
 چکیده

 

به عنوان یک جاذب قدرتمند برای  شد سنتزبر سطح نانولوله کربنی در این تحقیق، نانوذرات مغناطیسی 

 سنتز نانوذرات مغناطیسی به این منظور، .شد برده کار به های آبی محلول میب ازوبورتزداروی حذف 

Fe3O4   ویژگی مغناطیسی ساختار،  رسوبی شیمیایی انجام شد. با استفاده از روش همبر روی نانولوله کربنی

 .ترفمورد بررسی قرار گ XRD و FT-IR، VSMی هاجاذب تهیه شده توسط ابزارو مورفولوژی نانو

جاذب و زمان تماس با استفاده  مقدارقدرت یونی،  محلول،pH میب شامل وبورتز فذحهای موثر بر  فاکتور

میب باقی مانده با استفاده از دستگاه وغلظت بورتزاز طرح آزمایشی تاگوچی مورد بررسی قرار گرفت. 

تیکی )شبه ینو همدمای جذب، چهار مدل س سینتیکبه منظور مطالعه  کروماتوگرافی مایع اندازه گیری شد.

ی جذب شناخته شده امدل همدم چهارو الوویچ( و ی ا مرتبه اول، شبه مرتبه دوم، نفوذ درون ذره

این نتایج . قرار گرفت بررسی( در شرایط بهینه مورد چیرادوشکو -نینیدوبو  تمکین ،)النگمویر، فروندلیچ

 25گرم بر لیتر و حجم  میلی 52در غلظت  میبوتحقیق نشان داد که شرایط بهینه برای حذف بورتز

نی حمن دقیقه است. 52و زمان تماس گرم  50/5جاذب  مقدارموالر،  52/5، قدرت یونی pH=2 ،لیتر میلی

فرآیند  تعیین شد. 8800/5گرم بر لیتر خطی و ضریب همبستگی  میلی 155تا  1در محدوه  بندی درجه

5=820/5جذب النگمویر )  مدل همدمای ازجذب 
R )یسینتیک مدل از و ( 5=1شبه مرتبه دومR پیروی )

 یبررس مورد شده سنتز نانوجاذب از استفاده باآب  یقیحق یها نمونه از بیموبورتز حذف ندیفرآ کند. می

میب جهت وداروی بورتز تغلیظ واجذب و پیش ،در ادامه .شد ی حاصلبخش تیرضا جینتا و گرفت قرار

ی  با دستگاه کرماتوگرافی مایع مورد بررسی قرار گرفت. در بهینه سازی برای واجذب ماده گیری اندازه

لیتر به عنوان شوینده  میب از سطح نانوجاذب پیشنهادی، حالل متانل با حجم مصرفی یک میلیوبورتز

تعیین درصد  5/08 حذف میزان و مرتبه تکرار 7 تا تعداد دفعات استفاده از نانوجاذب مناسب تعیین گردید.

 1/15 میب، حد تشخیصومیکروگرم بر لیتر از نمونه داروی بورتز 52 -1555غلظت  ی محدوده.در گردید

 255با آلوده شدن نمونه پساب با  ینسب انحراف درصد بدست آمد.میکروگرم بر لیتر  0/88 یمو حد ک

شد که نشان از تکرار پذیری باالی  درصد تعیین 25/5میب و سه بار تکرار واروی بورتزمیکروگرم بر لیتر د

 روش دارد.
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