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نامه برترپایان

1400سال ، دکترینامه برتر در مقطع دوره مسابقه پایان ششمین موسرتبه 

 )برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران(

 علوم )گروه شیمی( دانشکده

یها در حذف رنگ و سنتز آلکروم و منگنز و کاربرد آن یهاتیکامپوزنانو هیتهعنوان: 

 ایفرزانه مرادننگارش: 

 یرمضان یپروفسور علاستاد راهنما: 

گورانلو دهیفر دکتر، فردود یتقو دیدکتر سعد مشاور: تیااس  

 1399تاریخ: تابستان 

ها از یک روش کارامد و موثر در این پژوهش برای سنتز نانوکامپوزیت

منطبق بر اصول شیمی سبز استفاده شده است. در قسمت اول این پروژه 

عنوان با استفاده از کتیرا به 4O2MgMn کامپوزیت اسپینل تتراگونالنانو

ژل سنتز شد. نانوذرات سنتز شده با استفاده -روش سلیک بستر طبیعی به

شناسایی شدند. کارایی تخریب  DRS و XRD ،FTIR ،SEM، EDX از

با استفاده از این نانوذرات تحت تابش نور مرئی  21اکتیو بلو زای ریرنگ

مورد بررسی قرارگرفت. فاکتورهای مؤثر در واکنش مانند مقدار کاتالیزگر 

نوری، غلظت اولیه رنگ، زمان تماس و اثر نور مرئی مورد بررسی شد. 

مرتبه  4تواند از محیط واکنش جدا شده و تا نورکاتالیزگر تهیه شده می

 بدون کاهش کارایی نورکاتالیزگری مورد استفاده قرار بگیرد. 

ژل و ژل -در قسمت دوم پروژه با استفاده از تکنیک ساده و ارزان سل

سنتز شدند.  4O2ZnMn طبیعی کتیرا، نانوذرات اسپینل تتراگونال

 و XRD ،FTIR،TEM  ،SEMدست آمده با استفاده از نانوذرات به
DRS  شدند. نانوذرات سنتز شده، عملکرد نورکاتالیزگری مؤثری شناسایی

زا از محلول رنگ %96که طوریزای کنگورد نشان دادند بهدر تخریب رنگ

 دقیقه تحت نور مرئی تخریب شد. 15در مدت زمان 
روش به 4FeMnO0.5Zn0.5Mg در قسمت سوم، نانوذرات مغناطیسی

،  FT-IRهایتکنیکطور کامل توسط ژل سبز سنتز شدند و به-سل

XRD ،XPS ،BET،VSM  ،FESEM ،TEM ،HRTEM ،

SAED،EIS ،DRS ،EDX  و elemental mapping  مورد شناسایی

عملکرد نورکاتالیزگری ، 4FeMnO0.5Zn0.5Mgقرارگرفت. نانوذرات

از  %96که طورینشان دادند به 21اکتیو بلو زای ریموثری در تخریب رنگ

 دقیقه تحت نور مرئی تخریب شد. 30زمان زا در مدت محلول رنگ
های بررسی و مولکول GC-MS محصوالت جانبی حاصل از تخریب توسط

ربای خارجی کوچک شناسایی شدند. نانوذرات مغناطیسی توسط یک آهن

جدا شد. عملکرد نورکاتالیزگری نانوذرات پس از پنج بار استفاده، کاهش 

وذرات پس از بازیافت توسط چشمگیری نداشت و پایداری ساختاری نان

 مورد بررسی قرار گرفت. XRDتکنیک 
با استفاده از ژل  4O2CoCr در قسمت چهارم، سنتز موفق نانوذرات

زیست، ارزان و دار محیطژل به عنوان یک روش دوست-روش سلکتیرا به

ساده انجام شد. عملکرد نورکاتالیزگری نانوذرات سنتز شده در تخریب نوری 

زای آلی تحت نور مرئی مورد عنوان یک رنگاریوکروم بلک تی بهزای رنگ

 بررسی قرار گرفت.

با ساختار مکعبی  4MgFeCrO در قسمت پنجم، نانوذرات مغناطیسی

ژل سبز سنتز شدند. نانوذرات مغناطیسی سنتز شده -روش سلاسپینلی و به

، FT-IR  ،XRD،BET  ،FESEM ،EDXهایطور کامل توسط تکنیکبه
VSM، TEM و DRS زای دایرکت بلک مورد شناسایی قرارگرفتند. رنگ

منظور بررسی فعالیت نورکاتالیزگری نانوذرات عنوان آالینده بهبه 122

زای از رنگ %96داد مغناطیسی سنتز شده مورد انتخاب قرارگرفت. نتایج نشان

 ثانیه تحت نور مرئی تخریب شد. 60انتخابی در مدت زمان 
ژل سبز -روش سلبه 4CoMnCrOنانوذرات اسپینل در قسمت ششم،

، XRDو با استفاده از ژل کتیرا سنتز شدند. نانوذرات سنتز شده با استفاده از 

FTIR،TEM  ،SEM و DRS  ،شناسایی شدند. نانوذرات سنتز شده

زای کنگورد نشان دادند عملکرد نورکاتالیزگری مناسبی در تخریب رنگ

دقیقه تحت نور مرئی  30زا در مدت زمان رنگ از محلول %90که طوریبه

روشی مؤثر، کارآمد و مالیم برای سنتز مشتقات در قسمت آخر،  تخریب شد.

هیدروکینازولین در حضور هیدروکینولین و دیتتراهیدروپیریمیدین، پلی

کاتالیزگر قابل  عنوانبه 4O2@ZnMn4O2NiFeنانوذرات مغناطیسی 

بازیافت گزارش شد.

: سنتز سبز، نورکاتالیزگر، نانوکامپوزیت، حذف رنگ، کلیدیکلمات 

هتروسیکل
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نامه برترپایان

1400سال ، کارشناسی ارشد نامه برتر در مقطعمین دوره مسابقه پایانششرتبه اول 

 )برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران(

 (زهکشی و بیاریآ مهندسی آب،کشاورزی )گروه  دانشکده

 یکربن هاینانولوله فعال،کربن هایبا استفاده از جاذب داسیکاستیفنوکسیکلروید-4-2حذف  سازینهیو به سهیمقاعنوان: 

با استفاده از روش سطح پاسخ وستهیناپ ستمیدر س وچاریو ب وارهیچند د

 زاده گیبهاره بنگارش: 

یریمحمد جواد ام دکتر ،یبهرام یدکتر مهدد راهنما: اساتی  

1396زمستان تاریخ:   

افزایش میزان  برایهاى شیمیایى افزایش کاربرد سموم و کود

باعث ورود سموم از  ،محصوالت کشاورزى در تمامى نقاط جهان

طریق به دیگر بخشبه آب و خاك شده و از این ،مختلف هایراه

عنوان دی به-4-2 کشعلف .شوندزیست منتقل میهای محیط

آالینده آلی خطرناك و سمی در سموم کشاورزی است، که  یک

های کشاورزی و قیمت ارزان و عملکرد خوب در زمین دلیلبه

بسیار زیاد استفاده  ،برگهای هرز پهنمراتع، برای کنترل علف

ها و حیوانات را دی، سالمت انسان-4-2کش علفشود. می

های آلوده ذایی و آبتواند از طریق مواجهه با هوا، خاك، مواد غمی

کش، مانده این علفکه باقیخطر بیاندازد. بنابراین ضرورت دارد به

از طبیعت حذف و زدایش شود. هدف از این پژوهش بررسی 

، کربن فعال (BRH) عملکرد بیوچار ساخته شده از شلتوك برنج

( MWCNTs)های کربنی چند دیواره و نانولوله (GAC) گرانول

های آبی بود. اثر پارامترهای از محلول دی-4-2برای جذب 

دی، -4-2مختلف جذب مانند زمان تماس، دما، غلظت اولیه 

ناپیوسته مورد بررسی  یاهمحلول در آزمایش pHمیزان جاذب و 

کار هسازی پارامترهای ورودی بچنین برای بهینهقرار گرفت. هم

. دشاستفاده  RSMاز روش  اهآزمایشرفته و کاهش تعداد 

دی بین فاز -4-2های منظور تعیین خصوصیت توزیع مولکولبه

 -های النگمویر، فروندلیچ، النگمویرمحلول و فاز جامد، مدل

گرفت. نتایج نشان پترسون مورد استفاده قرار -یدلیچفروندلیچ و ر

صورت دی توسط سه جاذب به-4-2داد که مقدار جذب 

MWCNTS< BRH< GAC ،ارتباط  است که این روند تغییرات

ها دارد. زمان بهینه تعادل بسیار تنگاتنگی با سطح مخصوص جاذب

 MWCNTsو  BRH ،GAC هایدی برای جاذب-4-2برای جذب 

دست آمد. در نتیجه در مواقعی که هدقیقه ب 5و  60، 90ترتیب به

 MWCNTsمحدودیت زمان برای تصفیه آب مدنظر باشد، جاذب 
است. مقادیر بهینه دی -4-2حذف  برایگزینه بسیار مناسبی 

مشخص شد  RSM کدام از پارامترهای موثر بر جذب که توسطهر

برابر است با:  MWCNTS و BRH ،GAC ترتیب برای سه جاذببه

درجه  40و  60، 60دما  ، میزان بهینه2و  5/5، 5/5بهینه  pH میزان

بر گرم میلی 200و  400، 400غلظت اولیه  سلسیوس، مقدار بهینه

گرم و در نهایت درصد  15/0و  125/0، 15/0لیتر و دوز جاذب بهینه 

ها دی در شرایط بهینه توسط هر یک از جاذب-4-2حذف کلی 

های آزمایشی های ایزوترم جذب بر دادهبرازش مدل دست آمد.هب

نشان  MWCNTs و BRH ،GACدی توسط سه جاذب -4-2جذب 

های بهتری در مقایسه با مدلداد که مدل فروندلیچ دارای عملکرد 

 باشد. حداکثر ظرفیت جذب توسطپترسون می-النگمویر و ریدلیچ

BRH ،GAC و MWCNTs  ترتیب دی، به-4-2برای حذف

دست آمد. نتایج گرم بر گرم بهمیلی 74/218و  05/271، 31/246

دار عنوان یک جاذب دوستاین تحقیق نشان داد که بیوچار به

های اند جایگزین مناسبی برای رقابت با جاذبتوزیست، میمحیط

  های کربنی باشد.تجاری از جمله کربن فعال و نانولوله

دی، ایزوترم، بیوچار، کربن -4-2جذب سطحی،  کلمات کلیدی:

 .RSM های کربنی چند دیواره وفعال گرانول، نانولوله




