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  مقدمه

های سنتتیک به عنوان یکی از مشکالت اساسی از  رنگ
به خاطر اینکه . گردد نظر زیست محیطی محسوب می

ها ممکن است در اثر تجزیه به محصوالت  این نوع رنگ
های نساجی و دیگر مواد رنگی  رنگ. سمی تبدیل گردند

کیل صنعتی یکی از بزرگترین ترکیبات آلی را تش
محیطی را به دنبال  دهند که افزایش خطرات زیست می

ها در  از کل تولیدات جهانی رنگ % 1-20حدود. دارد
رود و در  کاری از دست می یندهای رنگآطول فر
این مواد رنگی از . شود های نساجی رها می جریان

ساختار شیمیایی متفاوتی همچون اسیدی، قلیایی، 
زو، پایه آنتراکیون و آ اکتیو، دیسپرس، آزو، دی ری
های  اغلب رنگ .]2و1[ اند های فلزی تشکیل شده رنگ

های سنتیتیک  مورد استفاده در این صنایع از نوع رنگ

  چکیده
دهند که افزایش  های نساجی و دیگر مواد رنگی صنعتی یکی از بزرگترین ترکیبات آلی را تشکیل می رنگ :فزمینه و هد

ها قبل از تخلیه به محیط با استفاده از  گونه پساب بنابراین الزم است که این. دنبال دارد خطرات زیست محیطی را به
  های جذب رنگ بررسی کارایی حذف و تعیین ایزوترم هدف از این مطالعه. ثر مورد تصفیه قرار گیرندؤهای م روش

Acid Red18باشد  با استفاده از کربن فعال تهیه شده از چوب درخت گردو می، از محیط آبی. 

پارامترهای . کاربردی است که در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت - یک مطالعه بنیادیحاضر، مطالعه :روش کار
 pHهای جذب و  ، اثر جرم ماده جاذب بر حذف رنگ جهت استخراج ایزوترملول رنگمختلفی از جمله غلظت اولیه مح

 .  استفاده گردید نانومتر518در طول موج فتومتر رو رنگ از دستگاه اسپکتغلظت باقیماندهگیری  برای اندازه. بررسی شد
با استفاده از مدل . کند یروی میپ )<962/0R2 (فروندلیچ ایزوترماز Acid Red18 نتایج نشان داد که رنگ  :یافته ها 

  .گرم بر گرم محاسبه شد  میلی8/32زا  النگمویر، حداکثر ظرفیت جذب این رنگ
دو به عنوان شده از چوب گر توان از کربن فعال ساخته بطورکلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که می :گیری نتیجه

  .دهای آزو استفاده کر جهت حذف رنگیک نوع جاذب موثر 
 Acid Red18  ، فروندولیچ و النگمویر، کربن فعال،حذف رنگ، ایزوترم :های کلیدی واژه
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های  های سنتیتیک به انواع رنگ  رنگمعموالً. باشند می
های  های مستقیم، رنگ های راکتیو، رنگ اسیدی، رنگ

 مواد .]3[شوند بندی می بازی و سایر گروهها تقسیم
شود که  اده میفزای مختلفی در صنایع است رنگ

. باشد های گروه آزو می ترین آنها رنگ معمول
های  های آزو یکی از بزرگترین گروه رنگ رنگ

سنتیتیک را به خود اختصاص داده که دارای یک یا تعداد 
های آزو  رنگ. ]4[باشند   می-N-N- بیشتری باند آزو

قابل ) --N-N(پیوند آزو  با وجود یک یا چند معموالً
در صنایع نساجی، چرم و بیشتر باشند که  شناسایی می

  . ]5[ گیرد مواد غذایی مورد استفاده قرار می
زا دارای یک یا چند حلقه بنزنی   مواد رنگعمدتاً
بودن،  بودن و دیرتجزیه باشند که به دلیل سمی می

توانند   می،چنانچه بدون تصفیه وارد محیط شوند
. ناپذیری به محیط زیست وارد کنند جبرانصدمات 

های بیولوژیک  های مختلفی از جمله روش تاکنون روش
یندهای آو فر ]8[ یندهای غشاییآفر، ]7و6[

ها برای تصفیه   و سایر روش]6[ اکسیداسیون پیشرفته
فرآیند . ها مورد استفاده قرار گرفته است اینگونه پساب

 مورد هایدترین فرآین جذب سطحی یکی از معمول
 معموالً. باشد استفاده در تصفیه آب و فاضالب می

روی کربن فعال انجام رفرآیند جذب سطحی ب
 فناوری جذب با کربن فعال به عنوان یکی از .گیرد می

کربن .های کنترلی موجود پذیرفته شده است فناوری
گیرد  فعال که به صورت وسیع مورد استفاده قرار می

کربن فعال .باشد  باال میدارای ظرفیت و سطح جذب
کاربرد آن نیاز برای قیمت بوده و   گرانتجاری معموالً

امروزه محققان مختلفی . باشد به نیروی متخصص می
، ]4[ کاه جو و گندمهای طبیعی از جمله  از جاذب

 برای ی طبعییها  و سایر جاذب]5,6[ اره چوب خاک
 ها خصوص رنگ  بههای آلی و غیر آلی حذف آالینده

هدف از این تحقیق ارزیابی کربن . کنند ستفاده میا
شده از چوب درخت گردو به عنوان جاذب  فعال تهیه

 با بررسی Acid Red18یند جذب سطحی رنگ آدر فر

، زمان تماس، pHبری از قبیل  عوامل موثر در رنگ
 که ،باشد زا می غلظت اولیه رنگ و ایزوترم جذب رنگ

به علت دارا بودن باتوجه به ساختار کربن فعال و 
تواند به عنوان یک  تخلخل مناسب و دانسیته مناسب می

جاذب خوب در حذف عوامل مزاحم در آب و فاضالب 
در این پژوهش ماده . از جمله رنگ شناخته شود

زای   مواد رنگبه عنوان شاخصAcid Red18  زای رنگ
گروه آزو انتخاب گردیده است که ساختار شیمیایی آن 

  .ان داده شده است نش1در شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 Acid Red18  ساختار شیمیایی رنگ آزو .1شکل

  
  ها  مواد و روش-2

کاربردی است -مطالعه مورد نظر یک مطالعه بنیادی
ناپیوسته در مقیاس آزمایشگاهی انجام به صورت که 

متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل . گرفت
مقدار دوز اولیه ، زمان تماس و pHغلظت اولیه رنگ، 

های ایزوترمی النگمویر و  که از مدل باشد جاذب می
  توسط کربن Acid Red18فروندلیچ در جذب رنگ 

تمام  .شده از چوب گردو صورت گرفت فعال ساخته
مواد شیمیایی مورد استفاده از شرکت مرک آلمان 

سازی مورد استفاده   گردید و بدون عملیات خالصتهیه
ن پژوهش برای تهیه ماده جاذب از در ای. قرار گرفت

در مرحله نخست . چوب درخت گردو استفاده گردید
سانتیمتری در آورده شد و /. 5ها به قطعات  چوب
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آغشته به اسید فسفریک گردید که اسید فسفریک 
های  سپس چوب. کند کننده را ایفا می نقش ماده فعال

های بدون  آغشته به اسید فسفریک در داخل کوزه
گری  قرار گرفت و دهانه کوزه با گل کوزهلعاب 

پوشانده و تنها یک منفذ کوچک برای خروج بخارات 
 2ها در داخل کوره به مدت  سپس کوزه. گذاشته شد

.  درجه سیلیسیوس قرار داده شد900ساعت در دمای
های  ها از داخل کوره، کربن کردن کوزه پس از خارج

 آب مقطر شده از داخل کوزه درآورده شد و با فعال
شستشو گردید و در داخل فور قرار گرفت تا خشک 

وسیله هاون خرد گردید  در نهایت کربن فعال به. گردد
 جدا و آماده برای 30-20و به وسیله الک با مش بین 

رنگ مورد استفاده از شرکت الوان . استفاده شدند
های  کلیه غلظت. تهیه شد% 99ثابت با درصد خلوص 

گیری  اندازه) maxƛ(ثر طول موج رنگ مطابق با حداک
 UV/VIS شد که با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری

)Shimadzo-1700, Japan ( برای رنگAcid Red18 ،
 pH )Sartoriusبرای تنظیم .  نانومتر به دست آمد518

PP-50 ( از محلولNaOH  یاHCl  یک نرمال استفاده
 حذف  به منظور بررسی اثر جرم ماده جاذب بر.شد

های جذب، بعد از  رنگ جهت استخراج ایزوترم
آوردن زمان تعادل از طریق انجام آزمایش  دست هب

های تعادلی عملیات   امکان انجام آزمایش،سنیتیکی اولیه
های حاصله از  داده. جذب فراهم خواهد شد

های   تحت عنوان ایزوترمهای تعادلی معموالً آزمایش
ای به  های پایه ها، داده این داده. شوند جذب شناخته می

های جذب سطحی به حساب  منظور طراحی سیستم
های کالسیک جذب  برای این منظور از مدل. آیند می

های النگمویر وفرندلیخ استفاده شد  سطحی یعنی مدل
شونده  که بیانگر ارتباطات تعادلی غلظت ماده حذف

به منظور محاسبه . باشند بین ماده جاذب و محلول می
های ایزوترمی النگمویر و   پارامترهای مدلمقدار

آمده در این مطالعه  فروندلیچ با توجه به نتایج بدست
  .مطابق زیر عمل گردید

آمده از آزمایشات ناپیوسته  با توجه به نتایج بدست
های جذب و ظرفیت  یند جذب، ایزوترمآسنتیک فر

جهت تعیین ظرفیت جذب از رابطه . جذب تعین گردید
  .]9،8[ ه شدزیر استفاد

)1(  

                  
( )

M
VCC

q e
e

−
=

0

                          
غلظت اولیه و نهایی رنگ در  Ceو  C0که در این رابطه 

جرم جاذب  mو ) L(حجم محلول  Vو ) mg/l( محلول
های ایزوترمی، مقدار  جهت تعیین مدل). g( باشد می

های  ا غلظتهای رنگ ب  گرم از جاذب به محلول8/0
mg/L10، 20 ،30 ،40 ،50 ،60 واضافه شد  pH 

های مورد نظر  محلول.  تنظیم گردید7ها روی  محلول
 قرار داده rpm 160 با همزنروی ر  روز ب2به مدت 

 پس از فیلتر شدن، بعد از اتمام زمان مورد نیاز و ،شد
مانده رنگ به روش اسپکتروفتومتری  های باقی غلظت

، معادالتی برای  های جذب ایزوترم. دیدتعیین مقدار گر
شونده بین فاز جامد و  تشریح حالت تعادل جزء جذب

های تجربی تعادل  هدر این تحقیق داد .باشد سیال می
ر ی و النگموچهای ایزوترم جذب فروندلی جذب با مدل

معادله خطی ایزوترم . مورد بررسی قرار گرفت
   .باشد می) 2(النگمویر به صورت معادله 

)2(  
                          

مقدار جزء جذب شده در واحد جرم جسم جاذب       
غلظت تعادلی ماده  Ceگرم بر گرم،  برحسب میلی

شدنی در محلول بعد از جذب سطحی بر حسب   جذب
         دهنده ظرفیت جذب و  نشان    گرم بر لیتر،  میلی

در    دار  باشند که از رسم نمو  مینگمویرثابت ال 
های معادله  یکی از ویژگی. آیند بدست می   مقابل  
 RL پارامتر بدون بعد ضریب جداسازی ،النگمویر

 .شود   محاسبه می)3 (باشد که از رابطه می

) 3(  
  )1(
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 توان  نوع فرآیند جذب را می،با استفاده از این پارامتر
شده برای این پارامتر در  هئمقادیر ارا. مشخص ساخت

  .]7 [ آورده شده است1جدول 
 RL مقادیر پارامتر . 1جدول 

 RLپارامتر  نوع فرآیند جذب

 RL>1 غیر مطلوب

 RL=1 خطی

 RL<1>0 مطلوب

 RL=0 معکوس ناپذیر

  
) 4( به صورت معادله چ معادله  ایزوترم جذب فروندلی

    .می باشد
)4(  

                    
ظرفیت جذب         ،گرم در لیتر غلظت تعادل میلی      

       و        گرم وگرم بر در زمان تعادل برحسب میلی
          که با  رسم نمودار   باشند  میچهای فروندلی ثابت

  .  ]10و11[آیند بدست می         در مقابل  
  
   یافته ها -3
 ثیر زمان تماس أت -3-1

. باشد یند جذب میآزمان تماس یک متغیر مهم در فر
ن حذف و ظرفیت جذب با زمان تماس رابطه راندما

  ثیر زمان تماس در فواصل زمانیأت. مستقیم دارد
با غلظت  Acid Red18  دقیقه برای جذب رنگ120-1

  گرم بررسی8/0با دوز ثابت  =5pH  درmg/L 50اولیه 
 در Acid Red18ثیر زمان تماس در حذف رنگ أت. شد

 2در شکل طور که  همان.  نشان داده شده است2شکل 
 با افزایش زمان تماس راندمان حذف ،مشخص است
یابد و بیشترین راندمان حذف در لحظات  افزایش می

بنابراین از روی شکل مشخص . دهد اولیه رخ می
 در زمان تماس Acid Red18شود که جذب رنگ  می
همانطور که از روی شکل . رسد  دقیقه به تعادل می90

 Acidف برای رنگ  حداکثر راندمان حذ،مشخص است

Red18 افتد  دقیقه اتفاق می90 در زمان تماس .  

 
 
 
 
 
 
 
  

  
غلظت (Acid Red18  تاثیر زمان تماس بر روی کارائی حذف .2شکل 

  =pH) 5 گرم، 8/0، دوز جاذب mg/l 50  اولیه رنگ
  

  ثیر غلظت اولیه رنگأ ت-3-2
 های  نتایج حاصل از تاثیر غلظت اولیه رنگ با غلظت

mg/l25، 50 ،75، 100 5 در pH= 8/0 با دوز جاذب 
طور که  همان.  نشان داده شده است3گرم در شکل 

 با افزایش غلظت اولیه رنگ ، مشخص است3در شکل 
  Acid Red18  راندمان حذفmg/L 100 به mg/L 25از 

 مقدار 3 شماره شکلبا توجه به . یابد  میکاهش
 اولیه   های غلظتدر   Acid Red18 رنگ راندمان حذف

mg/l25، 50 ،75، 100 08/40، 56/56ترتیب برابر با  به ،
مطابق نتایج  . تعیین شده است درصد02/28، 68/39
 4مده از آزمایشات و با توجه به شکل آ دست به
 ئی حدف رنگآتوان به این نتیجه رسید که کار می

Acid Red18  با افزایش رنگ ازmg/l 10به  mg/l 80  
 بنابراین با افزایش ،یابد ش میصورت صعودی کاه به

ئی حذف  آ به بعد کارmg/l 80غلظت اولیه رنگ از
 .یابد ادامه یافته ولی سرعت حذف کاهش می

  
  
  
  
  
  
  

در ( Acid Red18تاثیرغلظت اولیه رنگ بروی کارایی حذف رنگ  .3شکل 
  )=pH 5 سی سی نمونه در 200 گرم کربن فعال در 8/0حضور 

)(log1loglog efe C
n

Kq +=

eceq

fKn

eqlog

eClog
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  pHثیر أ  بررسی ت-3-3
، محلول رنگ با غلظت اولیه pHثیر أجهت بررسی ت

mg/L 100 در pH تهیه گردیده و  11، 9، 7، 5 های
 150  بهشده کربن فعال آماده گرم از 8/0سپس 

 محلول رنگ اضافه شد و بعد از زمان تماس سی سی
روش  ه رنگ ب دهــمان ظت باقیــه غلــقــــیــ دق90

نتایج حاصل از  .اسپکتروفتومتری تعیین مقدار گردید
همانطور که .  نشان داده شده است4در شکل  pHتاثیر 

 Acidشود مقدار راندمان حذف رنگ استنباط می

Red18 در pH  5های اسیدی بیشتر است وpH=   نقطه
طور که در شکل نشان  همان. باشد بهینه برای جذب می

 در Acid Red18 راندمان حذف رنگ ،داده شده است
pH 83/10، 03/15، 46/52ترتیب   به11، 9، 7 ،5 های ،
  . باشد  درصد می24/6

  
  
  
  
  
  
  
  

در (Acid Red18بر روی کارائی حذف رنگ  pHبررسی تاثیر  .4شکل 
  )mg/l  100 سی سی نمونه با غلظت200 گرم کربن فعال در 8/0حضور 

 

بررسی اثر جرم جاذب به منظور تعیین  -3-4
  Acid Red18های جذب رنگ  ایزوترم

شده از روی معادالت ایزوترمی در  امترهای محاسبهپار
 6 و 5های  مطابق شکل . نشان داده شده است1جدول 

با  Acid Red18جذب رنگ مقادیر ضریب تعیین در 
های ایزوترمی   برای مدلکربن فعالاستفاده از 

 و 962/0 به ترتیب برابر با روی و النگمیچفروندل
 مشاهده ر،ی مقادنیبا توجه به ا.  گردید تعیین387/0

 زوترمی ا ازAcid Red18 رنگ شود که جذب یم
های  های مدل مقادیر پارامتر. کند یمفروندولیخ تبعیت 

 2ایزوترمی النگمویر و فروندلیچ در جدول شماره 
 از شدت جذب یاسیمق nثابت . اند آورده شده

آمده در  بدست n ری مقاد2 جدولبه با توجه . باشد یم
 82/0 توسط پامیس برابر Acid Red18رنگ جذب 

 4 همچنین در این تحقیق و با توجه به جدول .دباش یم
ازای واحد جرم  شده به  جذبAcid Red18مقدار رنگ 

با توجه . باشد می mg/g3/30=qm(mg/g)پامیس برابر 
در مطالعه حاضر )Kf(  مقدار ظرفیت جذب1به جدول 

 2طور که در جدول  همان. مدآ بدست 984/0برابر 
شده   بر اساس مطالعات انجام.نشان داده شده است

توان مطابق  و شرایط جذب را می RLارتباط میزان 
شده  با توجه به محاسبات انجام.  تعیین کرد1جدول 

 بر Acid Red18جذب  RL میزان 3اساس معادله  بر
  . محاسبه شد853/0روی کربن فعال معادل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  النگمویر ه ثابت تعادل، مدل ایزوترمی نتایج حاصل از مطالع. 5شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فروندلیچ  نتایج حاصل از مطالعه ثابت تعادل، مدل ایزوترمی. 6شکل 
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  پارامترهای محاسبه شده برای مدل های ایزوترمی. 2جدول 

 مدل  فروندلیچ    النگمویر

RL  qm(mg/g) b(L/mg) R2  Kf n R2 پارامتر 

 مقدار  962/0  82/0  984/0   387/0  033/0  3/30  853/0

  
  بحث

های آلی   روش جذب سطحی رنگ،های اخیر در سال
در این پژوهش . طور گسترده مطالعه شده است به
 ،های آزو یی حذف رنگ اسیدی از گروه رنگآکار

شده از چوب گردو مورد  توسط کربن فعال ساخته
 نتایج پژوهش حاضر نشان داد که .بررسی قرار گرفت

گ با افزایش زمان تماس افزایش و با یی حذف رنآکار
نتایج . یابد کاهش می pHافزایش غلظت اولیه رنگ و 
دهد که با افزایش مدت  حاصل از آزمایشات نشان می

یابد و به حداکثر  زمان تماس، مقدار جذب افزایش می
 در دقایق اولیه Acid Red18 جذب رنگ .رسد خود می

مان تماس با سرعت زیاد صورت گرفته و با گذشت ز
تواند به   که این امر می،یابد مقدار جذب کاهش می
 محلول و کاهش Acid Red18دلیل کاهش غلظت رنگ 

 چون که در مراحل ،نقاط فعال در سطح جاذب باشد
باشد  های خالی زیادی در دسترس می اولیه جذب مکان

های رنگ  ها توسط مولکول و با گذشت زمان این مکان
ور کلی ظرفیت جذب با افزایش به ط. شوند اشغال می

زمان تماس افزایش و دریک زمان مشخص ثابت 
ماند و از آن زمان به بعد رنگ محلول حذف  می
شده با مقدار  در این زمان مقدار رنگ جذب. گردد نمی

  . ]16و17[ واجذب شده در حالت تعادل قرار دارد
 Acidبر روی حذف رنگ  pHمطالعه بررسی اثر 

Red18دهد که با افزایش   نشان می4  مطابق شکل pH 
دلیل افزایش . یابد میراندمان حذف کاهش اولیه 

توان با افزایش  پائین را می pHیی حذف رنگ در آکار
 و افزایش میزان -OH و کاهش یون  در محیط+Hیون 
در . های مثبت بر روی سطح جاذب توضیح داد یون

 های آبی پژوهش حاضر رنگ مورد استفاده در محلول
دارای بار منفی خواهد گردید که این امر باعث 

 ،پائین افزایش یابد pHگردد که کارائی جذب در  می
 بار مثبت خواهد کربن فعال پائین سطح pHچرا که در 

کنش الکترواستاتیکی بین جاذب و   و در نتیجه برهمشد
های با بار  تعداد مکانpH  با کاهش. شود رنگ ایجاد می

ها به دلیل   بنابراین این مکان،بدیا مثبت افزایش می
 جاذبه الکترواستاتیکی تمایل به جذب رنگ را دارند

ای که پاول و همکاران بر روی  در مطالعه. ]17،16[
های آنیونی و کاتیونی بر روی خاکستر فرار  جذب رنگ
 مشخص گردیده است که حذف ،اند انجام داده

 در ،دیاب افزایش می pHهای کاتیونی با افزایش  رنگ
های آنیونی افزایش  حذف رنگ pHکه با کاهش  حالی
باردارشدن جاذب خاکستر فرار با بارهای منفی . یابد می
باال و همچنین باردارشدن سطح جاذب خاکستر  pHدر 

پائین، باعث  pHفرار با بارهای مثبت در مقادیر 
باال و  pHهای کاتیونی در  گردیده است که رنگ

در . ]16[ پائین حذف گردد pHهای آنیونی در  رنگ
های آبی   در محلول،پژوهش حاضر رنگ مورد استفاده
 که این امر باعث ،دارای بار منفی خواهد گردید

 ،پائین افزایش یابد pHگردد که کارائی جذب در  می
شده از   سطح کربن فعال تهیه،پائین pHچرا که در 

در مطالعه . درخت گردو دارای بار مثبت خواهد شد
اران از پسماندهای ــــزه و همکــــری یحیی همدیگ

 Remazolزای راکتیو حذف رنگ لیگنوسلولزی برای

Black Bنشان دادند که با افزایش آنها  . استفاده کردند
pH یابد و  میزان جذب رنگ مورد نظر کاهش میpH 

 که در زیر این نقطه ،باشد  می7/5نقطه ایزوالکتریک 
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به  pH بوده و هر چهسطح جاذب دارای بار مثبت 
 راندمان ،نقطه ایزوالکتریک نزدیک گردد pHسمت 

حذف به دلیل بار آنیونی ایجاد شده و دافعه کاهش 
  .]18[ یابد می

 3مطالعه بررسی اثر غلظت اولیه رنگ مطابق شکل 
با  Acid Red18دهد که راندمان حذف رنگ  نشان می

ینکه به با توجه به ا. یابد میکاهش  اولیه افزایش غلظت
های جذب  ازای یک مقدار مشخص از یک جاذب، محل

 ، بنابراین با افزایش غلظت اولیه رنگ،باشد ثابت می
همچنین کاهش . یابد کارائی حذف رنگ کاهش می

ی رنگ به غلظت اولیه رنگ با افزایش  مانده نسبت باقی
دلیل افزایش نیروی  توان به غلظت اولیه رنگ را می

ش غلظت اولیه رنگ مربوط  در اثر افزای1انشر
های رنگ دافعه ایجاد شده و از   که بین مولکول،دانست

 .]12-14 [ شود جذب رنگ روی جاذب جلوگیری می
 بر روی  شکوهی و همکارانای که توسط در مطالعه

 با استفاده از کربن فعال Acid Red18حذف رنگ 
 نشان ،شده از درخت کاج انجام گردیده است ساخته

 کارائی ،است که با افزایش غلظت اولیه رنگداده شده 
دلیل این امر نیز تعداد که  ،یابد حذف کاهش می

های ثابت بر روی یک مقدار مشخص از جاذب  جایگاه
و وانگ  یدر مطالعه دیگر. ]19[ ذکرشده است

های بازی بر  همکارانش نشان دادند که جذب رنگ
 ، با افزایش غلظت اولیه رنگ،MCM-22 روی زئولیت

    .]20[ یابد راندمان حذف کاهش می
ضریب نتایج حاصل از مطالعات ایزوترمی نشان داد که 

همبستگی معادله ایزوترمی فروندولیچ در حد باالیی 
 Acidحذف رنگ توان گفت که   بنابراین می،قرار دارد

Red18962/0 (چ ایزوترمی فروندلیه از معادلR2> (
 ارتباط ،شده براساس مطالعات انجام. کند پیروی می

 1توان مطابق جدول و شرایط جذب را می RLمیزان 
شده بر اساس  با توجه به محاسبات انجام. تعیین کرد

                                                 
1. Driving Force  

 جاذب بر روی Acid Red18جذب  RL میزان 3معادله 
 2 محاسبه شد که با توجه به جدول 385/0معادل 
برروی  Acid Red18دهنده جذب مطلوب رنگ  نشان

شکوهی و ای که توسط  مطالعهدر . باشد این جاذب می
توسط کربن فعال   Acid Red18 جذب بر روی همکاران

شده از درخت سرو صورت گرفت، حداکثر مقدار  تهیه
 در .دست آمده است ه بmg/g 91/3جذب برابر 

مطالعه حاضر حداکثر مقدار جذب رنگ مورد مطالعه 
دهنده کارایی   بدست آمد که نشانmg/g 3/30برابر 

شده از چوب درخت گردو  الی کربن فعال تهیهبسیار با
در حذف این نوع رنگ در مقایسه با کربن فعال 

  .]19[ باشد شده از درخت سرو می تهیه
  

   نتیجه گیری
 با استفاده از Acid Red18در این تحقیق جذب رنگ 

نتایج . شده از چوب گردو بررسی شد کربن فعال ساخته
  نشان داد که النگمویرزوترمیحاصل از مطالعات ا

 Acid Red18 ،8/32حداکثر ظرفیت جذب رنگ 
و با توجه به اینکه از روی باشد  گرم بر گرم می میلی

 شده از درخت گردو کربن فعال تهیه جاذب RLرابطه 
 Acid Red18به عنوان یک جاذب مطلوب برای رنگ 

 از کربن توان شود که می گیری می  نتیجه،تعیین شد
عنوان یک نوع  ب درخت گردو بهشده از چو فعال تهیه

های  های آزو در پساب رنگ موثر در حذف جاذب
  .نساجی استفاده کرد
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ABSTRACT 

 
Background & Objectives: Industrial textile colors and other industrial dying materials are one 
of the important organic materials that increase environmental impacts. Therefore, it is necessary 
to treat those effluents prior to discharge into the environment. The aim of this research is 
evaluation of activated carbon made from walnut wood in removal of Azo dyes from textile 
effluent and determination of Acid Red18 Isotherm Models. 
Methods: This fundamental and practical study was done in laboratory scale. Various parameters 
including initial dye concentration, effect of mass of adsorbent and pH on color removal were 
surveyed. Residual concentration of dye was determined using, UV/VIS spectrometr at 
wavelength 599. 
Results: It was found that the Isotherm data of Acid Red18 dye followed Freundlich (R2>0.962) 
Isotherm. Using Langmuir model, the highest adsorption capacity was found to be 30.3 mg/g. 
Conclusion: In general, the results of the study showed that activated carbon made from walnut 
wood can be used as an effective adsorbent for the removal of Azo dyes. 
Key words: Isotherm, dye removal, Active Carbon, Freundlich and Langmuir , Acid Red18 
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