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 مهران نحوی دکتر  –تر مسعود عطاپور  دک  اساتید داور:                     عیی شفیعلدکتر  –  هرامیدکتر عباس ب اساتید راهنما:

 چکیده
امروزه به دلیل وجود بحران آب در جهان به ویژه در ایران، تصفیه  .  شوندمحسوب می  محیط زیست  مهم آلودگی  عوامل  های صنعتی و شهری یک ازپساب

هایی که سهم بسزایی  است. دو گروه مهم از آالینده   مورد توجه بسیاری قرار گرفتههای سنتی  های نوین به دلیل بازدهی باالتر نسبت به روشها به روشپساب

  مواد   آلوده حاوی هایآب های بسیار موثر برای تصفیه  از جمله روش  پیشرفته   اکسیداسیون  ندهایباشند. فرآیها می ها و داروها دارند رنگدر آلودگی آب 

در    .هستند  بسیار کارآمد آلی  شیمیایی مواد  بردن بین   از   برای که  بوده   آزاد   هایرادیکال  تولید   پایه   بر هااین روش  اصلی مکانیسم.  باشدمی  ناپذیرتجزیه   آلی

های سپس با بررسی ساختار  سنتز شدند. گراد  درجه سانتی  100و    90،  85،  75در دماهای    ینانوذرات اکسید مس با روش رسوب حمام شیمیای  شاین پژوه 

  دی، در مرحله بعنانومتر به عنوان دمای بهینه در نظر گرفته شد.    120با اندازه ذرات میانگین    گرادسانتی  درجه   100دمای    در دماهای مختلف،حاصل شده  

بر مورفولوژی، نوع فازها و توزیع اندازه ذرات مورد پژوهش قرار گرفت. درگام بعدی این پژوهش    Glycerol  و  SDS  ،CTABهای  اثرات سورفکتانت 

با سورفکتانت  اکسید مس  نانوذرات  پذیرفت.    Glycerol  و  SDS  ،CTABهای  سنتز  فعال صورت  بستر کربن  بررسی  به  بر روی  های  ویژگیمنظور 

کامپوزیت کربن فعال/ شد. در این پژوهش عملکرد فوتوکاتالیستی    استفاده   EDS  و  XRD  ،SEM  هایآنالیز  نانوذرات سنتز شده، از  ساختاری و فازی

آلودگی  Glycerol  و   SDS  ،CATBهای  با سورفکتانت  سنتز شده مس  اکسید دارویی  در حذف  آلودگی  و همچنین حذف  بلو(  )متیلن  رنگی  های 

  UV-VIS  ،UV-DRSهای  آنالیز   های سنتز شده توسطعملکرد فوتوکاتالیستی کامپوزیتسیلین( تحت اشعه فرابنفش مورد بررسی قرارگرفت.  )آموکسی

کسید  دقیقه در ا  30های صورت گرفته پس از گذشت . میزان حذف شدن آالینده متیلن بلو در این پژوهش مطابق با آنالیزمورد مطالعه قرار گرفت BET  و

از   بیش  بدون سورفکتانت  با سورفکتانت  %96مس  اکسید مس   ،  SDS  از با سورفکتانت  %97بیش  اکسید مس   ،CTAB  از با  %95بیش  اکسید مس   ،

دقیقه در در    30های صورت گرفته پس از گذشت  سیلین مطابق با آنالیز همچنین میزان حذف آموکسی  گردید. ثبت    %91بیش از  Glycerol  سورفکتانت

با سورفکتا%16.5    حدودا  SDS ، اکسید مس با سورفکتانت  %15اکسید مس بدون سورفکتانت حدودا   ، اکسید مس با  CTAB  %14نت  ، اکسید مس 

 شد.   گیریاندازه  %15در حدود  Glycerol سورفکتانت 
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