
 .ها در حذف مواد رنگی از فاضالب صنایع نساجی بیشترین تاثیر را دارددوز جاذب

 می محسوب دیگر صنایع از بسیاری بستر و بوده کشوری هر پایه و مهم صنایع از یکی رنگرزی و نساجی صنایع

 یک در گردد. تصفیه زیست محیط به تخلیه از قبل بایست می و بوده رنگی شدت به نیز حاصل فاضالب  گردد.

 مدل در دوز، و اختالط زمان ،pH ، همم متغیر سه در  صنایع این فاضالب بررسی سبزوار در آزمایشگاهی مطالعه

 دارد. را نقش مهمترین دوز که داد نشان دوم، درجه مدل ریاضی. مدل  طراحی با شده انجام فرایند سازی

 حذف کارآیی ماند زمان افزایش با دارد. حذف راندمان بر مثبتی تأثیر دما افزایش که داد نشان دما اثر بررسی

 ، pH که هنگامی مدل سازی بهینه  است. بوده جاذب دوز پارامتر موثرترین زیمدلسا در ولی مییابد افزایش

 را MB ٪96.3 حذف شود، می تنظیم دقیقه 30 و لیتر در گرم 0.5 ، 6 به ترتیب به تماس زمان و NPs VO2 مقدار

 سرعت به لیتر در گرم میلی 200 به 25 از MB اولیه غلظت افزایش با NPs-VO2 جذب ظرفیت میکند. بینی پیش

 شبه مرتبه مناسب کنیتیکی  مدل بهترین یافت. افزایش گرم در گرم میلی 235.7 به گرم در گرم میلی 49.6 از

 گیرد. قرار بررسی مورد روش این با تجزیه به مقاوم آالیندههای سایر حذف که میگردد پیشنهاد بود، دوم
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