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با استفاده از جاذب نانو ساختار کیتوزان  آبی هایمحلول از  B-5رنگ آبی  جذب سینتیك و ایزوترم بررسی

 گرافن اکساید دوپ شده با اکسید روی

 3، فاطمه آزادبخت1، محمد کاشی *2صومه بیک محمدیمع
 تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانکمیته  .2

  سمنان، سمنان، ایران دانشگاه علوم پزشکیدانشکده بهداشت،   .1

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران دانشکده بهداشت،  .3

 

آلی سمی با ساختار پیچیده هستند که شوند که دارای مواد های فاضالب نساجی محسوب میها از مهمترین آالیندهرنگزمینه و هدف: 

ر این مشکالت توان بهایی با ساختار نوین و کارآمد میمشکل عمده آنها غیر قابل تجزیه بیولوژیکی بودن آنها است که با استفاده از جاذب

( شد و به عنوان جاذب GCOی )کیتوزان گرافن اکساید دوپ شده با اکسید رونانو ساختار غلبه کرد. در این مطالعه اقدام به سنتز جاذب 

   های آبی مورد استفاده قرار گرفت و سینتیک ایزوترم جذب آن مورد بررسی قرار گرفت.از محلول  B-5 رنگ آبیدر حذف 

گردید و خصوصیات جاذب  CGOاین مطالعه تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی بوده که در مرحله اول اقدام به سنتز جاذب روش بررسی: 

های مربوط به حذف تعیین شد و سپس آزمایش XRD ،FTIR ،SEM ،EDXهای تخصصی نانو ساختار سنتز شده با استفاده از آزمایش

.  min23 ،30 (، زمان تماس )mg/L 10 ،40 ،50صورت گرفت. در این تحقیق اثر غلظت اولیه رنگ ) Batchدر سیستم  B-5رنگ آبی

43 ،)PH (4، 7  ( و دوز جاذب )3وg/L 2/0  مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه جهت تعیین میزان رنگ باقی مانده از دستگاه 13/0و )

مورد تحلیل قرار گرفتند و با مدل ایزوترم جذب  Excelها با نرم افزار استفاده شد و در انتها داده nm 500اسپکتروفتومتر در طول موج 

 النگمویر مطابقت داده شدند.

دقیقه به تعادل  43سنتز شده بود و فرآیند جذب در زمان  CGOهای تعیین مشخصات، تایید کننده ساختار نتایج حاصل از آزمایشها: یافته

حذف کند. ایزوترم  %35را به میزان  mg/L 10ست رنگ با غلظت توان pH 4دقیقه و  30در زمان  gr/L 13/0رسید. این جاذب با دوز 

 به دست آمد. 33/0آن  2Rالنگمیر، فرآیند جذب را به خوبی توصیف کرد که میزان 

های ناشی از فاضالب نساجی وارد شده به محیط را در مدت های محیطی از جمله رنگتواند با راندمان باال آالیندهمی CGO: گیرینتیجه

 کوتاه کاهش داده یا از بین ببرد. زمان

 ، کیتوزان گرافن اکساید دوپ شده با اکسید روی، نانوساختار، جذب B-5رنگ آبی واژگان کلیدی:
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