
 

 

 انواع رنگ ها و بررسی فرایند رنگ زدایی

 مقدمه

فاضالب های رنگی تولید شده توسط صنایع مختلف از جمله صنایع نساجی ، کاغذ سازی، الستیک و پالستیک سازی در صورت 

خلیه این ت و قابل توجهی به محیط زیست شود. به عنوان مثال تخلیه به محیط قبل از تصفیه می تواند باعث ایجاد مشکالت بسیار

پذیرنده می تواند باعث سمیت برای اکوسیستم ها و همچنین احتمال تجمع زیستی در موجودات این  نوع پساب ها به آب های

محیط ها شود. غلظت رنگ موجود در فاضالب متنوع بوده و به نوع صنعت مربوطه بستگی دارد. مثالً فاضالب در صنعت رنگ آمیزی 

لی گرم در لیتر متغیر می باشد. این رنگ ها معموالً از لحاظ شیمیایی و فتولیتیکی پایدار بوده و می 0111تا  0111چرم، بین 

رت بدون به صوهمچنین به دلیل داشتن ساختار آروماتیک پیچیده باعث می شود تا طی فرایند های طبیعی تجزیه ی بیولوژیکی 

ع شود. متیلن بلو به عنوان یکی از رنگ های کاتیونی بسیار رایج تغییر باقی مانده و همچنین باعث ایجاد کدورت و بوی نامطبو

درصنایع کاغذ سازی، رنگ مو، کتان، چوب و ابریشم استفاده می شود. رنگ ها ترکیبات آلی آروماتیکی هستند که نور را در طول 

گروه تقسیم می  01-01ها به  ) ناحیه مرئی( جذب می کنند. بر اساس ساختار شیمیایی یا کروموفور، رنگ nm  011 -001موج

شوند. در بین انواع رنگ ها، متیلن بلو یک ترکیب آروماتیک چند هسته ای است که نه تنها می توانند باعث مشکالت تنفسی همچون 

  تنگی نفس و در صورت بلع دهانی باعث سوزش، تهوع، استفراغ، اسهال و گاستروآنتریت شود.

 رنگ ها؛ انواع و ساختار

هزار سال  081هزاران سال پیش از رنگ ها استفاده می کند. دانشمندان معتقدند اولین استفاده از رنگ و مواد رنگی به  انسان از

سال قبل باز می گردد. این اطالعات براساس یافتن رنگ آبی  0111گردد. اولین استفاده از رنگ ها ی آلی هم به حدود  قبل بر می

کروموفرم ها که مسئولیت تولید رنگ را بر  هستند: یت. مولکول های رنگ شامل دو بخش اصلدر اهرام ثالثه مصر بدست آمده اس

عهده دارند و اکسو کروم ها که نه تنها مکمل کروموفرم ها هستند، بلکه باعث حل شدن رنگ در آب می شوند و همچنین باعث 

بسیاری با هم دارند و از این لحاظ دسته بندی شده  جذب مولکول رنگ بر روی سطوح فیبر می شوند.  رنگ ها تفاوتهای ساختاری

اند. این دسته بندی می تواند هم بر اساس ساختار شیمیایی انجام شود و هم بر اساس کاربرد رنگ. دسته بندی دیگری که در رنگ 

پایه و رنگ ا فلزی، ها وجود دارد، قابلیت انحالل در آب است. رنگ های محلول در آب شامل رنگ های اسیدی، گازی، کمپلکس ه

ئیک، سولفور، رنگرزی و رنگ های پخش شده می شود. می توان بر امحلول نیز شامل آزوهای واکنش پذیر می شود. رنگ های ن

نیز دسته بندی انجام داد. ذکر این نکته الزم است که رنگ های  ااساس نوع پیوندهای عمده و همچنین مشخصات شیمیایی رنگ ه



 

 

آزو بیشترین کاربرد را دارند. به برخی ویژگی های رنگ ها که بر اساس استفاده طبقه بندی شده اند، به طور خالصه در ادامه اشاره 

 خواهد شد. 

آزو قرار دارند. برای نایلون ها، اکریلیک های اصالح : این نوع رنگ ها در آب محلول هستند و در گروه رنگ های رنگ های اسیدی

 شده، چرم، چاپ جوهری، صنایع غذایی و لوازم آرایشی استفاده می شوند.

د و به همین علت به رنگ : این رنگ ها در آب محلو ل اند از خود کاتیون ها ی رنگ شده باقی می گذارنرنگ های کاتیونی )پایه(

 ح شده و ... استفاده می شودصنایع کاغذ، پلی اکریلو نیتریل، نایلون های اصالکاتیونی معروف شده اند. در 

و نامحلول در آب هستند، برای فیبر های آب گریز استفاده می شوند. معموالً در  : این رنگ ها که غیر یونیرنگ های پخش شده

 استفاده می شوند.پلی استرها و برخی از نایلون ها، سلولز، سلولز استات، و فیبرهای اکریلیک 

: این نوع رنگ ها محلول در آب و آنیونی هستند و در حالت محلول تمایل زیادی به فیبر های سلولزی دارد. در رنگ های مستقیم

 رنگرزی کتان و رایون ، کاغذ و چرم و برخی از انواع نایلون ها استفاده می شود.

قوی تری ایجاد می کنند. همچنین  یشیمیایی ساده تر هستند و پیوندها: این نوع رنگ ها از لحاظ ساختار رنگ های واکنش پذیر

همین مسئله باعث جذابیت بیشتر آنها نسبت به رنگ های مستقیم است. در کتان و دیگر  رنگ های روشن تری ایجاد می کنند.

 مواد سلولزی استفاده می شود. در بخشی از صنایع حوله و نایلون نیز کاربرد دارد.

این رنگ ها درآب نامحلول و در حالل ها محلول اند به طور کلی غیر قطبی یا کمی قطبی هستند. در پالستیک : حاللرنگ های 

 ها، بنزین، روان کننده ها، روغن ها و واکس ها استفاده می شوند.

این رنگ های ساختاری متوسط دارند و از لحاظ قیمتی، جزء گروه های ارزان قیمت با قابلیت شستشوی سریع  رنگ های سولفور:

هستند. به همین دلیل این رنگ ها از نظر اقتصادی اهمیت دارند. برای رنگرزی کتان و رایون و به طور محدود در فیبر های پلی 

 د.آمیدی، ابریشم، چرم، کاغذ و چوب استفاده می شون

 این نوع رنگ ، در آب غیر محلول است. در کتان، فیبرهای سلولزی، رایون وچوب استفاده می شود.رنگ های رنگرزی: 

 روش های حذف رنگ از پساب



 

 

در واحد های تصفیه پساب صنعتی مراحل زیر طی میشود: پیش تصفیه قبل از وارد شدن فاضالب به سیستم جامع فاضالب شهری 

صفیه فاضالب پیش تصفیه صورت می گیرد که در آن خنثی سازی انجام می شود. در مرحله بعدی تصفیه و یا سیستم مرکزی ت

مقدماتی صورت میگیرد در این مرحله ذرات معلق و سوسپانسون شده با استفاده از روش های فیزیکی و یا شیمیایی جدا می شوند 

بیولوژیکی  می باشد، انجام می شود. مرحله سوم تصفیه، شامل و لجن غلیظ شکل می گیرد. سپس تصفیه ثانویه که شامل تصفیه 

ایی مراحل جداسازی غششیمیایی است که در آن با استفاده از جذب سطحی ، تبادل یونی، اکسیداسیون شیمیایی  -تصفیه فیزیکی

متری صفیه بیولوژیکی بازدهی کتصفیه کامل می شود. تمام روش های ذکر شده از روش بیولوژیکی گرانتر هستند. اما در مواردی که ت

داشته باشد، قابل استفاده اند.مراحل نهایی فرایند بر روی لجن خواهد بود. روش های مرسوم در حذف رنگ در ادامه ذکر شده اند: 

ته نشینی، فیلتراسیون، تصفیه شیمیایی، اکسیداسیون، روش های الکتروشیمیایی، فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته، تصفیه 

 لوژیکی، تبادل یونی، جذب سطحی.بیو

مقرون به صرفه بودن ابزارها و روشهای تصفیه از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. برای مثال امروزه می توان برای حذف متیلن بلو 

ذب ابه عنوان جبه دلیل دسترسی آسان و قیمت ارزان ن رنگ ها در صنعت می باشد از برگ درختچه ی شمشاد یکه از پرمصرف تر

 در روش جذب سطحی استفاده کرد.
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