمودار

میلی  50. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي آلوم به همراه کمک منعقد کننده بنتونیت (33-4 نمودار
  93............................... ...........................طبیعی  pHگرم بر لیتر)  براي حذف رنگ فاضالب نساجی در 

میلی گرم بر  50(سه ي استفاده از منعقدکننده آلوم به همراه کمک منعقد کننده بنتونیت . مقای34-4 نمودار
  93 ................................................................................. هاي مختلف و غلظت بهینه pHدر  لیتر) 

به همراه کمک منعقد کننده مونت موریلونیت . مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي آلوم 35-4 نمودار
  94.................... .............. .......طبیعی  pHمیلی گرم بر لیتر) براي حذف رنگ فاضالب نساجی در  50(
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میلی  50(. مقایسه ي استفاده از منعقدکننده آلوم به همراه کمک منعقد کننده مونت موریلونیت 36-4 نمودار
 94 ................................................. ..........................هاي مختلف و غلظت بهینه pHدر   گرم بر لیتر)

. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي کلرید فریک به همراه کمک منعقد کننده بنتونیت 37-4 نمودار
  95.............. ................................طبیعی  pHمیلی گرم بر لیتر)  براي حذف رنگ فاضالب نساجی در  50(

میلی  50(. مقایسه ي استفاده از منعقدکننده کلرید فریک به همراه کمک منعقد کننده بنتونیت 38-4 نمودار
  .95.................................... ....................... .......................هاي مختلف و غلظت بهینه pHدر  گرم بر لیتر) 

. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي کلرید فریک به همراه کمک منعقد کننده مونت 39-4 نمودار
  96...........................طبیعی  pHمیلی گرم بر لیتر)  براي حذف رنگ فاضالب نساجی در  50موریلونیت (

دکننده کلرید فریک به همراه کمک منعقد کننده مونت موریلونیت . مقایسه ي استفاده از منعق40-4 نمودار
  96.................. ....................... .........................هاي مختلف و غلظت بهینه pHدر  میلی گرم بر لیتر)  50(

آلومینیوم براي حذف . مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي بنتونیت اصالح شده با کاتیون 41-4 نمودار
  97.......................... ....................... .................................................طبیعی  pHرنگ فاضالب نساجی در 

هاي مختلف  pHدر بنتونیت اصالح شده با کاتیون آلومینیوم . مقایسه ي استفاده از منعقدکننده 42-4 نمودار
   .97............................................................................................................................... بهینهو غلظت 

. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي بنتونیت اصالح شده با کاتیون آهن براي حذف رنگ 43-4 نمودار
  98.......................... ........................................................... .......................طبیعی  pHفاضالب نساجی در 

هاي مختلف و  pHدر بنتونیت اصالح شده با کاتیون آهن . مقایسه ي استفاده از منعقدکننده 44-4 نمودار
   98................................................................................................................................................غلظت بهینه

. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي مونت موریلونیت اصالح شده با کاتیون آهن براي 45-4 نمودار
  99 ................ ....................... ....................... .......................طبیعی  pHحذف رنگ فاضالب نساجی در 

هاي  pHدر مونت موریلونیت اصالح شده با کاتیون آهن . مقایسه ي استفاده از منعقدکننده 46-4 نمودار
  99 .......................... ....................... ....................... ....................... ....................... مختلف و غلظت بهینه
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. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي مونت موریلونیت اصالح شده با کاتیون آلومینیوم 47-4 نمودار
 ......... ....................... ....................... .......................طبیعی  pHبراي حذف رنگ فاضالب نساجی در 

100  

 pHدر مونت موریلونیت اصالح شده با کاتیون آلومینیوم . مقایسه ي استفاده از منعقدکننده 48-4 نمودار
  100............................ ....................................... ....................... .......................هاي مختلف و غلظت بهینه

. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي آلوم براي حذف رنگ و کدورت فاضالب نساجی 49-4 رنمودا
  ........................................................................................................pH  101در 

 101........................مختلف و غلظت بهینههاي  pH. مقایسه ي استفاده از منعقدکننده آلوم در 50-4 نمودار

. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي کلرید فریک براي حذف رنگ و کدورت فاضالب 51-4 نمودار
  102............................ ....................... ....................... .................... .......................طبیعی  pHنساجی در 

 102ه .......هاي مختلف و غلظت بهین pH. مقایسه ي استفاده از منعقدکننده کلرید فریک در 52-4 نمودار

. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي مونت موریلونیت براي حذف رنگ و کدورت 53-4 نمودار
  103.................... ....................... .............................. ...............................طبیعی  pHفاضالب نساجی در 

  103 هاي مختلف و غلظت بهینه pH. مقایسه ي استفاده از منعقدکننده مونت موریلونیت در 54-4 نمودار

. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي بنتونیت براي حذف رنگ و کدورت فاضالب 55-4 نمودار
  104................. ............................ ....................... ....................... ..........................طبیعی  pHساجی در ن

   104.............. هاي مختلف و غلظت بهینه pH. مقایسه ي استفاده از منعقدکننده بنتونیت در 56-4 نمودار

میلی  50قایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي آلوم به همراه کمک منعقد کننده بنتونیت (. م57-4 نمودار
  105..........................................طبیعی  pHگرم بر لیتر)  براي حذف رنگ و کدورت فاضالب نساجی در 

میلی گرم بر  50(کننده بنتونیت . مقایسه ي استفاده از منعقدکننده آلوم به همراه کمک منعقد 58 -4 نمودار
 105 ................ ................................. ............. ....................... هاي مختلف و غلظت بهینه pHدر  لیتر) 
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. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي آلوم به همراه کمک منعقد کننده مونت موریلونیت 59-4 نمودار
  ....106......................طبیعی  pHمیلی گرم بر لیتر) براي حذف رنگ و کدورت فاضالب نساجی در  50(

میلی  50(. مقایسه ي استفاده از منعقدکننده آلوم به همراه کمک منعقد کننده مونت موریلونیت 60 -4 نمودار
  106.................................... ....................... .......................هاي مختلف و غلظت بهینه pHدر  گرم بر لیتر) 

. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي کلرید فریک به همراه کمک منعقد کننده بنتونیت 61-4 نمودار
  107 .......................طبیعی  pHمیلی گرم بر لیتر)  براي حذف رنگ و کدورت فاضالب نساجی در  50(

میلی  50(. مقایسه ي استفاده از منعقدکننده کلرید فریک به همراه کمک منعقد کننده بنتونیت 62-4 نمودار
  .107 ............................................................................هاي مختلف و غلظت بهینه pHدر  گرم بر لیتر) 

منعقد کننده ي کلرید فریک به همراه کمک منعقد کننده مونت . مقایسه غلظتهاي مختلف 63 -4 نمودار
  108.....طبیعی  pHمیلی گرم بر لیتر)  براي حذف رنگ و کدورت فاضالب نساجی در  50موریلونیت (

. مقایسه ي استفاده از منعقدکننده کلرید فریک به همراه کمک منعقد کننده مونت موریلونیت 64-4 نمودار
  108................................................................هاي مختلف و غلظت بهینه pHدر  تر) میلی گرم بر لی 50(

. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي بنتونیت اصالح شده با کاتیون آلومینیوم براي حذف 65-4 نمودار
  109 ....................................................... .......................طبیعی  pHرنگ و کدورت فاضالب نساجی در 

هاي مختلف  pHدر بنتونیت اصالح شده با کاتیون آلومینیوم . مقایسه ي استفاده از منعقدکننده 66-4 نمودار
 و غلظت بهینه

109.........................................................................................................  

. مقایسه غلظتهاي مختلف منعقد کننده ي بنتونیت اصالح شده با کاتیون آهن براي حذف رنگ 67-4 نمودار
  ...........110....................... .................... ......... .......................طبیعی  pHو کدورت فاضالب نساجی در 

هاي مختلف و  pHدر بنتونیت اصالح شده با کاتیون آهن مقایسه ي استفاده از منعقدکننده  .68-4 نمودار
 110............................................................................................................................................غلظت بهینه


