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  چکيده
  

ره وايچندد يبا استفاده از جاذب نانولوله کربن ياز محلول آب ٤٦ يقرمز باز يارنگزن مقاله، مطالعه حذف يادر  يهدف اصل
ق ياز طر رنگزاه ي، غلظت جاذب و غلظت اولpHزمان تماس،  ي، اثر پارامترهانهيزمن ي. در ااستل) ي(کربوکس دار عامل
قه، يدق ٨٠نه عملکرد در زمان تعادل جذب يط بهيدست آمده، شرا ج بهيشد. براساس نتا يک جذب بررسيکالس يها شيآزما
pH ن يشتريدست آمد. ب تر بهيگرم بر ل يليم ١٥٠ زا رنگه يتر و غلظت اولير لگرم ب ٠٥/٠نه ي، غلظت جاذب به٩نه جذب يبه
%) ٩٥گرم بر هر گرم جاذب با درصد حذف قابل قبول ( يليم ٢٦٥، ٤٦ يقرمز باز يزا رنگجذب  يت جاذب منتخب برايظرف

زوترم يا يها ر مدليبا سا سهيدر مقا )= ۳۳/۲RMSEو  =٩٥٣٣/٠R2چ (يزوترم فروندليند جذب، مدل ايفرا يدست آمد. براه ب
دوم  مرتبه شبه يکينتيک جذب با مدل سينتيسن است که يدهنده ا ها نشان يبررسج ينتان ينشان داد. همچن يج بهترينتا
)٩٢٦٠/٠R2=  ۲۳/۲وRMSE = (دارد. يهماهنگ 
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  مقدمه
مانند  يع مختلفيطور گسترده در صنا به ١ها زا رنگ
 دنشو يماستفاده  يشي، کاغذ، چرم، چاپ و لوازم آراينساج

تن  هزار ٧٠ ش ازي). ساالنه ب٢٠٠٩تونک و همکاران، (
 و ٢٠٠٦، ينيکر( کنند يد ميع مرتبط توليصنا را زا رنگ

ن باورند يبر ا گران پژوهش). ٢٠٠٧و همکاران،  يتانگامان
ن مقدار به يا %١٥ يال ١٠ع، حدود ين صنايکه در ا

تن و  و ٢٠٠٧(اوفوموجا و هو،  شود يه ميفاضالب تخل
به  زا رنگ يحاو يها ه فاضالبي). تخل۲۰۱۵همکاران، 

در  يها و تجمع احتمال ن فاضالبيا يباال بودن يل سميدل
او و ي(آورد  يد ميپد يست، مشکالت جديز طيمح

از  يکي). ٢٠١٠شرا و همکاران، يم و ٢٠١٠همکاران، 
) BR46(٢٤٦ يقرمز باز يزا رنگ ،پرکاربرد يهازا رنگ

، کاغذ و چاپ استفاده يع نساجيدر صنان از آاست که 
ن يا يدارا يها است فاضالب ين ضروري. بنابراشود يم

ه يک روش مناسب تصفيط با يه به محيقبل از تخل زا رنگ
  شوند.
ها از فاضالب وجود زا رنگحذف  يبرا يمختلف يها روش

است  يروش جذب سطح ،ها ن آنياز مؤثرتر يکيدارد که 
ل کم يدل به ،ي). روش جذب سطح٢٠١٥(تن و همکاران، 

، عملکرد آسان و يطراح يه، سادگياول يها نهيبودن هز
ه يتصف يند مؤثر برايک فرآي ،يبه مواد سم نبودن حساس
شود (سعد و  يمحسوب م زا رنگ يدارا يها فاضالب

ل ياز قب يمتعدد يها جاذب يي). کارا٢٠٠٧همکاران، 
)، ١٣٩٣همکاران،  و ييپسماند انار (ردا أکربن فعال با منش

)، ٢٠١٢و همکاران،  يزيخاکستر لجن چوب و کاغذ (عز
)، نانو گرافن ٢٠١١و همکاران،  يزيعات چوب (عزيضا

را و يل (وي)، پوست نارگ٢٠١٥(سانگ و همکاران، 
) و ٢٠١١س و همکاران، ياري)، رس (ا٢٠١١همکاران، 

حذف  ي) برا٢٠١١زاده و همکاران،  منؤتوزان (ميک
  ش قرار گرفته است.يز فاضالب مورد آزماها ازا رنگ

مختلف از  يها ندهيت جذب در مقابل آالين بودن ظرفييپا
 يدانشمندان برا يها پژوهشها، باعث ادامه  زا رنگجمله 

ت جذب مطلوب يد با ظرفيجد يها به جاذب يابيدست
) به علت دارا بودن CNTs( ٣يکربن يها لوله شده است. نانو

ار يو اندازه بس يا هيتار متخلخل/ الژه باال، ساخيسطح و

                                                
1- Dyes 
2- Basic Red 46 
3- Carbon Nanotubes 

استفاده به عنوان  يقابل توجه برا ييتوانا يکوچک دارا
هستند  يو معدن يآل يها ندهيجاذب در حذف آال

ونگ و همکاران،  و ٢٠١٦مقدم،  يفرد و علو يمي(کر
 يها لوله موجود، نانو يها هي). مطابق با تعداد ال٢٠١٢

و  ٤وارهيتک د يکربن يها لوله نانو يبه دو دسته کل يکربن
شوند (چن  يم يبند ميتقس ٥وارهيچند د يکربن يها نانولوله

  ). ٢٠٠٩گنگ و همکاران،  و ٢٠٠٩و همکاران، 
 يها تاکنون از جاذب BR46 يزا رنگمنظور حذف  به
ز و کارامن، ي؛ دن۲۰۱۳، يمراد(استفاده شده  ياديز

 دگر،يگيز و ساي؛ دن۲۰۱۱دگر، يگيز و ساي؛ دن۲۰۱۱
ر، او اولگون و عط ۲۰۰۹م و همکاران، يکر ي؛ بنان۲۰۱۰
، يک مورد (مراديتنها در  ،ها ان آني) که از م۲۰۰۹
واره و يد تک يکربن يها ) با استفاده از نانولوله۲۰۱۳
ن يجذب ا يرو ٦دار واره عامليد تک يکربن يها نانولوله

که تاکنون  نيانجام داده است. باتوجه به ا پژوهش زا رنگ
 يها با استفاده از نانولوله BR46 يزا رنگجذب  يرو

و  است انجام نشده يپژوهشدار  واره عامليچندد يکربن
ن يسه بين براساس اطالعات موجود، کمتر به مقايهمچن

 يزا رنگجذب  يها برا ر جاذبيها با سا ن نانوجاذبيا
 يکامل يبررس پژوهش،ن يلذا در ا ؛مذکور پرداخته شده

  نجام شده است. ن موارد ايا يرو
از  ٤٦يقرمز باز يزا رنگ، حذف پژوهشن يهدف از انجام ا

 دار عامل يواره کربنيچند د يها نانولوله با يآب يها طيمح

 يرهاير متغيتأث پژوهش،ن ي. در ااست ٧ل)ي(کربوکس
و  ٩محلول، غلظت جاذب pH، ٨مانند زمان تماس يمختلف

امه است. در اد شده يابيارز ١٠زا رنگه يغلظت اول
 پژوهشن يز در ايجذب ن ١٢يها کينتيو س ١١ها زوترميا

  .شده است يبررس
  

  ها مواد و روش
از نوع نانولوله  پژوهشن يمورد استفاده در ا ينانولوله کربن

ن نانولوله يل) است. اي(کربوکس دار واره عامليچند د يکربن
شده است.  يداريخر نو (تهران)يشرکت نوتراز  ،يکربن

                                                
4- Single-Walled Carbon Nanotubes (SWCNT) 
5- Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNT) 
6- Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes (SWCNT-
COOH) 
7- MWCNT-COOH 
8- Contact Time 
9- Adsorbent Dose 
10- Initial Dye Concentration 
11- Isotherm 
12- Kinetics 
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 ٢٠-١٠برابر  يعبارتند از: قطر خارج ن جاذبيمشخصات ا
نانومتر، حداکثر طول برابر  ١٠-٥برابر  ينانومتر، قطر داخل

، %٢ل برابر يعامل کربوکس يکرومتر، درصد وزنيم ٣٠
و  %٥/١دوده کمتر از  ي، درصد وزن%٩٥شتر از يخلوص ب
مورد  يزا رنگمترمربع بر گرم.  ٢٠٠ژه برابر يسطح و

است که از شرکت الوان ثابت  ٤٦ يازاستفاده از نوع قرمز ب
عبارتند از:  زا رنگن يمشخصات ا ه شده است.يته(تهران) 
 ٥٣٠مم= ي، طول موج ماکزC18H21BrN6= ييايميفرمول ش

ن ساختار ي. همچن١و تعداد گروه آزو= ينانومتر، نوع= باز
استفاده شده  يزا رنگ و ازارائه  ١ آن در شکل  ييايميش

  است. شدهاستفاده  يشيچگونه پااليهبدون  ها شيدر آزما
  

  
  ٤٦ي قرمز بازي زا رنگساختار شيميايي  -١ شکل

 
 يها با غلظت زا رنگ يدارا يها ه محلوليبه منظور ته

 ١٠٠٠با غلظت  ياصل يزا رنگمختلف، ابتدا محلول 
تر يک ليدر  زا رنگک گرم يتر با حل شدن يگرم بر ل يليم

دن به يرس يسپس برا وه ير شده تهيآب مقطر دوبار تقط
با استفاده از آب  زا رنگ يمورد نظر، محلول اصل يها غلظت

جذب،  يها شيآزما يق شد. براير، رقيمقطر دوبار تقط
مختلف و  يها با غلظت زا رنگتر از محلول يل يليم ١٠٠

 يتريل يليم ٢٥٠ يها جاذب متفاوت، در ارلن يها غلظت
ها،  جاذبپخش مناسب نانو  يخته شده و سپس براير

قه درون يدق ٢به مدت  زا رنگمحلول  يدارا يها ارلن
قرار گرفتند و ) SW1Hمدل ( ١کيدستگاه اولتراسون

 استاندارد ٢کريش يند جذب، رويل فرايتکم يسرانجام برا
  قه قرار گرفتند.يدور بر دق ١٥٠با سرعت چرخش 

 يها از مواد معلق موجود در نمونه يرفع کدورت ناش يبرا
(مدل  ٣وژيفيها در دستگاه سانتر نمونهن ي، ايينها

EBA21 ( قه يدق ١٠قه به مدت يدور بر دق ٦٠٠٠با سرعت
ند جذب با يش و پس از فرايپ BR46قرار گرفتند. غلظت 

کا، يامر Hachشرکت ( ٤استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر
جذب  يها شيآزما يشد. تمام يريگ اندازه) DR4000مدل 

گراد) انجام گرفت. درصد  يدرجه سانت ٢٥اتاق ( يدر دما
                                                
1- Ultrasonic 
2- Shaker 
3- Centrifuge 
4- Spectrophotometer 

 يبه ازا MWCNT-COOHت جذب يو ظرف BR46حذف 
  :شد محاسبه) ٢) و (١( ها از روابط واحد جرم جاذب

)١(    (%) = (  −   )  × 100 

)٢(    =    −       

و  هيغلظت اول   و     ؛زا رنگدرصد حذف   آن كه در 
حجم محلول  Vتر؛ يگرم بر ل يليبر حسب م زا رنگ هيثانو

مقدار    وزن جاذب بر حسب گرم و  Wتر؛ يبر حسب ل
ک گرم از جاذب انتخاب ي يجذب شده به ازا يزا رنگ

ز ين آناليهمچن گرم بر گرم است. يليشده بر حسب م
% ۹۵) با >۰۵/۰p(جذب  يها داده يدار يسطح معن يبررس

  انجام شد. SPSSافزار  نان، با استفاده از نرميسطح اطم
 يتعادل يها و داده يجذب، خواص جذب يها زوترميا

ها با مواد  ندهيواکنش آال يف چگونگيهستند که به توص
مصرف جاذب نقش  يساز نهيپردازند و در به يجاذب م

، ٥ريگمالنزوترم يمدل ا سهاز  پژوهشن يدر ا. دارند ياساس
معادالت آن در  استفاده شد که ٧نيکپتم و ٦چيفروندل
ن يزوترم در ايآورده شده است. مطالعات ا ١ جدول

تر يگرم بر ل ٣٥/٠تا  ٠٥/٠با غلظت جاذب برابر  پژوهش
گرم بر  يليم ١٥٠ يزا رنگه يو غلظت اول ٩برابر  pHدر 

ن يانگين در ادامه انحراف جذر ميهمچنتر انجام شد. يل
ان مقدار يز که تفاوت مي) نRMSEها ( ت دادهمربعا

) ۳براساس رابطه ( است، يشده و مقدار واقع ينيب شيپ
  است. شدهانجام 

)۳(      = (1     −     ) . 
 

 يزا رنگشده مقدار  ينيب شيرابر مقدار پب    که در آن
گرم  يليواحد جرم جاذب بر حسب م يجذب شده به ازا

جذب شده  يزا رنگمقدار  يرابر مقدار تجربب    بر گرم و
  .استگرم بر گرم  يليواحد جرم جاذب بر حسب م يبه ازا

  
  )١٣٩٣و همکاران،  ييزوترم جذب (ردايمعادالت ا -١ل  جدو

  زوترميمعادله ا  زوترميا

=      ريالنگم 1K   +      

=  ln  چيندلفرو ln K + 1 ln   
=    نيکپتم     K +         

                                                
5- Langmuir 
6- Freundlich 
7- Tempkin 
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شونده به ازاي ماده   = مقدار ماده جذب   وابط باالرکه در 
= غلظت تعادلي ماده   )، mg.g-1جاذب در حالت تعادل (

   )، L.mg-1النگمير (= ثابت   )، mg.L-1شونده (  جذب
ظرفيت جذب    )، mg.g-1ظرفيت جذب ( حداکثر

)L.mg-1 ،(n  ،شدت جذب  ) ثابت تعادل =L.mg-1 و (   گرماي جذب است.   
براي تهيه اطالعاتي در مورد عوامل مؤثر بر سرعت 
واکنش، ارزيابي سينتيک ضروري است. سه مدل 

در منابع براي فرايندهاي  سينتيکي که به طور گسترده
هاي سينتيک مرتبه  شوند شامل مدل جذب به کار برده مي

دوم و معادله الوويچ هستند (هو و  اول، مرتبه شبه شبه
). در اين پژوهش از سه مدل سينتيک ياد ١٩٩٩کي،  مک

ارائه  ٢ها در جدول  شده استفاده شده که معادالت آن
اين مطالعه،  شده است. براي تعيين معادله سينتيک

هاي جذب براي زمان تماس مختلف تا رسيدن به  آزمايش
 ١٥٠ي ثابت زا رنگدقيقه با غلظت اوليه  ٨٠زمان تعادل

گرم بر  ٠٥/٠گرم بر ليتر، ميزان ثابت غلظت جاذب  ميلي
انجام شد. در اين مطالعه نيز مانند قبل  ٩اوليه  pHليتر و 

RMSE گيري شده است. اندازه  
  

  )١٣٩٣و همکاران،  ييک جذب (رداينتيادالت سمع -٢ل  جدو
کينتيس کينتيمعادله س   

معادله مرتبه 
اول شبه  log (  −   ) =  log (  )− K 2.303 . t 

معادله مرتبه 
دوم شبه  

   = 1K    + 1  . t 
چيالوو    =  +  ln( t) 

  

ماده جاذب  يشونده به ازا مقدار ماده جذب   که در آن 
اول  ثابت سرعت مرتبه شبه   )، t )mg.g-1در زمان 

)1.min-1 ،(   ثابت سرعت مرتبه شبه ) دومg/mg.min ،(
a,b هستند چيالوو يها ثابت.  

  
  نتايج و بحث

با  زا رنگهمچون زمان تماس  ياديمؤثر ز يپارامترها
، دما، زا رنگجاذب، غلظت  محلول، غلظت pHجاذب، 

ند جذب يحجم محلول و سرعت اختالط محلول بر فرا
ن بخش با ثابت يگذارند. در ا يم ريتوسط جاذب تأث زا رنگ
داشتن دما، حجم محلول و سرعت اختالط محلول،  نگاه
محلول،  pHبا جاذب،  زا رنگزمان تماس  ير پارامترهايتأث

ند جذب يرابر ف زا رنگه يغلظت جاذب و غلظت اول
واره يچندد يکربن يها نانولوله با ۴۶ يقرمز باز يزا رنگ
ت جذب جاذب يشده است. در ادامه، ظرف يدار بررس عامل

ر يبا سا BR46 يزا رنگجذب  يبرا پژوهشن يمنتخب ا
سه يمقا زا رنگن يجذب ا ياستفاده شده برا يها جاذب

  .شود يم
ن يتر و جاذب منتخب مهم BR46 يزا رنگزمان تماس 

ن يگذارد. در ا ير ميند جذب تأثياست که بر فرا يعامل
گرم بر  ٠٥/٠)، غلظت جاذب (=٩pHمحلول ( pH بخش

گرم بر  يليم ١٥٠در محلول ( زا رنگ ييتر) و غلظت ابتدايل
رات جذب يينمودار تغ ٢تر) انتخاب شدند. شکل يل

قه) نشان يدق ١٨٠تا  ١٠ن يرا با زمان (ب BR46 يزا رنگ
، زمان شود يده ميدن شکل يا درطورکه  اندهد. هم يم

-MWCNTجاذب  يبرا (حداکثر) جذب نهيتماس به

COOH  يزا رنگو BR46 ،قه است.يدق ٨٠  
  

  
 توسط BR46 يزا رنگ جذب مقدار بر تماس زمان اثر - ٢ شكل

MWCNT-COOH )٩: طيشرا تحتpH=، ٠٥/٠=جاذب غلظت 
  )رتيل بر گرم يليم ١٥٠=زا رنگ غلظت تر،يل بر گرم

  
با مدت  BR46زاي  ظرفيت جذب رنگبا توجه به شکل، 

 ٢٦٥برابر  MWCNT-COOHدقيقه توسط  ٨٠زمان 
گرم بر گرم به دست آمد. اين در حالي است که در  ميلي

 SWCNT هاي جاذب جذب ظرفيت )٢٠١٣( مرادي پژوهش
در زمان  BR46زاي  براي جذب رنگ SWCNT-COOHو 

گرم  ميلي ۱۴۰و  ۱۰۰ دقيقه به ترتيب برابر ۱۰۰تماس 
بر گرم به دست آمده که به مراتب داراي زمان تماس 

داري  معني بهينه بيشتر و ظرفيت جذب کمتر است. سطح
و  =SPSS۶-۱۰×۱/۷pq ( افزار نرم با نيز ها داده

۶-۱۰×۴۵/۶pR=.مورد تأييد قرار گرفت (  
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  به شده جذب رنگزاي مقدار
 میلی( جاذب جرم واحد ازاي
 )گرم بر گرم

 )%( رنگزا حذف درصد
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pH  گر در جذب يرگذار ديک پارامتر مهم تأثيمحلول
ر ين تأثييتع يان مرحله، بري. در ااست زا رنگ يها مولکول

pH تر يگرم بر ل ٠٥/٠زان ينه، ميبهMWCNT-COOH  به
 ۱۵۰ زا رنگه يبا غلظت اول زا رنگ يحاو يها محلول

 ١٠تا  ٣مختلف  يهاpHتر در محدودهيگرم بر ل يليم
ن شده يينه تعيت جذب با مدت زمان بهيافزوده شد و ظرف
زان ير ميج تأثينتادست آمد.  قه) بهيدق ٨٠در مرحله قبل (

pH  يزا رنگبر جذب BR46  قابل مشاهده  ٣در شکل
با  BR46 يزا رنگزان جذب ياست. براساس شکل م

گرم بر گرم تا  يليم ٩٥، از ١٠تا ٣از مقدار  pHش يافزا
، يط بازيافته است. در شرايش يگرم بر گرم افزا يليم ٢٧٩

جاذبه  شيباعث افزا )-OH( يمنف يها ونيش يافزا
-MWCNT( يمنف يسطح بار با جاذب انيم کيالکترواستات

COOH مثبت ( يبا بار سطح يزا رنگ) وBR46شود  ي) م
با ن يبنابرا ؛)۲۰۰۸دگز و همکاران،  - ال و ۲۰۱۳، ي(مراد

توسط  BR46 يزا رنگزان جذب يم pHش يافزا
MWCNT-COOH ابد.ي يش ميافزا  

 

 
 BR46 يزا رنگ جذب رمقدا بر محلول هياول pH اثر - ٣ شكل
 قه،يدق ٨٠=تماس زمان: طيشرا در( MWCNT-COOH توسط
 گرم يليم ١٥٠=زا رنگ غلظت تر،يل بر گرم ٠٥/٠=جاذب غلظت

  )تريل بر
  

ت يبا ظرف =٩pHت جذب در يظرف ٣باتوجه به شکل 
به  =٩pH ني؛ بنابراندارد ياديتفاوت ز =١٠pHجذب در 

توسط جاذب BR46 يزا رنگجذب  ينه برايبه pHعنوان 
MWCNT-COOH  يدار يمعندر نظر گرفته شد. سطح 

و  =۰۳۹۸/۰pq( شد ين بخش بررسيز در ايها ن داده
۰۳۵۷/۰pR=ر از ين مقادي) که با توجه به کمتر بودن ا
  د قرار گرفت.ييها مورد تأ ن دادهيا يدار يمعن ۰۵/۰مقدار 

ند ياثر غلظت جاذب بر فرا يبررس يران مرحله بيدر ا
ر ي، مقادMWCNT-COOHتوسط  BR46 يزا گرنجذب 
تر در يگرم بر ل٣٥/٠تا  ٠٥/٠از جاذب در محدوده  يمختلف

قه (براساس مراحل يدق ٨٠، زمان تماس =۹pHط يشرا
تر يگرم بر ل يليم ١٥٠به مقدار  زا رنگه يقبل) و غلظت اول

بر  MWCNT-COOHر غلظت جاذب ي. تأثشدش يآزما
نشان داده شده  ٤ لدر شک BR46 يزا رنگت جذب يظرف

  است.
  

  
 BR46 يزا رنگ جذب مقدار بر جاذب غلظت اثر -٤ شكل

 ٨٠=تماس زمان ،=٩pH: طيشرا در( MWCNT-COOH توسط
 )تريل بر گرم يليم ١٥٠=زا رنگ غلظت قه،يدق

  

جذب شده به  يزا رنگ، کاهش مقدار ٤ با توجه به شکل
گرم بر گرم به  يليم ٢٦٥واحد جرم جاذب از مقدار  يازا

ش غلظت جاذب از مقدار يگرم بر گرم با افزا يليم ٩٧
 تر قابل مشاهده است.يگرم بر ل ٣٥/٠تر تا يگرم بر ل ٠٥/٠

از مراکز جذب  ياديجاد تعداد زيده به علت اين پديا
 راده ين پديکه مشابه ا استاشباع در سطح جاذب ريغ

ب جذ يبرا )۲۰۱۱ز و کارامن، يدنگر (يد گران پژوهش
ز مشاهده ين درختان کاج برگ توسط BR46 يزا رنگ
ش کم درصد حذف ين (با توجه به افزايبنابرا ؛اند کرده
ان شده) يش غلظت جاذب در محدوده بيبا افزا زا رنگ

 به BR46 يزا رنگجذب  ينه غلظت جاذب برايمقدار به
تر يگرم بر ل ۰۵/۰مقدار  MWCNT-COOHله جاذب يوس

ن بخش يز در ايها ن داده يارد يانتخاب شد. سطح معن
  ).=۰۰۱۴/۰pRو  =۰۴۹۳/۰pq(شد  يبررس

است که  يگريعامل مهم د BR46 يزا رنگ ييغلظت ابتدا
ر يرگذار باشد. تأثيتأث زا رنگند جذب يتواند بر فرا يم
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 ۲۰۰تا  ۵۰ يها ن غلظتيب BR46 يزا رنگه يغلظت اول
له يوسه جذب آن ب يبرا زا رنگن يتر از ايگرم بر ل يليم

ش از يپ که يا نهيط بهيشرا در MWCNT-COOHجاذب 
و  =۹pHقه، يدق ۸۰دست آمده بود (زمان تماس ه ب نيا

ج ي. نتاشد يتر) بررسيگرم بر ل ۰۵/۰غلظت جاذب برابر با 
  ه است.آمد ۵دست آمده در شکل ه ب
  

  
بر مقدار جذب  و درصد حذف  زا رنگه ياثر غلظت اول - ٥شكل 
، =٩pHط: يشرا در( MWCNT-COOHتوسط  BR46 يزا رنگ

  تر)يگرم بر ل ٠٥/٠قه، غلظت جاذب= يدق ٨٠زمان تماس=

 ۱۵۰تا زا رنگه يش غلظت اولي، با افزا۵توجه به شکل  با
باً ثابت بوده است و يحذف تقر يتر، بازدهيگرم بر ل يليم

حذف  ي، کاهش بازدهزا رنگه يش غلظت اوليسپس با افزا
د، اشباع شدن سطح فعال ن رونيل ايکه دل انجام شده،

به  ؛افتهيش يوسته افزايپ qزان ين ميجاذب است. همچن
توسط جاذب  BR46 يزا رنگزان جذب يکه م يا گونه

MWCNT-COOH  ۳۱۶گرم بر گرم تا  يليم ۱۸۱از 
ج مشابه توسط يافته است. نتايش يگرم بر گرم افزا يليم

حذف  يبرا )۲۰۱۰(عزيزي و همکاران،  و همکاران يزيعز
با استفاده از جاذب لجن کاغذ  ۱۹ يو آبيراکت يزا رنگ

). در انتها ۲۰۱۰و همکاران،  يزيگزارش شده است (عز
و  يبررس  SPSSافزار با نرم زيها ن داده يدار يسطح معن

 ).=۰۴۵۵/۰pRو  =۰۰۱۲/۰pq(د شد ييتأ
 يمختلف يها ت جذب جاذبين ظرفيشتريب ٣در جدول 

 به ٤٦ يحذف قرمز باز يبرا گران پژوهشگر يکه توسط د
که در گونه  کار گرفته شده، نشان داده شده است. همان

کار گرفته  به MWCNT-COOHشود،  يجدول مشاهده م
گرم  يليم ٢٦٥ت جذب يظرف يدارا پژوهشن يشده در ا

نسبت به  يت جذب قابل توجهين ظرفيبنابرا ؛بر گرم است
  دارد. زا رنگن يا يکار گرفته شده برا به يها جاذب يتمام

  

  

  ٤٦ يقرمز باز يزا رنگحذف  يبرا مختلف مورد استفاده يها ت جذب جاذبين ظرفيشتريسه بيمقا -۳جدول 
  منبع  mg.g-1( qopt(  جاذب

  )۲۰۱۳( يمراد  ۱۴۰  وارهيد تک يکربن يها نانولوله
  )۲۰۱۳( همکاران و کاه  ۲۵/۷۸  يوحش تونيز هسته از آمده دست هب فعال کربن

  )۲۰۱۱( کارامن و زيدن  ۹۴/۷۱  جکا درخت برگ
  )۲۰۱۱( دگريگيسا و زيدن  ۱/۴۳  ايپالون درخت برگ

  )۲۰۱۰( دگريگيسا و نزيد  ۱۷/۳۹  گچ
  )۲۰۰۹( همکاران و ميکر يبنان  ۵۴  مراکش خام رس

  )۲۰۰۹( عطر و اولگون  ۷۳/۷۴  بور عيصنا عاتيضا
  حاضر پژوهش  ۲۶۵  دار عامل وارهيچند د يکربن يها نانولوله

      
 يها زوترميمربوط به ا يها ثابتو  R2، RMSE ريمقاد

زوترم يا يدست آمده از نمودارهاه ج بيجذب براساس نتا
 و R2ن مقدار يشترينشان داده شده است. ب ٤در جدول 

چ و برابر با (به يزوترم فروندليا يبرا RMSEن مقدار يکمتر
چ يزوترم فروندليجه اياست. درنت ٣٣/٢و ٩٥٣٣/٠ب) يترت
 يزا رنگند جذب يفرا ينه برايزوترم جذب بهيعنوان ابه 

BR46  توسطMWCNT-COOH .زوترم يدر ا انتخاب شد
ند جذب مناسب يباشد، فرا ١٠تا  ١ن يماب nچ اگر يفروندل

باشد، ناهمگن بودن سطح  ١ک به ينزد nاست. اگر مقدار 
تر خواهد بود  باشد، مهم ١٠ک به يتر و اگر نزد تيکم اهم

دست آمده از ه ب nب ي). ضر٢٠١٠دگر، يگيز و ساي(دن
دست ه ب ٦١٩/٢برابر با  پژوهشن يچ در ايزوترم فروندليا
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ن پژوهش ناهمگن بودن يدهد در ا يآمده است که نشان م
ست. با توجه به يند جذب چندان قابل توجه نيسطح در فرا

 MWCNT-COOHت جذب جاذب يچ ظرفيزوترم فروندليا
  .استگرم گرم بر  يليم ٥/٢٦٧برابر 

  
  MWCNT-COOHتوسط  BR46 يزا رنگزوترم جذب يا يها ثابت -٤جدول 

 RMSE     زوترميا يها ثابت  زوترمينوع ا
 ۰۱۳/۰K =  ۹۴۲۹/۰  ۳۶/۳  ريالنگم

  ۶۱۹/۲n= ۹۵۳۳/۰  ۳۳/۲و  = ۴۸/۳۹K  چيفروندل
  ۷۸/۹۰B =  ۹۱۰۴/۰  ۹۶/۲و  = ۱۳/۰K  نيکپتم

  
ک جذب ينتيمربوط به س يها و ثابت R2 ،RMSE ريمقاد

ک در ينتيس يآمده از نمودارها دسته ج بيبراساس نتا
ان معادالت ارائه شده، ينشان داده شده است. از م ٥جدول 

 مقدارن يو کمتر يب همبستگيزان ضرين ميشتريب
RMSE دوم و برابر (به  ک معادله مرتبه شبهينتيس يبرا

ک معادله ينتيجه سينت ت. دراس ٢٣/٢و  ٩٢٦/٠ب) يترت

ند يفرا ينه برايک بهينتيدوم به عنوان مدل س مرتبه شبه
انتخاب  MWCNT-COOHتوسط  BR46 يزا رنگجذب 
 يها کينتيها و س زوترميا يج بررسينتا ۶در جدول شد. 

 يبررس پژوهشگرانر يج سايبا نتا BR46 يزا رنگجذب 
 شده است.

  

 MWCNT-COOHتوسط  BR46 يزا گرنک جذب ينتيس يها ثابت -٥دول ج
 RMSE     کينتيس يها ثابت  کينتينوع س

  ۰۲۴۶/۰K = ۷۵/۰  ۷۶/۳  معادله مرتبه شبه اول
  ۰۰۰۲/۰K =  ۹۲۶/۰  ۲۳/۲  معادله مرتبه شبه دوم

  ۶۷۶/۳۴a= ۷۲۶۵/۰  ۲۸/۳و  =۲۰۳/۴۲b چيالوو
 

 رحاض شپژوهن با يگر محققيک دينتيزوترم و سيج ايسه نتايمقا -٦جدول 
  منبع  کينتيس  زوترميا  جاذب

  )۲۰۱۳( يمراد مرتبه شبه اول ريالنگم  وارهيد تک يکربن يها نانولوله
  )۲۰۱۱ز و کارامن (يدن مرتبه شبه دوم ريالنگم  برگ درخت کاج

  )۲۰۰۹اولگون و عطر ( مرتبه شبه دوم  نيتمک  ع بوريعات صنايضا
  حاضر پژوهش مرتبه شبه دوم  چيدلفرون  دار واره عامليچند د يکربن يها نانولوله

 
  گيري نتيجه

از  ٤٦ يقرمز باز يزا رنگن پژوهش به منظور حذف يدر ا
ل) ي(کربوکس دار واره عامليچند د يجاذب نانولوله کربن

ند، ياستفاده شد. با مطالعه اثر پارامترها در روند فرا
 pHقه، يدق ٨٠ب برابر زمان تماس يمؤثر به ترت يپارامترها

ه يتر و غلظت اوليگرم بر ل ٠٥/٠، غلظت جاذب ٩ هياول
ن يدست آمد. همچنه تر بيگرم بر ل يليم ١٥٠ زا رنگ
گرم  يليم ۲۶۵( دست آمدهه ب qن مقدار يشتريسه بيمقا

گر يکار رفته توسط د به يها گر جاذبيبا د بر گرم)
ن جاذب در يباال و مناسب ا ييانگر کارايب گران پژوهش
ک جذب ينتيزوترم و سيا ي. بررسبوده است زا رنگحذف 
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