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و رنگ از فاضالب صنايع نساجي با استفاده از سنگ آهك و كربن فعال  CODاز بين بردن 

شده

 

  

چكيده

 

  

يكي از صنايع . يكي از بزرگترين مشكالت پيش روي توليدكنندگان منسوجات مي باشد تصفية فاضالب

تصفيه ميكروبي از ه مي كند كه پس از زيو رنگ را در فاضالب نهايي تج CODنساجي در مالزي غلظت باالي 

هدف پژوهش حاضر، بررسي مناسب بودن استفاده از كربن فعال شده . محدودة استاندارد تجاوز مي نمايد

)AC( سنگ آهك ،)LS ( و تركيبي ازLS وAC به عنوان روشي كم هزينه براي تصفية فاضالب مي باشد .

راهكار فيزيكي

 

ي، سهولت اجرا و كنترل كيفيت، به ساير شيميايي پذيرفته شده در اين مقاله به دليل سادگ -

به عبارت ديگر، يك فاضالب واقعي . چهار نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. روشهاي ترجيح داده مي شود

پذير بكار و فاضالب مصنوعي ساخته شده از سه نوع مختلف از شايع ترين رنگهاي واكنش) فاضالب نهايي(

۴۰۰ و رنگ در فاضالب صنعتي و ساختگي به ترتيب  CODلية رفته در توليد، محدوده هاي غلظت او

 

-۲۰۰ 

۷۰۰ و 

 

۷۵/۴ وهش، به ترتيب استفاده شده در اين پژ ACو  LSاندازه ذرات . باشدمي ۵۰۰-

 

-۳۶/۲ 

از فاضالب  CODدر شرايط بهينه، براي حذف  LS:ACآزمايشات زيادي براي ارزيابي نسبت به تركيب . بود

75(نسبت تركيب ذرات . صنعتي و ساختگي انجام گرفت − 600μ ( نسبت به ذرات بزرگتر)۷۵/۴

 

 -

مؤثرند زيرا اندازه كوچك ذرات به علت دسترسي بيشتر به مساحت سطح باعث توان جذب بيشتر ) ۲۶/۲

ايسه با ايزوترم در مق Freundlichاطالعات جذب سطحي موازنه تناسب بيشتري با ايزوترم . ميگردد

Langmuir داده هاي . تناسب داشت) <۹۶/۰(اطالعات تجربي با مدل جنبشي شبه درجه دوم . داشت

اي با استفاده از پژوهشهاي پايه. تجربي نشان داد كه نسبت جريان باالتر به زمان اشباع كوتاهتر منجر ميگردد

و رنگ را همانطور  CODحذف % ۸۰انجام گرفت و بيش از  ۳۵:۵تركيبي از سنگ آهك و كربن فعال شده 

. تر به زمان اشباع باالتري منجر گرديدنسبت جريان پايين. كه در مطالعات گروهي اثبات شده بود، نشان داد

تر و رنگ با هزينه اي بسيار پايين CODف تركيب سنگ آهك و كربن فعال شده، واسط ديگري را براي حذ

.در مقايسه با كربن فعال شده فراهم مي نمايد

 

  

 

   


