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Abstract
Wastewater from the textile industry is one of the most polluted
industrial effluents. Many different methods have been used for
treatment of this type of effluents. Since ozone is a powerful
oxidizing agent and attacks the double bonds of the dye molecules,
it can be efficiently used for treatment of this type of wastewater.
The present study aims to determine the optimum running time
and pH for removal of pollutants from the effluent. In the present
research, experiments were carried out in a 4.2 l reactor with a
1393.431 mg inlet ozone. Colour and COD removal efficiencies
were measured at different time periods and at pH values of 5 and
9. Results show that using the ozonation method under the
optimum condition of a pH value of 9 and a running time 90
minutes reduced chemical oxygen demand (COD) by 21.6% and
colour by 82.56% (Pt-Co scale), 73.63% (at 400 nm wavelength)
and 90.76% (at 575 nm wavelength). Since the use of ozone alone
to achieve the desired level of treatment is not cost effective, it is
recommended to use this method in combination with other
methods.

چکیده
 تاکنون.پساب صنعت نساجی یکی از آلودهترین پسابهای صنعتی است
 در اینن.روشهای مختلفی برای تصفیه این نوع پساب به کار رفته است
میان ازن به دلین اکسنیدکنندگی قنوی و حملنه بنه بانندهای دوگاننه
 هدف از.مولکولهای رنگ میتواند برای تصفیه این نوع پساب بهکار رود
 و زمان بهینه بنرای حنذف آالینندههنای پسنابpH این پژوهش تعیین
4/2  در این تحقیق آزمایشنا داخن ینک راکتنور.صنعت نساجی است
 کارایی حذف رننگ و. ازن ورودی انجام گرفت1393/ 341 mg لیتری با
 و زمنانهنای مختلن9  و5 pH  با استفاده از روش ازن زننی در1COD
pH= 9  نتایج نشان داد که بهترین کارایی روش ازن زننی در.بررسی شد
21/6 COD  تحت شنرایط بهیننه میناان حنذف. دقیقه است99 و زمان
 و33/63 ،22/56 درصد و میاان کاهش رننگ بنه ترتین برابنر بنود بنا
 از آنجاکه قدر معدنی کردن ازن کم است و کناربنرد آن. درصد99/36
 از لحاظ اقتصنادی بنه،به تنهایی و برای رسیدن به سطح مطلوب تصفیه
 پیشنهاد میشود که این روش در ترکی با روشهای دیگر،صرفه نیست
.استفاده شود
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تعیین  pHو زمان بهینه برای تصفیه پساب صنعت نساجی...

 -1مقدمه
امروزه یکی ازچالشهای پنیشروی بشنر تهینه آب بنا
کیفیت مناس برای تأمین نیازهایش است [ .]1میلینونهنا
نفننر از مننردم سراسننر جهننان در معننر سننطو ننناایمن
آالیندههای آب آشامیدنی قرار دارند کنه منیتوانند ناشنی از
عنندم منندیریت مناسن فاضن بهننای شننهری ،صنننعتی یننا
کشاورزی باشد [ .]2در اینن مینان صننایع نسناجی یکنی از
صنایعی است که هم از لحاظ کمنی و هنم از لحناظ کیفنی،
تهدید کننده منابع آب است [ .]3در مراح مختل صننعت
نساجی مانند آهارزنی ،آهارزدایی ،سفیدگری ،رنگرزی ،چاپ
و تکمی  ،مواد شیمیایی متعددی استفاده میشود کنه همنه
یا بخشی از آن را میتوان در جریان پساب خروجی مشناهده
کرد [ .]4پساب این صنایع حاوی مقادیر زیادی رننگ ،منواد
جامد معلق ،مواد آلی زیست تخرین پنذیر و مقناوم ،فلناا
سنگین ،نمک و ...است [ .]5مهمترین مشخصنه پسناب اینن
صنعت رنگی بودن آن است .از آنجا که ساختار این رننگهنا
به گونهای است کنه بایند در مقابن رووبنت ،سنرما ،گرمنا،
باکتریها و ...مقاوم باشد ،بنابراین در برابر تجایه زیستی نیا
مقاوم است [ ]6و در صور تخلیه بنه محنیط ،بنرای مند
ووالنی در محیط مانده ،سب اخنت ل در حینا  ،زنندگی
انسانها و زیبایی محیطزیست میشود [.]3
برای تصفیه پساب نساجی انواع روشهای تصفیه نظیر
تصفیه بیولوژیکی [ 2و ،]9روش فیایکنی و فیایکوشنیمیایی
مانند انعقناد شنیمیایی [ ]19و اکسیداسنیون [ ]11بررسنی
شده است .تصفیه زیستی یکی از این روشها است و معموالً
به دلی سمیت باالی پساب [ ]12و نیاز به هوادهی ،تغیینر
زیاد در کیفیت پساب و گاهاً شوری بناال ،در تصنفیه پسناب
رنگی صنعت نساجی ناموفق است [ .]13روشهنای فیایکنی
مانند جذب سطحی و فیلتراسنیون ،سنب تخرین آالیننده
نشده ،تنها آن را از حالتی به حالت دیگر تبدی منیکننند و
بعضنناً پرهاینننه هسننتند [ .]14در ایننن میننان روشهننای
اکسیداسنننیون نظینننر ازن زننننی ،فنتنننون ،اکسیداسنننیون
فتوکاتالیستی ،ماوراء صو  ،اکسیداسنیون فوتوفنتنون بنرای
حذف رنگها و افاایش قابلیت تجایه زیستی پساب نسناجی
بسیار مورد توجه هستند [ .]15با توجه به بررسیهای انجام
شده ،مشاهده شد که ازن به شنک رضنایت بخشنی مقندار
رنگ موجنود در پسناب را کناهش داده [ ،]16منیتوانند بنه
صور انتخابی به باندهای دوگانه مولکولهنای رننگ حملنه
کند و آنها را اکسید کند ،و این در حنالی اسنت کنه هنیچ
لجنی تولید نمیشود [.]13

در زمینه تصفیه پساب رنگی بنا اسنتفاده از ازناسنیون
پژوهشهای متعددی انجنام شنده اسنت .سنلکو [ ]12در
سال  2995در پژوهش تصفیه پسناب رنگنی بنا ازوناسنیون
مشاهده کرد که تقریباً رنگ پساب به وور کام حذف شند،
در حالی که حذف  CODبسیار کمتر و در حدود  33درصند
بود .سمیت فاضن ب بنا 22/3 mg/Lازن حندود  25درصند
کاهش یافت .قانعیان و همکناران نینا در سنال  29مشناهده
کردند که وی زمان  69دقیقه  96درصد رننگ حنذف شنده
است [ .]19سومنسی و همکاران نیا در سال  2919کنارایی
تصفیه را بر اساس حذف رنگ و  CODدر  pHاولیه  3و 9/1
بررسی کردند .نتایج نشان داد که میاان حذف رنگ بعد از 4
ساعت ازن زنی در  pHاولیه ، 9برابر  63/5و در  pHاولیه ،3
برابر  49/6درصد بنود .در حنالی کنه کناهش  CODدر pH
اولیه  9و  3به ترتی  25/5و  12/3درصد بود [ .]29هندف
از این پژوهش بررسی شرایط بهینه  pHو زمان برای حنذف
رنگ و  CODاز پساب واقعی صنعت نسناجی بنا اسنتفاده از
روش ازن زنی است.
 -1-1مکانیزم تصفیه با ازن
ازن از لحاظ شیمیایی ناپایدار است و پس از تولید بنه
سرعت به اکسیژن تجایه می شنود؛ بننابراین بایند در محن
مصرف ،تولید شود .ازن را میتوان بنه ونر مختلن تولیند
کرد .بدین منظور الزم است پیونند بنین اتنمهنای اکسنیژن
شکسته شنود [ .]19پربنازدهتنرین روش تولیند ازن ،تخلینه
الکتریکی است که وی آن ولتاژی حندود 6999 -29999 v
بین دو الکترود اعمال میشود و اینن ولتناژ بناال ینک قنوس
الکتریکی ایجاد میکند که در آن مولکنول اکسنیژن بنه ازن
تبدی میشود [.]29
ازن یک اکسید کننده قوی است که به صور انتخابی
میتواند پیوندهای اشباع نشده را اکسید کند [ .]21ازن بنه
دو صور مستقیم و غیر مسنتقیم منیتوانند باعن تجاینه
آالیندهها شنود .در روش مسنتقیم ،مولکنول ازن بنه عننوان
گیرنده الکترون عم میکند و بدین ترتین  ،سنب اکسنید
آالیندهها میشود .در واکنش غیر مستقیم ،مولکول ازن وی
واکننشهنای زنجینرهای ،بننه رادیکنال هیدروکسنی تجایننه
میشود که پتانسی اکسنایش بناالتری نسنبت بنه ازن دارد،
بنابراین بنا سنرعت و قندر بیشنتری آالینندههنا را تجاینه
می کند .در اغل موارد چنانچه در سیسنتم تصنفیه ازن pH
قلیایی شود ،احتمال تشکی  OHºمتعاقن آن واکننشهنای
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مهمترین عوام مؤثر بنر کنارایی روش تصنفیه بنا ازن
عبارتننند از مقنندار ازن pH ،اولیننه ،مینناان و نننوع ربایننندگان
رادیکال ،غلظت و نوع آالیننده ،زمنان و دمنا .از آنجنایی کنه
پساب واقعی بود ،لذا پارامترهای غلظت و نوع آالینده ،میاان
و نوع ربایندگان رادیکال در همه آزمایشها یکسان بنود .بنه
دلی غلظت باالی آالیندهها (رنگ  5219بر حس پ تنین-
کبالت) و حجم زیاد نمونه در هر آزمایش ( 2لیتر) ،بناالترین
مقدار ازن (با توجه به شرایط و دستگاه مورد استفاده) یعننی
 1393/341میلیگرم انتخاب شد و در همه آزمایشها ثابنت
نگه داشته شد .دمای اتا نیا به عنوان دمای آزمایشهنا در
نظر گرفته شد .در این پژوهش آزمایشهنا در  pHاولینه  5و
 9انجام گرفت .زمان کلنی واکننش  99دقیقنه بنود .هنر 19
دقیقه یک بار نمونهبرداری و آنالیاهای مربوط به میاان رنگ
و  pHنهایی انجام شد.

غیر مستقیم افاایش مییابد .واکنشهای زنجیرهای تشنکی
رادیکال آزاد مطابق رابطه  1و  2است [.]22
𝐎𝟑 + 𝐇𝟐 𝐎 → 𝟐𝐇𝐎𝟐 °

()1
() 2

𝟐𝐎𝟐 𝐎𝟑 + 𝐇𝐎𝟐 ° → 𝐇𝐎° +

 -2مواد و روشها
نمونننه پسنناب از کارخانننه میخننک نسننج ،واقننع در
شهرستان شهر قدس تهیه شد .ویژگیهنای اصنلی پسناب و
روش استاندارد مورد استفاده در جدول  1ارائنه شنده اسنت.
اندازهگیری میاان رنگ فاض ب تصفیه شده و خام بنه روش
پ تین کبالت انجام شد [ .]23ع وه برآن میاان جذب رنگ،
در منناکایمم وننول مننو جننذبی ،تعیننین شنند [ .]24بنندین
منظور ،ابتدا منحنی جذب برای فاض ب خنام سنانتریفیوژ و
فیلتر شده (بنرای حنذف کندور ) ،بنا اسنتفاده از دسنتگاه
اسپکتوفتومتر رسم شد و ماکایمم وول مو جذبی ،تعینین
شد که عبار بود از  499و  535نانومتر .لذا اندازهگیریهنا
در این دو ماکایمم وول مو نیا انجام گرفت.

 -3نتایج و بحث
 -1-3اثر  pHاولیه و زمان بر کارایی روش ازن زنی
فرایند ازن زنی در  pHاولیه  5و  9انجام شد و نتاایج آن در
جدول  2در زیر ارائه شده است.
برای نمایش بهتر و مقایسه راحنتتنر ،نتنایج فنو در
قال شک ( 1ال  ) -ارائه شده است.
بررسی دادههای فو نشان میدهد که در این فراینند
نرخ حذف آالیندهها با گذر زمان سیر ناولی دارد و بیشترین
نرخ حذف رنگ در زمانهای اولیه رخ میدهد؛ بهووری کنه
وننی  19دقیقننه آغننازین آزمننایش ،درصنند حننذف رنننگ 2
(پ تین-کبالت) در  pHابتندایی  5و  9بنه ترتین  12/52و
 25/26بود ،اما در  19دقیقه پاینانی آزمنایش میناان حنذف
آالیندهها برای دو  pHاولیه  5و  9به ترتی حندود 9/9991
و  9/9994بننود .اخننت ف ب نین درصنندهای حننذف رنننگ در
pHهای مختل در زمانهای ابتدایی کمتر اسنت .بنه دلین
باال بودن غلظت آالیندهها در دقایق اولیه واکنش و در نتیجه
برخورد بیشتر مولکولهای رنگ با اکسیدکنندهها نرخ حذف
رنننگ ب نیشتننر اسننت امننا بننه تنندریج و بننا کنناهش غلظننت
مولکول های رنگ و در نتیجه کاهش برخنورد مولکنولهنای
رنگ با ازن ،نرخ حذف رنگ کاهش مییابد .از ورف دیگر بنا
پیشروی فرایند اکسیداسیون ،مقدار مواد واسطه تولید شنده
افاایش یافته در نتیجه نرخ حذف کاهش مییابد [.]26
نتایج ثبت شده در جدول  1نشنان منیدهند کنه pH
اولیه بر روند حذف مولکولهای رنگ با استفاده از ازن تنأثیر
دارد .در زمننان  99دقیقننه و در  pHاولیننه  5مینناان حننذف
 CODو رنگ بر حس  ،Pt-Coجذب در  499nmو 535nm

جدول  -1ویژگیهای اصلی پساب مورد استفاده
پارامتر

مقدار

COD
)(mg/l

1149

pH

2/5

دما )(oC
رسانش
()mS/cm

دمای اتا
()25
39/5

روش اندازهگیری
روش استاندارد D
5229
روش استاندارد
4599H+
روش استاندارد
2559B
روش استاندارد B
2519

مرجع
[]23
[]25
[]25
[]25

این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی و در ینک راکتنور
 4/2لیتننری از جنننس پلکسننی گلننس بننا ابعنناد 19/5×14
سانتیمتنر و ارتفناع  15/5سنانتی متنر انجنام شند .شنلنگ
ورودی گاز ازن از یک ورف به ازن ژنراتور و از ونرف دیگنر
به دیفیوزر ک راکتور وص میشد .شنلنگ هنوای خروجنی
نیا هوای داخ راکتور را بنه داخن تنرپهنای حناوی 299
میلیلیتنر پتاسنم یدیند  2درصند منتقن منیکنرد .در هنر
آزمایش حدود  2لیتر فاض ب استفاده میشد.
برای تولید ازن از دستگاه ازن ژنراتور مندل OM-1A
محصول شرکت آردا فرانسه استفاده شد .به منظور هنم زدن
فاض ب در حین تصفیه از همان مغناویسی وی آزما ون
مدل  R-50و برای جداسازی لختههای ریا تهنشین نشده در
وی زمان ماند ،از سانتریفیوژ فنآزما و استفاده شد.
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قدر اکسیدشدن و حذف ترکیبا مختل متفناو اسنت.
حذف بیشتر رنگ در مقایسه با  CODدر پژوهش قانعینان و
همکاران ( )1329نیا مشناهده شند .زاننگ و همکناران نینا
( )2999نتایج مشابهای به دست آوردند [ .]23یکی از دالی
این موضوع این اسنت کنه تخرین گنروههنای کروموفنوری
راحتتر از تبدی مواد آلی به  CO2و  H2Oاسنت .عن وه بنر
این مولکنول ازن قابلینت انتخناب دارد و بسنته بنه سناختار
ترکیبا قادر است برخی از آنها را با قدر باالتری اکسنید
کند [ .]22در بررسیهنای متعنددی کنه در زمیننه تصنفیه
پساب با ازن صنور گرفتنه  ،میناان حنذف آالینندههنا بنه
خصننوح حننذف  CODکننم بننوده اسننت [ .]12[ ،]22لننذا
پیشنهاد شده است در ترکی با سایر روشهای تصفیه بهکار
گرفته شود که هم از لحاظ اقتصادی قاب توجیه باشد و هنم
از لحاظ کارایی .همچنین در پژوهش صور گرفتنه در ونی
فرایند تصفیه ،لجنی تولید نشد که این امر هم برای محنیط
قلیایی و هم بنرای محنیط اسنیدی صناد اسنت و یکنی از
ماایای مهم این روش محسوب میشود.

بنننه ترتین ن عبارتنننند از؛ 64/33 ،33/54 ،12/64و 99/96
درصد .بررسیهای مختل کارایی بیشتر فرایند ازن زننی در
 pHقلیایی را ثابت کنردهانند .برننال منارتینا و همکناران در
 ،2919مشاهده کردند که درصد حنذف  CODدر  pHاولینه
 9حدود  59درصد بود ،در صورتی کنه در pHهنای  3،5و 3
به ترتی  32 ،41و  34درصد بود [ .]24در شنرایط قلینایی
امکان انجام واکنشهای زنجینرهای تبندی ازن بنه رادیکنال
هیدروکسی وجود دارد ،لذا بنه دلین قندر اکسیداسنیون
باالتر این رادیکال ،کارایی حذف نیا افاایش منی یابند [.]26
در حالیکه در pHهنای اسنیدی ،واکننش اکسیداسنیون بنه
صور مولکولی اسنت و ازن بنا مولکنول رننگ وارد واکننش
میشود [ .]22همچنین مشاهده میشود که با افاایش زمان،
 pHنهننایی بننه مقنندار اننند (از  9بننه  2/63در  99دقیقننه)
کاهش مییابد.
همچنین نتایج نشان میدهد که میاان حنذف ،COD
رنگ بر حس  ،Pt-Coجنذب در  499nmو  nm575در pH
قلیایی  9و زمان  99دقیقه به ترتی برابنر اسنت بنا،21/6 :
 33/63 ،22/56و  99/36درصد .این امر نشان میدهند کنه

جدول  -2کارایی حذف رنگ توسط روش ازن زنی
میزان رنگ

جذب رنگ

جذب رنگ

حذف رنگ ()%

حذف رنگ ()%

حذف رنگ ()%

)(Pt-Co

در 444 nm

در 575 nm

()Pt-Co

()444 nm

()575 nm

4

9/99

4969/99

3/13

4/462

99/99

99/99

99/99

14

2/95

3919/92

2/59

2/216

25/26

12/21

53/25

24

2/99

2569/23

2/29

1/136

36/94

23/36

39/23

34

2/23

1265/16

1/21

1/193

54/96

42/34

21/19

44

2/26

1265/99

1/36

9/952

62/24

59/56

23/59

54

2/23

922/926

1/13

9/942

35/39

64/35

29/39

04

2/32

919/996

1/96

9/942

33/34

66/49

29/64

74

2/69

212/999

9/93

9/945

39/25

69/36

99/23

04

2/65

345/919

9/999

9/943

21/65

31/61

99/39

94

2/63

392/969

9/924

9/943

22/56

33/63

99/36

4

5/99

4969/99

3/313

4/446

99/99

99/99

99/99

14

5/25

3392/92

2/235

2/253

12/52

13/25

45/95

24

6/49

2229/92

2/249

1/169

39/32

21/32

65/39

34

6/29

2212/32

1/192

1/196

45/36

33/56

33/24

44

5/93

1534/23

1/131

9/939

61/21

46/12

23/12

54

5/29

1356/94

1/152

9/965

66/69

51/99

26/96

04

5/39

1299/22

1/123

9/952

39/29

56/62

23/69

74

5/42

1926/5

1/123

9/952

33/25

69/99

22/23

04

5/45

959/942

1/115

9/949

36/69

63/32

29/53

94

5/19

911/236

1/112

9/946

33/54

64/33

99/96

زمان

pH
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شکل  -1اثر  pHاولیه روی کارایی حذف در فرایند

O3

ال ) میاان رنگ ) ،(Pt-Coب) جذب ( ) ،)535nmجذب ()499nm

پی نوشتها

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش کارایی ازن زنی برای بهتنرین شنرایط
حذف رنگ و  CODاز پساب کارخانه نسناجی بررسنی شند.
نتایج نشان داد که محیط قلیایی برای تصنفیه بنه روش ازن
زنی مناس تر است .توانایی ازن برای حنذف رننگ بیشنتر از
توانایی آن برای حذف مواد آلی از پساب است و بدین دلین
است که تخری گروههای کروموفنوری راحنتتنر از تبندی
مواد آلی به  CO2و  H2Oاست و مولکول ازن قابلیت انتخاب
دارد .با افاایش زمان درصد حذف آالیندهها افاایش مییابند،
اما با توجه به شی نمودار حذف آالیندههنا بنه منرور زمنان
کاهش منی یابند چنرا کنه برخنورد مولکنولهنای هندف بنا
اکسیدکنندهها کاهش مییابد .از ورفی بنا گذشنت زمنان و
تخری آالیندهها ،مواد واسطه بیشتری تشکی میشود کنه
با اکسیدکنندهها ترکی میشنوند .حنذف رننگ و  CODبنا
استفاده از ازن درشرایط قلیایی و زمان  99دقیقه به ترتین
برابر است با  99/36و  21/6که به دلی کاهش کنم  CODو
توجیه اقتصادی بهتر است در تصفیه پساب نسناجی ،ازن در
ترکی با روشهای دیگری استفاده شود.

Oxygen Demand

1 Chemical

Pt-Co

2
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