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 چکیده

حذف رنگ از پساب های صنعتی از جمله صنایع رنگرزی،کاغذسازی،الکل سازی و غیره یکی از اقدامات مهم جهت جلوگیری از ورود 

این تخلیه ی بنابر ناگواری بر سالمتی بشر دارند.به محیط زیست میباشد. رنگ ها عالوه بر سمی بودن برای موجودات اثرات آلودگی 

پساب های رنگی در مجرای فاضالب روها ممکن است بر روی زندگی مردمی که از این پساب ها برای اهدافی مثل مصارف کشاورزی، 

ه ها، های طبیعی و مناظر،میادین، حوض ها و فوارهداشتی،ساختمان سازی، چشم اندازشهری)شستشوی وسایل،سرویس های ب

ویژه نتیجه بررسی خصوصیات ظاهری آب،به آمیز باشد. در رحفاظت از آتش و غیره( و آبیاری مناطق مسکونی استفاده میکنند، مخاط

آب شرب برای مصرف انسان بایستی مد نظر قرار گیرد. روشهای فیزیکی،شیمیایی و رنگ، حتی با غلظت یک میلی گرم بر لیتر 

رغم اینکه راندمان یباالیی برای حذف رنگ می باشد. علها نشان داده که هر کدام در برگیرنده هزینه ی بیولوژیکی و تلفیق این روش 

حذف باالست اما مطالعات قرن حاضر نشان داده که فن آوری نانو با استفاده از جاذب های طبیعی گوناگون)مثل:هسته ی زردآلو،هسته 

گ از هزینه ،تفاله نیشکر،خاک اره،مغز ذرت و غیره(عالوه بر راندمان حذف باالی رنی زیتون،پوسته ی بادام،پوسته ی گردو،مورد،انار

 .هستندی پایینی برخوردار 

. از طرف دیگر با تخصیص اعتبارات کافی استساب خروجی امری اجتناب ناپذیر پصنایع در راستای استانداردسازی  این تشویقبنابر

زوهش های جدی برای حذف انواع رنگ از پساب های صنایع با استفاده از جاذب های به پژوهشگران، می توان آنها را ترغیب به پ

 طبیعی در مقیاس نانو نمود.
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 مقدمه-1

جوامع امری اجتناب ناپذیر است که باعث شده فاضالب های آلوده صنعتی که عموما شامل فلزات سنگین، مواد معلق صنعتی شدن 

صنایعی نظیر: کاغذسازی، داروسازی، فرش، چاپ جوهرافشان،چرم سازی، پالستیک سازی،  وارد محیط زیست شوند. و مواد آلی است

 لوازم آرایش، الکل سازی و نساجی و غیره از رنگ های سنتزی برای تولید محصوالتشان استفاده میکنند.

رصد از مصرف کل رنگ د 70الی  60به لحاظ اینکه  ،( بزرگترین طبقه بندی رنگ های مصنوعی بودهazodyesرنگ های آزو)

 10الی  5تن متریک در گستره ی جهان می باشد.  700000نوع رنگ با یک تولید ساالنه ی  10000های تجاری، از میان بیش از 

 (yagub etal 2014درصد مواد رنگی به مجرای فاضالب صنایع تخلیه میشوند)

 

های مهم محسوب می شوند. اول آنکه در کمترین غلظت به خوبی رنگ ها از دو جنبه به لحاظ محیط زیست در زمره آلوده کننده 

آبی جهت توزیع فرآیندهای زیست شناختی میشوند.دوم به ترکیباتی تجزیه  بدنه ید و مانع نفوذ نور در دریافت قابل مشاهده هستن

هستند می توانند به طور فزاینده ای برای موجودات آبی سمی و خطرناک می شوند. رنگ های آزو که دارای پایه ی آلی میشوند که 

دهند. به عالوه تعدادی از رنگ ها ممکن است سبب آماس های آلرژیک، سوزش  را افزایش COD)اکسیژن خواهی شیمیایی )

این نیاز به حذف رنگ از فاضالب ها، طبق شوند. بنابرپوست،آسیب کبدی و کلیوی و همچنین صدمه به سیستم عصب مرکزی 

 (1391حیطی امری اجباری است )شاعری علی محمد،رحمتی علیرضا،مقررات زیست م

هوازی،انواع جاذب ها،الکترولیز، روش بی هوازی و در بسیاری از کشورهای جهان روش های متنوعی از جمله : تصفیه های بیولوژیکی 

فاده قرار میگیرند تا بتوان عالوه های فیزیکوشیمیایی،اکسیداسیون پیشرفته و غیره برای حذف رنگ از پساب های صنعتی مورد است

بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست،از پساب بازیابی شده به منظور مصرف مجدد استفاده شود. اما استفاده ازروشهای ارزان گاهی 

 (.1392بسیار موثر برای رسیدن به تصفیه فراگیر است)حسنان حدیثه، 

ت سطح تماس پایینی دارند. به همین دلیل زمان قابل توجهی برای حذف بیشتر جاذب های ارزان قیمت میکرو ذره هستند مساح

حداکثر آلودگی الزم است. اما بیشتر صنایع نیازمند حذف نرخ باالی آلودگی در زمان کوتاه را دارند،لذا این جاذب ها برای کاربرد 

ن به صرفه باشندو هم ظرفیت جذب باالیی این الزم است از جاذب هایی استفاده شود که هم مقروصنعتی مناسب نیستند. بنابر

 (1397،طالئیان و رحمتی،  tan etal، 2015داشته باشند)



 
 

مساحت سطح باالی  .امروزه پژوهشگران دریافته اند که نانوفناوری ، زمینه های گسترده ای از علوم مختلف را پوشش می دهد

انتخاب مناسبی  نانوذرات، ظرفیت جذب و نرخ حذف آلودگی را افزایش می دهد و به علت دارا بودن روش های سنتزی آسان می تواند

برای حذف آلودگی ها خصوصا حذف رنگ از پساب های صنعتی باشد. اساسا این فناوری به سه سطح تقسیم می شود که شامل: 

ستم ها می باشد.محدوده این فناوری می تواند به صورت ذرات بی شکل)آمورف( کریستالی، آلی،غیر آلی و یا به مواد، ابزارها و سی

 (.1389صورت منفرد، مجتمع، پودر،کلوئید، سوسپانسیون، ویا امولسیون باشد)موسوی،راضیه،

 

 

 

 

 

صنایع را موجب شده توسط معنی دار  چگونگی ساخت رنگ های سنتزی، مصرفانقالب صنعتی با پیشرفت تکنولوژی مثل کشف 

است. تولید ارزان تر رنگ براق تر، سرعت و آسانی بکارگیری جهت تولید و ساخت رنگ های جدید، جهان را تغییر داده است. امروزه 

پساب های این آلودگی آب ها به وسیله یلی سمی و سرطان زا هستند. بنابراغلب مواد شیمیایی استفاده شده برای تولید رنگ ها خ

رنگی خروجی از صنایع مختلف یکی از معضالت اساسی برای محیط زیست به شمار می رود که سبب ایجاد مسائل نگران کننده 

،محلول بودن در آب شدید در برابر عوامل محیطیبرای عموم افراد شده است. ورود این مواد آالینده به منابع آبی به لحاظ مقاومت 

( میتواند اثرات سوء بر سالمتی انسان ها داشته باشد و بیماری هایی چون حساسیت ها، 1ده )جدول و سمیت برای موجودات زن

(. بنابراین الزم است فاضالب های رنگی صنایع به صورت 1392و انواع سرطان ها ایجاد نماید )مرادی، مهدی،  مشکالت تنفسی،

 قرار گیرند.جدی قبل از ورود به آب های پذیرنده مورد تصفیه ی مناسب 

 (Tan, etal,2015سمیت نمونه ای از رنگ های مختلف ) -(1جدول )

 سمیت نمونه ها رنگینه

10اسید اورنژ  -183اسید رد  اسیدی  سرطانزا)ایجاد تومورهای خوش خیم و بدخیم( 

یانوس گرین-متیل بلو کاتیونی  سرطانزا)ایجاد تومورهای خوش خیم و بدخیم( 

دیسپرس رد-3اورنژدیسپرس  پخش شونده سرطانزا-آلرژی زای پوست   

86دایرکت بلو-کنگو رد مستقیم  سرطان مثانه 

ری اکتیو بلو-5ری اکتیو بلک واکنش گر ورم غشاء -ورم ملتحمه آلرژیک-آماس پوست 

تنگی نفس شدید-مخاطی بینی  

وت گرین-4وت بلو  خمره ای  -- 

 



 
 

 تولید،مصرف و طبقه بندی رنگ ها-2

هزار تن است که بسته به صنعت و فرآیند مورد استفاده  700صنایع که از رنگ های سنتزی تولید می شود بیشتر از  رنگ مورد نیاز

درصد قابل تجزیه ی  47رنگ متداول فقط  درصد 87درصد وارد فاضالب ها می شوند. از  20الی  1آنها که از این مقدار حدود 

سیان،مریم فاده در صنایع نساجی می باشند)قداستمورد شده درصد رنگ های تولید 75زیستی هستند. در میان صنایع مختلف، حدود 

سال است 5000( . رنگینه ها ترکیباتی مناسب برای رنگرزی پارچه ها ، پشم ها، فیبر ها ، چرم ها و کاغذها هستند. حدود 1390،

که در دنیا از رنگ های طبیعی از جمله ایندیگو)رنگ نیلی( استفاده می شده است، ولی در قرن بیستم و بیست و یکم رنگ های 

سنتزی به تدریج جایگزین رنگ های طبیعی شده اند. زیرا رنگ های سنتزی از قیمت کمتری برخوردار بوده و دارای دامنه ی وسیعی 

 ( .Adeyemo etal,2015 ( ارائه شده است)1وند. میزان مصرف این رنگ ها در دنیا در شکل )از انواع را شامل می ش

 

 

 

 

 

World consumption of synthetic Dyes-2013 

 

 (Adeyemo etal,2015 ) 2015( مصرف جهانی رنگ های سنتزی در سال 1شکل )
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انجام می شود.اغلب طبقه بندی به صورت کاربرد اجرا می شود. طبقه بندی رنگ ها اساسآ به دو صورت کاربرد و ساختار شیمیایی 

 رنگ ها معموآل بر اساس بار ذره ای آنها و انحاللشان در محلول آبی واسطه طبقه بندی می شوند.

طبقه بندی رنگ ها بر اساس کاربرد رنگ شامل: رنگ های واکنشی ، رنگ های پخش شونده ، رنگ های مستقیم، رنگ های -1

، رنگ های سولفوری، رنگ های کاتیونی، رنگ های اسیدی، رنگ های حالل، رنگ های بازی، رنگ های غذایی، رنگ های خمره ای

 بهداشتی و رنگ های براق کننده فلوروسنتی می باشند.-آرایشی

نترا کیتونی، رنگ اساس ساختار شیمیایی شامل : رنگ های نیترو و نیتروزو ، رنگ های آزو ، رنگ های آطبقه بندی رنگ ها بر -2

بلنی)مستقیم های تری آرپل متان، رنگ های نیلی و نیلی گوگردی ، رنگ های واکنشی قرمز و نارنجی، رنگ های گوگردی، استی

یدیان ی(، رنگدانه های کویناکرایدون)قرمز( ، رنگدانه های پریلن و رنگدانه های فتالوسپانین)مسی( می باشند) حمزرد و رنگدانه های آل

 (.  yagub etal,2014 f 1390دی ،و محم

 

 

 

 

 

 اهمیت حذف رنگ ها از پساب-3

وجود رنگ ها در منابع آبی می توانند سبب بروز مشکالت مختلفی شوند که از آنجمله می توان به موارد زیر اشاره نمود 

(Dash,2010: ) 

  میکروارگانیسم های پراکنده داشته باشند.رنگ ها با توجه به غلظت و زمان تماس می توانند اثرات حاد و مزمنی بر 

  با توجه به طبیعت رنگ ها، در اثر ورود پساب های رنگی به آب های پذیرنده سطحی، باعث رنگی شدن غیر طبیعی آن ها

 می شوند.

 شد رنگ ها در آب دارای توانایی مختلفی جهت جذب و بازتاب نور خورشید دارند که این امر می تواند تاثیر مهمی در ر

 باکتری ها و فعالیت بیولوژیکی درون آب داشته باشند.

  حضور رنگ ها در فاضالب باعث بروز تغییرات شیمیایی و بیولوژیکی در آن ها می شود و در نتیجه با کاهش اکسیژن

 محلول ، حیات آبی را به خطر می اندازند.

  متوقف شدن زنجیره ی تولید در آبزیان خصوصا  ست باعثا هاهای فلزی که نشانه ای از سمیت آنرنگ ها با تولید یون

 ماهیان می شوند.

 70الی  50در مولکول رنگ، حدود   N=Nاز جمله این رنگ ها می توان به رنگ های آزو در پساب نساجی اشاره نمود که پیوند

یدی جدی برای محیط درصد رنگ را تشکیل می دهدو جزء مواد آلی غیر قابل تجزیه زیستی و پایدار محسوب می شود که تهد

 و شوری است. pHی باال ، نوسانات  COD، زیست به حساب می آیند. از مشخصات بارز این پساب ها، رنگ بسیار زیاد 

 روش های حذف رنگ-4



 
 

روش های فیزیکی: روش های متعددی برای حذف رنگ پیشنهاد شده است که از آنجمله می توان به : جذب سطحی) -4-1

ل، باگاس، ذغال سنگ نارس، خرده چوب، پوسته ی برنج و غیرو( ،تابش دهی )پرتوافکنی(، تبادل یونی و بوسیله ی کربن فعا

 غیرو اشاره نمود.

جذب سطحی: این تکنیک در میان سایر تکنیک ها به دلیل سادگی سریع و قابل دسترس بودن در محدوده ی وسیعی -4-1-1

دگی های غیر قابل تجزیه ی زیستی نظیر یون های فلزی ، رنگ ها و مواد از جاذب ها مشهور است. این تکنیک برای حذف آلو

از استفاده ی مجدد  ،، بازیابی رنگ و فلزات سنگینرین مزیت این روش تولید لجن کمترآلی از پساب بسیار موثر است. بزرگت

نواسانات جریان، عدم تآثیر مواد پساب، مساحت کم زمین بکار رفته نسبت به فرآیندهای بیولوژیکی، حساسیت کم نسبت به 

 شیمیایی سمی و انعطاف پذیری باال در طراحی و اجزا کربن می باشد.

کربن فعال یکی از متداول ترین روش ها در فرآیند جذب سطحی است که دارای سطحی با مساحت باال و میزان محسوسی از 

فاز جاذب های متنوع مایع و فاز گازی استفاده می شود. در نقاط قابل دسترس برای جذب می باشد . این ماده در صنایع در 

بین کاربرد های فاز مایع می توان به رنگ زدایی از روغن و چربی ها، تصفیه شکر، خالص سازی مواد شیمیایی و آنزیمی ،بازیابی 

 طال، پاالیش سوخت های مایع ، پاکسازی لباس و پارچه و غیرو اشاره کرد.

تخلیص بیوگاز رکیبات سمی سولفوری و بازیابی آن، از گازی می توان به بازیابی حالل های آبی ، حذف تدر بین کاربرد های ف

و غیرو اشاره نمود. کربن فعال در موارد پزشکی، بهسازی خاک و فناوری هسته ای نیز مورد استفاده قرار می گیرد ) جعفری 

 Cecen f Aktas,2011)،1397، طالئیان و رحمتی،1392منصوریان و همکاران،

 

 

 

 

 

یک تکنیک بسیار رایج و موثر در حذف رنگ از محلول های آبی است. بدین صورت که واکنش قوی بین تبادل یونی:-4-1-2

رنگ باردار شده و گروه های عاملی روی رزین بکار میرود.در این فرایند یون های تبادلی به شکل اتصاالت قوی بین محلول ها 

شوند و درنتیجه جداسازی صورت میگیرد.رزین ها به عنوان یک تبادل گر آنیونی و یا کاتیونی برای و رزین ها گرفتار می 

 جداسازی جزء حل شده با سطح باردار شده گوناگون در دسترس می باشند.

 زایای خاصیروش های شیمیایی:حذف رنگ توسط روش های متفاوتی صورت میگیرد که هر کدام به نوبه ی خود دارای م-4-2

 یل به صورت مختصر بیان می شود:می باشند که در ذ

: اکسیداسیون شیمیایی به طور کلی دو نوع اکسیداسیون برای حذف رنگ بکار گرفته میشودکه عبارتند از-اکسیداسیون-4-2-1

می  پرمنگنات  مو یا پتاسی و ماوراءبنفش. فرم های اکسیداسیونی شامل : کربن، هیدروژن پراکسید، عامل فنتون

 (.Ahmad,etal,2015باشند)



 
 

ن زنی: این فرایند توانایی تبدیل رنگ های غیر قابل تجزیه زیستی موجود در فاضالب را به گونه های قابل تجزیه ی وزا-الف

و غیرو تجزیه شده و این رادیکال ها به طور  OH -2O,+زیستی دارا می باشد. در این فرایند مواد به رادیکال های آزاد مثل 

 (.Ahmad,etal,2015ا رنگ ها واکنش می دهند)مداوم ب

یکی از گسترده ترین موارد مصرف فتوکاتالیزورها،تیتانیوم دی اکسید با ویژگی هایی مثل: ارزان بودن، -تخریب کاتالیزوری-ب

، مبدل انرژی، خاصیت گازی و الکترونیکی و باالخره رفتار واکنشی باال غیرسمی، پایدار، نیمه رسانا

 (.Ahmad,etal,2015میباشد)

( متمرکز است. از ازون و آب اکسیژنه OH+این فرایند بر مبنای تولید رادیکال های آزاد هیدروکسیل)-اکسیداسیون پیشرفته-ج

یا هوا به عنوان اکسید کننده و از نور فرابنفش به عنوان انرژی خارجی بهره گرفته می شود. رادیکال های هیدروکسیل با مولکول 

ش داده و باعث تخریب رنگ و حذف آن از پساب می شود. مزیت اصلی این روش، جلوگیری از آلودگی محصوالت های رنگ واکن

ثانویه در محیط ، از بین بردن خطر افزایش مقدار عوامل اکسید کننده و سرعت باالی فرایند در بهره وری می 

 (.Ahmad,etal,2015باشد)

ل های رنگی،فرایندی است که سیستم های محلول رنگی را به فرم ناپایدار توده انعقادسازی محلوانعقاد و لخته سازی:-4-2-2

ای تبدیل می کند و لخته سازی فرایندی است که ناپایدارسازی سیستم های ذرات معلق و اتصال توده ای مجتمع را به فرم 

رحله ی مخلوط سازی، انعقاد سازی و توده ای بزرگتر تحت گرانش انجام می دهد. به عبارت دیگر این روش می تواند به سه م

لخته سازی تقسیم شود که در ابتدا مواد شیمیایی انعقاد کننده با مخلوط سازی شدیدی اضافه شده و سپس مواد منعقد کننده 

را مجتمع  اجزاء ریز د از این لخته کننده ها به آرامیایفا کرده و بع ی اجزای پخش شده ی ریز، نقشبا خنثی سازی بار سطح

 (.Ahmad,etal.2015)ساخته و به فرم اجزاء بزرگتر برای ته نشینی آسان تر تبدیل می کند

رسوب شیمیایی: در این روش مواد شیمیایی سولفیدی و کربناتی را برای حذف آالینده های آلی و غیرآلی فاضالب -4-2-3

کوتاه تری نسبت به دیگر روش های تصفیه استفاده می کنند. این روش توانایی جذب سطحی باال و زمان تعادل جذب سطحی 

 (.Ahmad,etal.2015ی فاضالب دارد )

الکتروشیمیایی: از ویژگی های فرم تصفیه الکتروشیمیایی رنگ ها می توان به انعقاد سازی الکتریکی و اکسیداسیون -4-2-4

 (.Ahmad,etal.2015اکم اشاره کرد)، آسانی در اجرا و نیاز به امکانات فشرده و مترشیمیایی الکتریکی با کارایی باال

 

 

 

 

 

روش های بیولوژیکی: رویکردهای تصفیه ی بیولوژیکی به این صورت است که پسماندهای قابل تجزیه ی زیستی را به -4-3

با بکار گیری میکروارگانیسم ها، تبدیل می کند. این روش ها به علت اقتصادی بودن ، گونه های کامال ساده شده و غیر مضر 

رف کم مواد، ارزانی، ذخیره ی انرژی طبیعت و دوستدار محیط زیست مورد توجه هستند. عالوه بر باکتری ها، قارچ ها نیز مص

توانایی باالیی برای تجزیه ی ترکیبات پیچیده ی آلی توسط تولید آنزیم های غیر سلولی را نشان داده اند. مکانیسم رنگ زدایی 

وانایی میکروارگانیسم ها و آنزیم های تآنزیمی یا ترکیبی از هر دو اتفاق می افتد.  قارچی به صورت جذب سطحی، تجزیه ی



 
 

تجزیه کننده ی رنگ برای رنگ زدایی و متابولیزه کردن رنگ ها کامال شناخته شده و ثابت شده که بهترین گزینه برای تصفیه 

 .(Sen,etal,2016)زیستی می باشند

آوری ها تصفیه ای بهتر برای حذف رنگ از فاضالب را بدست می دهند که به تعدادی از فن آوری های نوظهور: این فن -4-4

 آنها اشاره می شود

فیلترهای غشایی:عوامل آالینده ی فاضالب از منافذ کوچک غشاها عبور کرده و اجزای بزرگتر از اندازه  منافذ به دام -4-4-1

نده خالی می شود، ذرات محلول به دام افتاده به شکل کیک بزرگ درآمده افتاده و محلول بعد از عبور از غشاها از جزء حل شو

و مرتبآ حذف تا فرآیند فیلتراسیون به خوبی عمل نماید. از انواع فیلتراسیون های غشایی می توان به نانوفیلتراسیون، 

ن و اسمز معکوس نیاز به فشار کمتر آلترافیلتراسیون و اسمز معکوس اشاره کرد. مزیت آلترافیلتراسیون نسبت به نانوفیلتراسیو

بوده که آن را اقتصادی تر کرده است، فناوری نانوفیلتراسیون خواص بینابین آلترافیلتراسیون و اسمز معکوس 

 .(Hairom,etal,2014)دارد

بسیار رضایت  انواع مختلفی از نانوجاذب ها در محیط زیست مورد کاربرد قرار گرفته اند که عملکرد آنهانانوجاذب ها:-4-4-2

 (Mansoori,etal,2008)یل ارائه می شود این جاذب ها ، به صورت خالصه در ذبخش می باشد. تعدادی از 

 به دلیل رسانایی باالی گرمایی و الکتریکی، مقاومت باال، سختی و استحکام زیاد و جذب سطحی خاص -نانولوله ها

دارای منافذ سیلندری شکل بوده و مولکول های جاذب با اتم  دارای کاربرد های بسیاری می باشند. این نانو لوله ها

بین مولکول ها و سطح جامد  کنش را انجام می دهند. این واکنشهای کربنشان بر روی دیواره های پیرامونی عمل وا

 به اندازه منفذ و هندسه ی منافذ بستگی دارد.

 

 2(نانوذرات تیتانیوم دی اکسیدTiO( –  به عنوان یک فتوکاتالیزور موجب باالبردن سرعت و شتاب نرخ واکنش می

 شود، ولی در طول واکنش مصرف نمی شود.

 

 با مولکول های آبشاری شکل خود، ساختارهای شاخه ای مانند یک درخت دارند. این نانو ساختارها  -نانودندریمرها

 شوند. می توانند توسط یون های فلزی و فلزات ظرفیت صفر کپسوله

 

 مواد معدنی الیه شده با فضا و منافذی در بین الیه ها هستند که این فضاها، توانایی جذب سطحی یون -نانو رس ها

های مثبت و منفی مولکول های آب را دارا می باشند.رس ها با سطح مساحت ویژه باال برای حذف و جذب آلودگی 

 د.های آلی و معدنی از جمله فلزات سنگین کاربرد دارن

 

  ذراتی هستند که در یک بستر مغناطیسی جایگذاری می شوند. نیروهای مغناطیسی بوجود  –نانو ذرات مغناطیسی

 آمده توسط الکترون های ذرات دارای قدرت جذب آالینده ها هستند .

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  ورفاکتانت ها مواد سورفاکتانتی بوده که دارای قدرت خود جمع شوندگی در یک محلول حجیم را دارند. س –میسل

 آلی بوده و قابلیت حل شدن در محلول های آلی و آب را دارا هستند.معموال به صورت ترکیبات 

 

  کریستال های جامدی هستند که روزنه هایی در ابعاد میکرونی دارند و عموما از سیلیکون، آلمینیوم و  –زئولیت ها

قادر به حذف مواد آلی خطرناک و فلزات سنگین از اکسیژن تشکیل شده و در یک قاب قرار میگیرند. زئولیت ها 

محلول ها هستند. این مواد به دلیل ساختار بلوری متخلخل شان از سه ویژگی تبادل یون، جذب سطحی و خاصیت 

 کاتالیستی برخوردارند.

 

  نانو می باشد. حداقل شامل دو ماده مجزا یا ساختار مکمل هستند که یکی از این مواد در مقیاس  –نانوکامپوزیت ها

عموما نانوکامپوزیت ها دارای مقدار کمی از پرکننده های معدنی ورقه ای و یا نانو لوله های کربنی می باشند که برای 

 حذف آالینده های آلی و معدنی کاربرد دارند.

 

 

  این ساختار به صورت یک غشاء نیمه تراوا و یک مانع گزینشی بین دوفاز )حافظ و نافذ( عمل  –نانو الک یا نانوسرند

گزینش شده نفوذ کنند. این غشاها برای جداسازی و از طریق آن فقط ممکن است که انواع مواد شیمیایی  کند می

 اجسام حل شده در فاز مایع استفاده می شود.

 

 

 

 نتیجه گیری-4-5

پساب صنایع گاهی بدون تصفیه راهی محیط زیست آبی یا خاکی می شود که در هردو صورت می تواند برای آب های پذیرنده 

و خاک مضر باشد. خطر پساب های رنگی به مراتب بیشتر از پساب های معمولی است. روش های مختلف فیزیکی، شیمیایی، 

استفاده از نانوتکنولوژی می تواند در حذف آالینده های آلی و معدنی  بیولوژیکی و تلفیقی از آن ها،خصوصا روش های نوین

خصوصا رنگ بسیار مفید باشد. مطالعات بسیاری جهت حذف رنگ از پساب های رنگی در قرن بیستم و بیست و یکم در دنیا 

گ بسیار موثر بوده است. صورت گرفته است. مطالعات نشان می دهد که در دهه های اخیر استفاده از فناوری نانودر حذف رن

شایانی یافته است. گاهی حذف تک رنگ به مراتب آسان تر از حذف رنگ های موارد استفاده از رنگ های سنتزی توسعه ی 

تلفیق شده است. بنابر این استفاده از نانو جاذب ها نشان داده که روشی بهینه برای حذف دشوارترین رنگ ها در پساب هستند. 

سنجی استفاده از نانوجاذب های نوین برای حذف آالینده ها در مقیاس صنعتی و نیمه صنعتی، مالحظات  الزم است امکان

اقتصادی و برآورد هزینه های حاصل از استفاده ی هرکدام در مقایسه با سایر روش ها صورت گیرد. بسیاری از نانوجاذب های 

د برای حذف رنگ از پساب صنایع به شرطی که تسهیالت خاصی طبیعی را می توان جایگزین روش های فیزیکی و شیمیایی نمو

 در بخش پژوهش در ستاد فناوری نانو به پژوهشگران در سازمان ها، ارگان ها و دانشگاه های مرتبط اختصاص می یابد.
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