
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مقدمه

 یکشورهر  هیپامهم و  عیصنااز  یکی، یرنگرزو  ینساج عیصنا

بهه   کهه  شوندیممحسوب  گرید عیصنااز  یاریبسهستند و مادر 

، فاضالب حاصل عیصنا گونهنیاها در استفاده از انواع رنگ لیدل

 هیتصف ستیز طیمحبه  هیتخلقبل از  دیبابوده و  یرنگبه شدت 

هها و تممهع در   فاضهالب  نیا یباال تیسمبه علت  .(1،2شود )

از نفوذ  یریجلوگو  ژنیاکس دیتول کردن، با متوقف ستیز طیمح

 مشهکالت و  شهوند یم موجب مرگ موجودات زنده دیخورشنور 

 .ندآورمی دیپدرا  یجد یطیمحستیز

ها از و حذف آن دارندیپا، شاندهیچیپساختار  لیدلها به رنگ نیا

از (. 4است ) ترمشکل رندهیپذ یهاآبه به شد هیتخل یهاپساب
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دانشکده  ،یزد پزشکی شهید صدوقی

 .بهداشت محیطگروه ، بهداشت

 09126813916 تلفن تماس:

  پست الکترونیک:

seyedeparvin.mosavi@yahoo.com 
 

یی ایمیشی رنگمواد  گردندیمی عیطبی هاآبی در آلودگ مادیاباعث  کهی آل باتیترکی از بزرگبخش  مقدمه:

ی باال تیسم لیدلی به رنگی هافاضالب هیتخلمختلف دارند.  عیصنای در فراوان کاربردی دیاسی هارنگهستند. 

 با مطالعه نیا. آوردیم دیپدی را جدی طیمحستیز مشکالت ستیز طیمحی در احتمالها و تممع فاضالب نیا

ی دیاسرنگ  جذب ندیفرآ در جاذب عنوانبه تک جدارهی کربنی هاوبینانوت از استفاده یسنمامکان یبررس هدف

 .است شده انمام یآب یهاطیمح از 17بنفش 

ی دیاسی مختلف غلظت رنگ پارامترهابوده و اثر  وستهیناپ انیجر صورتبه یشگاهیآزما قیتحق نیا :کارروش 

 از استفاده با هانمونه در رنگ غلظت. ی شده استبررسو زمان تماس در حذف رنگ  pHو  وبینانوت، دوز 17بنفش 

 587 موج طول رد ونیبراسیکال یمنحن رسم و SP-3000 Puls-Japan مدل UV/Visibleاسپکتروفتومتر 

 شد. لیتحلو  هیتمز چیفروندلو  ریالنگموی هازوترمیای جذب با استفاده از هاداده. شد دهیسنم نانومتر

 7/93به  7/74، راندمان از تریلدر  گرمیلیم 25به  100رنگ از  هیاولغلظت  کاهشنتایج نشان داد که با  :هاافتهی

 شیافزادرصد  7/98به  7/93گرم راندمان حذف رنگ از  8/0به  4/0از دوز جاذب  شیافزا. با ابدییم شیافزادرصد 

بر گرم است. زمان مناسب جهت دستیابی به حالت  گرمیلیم 675/18ی رنگ، سطحجذب  تیظرف حداکثر. ابدییم

 باشد.ساعت می 3تعادل جذب 

و  ادیز اریبس یریپذواکنش ،ادیز مقطع سطح فرد، به منحصر یاشبکه ، نظمکوچک اندازه لیدلبه ی: ریگجهینت

تک ی کربنی هاوبینانوتی، آبی هاطیمحی از آلی هاندهیآالجاذب در حذف  عنوانبهقابل توجه  عملکرد مهینت در

 مؤثر باشد. تواندیم 17ی بنفش دیاسجهت حذف رنگ  جداره

 ، جذب سطحی17ی بنفش دیاس، رنگ تک جدارهی کربنی هاوبینانوت کلید واژه ها:

 

 

 10/09/1395 پذیرش:                       01/07/1395 دریافت: چکیده
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، تبهادل  یسهطح جهذب   یندهایفرآاز جمله  یمختلف یندهایفرآ

، یکیولوژیب یندهایفرآ، یسازهتلخ، انعقاد و معکوس، اسمز ونی

 ریسها و  شهرفته یپ ونیداسیاکس یندهایفرآ، ییایمیش یدهرسوب

شهود  یمه اسهتفاده   یرنگه  یهها فاضهالب  هیتصف یبرا ندهایفرآ

 یگهذار هیسهرما  و یبهردار بههره  نهیهز بودن باال اما؛ (5،6،7،8)

 اریبس آب دیتول آب، pHکاهش ، ادیزلمن  دیتول، یگرفتگ ،هیاول

 کهه  است ییهاتیمحدوداز جمله  ایاح اتیعمل به ازین و خورنده

 .(7،8،9دارد )ها وجود روش نیا کاربرددر 

رنگ  حذف در کارآمد یهاروش از یکی یسطح جذب ندیفرا

 از آن در هک باشدیم یآب یهاطیمحاز  17بنفش  یدیاس

 ،خاکستر ،یپودر و گرانوله فعال کربن رینظمتعدد  یهاجاذب

 ، زغالیپودر فعال زغال ،ومسیب سلولز، دراتیه فسفر ،تیبنتون

ها جاذب .(10،11،12،13گردد )یم استفاده ینیچ خاک، کک

 کاربه  یمعدنو  یآل یهاندهیآالجهت حذف  یعیوس طوربه

داشتن سطح  لیدلبه  یکربن یهاوبینانوت انیم نیااند. در رفته

در حذف  شانهیالو ساختمان چند  کوچک، اندازه عیوس اریبس

 در یکربن یهاوبینانوت. اندکردهمناسب عمل  اریبس هاندهیآال

-وبینانوت شامل و شدند کشف مایمیا ایسوم توسط 1991 سال

 جداره تک یکربن یهاوبینانوت و جداره چند یکربن یها

 یتوخال یالوله ساختار علت به یکربن یهاوبینانوت. هستند

 یکاربردها بودن دارا ،یکیالکترون اتیخصوص فرد، به منحصر

 نیهمچن و گرهاحس و دروژنیه رهیذخ لیوسا در متنوع

 توجه مورد اریبس فرد، به منحصر ییایمیش و یکیزیف اتیخصوص

 یبرا یآل دهیا جاذب توانندیم یکربن یهاوبینانوت .هستند

 (.14) .باشند فاضالب از رنگ حذف

 1391در سهال  را  7 ینهارنم  یدیاسه رنگ  همکارانو  یموسو

 کیسهنتت از فاضهالب   تهک جهداره   یکربنه  یهاوبینانوتتوسط 

رانهدمان   کهه نشهان داد   هاآن مطالعه جینتا. کردندحذف  ینساج

تک  یکربن یهاوبینانوت لهیوسبه 7 ینارنم یدیاسرنگ  حذف

 کهاهش ، 11به  3فاضالب از  pH شیافزا با باز فاضال جداره

 ینهارنم  یدیاسرنگ  در حذف یکربن یهاوبینانوتاست.  افتهی

بررسهی   قیه تحق نیاهدف  (.15است ) کردهعمل  مؤثر اریبس 7

توسهط   یآله  ندهیآال کی عنوانبه 17بنفش  یدیاسحذف رنگ 

 است. یآب یهاطیمحاز  تک جداره یکربن یهاوبینانوت

 

 کارروش 

 اسیمقدر  کهاست  یکاربرد یادیبننوع مطالعه  کی مطالعه نیا

 یهها وبینهانوت  .باشدیم وستهیناپ انیجر صورتبه یشگاهیآزما

پژوهشگاه محصول  ،یمصرف 1(WCNTsS) تک جداره یکربن

نهانومتر،   8/0 -1/1 وبینانوت یداخلقطر . بود رانیاصنعت نفت 

سههطح  ،کرومتههریم 10، طههول نومترنهها 1-2 آن یخههارجقطههر 

مصرفی  یهاوبینانوتو خلوص  گرممترمربع بر  700 مخصوص

 هها وبینهانوت انهدازه و سهاختار    یبررس منظوربهبوده است.  95%

 تیه موقع، 2(TEMدهنهده ) عبور  یالکترون کروسکوپیمتوسط 

 کروسکوپیمها از تصویر آنعامل در سطح  یهاگروه یریقرارگ

 4(BETبت )روش  و سطح مخصوص از 3(SEM) یکیالکترون

توسهط پژوهشهگاه   ههای اراههه شهده    از داده شود کهاستفاده می

 یهها وبینهانوت  SEM ریتصهو  شده اسهت.  صنعت نفت استفاده

 شده است. اراهه 1 شکلدر  یمصرف تک جداره یکربن

 

 تک جداره یکربن یهاوبینانوت SEM ریتصو .1 شکل

 2/0اسهتات سهلولز    لتهر یفاز  محلولاز  وبینانوت یجداساز یبرا

 نیا آلمان استفاده شد. در وسیسارتر شرکتمحصول  کرونیم

اسهتار   یدا شهرکت  محصهول  17بنفش  یدیاسرنگ  از مطالعه

(Dye Star آلمان )طیشهرا  میتنظه جههت  اسهت.   شده استفاده 

دوز ، pH یپارامترهها  نرمال استفاده شهد.  HCl 1/0از  یدیاس

 کینتیسه و  زوتهرم یا، تمهاس  زمان ،رنگ هیاول غلظت ،وبینانوت

 یحهاو  که یتریلیلیم 150 یهایبطر. است شده یبررس جذب

 100و  75و  50و  25 یهاغلظتبا  رنگمحلول  تریلیلیم 100

گهرم   08/0 و 06/0، 04/0مختلهف   یدوزهها و  تریلدر  گرمیلیم

بهر روی   11و  7، 4های مختلهف   pHدر بودند  وبینانوتجاذب 

                                                           
1. Single Walled Carbon Nanotubes 

2. Transmission Electron Microscopy 

3. Scanning Electron Microscopy 

4. Brunauer, Emmett & Teller 

97-104، صفحه2، شماره 2، دوره 1395 اییزپ ممله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  
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 15از  یزمان هباز 7در  قهیدقدور در  140شیکر با شدت اختالط 

 از استفاده با هانمونه در رنگ غلظت .قرار داده شد قهیدق 180تا 

 SP-3000 Puls-Japan مدل UV/Visible اسپکتروفتومتر

 دهیسهنم  نانومتر 587 طول موج در ونیبراسیکال یمنحن رسم و

 وبینهانوت توسهط  رنهگ  جهذب   زانیه م ریه زاز معادله (. 16شد )

 :دیگردمحاسبه 

 

0C و eC  یانیه پاو  هیه اولغلظت  بیترتبه  ( رنهگmg/l و )M 

 عیمها حمم  V و( g) یمصرف تک جداره یکربن وبینانوت زانیم

شهده اسهت و در    تکهرار بهار   3 هها شیآزمها  است.( lنظر )مورد 

قهرار   شیآزمها مهورد   رهایمتغ کل یبرا هانمونه بار 756ممموع 

 یهها محلهول  کیسهنتت  یهها نمونه، یبررسجامعه مورد گرفتند. 

بهه   یهها داده نیانگیه م انگریباراهه شده،  جینتابوده است.  یرنگ

مختلهف،   یپارامترهها  ریتهثث  سهه یمقا منظوربه دست آمده است.

 انسیوار زیآنال یآمار آزمونتوسط  هاشیآزمااز حاصل  یهاداده

ANOVA  و  زوتهرم یا یهها مهدل قهرار گرفتنهد.    یبررسه مورد

قهرار   لیه تحل( مورد 2R) نییتع بیضر سهیمقا باجذب  کینتیس

نسخه  SPSSافزار نرمو  2007نسخه  Excel افزارنرم .گرفتند

هها و  آزمهون و  نمودارهها  هیه کل لیتحلو  هیتمز رسم و یبرا 16

 قرار گرفتند. مورد استفاده یآمار یزهایآنال

 هایافته

غلظت  شیافزابا نشان داده شده است  1که در نمودار  طورهمان

 کهاهش دوز ثابت جاذب  توسطاولیه رنگ، میزان راندمان حذف 

غلظهت   دقیقهه در  180زمهان   در رنهگ حهذف   . راندمانابدییم

mg/l 25 ،7/93   درصد و در غلظهتmg/l 100 ،7/74   درصهد

.اسههههههههههههههههههههههههههتبههههههههههههههههههههههههههوده 

.

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 30 60 90 120 150 180 210

زمان )دقیقه(

یه
ول

 ا
ت

ظ
غل

ه 
 ب

ت
ظ
غل

ت 
سب

ن AV17=25

AV17=50

AV17=75

AV17=100

 

، تریلدر  گرمیلیم 100و  75، 50، 25 رنگ هیاول یهاغلظتمختلف )های در زمان بر جذب 17بنفش  یدیاسغلظت رنگ  ریتأث .1نمودار 

4pH= گرم( 04/0، دوز جاذب 

 

با  جذب، محلول رنگ ندیفرآاثر زمان تماس در  یبررس منظوربه

 04/0تهیه و در تمهاس بها دوز جهاذب    مختلف  هیاول یهاغلظت

قهرار داده   تک جداره یکربن یهاوبینانوتلیتر میلی 100گرم در 

انمام شد تا زمهان   یبردارنمونههای مختلف شد و در طی زمان

زمان تماس،  شیافزابا  کهنشان داد  جینتا. تعادل مشخص گردد

 واکهنش به تعادل  یابیدستاما زمان  ابدییم شیافزاجذب  زانیم

جذب رنگ توسط جاذب  زانیمزمان  نیاساعت است و بعد از  3

 نیبنابرااول بوده  قهیدق 30جذب در  حداکثر. ماندیمثابت  باًیتقر

 .جهذب در نظهر گرفتهه شهد     نهیبهزمان  عنوانبهاول  قهیدق 30

 گهرم  04/0 دوز بها  راندمان حذف رنگ نسبت به زمان 2نمودار 

مختلههف نشههان  یهها  pHرا در  تهک جههداره  یکربنهه وبینهانوت 

راندمان دقیقه  180در زمان ، 11به  4از  pH شیافزابا . دهدیم

 است. افتهی کاهش 3به  7/93حذف رنگ از 

 یآب طیمح از 17 بنفش یدیاس رنگ حذف در جداره تک یکربن یهاوبینانوت ییکارا یبررس

 
یموسوی، سیده پروین فضل انیمحمدمهران   

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 8

http://journal.jmu.ac.ir/article-1-97-en.html


 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 30 60 90 120 150 180 210

زمان )دقیقه(

)%
ن)

ما
ند

را
pH=4

pH=7

pH=11

 
و  11و  7، 4برابر  pH) تک جداره یکربن وبینانوتگرم  04/0نسبت به زمان با دوز  17بنفش  یدیاسراندمان حذف رنگ . 2نمودار 

 (تریلبر  گرمیلیم 25رنگ  هیاولغلظت 

 

با  ییهانمونه جذب ندیفرا در جاذب دوز ریتثث یبررس منظوربه

 تریلدر  گرمیلیم 25 رنگاولیه  با غلظت لیترمیلی 100حمم 

 هاآن گرم( به 08/0تا  04/0جاذب ) از یمختلف ریمقاد و هیته

مخلوط شده و  ساعت روی شیکر 3مدت  به هاشد. نمونه اضافه

 جینتا .شد یریگاندازه رنگ ماندهیباق قبل غلظت مراحل طبق

گرم در  08/0به  04/0از  جاذب جرم شیافزابا  که داد نشان

 تا 7/93از  180 یقهیدقدر  رنگ حذف راندمانلیتر، میلی 100

جاذب از  دوز شیافزابا  .(3نمودار ) ابدییم شیافزادرصد  7/98

جذب شده در واحد جرم جاذب  رنگ، مقدار گرم 08/0به  04/0

دوز  .ابدییم کاهشبر گرم  گرمیلیم 84/30به  56/58از 

 است. شده نییتعگرم  04/0مطالعه در حد  نیامناسب جاذب در 
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 (pH= 4، تریلبر  گرمیلیم 25 رنگ هیاولغلظت رنگ )دوزهای مختلف جاذب بر حذف  ریتأث .3نمودار 

 

مختلف جاذب به  یدوزها، یزوترمیا یهالمد نییتع منظوربه

 طیشرادر  تریلبر  گرمیلیم 25 غلظتبا  رنگ یهامحلول

 24مورد نظر به مدت  یهامحلولاضافه شد.  pH=4 یدیاس

 یهاتغلظقرار داده شد و بعد از آن  کریش یروساعت بر 

 4در نمودار  اراهه شده جینتا. با توجه به شد نییتعرنگ  ماندهیباق
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 .کندیم تیتبع( 2R=799/0) چیفروندل زوترمیااز  تک جداره یکربن وبینانوت یرو رنگ جذب زوترمیا

 

 تک جدارهکربنی  وبینانوت بررنگ  جذب چیفروندل زوترمیا .4 نمودار

 بحث

بها   رنهگ جهذب   ظرفیهت  زانیم که مطالعه مشخص شد نیادر 

 راندمان حهذف . یابدافزایش می ،رنگ هیاول یهاغلظت افزایش

افهزایش زمهان و    با ک جدارهتهای کربنی نانوتیوب توسط رنگ

 در و افتهی شیافزا ،pHرنگ و دوز جاذب و کاهش غلظت اولیه 

 بدست جینتا رسیده است. تعادل حالت به جذب ،ساعت 3زمان 

در  همکهاران  و Thinakaran قهات یتحق با مرحله نیا در آمده

از  17بههنفش  یدیاسههگ جههذب رنهه  نهههیزمدر  2008سههال 

فعال فهراهم شهده از پوسهت دانهه      کربنتوسط  یآب یهامحلول

 رنهگ مطالعه راندمان حهذف   نیادر مطابقت داشت.  آفتابگردان

 افهت ی کهاهش  رنهگ  هیه اولغلظت  شیافزابا  فعال کربنتوسط 

(17.) 

 رنهگ  حهذف  رانهدمان  ،دوز جاذب شیافزاا ب کهنشان داد  جینتا

ثر ؤمه  و فعهال  سطح میزان شیافزا مهینت در که ابدییم شیافزا

 فعال از نقاط یبرخ ماندن اشباع ریغ لیدل به اما؛ است جذب در

 آن، تیه ظرف از کامهل  اسهتفاده  عهدم  و جاذب سطح در موجود

 جینتها  (.18) ابهد ییمه  کاهش جاذب جرم واحد در جذب زانیم

جذب رنهگ   نهیزمدر  2014در سال  همکارانو  یسعدان مطالعه

 یکربنه  یهها نانولولهتوسط  یآب یهامحلولاز  198قرمز  ویراکت

 شیافزا که دهدیم نشان گرید مشابه مطالعات زینو  تک جداره

واحهد   در شده جذب ندهیآال زانیم کاهش به منمر جاذب زانیم

 از کامهل  اسهتفاده  عدم به دهیپد نیا (.19گردد )یم جاذب جرم

 (.20دارد ) ارتباط جاذب تیظرف

 با رنگ جذب تیظرف زانیم که داد حاضر نشان قیتحق جیانت

 7/98 جذب حداکثر .افتی شیافزا آن هیاول غلظت شیافزا

 یروبر  رنگ یسطحجذب  تیظرف حداکثرو  آمد بدست درصد

 بر گرم بود. گرمیلیم 675/18 دارهتک ج یکربن یهاوبینانوت

 حذف راندمان جاذب دوز شیافزا با داد نشان مطالعه نیا جینتا

 در رنگ جذب زانیم تماس زمان شیافزابا  و ابدییم شیافزا

. رسدیم تعادل به ساعت 3 مدت از بعد و افتهی شیافزاجاذب 

 است لیدل نیا به مختلف یهازماندر  جذب زانیم در راتییتغ

 نیب موجود دافعه یروین شیافزا لیدل به گذشت زمان با که

 ندهیآال جذب جاذب، سطح در شده جذب ندهیآال یهامولکول

 انمام یکمتر سرعت با جاذب سطح در موجود یخالنقاط  در

 زمان واحد در جذب زانیم کاهش به منمر امر نیا که ردیگیم

 موجود نقاط اغلب هیاول تماس یهازمان در نیهمچن .شودیم

 یخال نقاط تعداد زمان گذشت با است یخال جاذب در سطح

 رییتغ سرعت کاهش به منمر شده کمتر سطح جاذب در موجود

(. 21) گرددیم جذب سرعت کاهش و عیما در فاز ندهیآال غلظت

را از  کیومیه دیاسحذف  2014در سال  همکارانو  یموسو

 چندجداره یکربن یهاوبینانوتاز با استفاده  یآب یهامحلول

 سرعت جذب و زانیم تماس، زمان شیافزا با که کردند یبررس

 در هاآن یهاافتهی با مطالعه حاضر جینتا(. 22) ابدییم کاهش

 ت دارد.مشابه جذببر  تماس زمان راث رابطه با

تک  یکربن وبینانوت یرو 17بنفش  یدیاسرنگ  جذب زوترمیا

 جذب و کندیم تیتبع( 2R=799/0) چیفروندل زوترمیااز  جداره

 یآب طیمح از 17 بنفش یدیاس رنگ حذف در جداره تک یکربن یهاوبینانوت ییکارا یبررس
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و  ماچادو .کندیم تیتبع کاذبدرجه دوم  کینتیس از رنگ

را با  M-2BEقرمز  ویراکتجذب رنگ  2011ران در سال همکا

انمام  فعال کربن زینو  استفاده از نانوتیوب کربنی چندجداره

دادند، نتایج نشان داد که ظرفیت جذب رنگ با افزایش غلظت 

و  یآ، یگریددر مطالعه  (.23) اولیه رنگ، افزایش یافت

 یهامحلول از بلو لنیمت حذف یرو 2011در سال  همکارانش

 اثر. کردندمطالعه  چندجداره یکربن یهاوبینانوت توسط یآب

 .شد یبررس حذف در pH و تماس زمان ،بلو لنیمت هیاول غلظت

 گرمیلیم 06/48 رنگ جذب تیظرف حداکثر که داد نشان جینتا

 .رسدیم تعادل بهجذب  ساعت 2 مدت از بعد و بودهگرم  بر 

 کینتیس از چندجداره یکربن یهاوبینانوت بابلو  لنیمت جذب

 (.24) کندیم تیتبع کاذبدوم  درجه

 یریگجهینت

رنگ ( در حذف SWCNTs) تک جداره یکربن یهاوبینانوت

داشته  mg/gr675/18جذب معادل  تیظرف 17بنفش  یدیاس

تک  یکربن یهاوبینانوت .است کردهمؤثر عمل  اریبس مهینتدر 

 و یستالیکر شکل، کوچک اندازه لیدلبه ( SWCNTs) جداره

 مهینت در و ادیز مقطع ، سطحفرد به منحصر یاشبکه نظم

جاذب در  عنوانبهقابل توجه  عملکردو  ادیز اریبس یریپذواکنش

 یدیاسرنگ جهت حذف  خصوصبه یآل یهاندهیآالحذف 

 داشته باشد. یادیز کاربرد تواندیم یآب یهاطیمحاز  17بنفش 

 نوع کی عنوانبه توانیم جداره تک یکربن یها وبینانوت از

 نیا. کرد استفاده ینساج یهاپساب از رنگ حذف یبرا جاذب

 در کاربرد صورت در و شده انمام لوتیپا با یشگاهیزماآ مطالعه

 شد خواهد مواجه یمال یهاتیمحدود با احتماالً ،یصنعت اسیمق

 .دارد مختلف یهابخش یهمکار به ازین که

 تشکرو  ریتقد

داننهد از کسهانی کهه مها را در انمهام ایهن       نویسندگان الزم مهی 

این مقاله منهتج   .اند تشکر و قدردانی نمایندی نمودهپژوهش یار

مهورد حمایهت    3/19-1731/2با شماره ثبهت  از طرح تحقیقاتی 

آوری دانشگاه علوم پزشکی زنمهان  مالی معاونت تحقیقات و فن

 .گردداز حمایت صورت گرفته، قدردانی می لهیوسنیبدبوده و 

 سهندگان ینوتوسهط   تعهار  منهافع   گونهچیه :تعارض منافع

 نشده است. انیب
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Introduction: A large part of Organic compounds, causing Pollution in 

natural waters, are Chemical dyes. Acidic dyes have extensive Applications 

in different Industries. Colored wastewater discharge causes serious 

environmental problems due to their high toxicity and aggregation in 

environment. The aim of this study is the investigation of the use of Single 

Walled Carbon Nanotubes (SWCNTs) as adsorbent at Acid Violet 17 dye 

adsorption process from aqueous solutions. 

Methods: This experimental study has been done in batch system in which 

the effects of Variations such as Acid Violet 17 dye concentration, dose of 

nanotubes, pH and contact time has been investigated in removal of dye. The 

dye concentration in the samples was measured using UV/Visible 

spectrophotometer model SP-3000 Puls-Japan and Construction of 

calibration curve at a wavelength of 587 nm. adsorption Isotherm has also 

been analysised using Freundlich, Langmuir theory. 

Results: the results show that by decreasing dye initial concentration from 

100 to 25 mg/l, removal efficiency is increased from 74.7 to 93.7%. by 

increasing the adsorbent dose from 0.4 to 0.8 gr, removal efficiency of dye is 

increased from 93.7 to 98.7%. Maximum surface adsorption of dye was 

observed to be 18.675 mg/gr. appropriate time for receiving equalization 

state of Acid Violet 17 dye adsorption is 3 hours. 

Conclusion: Due to small size, unique network arrangement, large surface 

area, very high reactivity and consequently noticeable performance as an 

adsorbent in removal of organic pollutants from aqueous solutions, Single 

Walled Carbon Nanotubes could be effective for removal of Acid Violet 17 

dye. 

Keywords: Single walled carbon nanotubes, Acid Violet 17 dye, adsorption 

 

The evaluation of removal of Acid Violet 17 dye from aqueous solution by 

Single Walled Carbon Nanotubes 
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