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مقاله پژوهشي

چكیده

مقدمه :رنگها باعث مشکالت زیادی و یکی از منابع اصلی آلودگی محیط زیست هستند .بنابراین پسابهای رنگی باید قبل از تخلیه ،تصفیه شوند
تا خطرات زیستمحیطی کاهش یابد .یکی از پرکاربردترین روشهای حذف رنگ از پساب ،فرایند جذب است .نانولولهها ،جاذبهای جدید با
کاربردهای گسترده برای جذب انواع آالیندهها میباشند .هدف از این مطالعه بررسی امکانسنجی استفاده از نانولولههای کربنی تکجداره به
عنوان جاذب در فرآیند جذب رنگ راکتیو قرمز  891از محلولهای آبی میباشد.
روشها :این مطالعه تجربی به صورت ناپیوسته انجام شد و اثر پارامترهای مختلف زمان تماس ،شدت اختالط ،غلظت اولیه رنگ pH ،و دوز
نانولولههای کربنی تکجداره در حذف رنگ راکتیو قرمز 891بررسی شده است.
یافتهها :نتایج نشان داد که زمان مناسب جهت دستیابی به حداکثر جذب رنگ و حالت تعادل 3 ،ساعت میباشد .با افزایش دوز جاذب از  0/8به
 0/9گرم در لیتر راندمان حذف برای محلول رنگ راکتیو قرمز  891با غلظت اولیه  52میلیگرم در لیتر از  %98/1به  %800افزایش مییابد .همچنین
مشخص گردید که حداکثر ظرفیت جذب سطحی رنگ راکتیو قرمز  891بر روی نانولولههای کربنی تکجداره  7/91میلیگرم بر گرم در شرایط
اسیدی ( )pH=4اتفاق افتاده است .با کاهش غلظت اولیه رنگ راکتیو قرمز  891از  20به  52میلیگرم در لیتر در  pH=4و زمان  3ساعت راندمان
حذف از  %99/9به  %800افزایش یافته است..
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که سینتیک واکنش با معادله درجه اول کاذب قابل توصیف بوده و ایزوترم جذب از هر دو مدل فروندلیچ
و النگمویر تبعیت مینماید .به دلیل اندازه کوچک ،سطح مقطع زیاد ،شکل کریستالی و نظم شبکهای منحصر به فرد و در نتیجه واکنشپذیری
بسیار زیاد و عملکرد قابل توجه نانولولههای کربنی تکجداره به عنوان جاذب جهت حذف رنگ راکتیو قرمز  891می تواند مؤثر باشد.
واژههای کلیدی :نانولولههای کربنی تکجداره ،جذب سطحی ،راکتیو قرمز  ،891محلولهای آبی
ارجاع :سعداني محسن ،موسوی سیده پروین ،احرامپوش محمد حسن ،جاسميزاد طاهره ،رحیمي ساره .کاربرد نانولولههای کربني
تکجداره در جذب رنگ راکتیو قرمز  331از محلولهای آبي .مجله تحقیقات نظام سالمت 8393؛  :)5(80؟؟
تاریخ دریافت3135/05/51 :
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کاربرد نانولولههای کربنی در جذب رنگ راکتیو

مقدمه
رنگها از خطرناکترین ترکیبات شیمیایی هستند که در

رنگهابهطورگسترده
هايصنعتییافتمیشوند( .)1


پساب
سازي،کاغذسازي،پالستیکوصنایع

درصنایعنساجی،چرم
دیگربهکارمیروند()2-4وبراساس کاربردشان بهانواع

وات ،راکتیو ،دایرکت ،اسیدي ،دیسپرس و کاتیونی تقسیم
رنگهاي
رنگهاي راکتیو آزو بزرگترین دسته از 
میگردند  .

مصنوعی محلول در آب هستند که از نظر نوع و ساختار
رنگها معموالً به تجزیه
میباشند .این 
دارايبیشترین تنوع 
فرایندهاي تصفیه

بیولوژیكی هوازي مقاوم بوده و با
نمیشوند ( .)5وجود رنگ در منابع
بیولوژیک متداول حذف 
آبی،نفوذنورخورشیدراکاهشدادهودرنتیجهازفتوسنتز
گیاهان آبزي جلوگیري میکند ( .)1 ،3 ،6-7رنگها باعث
آلرژي ،درماتیت ،تحریک پوست ،سرطانزایی و جهشزایی
میشوند ( .)1 ،8-9بنابراین پسابهاي رنگی باید قبل از

تخلیهبهمحیطزیست،تصفیهشدهتاتهدیدزیستمحیطی

آنهاکاهشیابد(.)7

روشهاي متعددي از قبیل تصفیه بیولوژیک ،انعقاد و

لختهسازي،تصفیهباازن،اکسیداسیونشیمیایی،فیلتراسیون

غشایی،تبادلیون،تجزیهفتوکاتالیتیكیوجذببرايحذف
هايرنگیتوسعهیافتهاند(.)6،11-11


اینترکیباتازپساب
غیرقابل تجزیه بیولوژیكی هستند و
رنگها مقاوم و  

سیستمهايمتداولتصفیهبیولوژیكی فاضالبدارايراندمان

جذبازمهمترین

نمیباشند (.)12
آنها  
قابلقبولی در حذف 
و مناسبترین فرایند کاهش غلظت رنگها از محلولهاي
فرایندجذب،رنگهاراازفازآبیبهفاز

آبیاست(.)13-14
جاذبمیتوانددوبارهتولید

جامدمنتقلمیکندودرنتیجه 

شدهیادرمحلیخشکبدونتماسمستقیمبامحیطزیست
قرار گیرد ( .)1مزایاي جذب در مقایسه با دیگر فرایندهاي
جداسازي،سادگیدربهرهبرداريوارزانبودناست(.)15
جاذبهاي معمولی مثل کربن
تاکنون در مطالعات مختلف  
فعال ،زئولیت ،رس ،محصوالت جانبی صنعتی ،زایدات
کشاورزي،بیومسوموادپلیمريموردمطالعهقرارگرفتهاند.
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این جاذبها ظرفیت جذب پایینی دارند و جداسازي آنها
نانولولههايکربنیجاذبیجدیدبراي

پردردسراست(.)6،11
حذف آالیندهها از محلولهاي آبی هستند .با توجه به
نولولههايکربنی،راندمانخوبیدرحذف
مطالعاتگذشته،نا 
هايآلیومعدنیازخودنشاندادهاند( .)3،6،16بینا


آالینده
وهمكاراندرسال2112جذببنزنوتولوئنرابااستفادهاز
نانولولههاي کربنی انجام دادند ،نتایج نشان داد که

نانولولههاي کربنی میتواند به عنوان جاذب مناسبی براي

حذف بنزن و تولوئن از محلولهاي آبی استفاده گردد .در
مطالعه آنها نانولولههاي کربنی تکجداره به ترتیب داراي
راندمان حذف  99/74و  99/8درصد براي بنزن و تولوئن
میباشد ( .)17پورزمانی و همكارانش در سال  2112کاربرد

نانولولههايکربنیرابهعنوانجاذبجهتحذفگزیلناز

محلولهاي آبی گزارش کردهاند ( .)18مدرکیان و همكاران

براي حذف رنگهاي کاتیونی از محلولهاي آبی از
نانولولههاي کربنی چندجداره مگنتیکشده استفاده کردند،

نتایج مطالعه آنها نشان داد که استفاده از این روش براي
حذفرنگهايکاتیونیمؤثربودهوراندماننسبتاًباالییدارد
ومیتواندبهعنوانیکروشمؤثرموردتوجهقرارگیرد(.)7

نانولولههاي کربنی سطح مخصوص زیاد ،اندازه کوچک و

آنها همچنین ساختار
ساختار الیهاي و توخالی دارند (  .)6
مخصوص ،خصوصیات مكانیكی و الكتریكی منحصر به
فرديدارند(.)19-21خصوصیاتساختاريمثلقطرمنفذو
تخلخلنانولولههايکربنیمیتواندمیزانجذبراتعیینکند.

نانولولههاي کربنی به علت مزایایی که نسبت بهمواد دیگر

مثلکربنفعالدارند،جاذبهاينویدبخشیهستند.ظرفیت

جذبباال،زمانتعادلپایینوتولیدمجددمؤثرتر،برخیاز
هايکربنیتکجداره


نانولوله
شمارمیرود(.)21

اینمزایابه
داراي سطح مخصوص بسیار باالتر و در نتیجه راندمان
باالترينسبتبهنانولولههايکربنیچندجدارههستند(-22

نانولولههايکربنیتکجداره

.)21لذادراینتحقیق،کارایی 
( )SWCNTsدر جذب رنگ راکتیو قرمز  198از
محلولهايآبیموردبررسیقرارگرفتهاست
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روشها
رنگراکتیوقرمز 198مورداستفادهدراینمطالعهمحصول
ویژگیهاياینرنگدرجدول 1ارایه

شرکتداياستاربود.
میباشد
شدهاست(.)23-24این مطالعه یک مطالعه تجربی 
که به صورت ناپیوسته و در آزمایشگاه پایلوت دانشكده
بهداشت دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
نانولولههاي کربنی

شهید صدوقی یزد انجام گردیده است .
تکجداره محصول پژوهشگاه صنعت نفت ایران بود .جهت

هايعاملدرسطحنانولولهها


بررسیموقعیتقرارگیريگروه
ازتصویرمیكروسكوپالكترونیكی( SEMیا Scanning

 ) Electron Microscopyاستفاده میشود .اندازه و
ساختار نانولولههاي کربنی تکجداره توسط میكروسكوپ
الكترونی عبوردهنده ( TEMیا  Transmission
 )Electron Microscopyو سطح مخصوص نانولولهها
توسط ایزوترم بت ( BETیا  & Brunauer, Emmett
 )Tellerمورد ارزیابی قرار میگیرد که در این راستا از
دادههاي ارایه شده توسط پژوهشگاه صنعت نفت بهرهگیري

شدهاست.شكل 1تصویر SEMوشكل 2تصویرTEM
جدارهمصرفیرانشانمیدهد.

نانولولههايکربنیتک



جدول .3مشخصات رنگ راکتیو قرمز 331
ساختار شیمیایي

نوع رنگ

مونو آزو

فرمول شیمیایي

C27H18ClN7Na4O15S5

وزن مولكولي()g/mol

997/2



شكل  SEM .3نانولولههای کربني تکجداره
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سكینتبكمینست
های کربنی در جذب رنگ راکتیو
کاربرد نانولوله

شكل  TEM .5نانولولههای کربني تکجداره


هايکربنیتکجداره 1–2نانومتر،قطر

قطرخارجینانولوله
داخلی آن  1/8–1/1نانومتر ،طول  11میكرومتر و سطح
مخصوص711مترمربعبرگرمباخلوص%95بودهاست.
میلیگرم در لیتر رنگ
جهت انجام مطالعه ابتدا محلول  111
راکتیو قرمز  198تهیه شد .سپس این محلول استوک براي
نمونههاي با غلظت مشخص رنگ مورد استفاده قرار

ساخت
گرفت .با توجه به تستهاي اولیه انجام شده مبنی بر تعیین
همچنینباتوجهبه
پارامترهايمختلفمؤثردرحذفرنگو  
مطالعاتمشابه،پارامترهاي مختلفی از قبیلغلظت اولیه رنگ
راکتیوقرمز،pH،198دوزجاذب،شدتاختالط وزمان تماس
مورد بررسی قرار گرفت.باثابتنگاهداشتنچندمتغیر،راندمان
حذف رنگ به وسیله نانولوله کربنی تکجداره بر اساس یک
هابه دستآید.
،بررسیشدهتامقداربهینهمتغیر 

پارامترمتغیر
از بطريهاي شیشهاي دربسته 151میلیلیتري براي انجام
آزمایشها و از  NaoHو  1/1 N ،HClجهت تنظیم pH

نمونهها استفاده شد .بطريهاي 151میلیلیتري که حاوي

دوزهاي مختلف  1/6 ،1/3 ،1/1و  1/9گرم جاذب و 111
میلیلیتر از محلول رنگ با غلظتهاي مختلف  25و 51
میلیگرمدرلیتربودنددر 7بازهزمانیمختلفاز 15تا181

دقیقهبررويشیكرقراردادهشدندودرشدتهاي141،111

و181دوردردقیقهاختالطصورتگرفت.درپایانهریکاز
مراحل تحقیق براي جداسازي نانولولهها از محلول ،از فیلتر
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استاتسلولز 1/2میكرونمحصولشرکتسارتریوسآلمان
استفاده شد .سنجش غلظت رنگ در نمونههاي استاندارد و
مجهول با استفاده از اسپكتروفتومتر UV/VisibleمدلSP-
 3000 Puls-Japanو رسم منحنی کالیبراسیون در طول
انجامآزمایشهادراین

موج  518نانومتر انجام شد( .)25-26
مطالعه با دو بار تكرار بود و نتایج ارایه شده بیانگر میانگین
دادههاي به دست آمده است .میزان جذب رنگ راکتیو قرمز

 198ازمعادلهزیرمحاسبهگردید.
()1




C0وCeبهترتیبغلظتاولیهوپایانیرنگراکتیوقرمز198
()mg/Lو Mدوزنانولولهکربنیتکجدارهمصرفی()gوV
حجم محلول مورد نظر ( )Lاست .جهت تعیین مدلهاي
ایزوترمی ،دوزهاي مختلف جاذب به محلولهاي رنگی با
میلیگرمبرلیتراضافهشد.دراینلحظهمقدارpH
غلظت 25

محلولهاي مورد نظر به مدت  24ساعت بر

نمونهها  4بود .

رويشیكرباشدت 181دوردردقیقهقراردادهشدندسپس
غلظتهاي باقیمانده رنگ به روش اسپكتروفتومتري ارزیابی
ایزوترمهاي جذب معادالتی بر تشریح حالت تعادل

گردید .
بخشجذبشوندهبینفازجامدوسیالاست.دراینتحقیق

دادههاي تجربی تعادل جذب با مدلهاي ایزوترم جذب
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فروندلیچوالنگمویرموردبررسیقرارگرفت.رابطهغیرخطی
معادلهالنگمویربهصورتزیراست:
()2




گیريازرابطهباال،شكلغیرخطیمعادلهالنگمویر


باانتگرال
بهصورتزیردرمیآید:

()3








مقدارجزءجذبشدهدرواحدجرمجسمجاذب

دراینرابطه qe
برحسبمیلیگرمبرگرم Ce،غلظتتعادلیمادهجذبشدنی

درمحلولبعدازجذبسطحیبرحسبمیلیگرمبرلیترqm،

نشاندهندهظرفیتجذبو bثابتالنگمویراستکهازرسم

بهدستمیآید.معادلهغیرخطی

نمودار Ce/qeدرمقابل Ce
ایزوترمجذبفروندلیچبهصورتمعادله4است:
()4



باانتگرالگیريازرابطهباالشكل خطیمعادله 4بهصورت

زیرخواهدبود:
()5




=




دراینرابطه Ceغلظتتعادلمادهجذبشدنیدرمحلولبعد
ازجذبسطحیبرحسبمیلیگرمبرلیتر qe،ظرفیتجذب

درزمانتعادلبرحسبمیلیگرمبرگرمو  kfو nثابتهاي

دادهها از میانگین دادهها و
فروندلیچاست(.)27جهتآنالیز 
آزمونهمبستگی استفاده گردید.


یافتهها
نتایجاینمطالعهنشاندادکهراندمانحذفرنگراکتیوقرمز
ازمحلولهايآبیبهمتغیرهايدوزجاذب،زمانتماس،

 198
غلظتاولیهرنگpH،وشدتاختالطبستگیدارد.
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دوزنانولولههايکربنیتکجدارهمتغیرمهمیاستزیرامقدار

حذفرنگراتعیینمیکند.نمودار 1تغییراتراندمان حذف

رنگ توسط دوزهاي مختلف جاذب را نشان میدهد .نمودار
تغییراتغلظترنگدرمقابلزماندردوزهايمختلفجاذب
درنمودار 2نشاندادهشدهاست.ایننموداربیانگرایناست
که مقدار قابل توجهی از رنگ توسط دوز  1/6گرم بر لیتر
جدارهحذفگردیدهاستوازآنجایی

نانولولههايکربنیتک
گرمدرلیتر،اقتصاديترو

کهدوز 1/6درمقایسهبادوز 1/9
صرفهتراستدرنتیجهدوز 1/6گرمدرلیتربهعنواندوز
به 

بهینهمورداستفادهواقعشد.
تأثير غلظت اوليه رنگ
نتایجاینمرحلهنشاندادکهراندمانحذف رنگباافزایش
غلظتاولیهرنگ،کاهشمییابدو qeباافزایشغلظتاولیه

رنگ،افزایشمییابد(نمودارهاي3و.)4



تأثير زمان تماس بر فرایند جذب سطحي
تأثیر زمان تماس بر حذف رنگ راکتیو قرمز  198در
میلیگرمبرلیترازرنگبهعنوانآالینده
غلظتهاي 25و 51
و1/6گرمبرلیترازنانولولههايکربنیتکجدارهpH،اسیدي
درجهسانتیگراددرمدتزمانهايمختلفدر

 4ودماي 21
نمودارهاي5،4،3و6نشاندادهشدهاست.


بررسي اثر  pHدر ميزان جذب
نشاندهنده اثر  pHدر میزان حذف رنگ است.
نمودار   5
همانطورکهدرنمودارنشاندادهشدهاست 4 pHدرتمامی
دوزهاي نانولولههاي کربنی تکجداره در حذف رنگ راکتیو
قرمز 198نسبتبه 7 pHو 11مؤثرترعملکردهاست.با
افزایش pHاز 4به 11راندمانحذفبین%99/3تا%22/5
کاهشنشانمیدهد.بررسیاثرشدتاختالط نتايج نشان داد

كه با افزايش شدت اختالط از  011به  081دور در دقيقه،
راندمان جذب از  %10/2به  %11/3افزايش مييابد (نمودار .)6
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نمودار  .3تغییرات راندمان حذف رنگ نسبت به دوزهای مختلف نانولوله کربني تکجداره  0/3 ، 0/2 ،0/1 ،0/3گرم در لیتر( pH=4و
غلظتهای اولیه رنگ  52و  20میليگرم بر لیتر و زمان تماس  310دقیقه)

نمودار  .5تغییرات غلظت رنگ نسبت به زمان در غلظت  52میليگرم بر لیتر رنگ ( pH=4و دوزهای  0/3 ، 0/2 ، 0/1 ، 0/3گرم در لیتر
نانولوله کربني تکجداره)

نمودار  .1تغییرات غلظت رنگ نسبت به زمان با دوز  0/2گرم در لیتر نانولوله کربني تکجداره ( pH=4و غلظتهای اولیه رنگ  52و 20
میليگرم بر لیتر)
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نمودار  .4ظرفیت جذب رنگ نسبت به زمان با دوز  0/2گرم در لیتر نانولوله کربني تکجداره ( pH=4و غلظتهای اولیه رنگ  52و 20
میليگرم بر لیتر)

نمودار  .2راندمان حذف رنگ نسبت به زمان با دوز  0/2گرم در لیتر نانولوله کربني تکجداره ( pH=30،0،4و غلظت اولیه رنگ 52
میليگرم بر لیتر)

نمودار  .2تغییرات غلظت رنگ نسبت به شدت اختالط با دوز  0/2گرم در لیتر نانولوله کربني تکجداره( ، pH= 4غلظت اولیه رنگ 52
میليگرم بر لیتر و زمان  310دقیقه)
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بحث
نتایجاینمطالعهنشاندادکهباافزایشدوزجاذب،راندمان
همچنینراندمانحذفرنگبا
کاهشمییابد .

افزایشو qe
افزایش غلظت اولیه رنگ ،کاهش و  qeبا افزایش غلظت
اولیهرنگ،افزایشمییابد.باافزایشزمانتماساز 15به

انافزایشمییابدولیچونحداکثرجذب

 181دقیقه،راندم
در 31دقیقهاولبودهبنابراینزمان 31دقیقهبهعنوانزمان
بهینهجذبدرنظرگرفتهشد.واکنشجذبدر181دقیقهبه
تعادلمیرسدوپسازاینزمان،میزانجذببسیارکمبود.

نتایج همچنین مشخص کرد کهبا کاهش pHاز  11به 4
انافزایشمییابدو 4 pHبهعنوان pHبهینهدرنظر

راندم
گرفتهشد،چونبیشترینراندمانحذفدر pHاسیدي()4
چنینباافزایششدتاختالطراندمانافزایشمییابد

بود .
هم
و بیشترین میزان حذف در  181دور در دقیقه بوده است.
سینتیک واکنش با معادله درجه اول کاذب توصیف شد و
ایزوترم جذب از هر دو مدل فروندلیچ و النگمویر تبعیت
اینمطالعهنشانمیدهدکهبهدلیلاندازه کوچک،

میکند.

شبكهاي منحصر به

سطح مقطع زیاد ،شكل کریستالی و نظم
واکنشپذیري بسیار زیادوعملكردقابلتوجه

فرد و در نتیجه
نانولولههاي کربنی تکجداره به عنوان جاذب در حذف

هايآب،اینجاذبمیتواندجهت


هايآلیازمحلول

آالینده
حذفرنگراکتیوقرمز 198مؤثرباشد .راندمانحذفرنگ
باافزایشغلظتاولیهرنگکاهشمییابدو qeباافزایش

غلظت اولیه رنگ ،افزایش مییابد (نمودارهاي 4و.)5
احرامپوش و همكاران در سال  2112در زمینه جذب اسید
هیومیک از محلولهاي آبی توسط نانولولههاي کربنی
چندجداره مطالعهاي انجام دادند و به نتایج مشابهی دست

یافتند .در مطالعه آنها نیز با افزایش دوز جاذب ،ظرفیت
جذبکاهشیافتهاستوباافزایشغلظتاولیهرنگqe،
افزایشیافتهاست(.)29
 Luو Suدرسال 2117جذبموادآلیطبیعی()NOMرا
بر روي نانولولههاي کربنی مورد بررسی قرار دادند .در این
مطالعهمقدارموادآلیطبیعیجذبشدهبرروينانولولههاي
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کربنیباافزایشغلظتاولیه NOMوقدرتیونیمحلول
افزایشیافتاماباافزایش pHمحلول،کاهشیافت(.)22
همانطورکهنتایجنشاندادندباافزایشمقدار pHکارایی

فرایند کاهش قابل مالحظهاي مییابد .علت کاهش کارایی
با افزایش  pHرا میتوان یونیزاسیون جاذب و جذبشونده
دانست که باعث ایجاد نیروي دافعه و کاهش کارایی جذب
اینگونه به نظر میرسد که گروههاي عاملی
شده است  .
هانقشمهمیایفامیکنندبه


ويسطوحنانولوله
اکسیژنیبرر
طوري که در  pHبیشتر از  4باعث افزایش پیوند میان
گروههاي OH -رويسطوحنانولولهشدهوبهآنبارمنفی

میدهندواینپدیدهباعثکاهشکاراییحذفرنگدرpH

میگردد.نتایجمطالعهحاضر،باتحقیق  Luو
باالتراز  4
Suدر سال 2117کهجذبموادآلیطبیعی()NOMتوسط
نانولولههاي کربنی را مورد بررسی قرار دادند مطابقت دارد

(.)22
به منظور تعیین سرعت و درجه واکنش حذف رنگ،
نمودارهايسینتیکدرجهاولکاذبودرجهدومکاذبرسم

گردید .نتایج نشان داد که سینتیک حذف رنگ راکتیو قرمز
 198بافرایندجذبتوسطنانولولههاي کربنیتکجداره،یک
واکنشدرجهاولکاذباستکهشیبخطمربوط(نمودار)8
نشاندهنده ثابت سرعت واکنش حذف رنگ میباشد.

 Mishraو همكاران در سال  2111توسط نانولولههاي
لعهآنها

کربنیچندجداره،رنگآزوراحذفکردندنتایجمطا

هاازواکنشدرجهاولکاذبتبعیتمیکند.


نشاندادکهداده
نتایجمطالعهآنهابانتایجمطالعهحاضرمطابقتدارد( )11با

توجهبهنتایجحاصلازمعادالتایزوترمیکهدرنمودارهاي
9و11نشاندادهشدهاست،ایزوترمجذبرنگراکتیوقرمز
 198روي نانولولههاي کربنی تکجداره از ایزوترم فروندلیچ
()R2= 1/989وهمچنینازایزوترمالنگمویر()R2=1/951
تبعیت میکند .نتایج مطالعه حاضر با نتایج تحقیق  Aiو
همكاران در سال  2111مطابقت دارد آنها در زمینه حذف
متیلن بلو از محلول آبی توسط نانولوله کربنی چندجداره
طالعهکردندنتایجتحقیقآنهانشاندادکه

مگنتیکشدهم
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واکنش جذب از مدل ایزوترمی النگمویر ( )R2= 1/987و
همچنین از مدل ایزوترم فروندلیچ ( )R2= 1/868تبعیت

میکندکهبانتایجمطالعهحاضرمطابقتدارد(.)11

اصوالًدرفرایندهايبرپایهجذب،زمانبهینهبرايحذفآالینده
یابیبهمقادیراستانداردازاهمیتویژهايبرخورداراست.

ودست
زمانبهینهبهزمانیاطالقمیشودکهآالیندهدرحدمطلوبی

حذفگرددوچنانچهزمانواکنشازاینحدفراتررودفراینداز
لحاظکاربرديمقرونبهصرفهنبودهوهمچنینکاراییحذف

آالیندهبسیارکمخواهدبود.درمطالعهحاضرراندمانحذفرنگ
میلیگرم در لیتر در
مورد مطالعه در غلظتهاي  25و   51
زمانهايتماس 15تا 181دقیقهموردبررسیقرارگرفت.در
میلیگرمدر
زمانتماس 31دقیقه،برايغلظتهاي 25و  51
لیتر،راندمانحذفرنگبهترتیب%85/9و%73/6بهدست


آمد.درحالیکهدرفاصلهزمانیبین 31تا 181دقیقه،کارایی
میلیگرمدرلیتربرابر%85/9و%99/3و
حذفبرايغلظت 25
میلیگرمدرلیتربرابر%73/6و%95/8بود.در
برايغلظت  51
نتیجهمیتوانگفتکهزمانبهینهبرايمواردکاربرديدرحد

اطالقمیگرددکه

 31دقیقهبودهاست.زمانتعادلبهزمانی
حذفآالیندهباگذشتزمان،کمتراز 5الی 11درصدمقادیر
حذفدرزمانهاياولیهباشددرمطالعهحاضر،زمانتعادلبراي
واکنشجذب181،دقیقهبودچونبعدازاینزمان،میزانجذب
بسیارکمبودهاست(.)31نتایجمطالعهحاضربانتایجبهدست
آمده توسط  Yaoو همكاران در سال  2111که جذب متیل
اورنژراتوسطنانولولههايکربنیچندجدارهانجامدادندمطابقت

دارد.درمطالعه Yaoوهمكارانزمانبهینهحذف 61دقیقهو
زمان تعادل واکنش جذب  181دقیقه بود (.)31

نمودار  .0رابطه بین میزان جذب با مقدار دوز جاذب







نمودار  .1سینتیک درجه اول کاذب ،با دوز جاذب  0/2گرم در لیتر نانولوله کربني تکجداره( pH=4و غلظت اولیه رنگ  52میليگرم
در لیتر)
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نمودار  .3ایزوترم فروندلیچ نانولوله کربني تکجداره با دوز جاذب  0/3 ،0/2 ،0/1 ،0/3گرم در لیتر (زمان  54ساعت و در  pH=4و
غلظت اولیه رنگ  52میليگرم در لیتر)





نمودار  .30ایزوترم النگمویر نانولوله کربني تکجداره با دوز جاذب  0/3 ،0/2 ،0/1 ،0/3گرم در لیتر (زمان  54ساعت و در  pH=4و
غلظت اولیه رنگ  52میليگرم در لیتر)

نتيجهگيری
نتایجاینمطالعهنشاندادکهباافزایشدوزجاذب،راندمان
کاهشمییابد.همچنینراندمانحذفرنگبا

افزایشو qe
افزایشغلظتاولیهرنگ،کاهشو qeباافزایشغلظتاولیه
رنگ ،افزایش مییابد .با افزایش زمان تماس از  15به 181
دقیقه،راندمانافزایشمییابدولیچونحداکثرجذبدر31

دقیقهاولبودهبنابراینزمان 31دقیقهبه عنوانزمانبهینه
جذبدرنظرگرفتهشد.واکنشجذبدر 181دقیقهبهتعادل
میرسدوپسازاینزمان،میزانجذببسیارکمبود.نتایج

همچنینمشخصکردکهباکاهش pHاز 11به 4راندمان
افزایش مییابد و  4 pHبه عنوان  pHبهینه در نظر گرفته
شد ،چون بیشترین راندمان حذف در  pHاسیدي ( )4بود.
همچنین با افزایش شدت اختالط راندمان افزایش مییابد و

524

بیشترینمیزانحذفدر181دوردردقیقهبودهاست.سینتیک
واکنشبامعادلهدرجهاولکاذبتوصیفشدوایزوترمجذب
ازهردومدلفروندلیچوالنگمویرتبعیتمیکند.اینمطالعه
نشان میدهد که به دلیل اندازه کوچک ،سطح مقطع زیاد،
شبكهاي منحصر به فرد و در نتیجه

شكل کریستالی و نظم
واکنشپذیري بسیار زیاد و عملكرد قابل توجه نانولولههاي

جدارهبهعنوانجاذبدرحذفآالیندههايآلیاز

کربنیتک
محلولهايآب،اینجاذبمیتواندجهت حذفرنگراکتیو

قرمز198مؤثرباشد.


تشکر و قدرداني
نويسندگان الزم ميدانند از كساني كه ما را در انجام اين
پژوهش ياری نمودهاند تشکر و قدرداني نمايند
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Application of Single-Walled Carbon Nanotubes in Reactive Red 198 dye
adsorption from aqueous solutions
Mohsen Sadani 1, Seyede Parvin Moussavi 2, Mohammad Hasan Ehrampoush 3,
Tahere Jasemi Zad 4, Sare Rahimi 5

Original Article
Abstract
Background: Colors make many problems and these are major sources of environmental pollution.
Therefore, this wastewater should be treated before discharge to environment to reduce the environmental
threats. Adsorption is one of the usual processes for color removal from wastewater. Nanotubes are new
adsorbents with extend application for adsorption of different compounds. Aim of this study was survey
on feasibility of single-walled carbon Nanotubes as adsorbent to reactive red 198 dye adsorption from
aqueous solutions.
Methods: This study was done in a batch reactor. The effects of various parameters such as contact time
mixing intensity, initial dye concentration, pH and single-walled carbon Nanotubes dose on removal of
Reactive Red 198 color was investigated.
Findings: The results showed the optimal time for achieve to maximum adsorption and equilibrium is 3
hours. More increasing in adsorbent dose from 0.1 to 0.9 g, more increasing in dye removal efficiency
from 91.8% to 100%. It was found that the maximum adsorption capacity of reactive red 198 on singlewalled carbon nanotubes was 7.98 mg/gr and it was occurred in acidic condition (pH = 4). Decreasing in
initial dye concentration from 50 to 25 mg/l in pH 4 and during 3 hours can cause increasing in removal
efficiency from 9/96% to 100%.
Conclusion: The results showed reaction kinetic was described by Pseudo-first order equation and
adsorption isotherm was followed both Freundlich and Langmuir isotherm models. Due to the small size,
high surface area, crystalline shape and unique regularity of the network, the reactivity of single-walled
carbon Nanotubes is very high. Single-walled carbon nanotubes have impressive performance as
adsorbents to removal of reactive red dye 198.
Keywords: Single-Walled Carbon Nanotubes, Adsorption, Reactive Red 198, Aqueous Solutions
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