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نساجی در ازن از استفاده کاربرد  

 و پيچيده ساختاري با هايي آالينده حاوي که روند مي شمار به نساجي صنعت کارخانجات معضل مهمترين رنگي هاي فاضالب

 به و. هستند آب کنندگان مصرف بزرگترين از يکي رنگرزي و نساجي صنعت ، هستند زايي جهش زايي، سرطان سمي، خصوصيات

. هستند اه پساب دفع به مجبور خطرناک محيطي زيست تاثيرات به توجه با آن از مجدد استفاده و آب رنگبري هزينه بودن باال دليل

 تفاوت ميتوک شيميايي نظرکيفيت از ها پساب شود مي مصرف آن در که ديگري مواد و مصرفي الياف تنوع به توجه با صنايع اين در

 . دارند يکديگر با زيادي

ميان انواع پسابهاي صنعتي، تخليه پساب هاي رنگي صنايع مختلف مانند نساجي ، معضالت زيست محيطي شديدي را به وجود 

پسماندهايي با کيفيت متفاوت توليد ميشود، مهم ترين آورده است . در واحدهاي مختلف صنايع نساجي مانند نخ ريسي، ريسندگي و 

ايع نساجي ناشي از فرايندهاي رنگرزي و تکميل است . در واقع رنگ زاهاي نساجي يکي از و عمده ترين اثر نامطلوب فاضالب صن

زرگ ترين گروه هزار نوع رنگ زاهاي مختلف ميباشند. رنگزاها يکي از ب 10متداولترين مواد شيميايي مصرفي با گسترهاي در حدود 

مواد رنگزا در طي فرايندهاي رنگرزي و پرداخت هدر رفته و به صورت پساب وارد محيط زيست  15دود % ح .ترکيبات آلي هستند

همچنين اين مواد مي توانند   .ميگردد. تخليه پساب هاي رنگي به محيط ، سبب بر هم زدن جنبه هاي زيبايي محيط زيست ميگردد

انند اکسيداسيون، هيدروليز و غيره شوند. به همين دليل منشا محصوالت جانبي خطرناک از طريق واکنش هاي شيميايي م

گاز ازن قابليت  .استانداردهاي زيست محيطي در مورد تخليه پسابهاي رنگي از نظر قانوني بسيار شديد تر و سختگيرانه تر شده است

ل ل نمايد و قابليت ريسايکيدبطر تخاز بين بردن مواد آلي را دارد و مي تواند ماهيت خطر ناک پساب هاي صنايع نساجي را به بي 

 . ده مجدد را فراهم نمايداآب براي استف

 .شماره هاي ذيل به کارشناسان مربوطه تماس حاصل فرماييد براي دريافت اطالعات بيشتر با

021-66594634-6( 810)داخلي   
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