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جدا شد .عملکرد نورکاتالیزگری نانوذرات پس از پنج بار استفاده ،کاهش
چشمگیری نداشت و پایداری ساختاری نانوذرات پس از بازیافت توسط
تکنیک  XRDمورد بررسی قرار گرفت.

در این پژوهش برای سنتز نانوکامپوزیتها از یک روش کارامد و موثر
منطبق بر اصول شیمی سبز استفاده شده است .در قسمت اول این پروژه
نانوکامپوزیت اسپینل تتراگونال  MgMn2O4با استفاده از کتیرا بهعنوان
یک بستر طبیعی بهروش سل-ژل سنتز شد .نانوذرات سنتز شده با استفاده

در قسمت چهارم ،سنتز موفق نانوذرات  CoCr2O4با استفاده از ژل
کتیرا بهروش سل-ژل به عنوان یک روش دوستدار محیطزیست ،ارزان و
ساده انجام شد .عملکرد نورکاتالیزگری نانوذرات سنتز شده در تخریب نوری
رنگزای اریوکروم بلک تی بهعنوان یک رنگزای آلی تحت نور مرئی مورد
بررسی قرار گرفت.

از  EDX ،SEM ،FTIR ،XRDو  DRSشناسایی شدند .کارایی تخریب
رنگزای ریاکتیو بلو  21با استفاده از این نانوذرات تحت تابش نور مرئی
مورد بررسی قرارگرفت .فاکتورهای مؤثر در واکنش مانند مقدار کاتالیزگر
نوری ،غلظت اولیه رنگ ،زمان تماس و اثر نور مرئی مورد بررسی شد.
نورکاتالیزگر تهیه شده میتواند از محیط واکنش جدا شده و تا  4مرتبه
بدون کاهش کارایی نورکاتالیزگری مورد استفاده قرار بگیرد.
در قسمت دوم پروژه با استفاده از تکنیک ساده و ارزان سل-ژل و ژل
طبیعی کتیرا ،نانوذرات اسپینل تتراگونال  ZnMn2O4سنتز شدند.

در قسمت پنجم ،نانوذرات مغناطیسی  MgFeCrO4با ساختار مکعبی
اسپینلی و بهروش سل-ژل سبز سنتز شدند .نانوذرات مغناطیسی سنتز شده

بهطور کامل توسط تکنیکهای ،EDX ،FESEM ،BET ،XRD ،FT-IR
 TEM ،VSMو  DRSمورد شناسایی قرارگرفتند .رنگزای دایرکت بلک
 122بهعنوان آالینده بهمنظور بررسی فعالیت نورکاتالیزگری نانوذرات
مغناطیسی سنتز شده مورد انتخاب قرارگرفت .نتایج نشانداد  %96از رنگزای
انتخابی در مدت زمان  60ثانیه تحت نور مرئی تخریب شد.
در قسمت ششم ،نانوذرات اسپینل  CoMnCrO4بهروش سل-ژل سبز
و با استفاده از ژل کتیرا سنتز شدند .نانوذرات سنتز شده با استفاده از ،XRD
 SEM ،TEM ،FTIRو  DRSشناسایی شدند .نانوذرات سنتز شده،
عملکرد نورکاتالیزگری مناسبی در تخریب رنگزای کنگورد نشان دادند
بهطوریکه  %90از محلول رنگزا در مدت زمان  30دقیقه تحت نور مرئی
تخریب شد .در قسمت آخر ،روشی مؤثر ،کارآمد و مالیم برای سنتز مشتقات
تتراهیدروپیریمیدین ،پلیهیدروکینولین و دیهیدروکینازولین در حضور
نانوذرات مغناطیسی  NiFe2O4@ZnMn2O4بهعنوان کاتالیزگر قابل
بازیافت گزارش شد.

نانوذرات بهدست آمده با استفاده از  SEM ،TEM ،FTIR ،XRDو
 DRSشناسایی شدند .نانوذرات سنتز شده ،عملکرد نورکاتالیزگری مؤثری
در تخریب رنگزای کنگورد نشان دادند بهطوریکه  %96از محلول رنگزا
در مدت زمان  15دقیقه تحت نور مرئی تخریب شد.
در قسمت سوم ،نانوذرات مغناطیسی  Mg0.5Zn0.5FeMnO4بهروش

سل-ژل سبز سنتز شدند و بهطور کامل توسط تکنیکهای ،FT-IR
،HRTEM ،TEM ،FESEM ،VSM ،BET ،XPS ،XRD
 EDX ،DRS ،EIS ،SAEDو  elemental mappingمورد شناسایی
قرارگرفت .نانوذرات  ،Mg0.5Zn0.5FeMnO4عملکرد نورکاتالیزگری
موثری در تخریب رنگزای ریاکتیو بلو  21نشان دادند بهطوریکه  %96از
محلول رنگزا در مدت زمان  30دقیقه تحت نور مرئی تخریب شد.
محصوالت جانبی حاصل از تخریب توسط  GC-MSبررسی و مولکولهای
کوچک شناسایی شدند .نانوذرات مغناطیسی توسط یک آهنربای خارجی
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کلمات کلیدی :سنتز سبز ،نورکاتالیزگر ،نانوکامپوزیت ،حذف رنگ،
هتروسیکل
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بسیار تنگاتنگی با سطح مخصوص جاذبها دارد .زمان بهینه تعادل

افزایش کاربرد سموم و کودهاى شیمیایى برای افزایش میزان
محصوالت کشاورزى در تمامى نقاط جهان ،باعث ورود سموم از
راههای مختلف ،به آب و خاك شده و از اینطریق به دیگر بخش
های محیطزیست منتقل میشوند .علفکش -4-2دی بهعنوان
یک آالینده آلی خطرناك و سمی در سموم کشاورزی است ،که
بهدلیل قیمت ارزان و عملکرد خوب در زمینهای کشاورزی و
مراتع ،برای کنترل علفهای هرز پهنبرگ ،بسیار زیاد استفاده
میشود .علفکش -4-2دی ،سالمت انسانها و حیوانات را
میتواند از طریق مواجهه با هوا ،خاك ،مواد غذایی و آبهای آلوده
بهخطر بیاندازد .بنابراین ضرورت دارد که باقیمانده این علفکش،
از طبیعت حذف و زدایش شود .هدف از این پژوهش بررسی
عملکرد بیوچار ساخته شده از شلتوك برنج ( ،)BRHکربن فعال
گرانول ( )GACو نانولولههای کربنی چند دیواره ()MWCNTs
برای جذب -4-2دی از محلولهای آبی بود .اثر پارامترهای
مختلف جذب مانند زمان تماس ،دما ،غلظت اولیه -4-2دی،
میزان جاذب و  pHمحلول در آزمایشهای ناپیوسته مورد بررسی
قرار گرفت .همچنین برای بهینهسازی پارامترهای ورودی بهکار
رفته و کاهش تعداد آزمایشها از روش  RSMاستفاده شد.
بهمنظور تعیین خصوصیت توزیع مولکولهای -4-2دی بین فاز
محلول و فاز جامد ،مدلهای النگمویر ،فروندلیچ ،النگمویر-
فروندلیچ و ریدلیچ -پترسون مورد استفاده قرارگرفت .نتایج نشان
داد که مقدار جذب -4-2دی توسط سه جاذب بهصورت
 MWCNTS< BRH< GACاست که این روند تغییرات ،ارتباط
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برای جذب -4-2دی برای جاذبهای  GAC ،BRHو MWCNTs

بهترتیب  60 ،90و  5دقیقه بهدست آمد .در نتیجه در مواقعی که
محدودیت زمان برای تصفیه آب مدنظر باشد ،جاذب MWCNTs
گزینه بسیار مناسبی برای حذف -4-2دی است .مقادیر بهینه
هرکدام از پارامترهای موثر بر جذب که توسط  RSMمشخص شد
بهترتیب برای سه جاذب  GAC ،BRHو  MWCNTSبرابر است با:
میزان  pHبهینه  5/5 ،5/5و  ،2میزان بهینه دما  60 ،60و  40درجه
سلسیوس ،مقدار بهینه غلظت اولیه  400 ،400و  200میلیگرم بر
لیتر و دوز جاذب بهینه  0/125 ،0/15و  0/15گرم و در نهایت درصد
حذف کلی -4-2دی در شرایط بهینه توسط هر یک از جاذبها
بهدست آمد .برازش مدلهای ایزوترم جذب بر دادههای آزمایشی
جذب -4-2دی توسط سه جاذب  GAC ،BRHو  MWCNTsنشان
داد که مدل فروندلیچ دارای عملکرد بهتری در مقایسه با مدلهای
النگمویر و ریدلیچ-پترسون میباشد .حداکثر ظرفیت جذب توسط
 GAC ،BRHو  MWCNTsبرای حذف -4-2دی ،بهترتیب
 271/05 ،246/31و  218/74میلیگرم بر گرم بهدست آمد .نتایج
این تحقیق نشان داد که بیوچار بهعنوان یک جاذب دوستدار
محیطزیست ،میتواند جایگزین مناسبی برای رقابت با جاذبهای
تجاری از جمله کربن فعال و نانولولههای کربنی باشد.
کلمات کلیدی :جذب سطحی-4-2 ،دی ،ایزوترم ،بیوچار ،کربن

فعال گرانول ،نانولولههای کربنی چند دیواره و .RSM
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