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 چکیده

 است. در میانمحققان را به سمت بازگردانی و بازیافت منابع آب متمایل نموده، به عنوان یک منطقه خشک نایرا در آب کمبود

گزینه مناسبی  ،با خواص جذبی فوق العادههای کربنی جاذب استفاده از  های ارائه شده برای تصفیه و بازیافت منابع آب،روشتعدد 

بودن خواص منحصر به فرد  فته شده از الیاف کربن به دلیل دارابا ،( متخلخلcarbon feltنمد کربنی ) هامیان این ساختار. در است

آنرا توان می، که هاستنسبت سطح به حجم کم آن نمدها. تنها مشکل این استالیاف کربنی انتخاب مناسبی به عنوان پایه جاذب 

یابی ساخت و مشخصهطراحی، هدف از این پژوهش رو از اینکرد. رفع های کربنی ا نانولولهسازی نمدکربنی بکامپوزیتطریق از 

های زدایی از آب دریا است. در این راستا نانولولهها و نمکنانولوله کربنی جهت تصفیه پساب -های نانوکامپوزیتی نمد کربنیجاذب

های کربنی توسط فرایند نفوذ در سنتز نانولولهاتالیست نیکل سنتز شد. کننده در جاذب کامپوزیتی بر سطح ککربنی به عنوان تقویت

چنین نحوه توزیع و نشست ذرات کاتالیستی روی سطح نمدکربنی از سازی پارامترهای دما، زمان فرایند و همبخار شیمیایی بهینه

های مورفولوژی نانولوله در تعیینتوزیع ذرات نیکل کاهش اندازه و بهبود  از طرفی به دلیل اهمیتاهمیت ویژه ای برخوردار است. 

، اثر پارامترهای مختلفی چون امواج اولتراسونیک، غلظت محلول و به سنتز شده و سطح ویژه جاذب نانوکامپوزیتی ساخته شده
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