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چکیده :این پژوهش ،با هدف بررسی اثر فوتوکاتالیست نانوچندسازه هسته-پوسته مگنتیت -مس ( )IIاکسید بر میزان تخریب داروی
بیزاکودیل با استفاده از نور المپ دیود نورگسیل با طول موج  200تا  500نانومتر با توان  20وات انجام شده است .برای این منظور،
خصوصیات مربوط به نانوچندسازه بوسیله تصویر میکروسکوپ الکترونی ( ،)MESمیکروسکوپ الکترونی عبوری ( ،)MESطیف
تبدیل فوریه فروسرخ و آنالیز ) )DRXمشخص شد .تأثیر پارامترهای غلظت دارو ،مقدار نانوچندسازه Hp ،محلول ،اثر همزدن
محلول و اثر اکسیژن محلول تحت فرایند فوتوکاتالیستی بررسی شده است .یافتههای پژوهش ،کارایی مؤثر نانوچندسازه هسته-
پوسته مگنتیت -مس ( )IIاکسید را در تخریب فوتوکاتالیستی داروی بیزاکودیل در شرایط بهینه غلظت بیزاکودیل 20میلی گرم بر
لیتر ،مقدار نانوچندسازههای هسته-پوسته مگنتیت -مس( )IIاکسید  0/1گرم Hp ،محلول  7و سرعت هم زدن  750 mHrدر
اتمسفر هوا نشان میدهد .به طوری که حذف کامل دارو در شرایط بهینه پس از 90دقیقه به دست آمد.
واژگان کلیدی :فوتوکاتالیست ،نانوچندسازه هسته-پوسته مگنتیت -مس( )IIاکسید ،بیزاکودیل.
*rskhoshnood@yahoo.com

 -1مقدمه

جدول  : 1ویژگی شیمیایی و فیزیکی بیزاکودیل [.]3

حذف و جداسازی آالیندهها از منابع آبی ،موضوعی مهم در
مدیریت محیط زیست است که آالینده های دارویی ،نمونهای از
این آالینده ها است [ .]1بیزاکودیل دارویی گوارشی و پرکاربرد
است [ .]2جدول  ،1ویژگی فیزیکی و شیمیایی بیزاکودیل را
نشان میدهد .آبکافت جزئی یا کامل بیزاکودیل ،محصوالتی
تولید میکند که ترکیبات آالینده محسوب میشوند [.]3

bisacodyl
C22H19NO4
361.397g/mol

3.37
16 h

Parameters
Formula
Molecular weight
Structure

Log kow
Biological half-time

تخریب فوتوکاتالیستی به فرایندی گفته میشود که طی آن با
تابش نور به فوتوکاتالیست نیمرسانا که درون محلول حاوی
آالینده قرار دارد به شرطی که انرژی فوتونهای نور تابیده شده
برابر یا بیشتر از انرژی گاف پیوند نیمرسانا باشد ،الکترونها
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تاریخ دریافت 1400/04/21 :
تاریخ پذیرش 1400/06/08 :

تحریک شده و از باند ظرفیت نیمرسانا به سمت باند هدایت آن
گذار میکنند .این کار موجب تشکیل یک فضای خالی از الکترون
میشود که دارای بار مثبت بوده و در باند ظرفیت تشکیل میشود
و الکترون نیمرسانا به یک ترکیب رسانا منتقل میشود ،بنابراین،
نیمرسانا اکسید شده و ترکیب جاذب کاهش مییابد .اگرچه عمر
جفت الکترون-حفره تنها چند نان ثانیه است .اما همین زمان
برای انجام واکنش های اکسیداسیون-کاهش کافی است .به طور
معمول ،حفره آب را اکسید کرده و آن را به رادیکال هیدروکسیل
تبدیل میکند .رادیکال های فعال هیدروکسیل به عنوان یک
اکسید کننده قوی برای تجزیه و تخریب آالیندههای شیمیایی در
آب تولید میشود .اگر الکترون با یک مولکول اکسیژن ترکیب
شود ،موجب تشکیل رادیکال پراکسید می شود و زمانی که با یک
یون فلزی ترکیب شود  ،این یون میتواند به حالت پایینتر
کاهش یافته و روی سطح کاتالیست نشست کند .نیمرساناهای به
کار رفته در فتوکاتالیستها باید دارای ویژگیهای خاصی باشند.
ترکیب شیمیایی یک فوتوکاتالیست باید به گونهای باشد که
امکان معکوس کردن حالت ظرفیت در آن وجود داشته باشد ؛ با
این کار حفره ها را میتوان با این فتوآند جمع آوری کرد بدون
این که تجزیه شوند .همچنین ،عناصر نیمرسانا باید بیش از یک
حالت ظرفیت پایدار داشته باشند .یکی دیگر از ویژگی های مهم
در انتخاب نیمرسانا ،داشتن گاف نواری مناسب و پایداری در برابر
برخورد نوری است .طبیعت غیرسمی ،پایداری در شرایط واکنشی
متفاوت و هزینه کم ،از دیگر ویژگیهای مورد نیاز برای انتخاب
یک ماده برای استفاده در کاتالیست هاست[.]6-4
در این پژوهش هدف تهیه نانوچندسازه هسته-پوسته مگنتیت-
مس( )IIاکسید برای حذف داروی بیزاکودیل از آب است.

 -2بخش تجربی
 -1-2مواد مورد استفاده
بیزاکودیل ) ( C22H19NO4از شرکت تولید دارو تهیه شد .مواد
شیمیایی و حاللهای استفاده شده در این پژوهش ،از شرکت
مرک و سیگماآلدریچ خریداری شدند .سدیم هیدروکسید،
هیدروکلریک اسید ،آب اکسیژنه ،نیتریک اسید ،مس( )IIاستات،
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مگنتیت ،استیک اسید ،متانول و پلی وینیل پیرولیدون( )PVPاز
شرکت مرک و سیگماآلدریچ خریداری شد.
 -2-2سنتز نانوچندسازه هسته – پوسته مگنتیت – مس()II
اکسید
در این پژوهش ،نانوذرات مگنتیتت کته کاربردهتای ویتژه ای در
صنعت و پزشکی دارنتد [ ،]14-7بته عنتوان هستته و نتانوذرات
مس( )IIاکسید نیز که دارای کاربردهتای خاصتی هستتند [-15
 ،]18به عنوان پوسته بته کتار رفتنتد .بترای ستنتز نانوچندستازه
هسته-پوسته مگنتیت -مس( )IIاکسید  0/464گرم از نتانوذرات
مگنتیت به  90میلی لیتر آب اضافه شد و  0/363گترم متس()II
استات 0/5 ،میلی لیتر استیک اسید و  0/008گترم  ( PVPپلتی
وینیل پیرولیدون ) به آن اضافه شد و در دمای  75سانتیگراد بته
خوبی هم زده شد .سپس  10میلی لیتر محلول  NaOHبا غلظت
 50گرم بر لیتر به مواد اضافه شد تا رسوب مس( )IIاکسید ،روی
مگنتیت تشکیل گردد .نمونته نهتایی بتا آب مقطتر و بته کمتک
گریزانه  4بار شسته شد .رسوب به دستت آمتده در خشتک کتن
الکتریکی در دمای  50سانتیگراد به مدت  24ساعت خشک شد
[.]19
 -3-2روش آزمایش
به منظور بررسی کارایی نانوچندسازه هسته – پوسته مگنتیت –
مس( )IIاکسید سنتز شده در تخریب فوتوکاتالیستی بیزاکودیل،
تغییرات طیف جذبی مخلوط واکنش در زمان های متفاوت مورد
بررسی قرار گرفت .برای به دست آوردن طیف جذبی 300 ،میلی
لیتر محلول بیزاکودیل به غلظت  20میلی گرم بر لیتر با 7 pH
تهیه شد و با  100میلی گرم نانوچندسازه هسته – پوسته مگنتیت
– مس( )IIاکسید مخلوط و درون یک بشر  600میلی لیتر ریخته
شد .یک عدد مگنت (در تمام آزمایش ها یکسان ) در آن قرار
داده و بالفاصله ،محلول به مدت  30دقیقه بر همزن با دور
مشخص ( )750 rpmدر شرایط تاریکی همزده شد .سپس 3
میلیلیتر از محلول به داخل یک لوله آزمایش منتقل شده و به
مدت ده دقیقه با سرعت  4000دور بر دقیقه گریزانه شد تا ذرات
معلق فوتوکاتالیست تهنشین شوند .محلول به سل دستگاه طیف-
سنج سرریز شد و طیف جذبی محلول داخل سل در گستره 200
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تا  500نانومتر ثبت شد .محلول به مخلوط اصلی برگردانده شد و
مخلوط واکنش در داخل رآکتور قرار گرفت و المپ دیود
نورگسیل با طول موج  200تا  500نانومتر با توان  20وات روشن
شد .در فواصل زمانی ده دقیقهای پس از روشن شدن المپ،
حجم های  3میلی لیتری از مخلوط واکنش به داخل لوله گریزانه
منتقل شده و مطابق بخش پیشین ،پس از جداسازی
فوتوکاتالیست ،طیف جذبی محلول در ناحیه  200تا  500نانومتر
ثبت شد .نتایج حاصل در شکل  1نشان داده شده است .برای
ثبت طیف جذبی محلول شاهد نیز به همین صورت عمل شد با
این تفاوت که فوتوکاتالیست به محلول افزوده نشد .طیف جذبی
شاهد نیز در شکل  2نشان داده شده است.

که نشان دهنده اثر کاتالیستی نانوچندسازه هسته – پوسته
مگنتیت – مس( )IIاکسید است .بنابراین اندازه گیری کاهش
مقادیر جذب در طول موج  264نانومتر می تواند به عنوان
معیاری برای دنبال کردن مقدار تخریب بیزاکودیل استفاده شود.
برای بررسی بیشتر ،تغییر جذب مخلوط واکنش با زمان در طول
موج  264نانومتر در شرایط فقط تاریکی ،فقط تابش نور المپ و
تابش نور المپ و حضور کاتالیست دنبال شد .نتایج در شکل 3
نشان داده شده است.

شکل  .3تغییرات جذب با زمان در طول موج  264نانومتر .شرایط 100 :میلی گرم
فوتوکاتالیست ،بیزاکودیل  20میلی گرم بر لیتر و . pH = 7

شکل  .1طیف جذبی سیستم واکنش در حضور فوتوکاتالیست هسته – پوسته
مگنتیت – مس( )IIاکسید شرایط 100 :میلی گرم فوتوکاتالیست 300 ،میلی لیتر
محلول بیزاکودیل  20میلی گرم بر لیتر و d ،20) c ،10) b ،0/0) a . 7 = Hp
) 90) j ،80) i ،70) h ،60) g ،50) f ،40) e ،30و  100) kدقیقه پس از روشن
کردن المپ.

شکل  .2طیف جذبی سیستم واکنش در غیاب فوتوکاتالیست هسته – پوسته
مگنتیت – مس( )IIاکسید شرایط 100 :میلی گرم فوتوکاتالیست 300 ،میلی لیتر
محلول بیزاکودیل  20میلی گرم بر لیتر و d ، 20) c ، 10) b ، 0/0) a . 7 = Hp
) 90) j ، 80) i ، 70) h ، 60) g ، 50) f ، 40) e ، 30و  100) kدقیقه پس از روشن
کردن المپ.

همان گونه که در شکل  2مشاهده میشود ،در غیاب
فوتوکاتالیست هسته – پوسته مگنتیت – مس( )IIاکسید ،سرعت
تخریب بیزاکودیل ،بسیار کم است و تخریب کامل رخ نمیدهد.
در حالیکه همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،در حضور
کاتالیست ،فرایند تخریب بیزاکودیل به طور کامل انجام میشود
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این شکل بیانگر این است که مقدار تخریب بیزاکودیل در اثر
واکنش فوتوشیمیایی در حضور کاتالیست هسته – پوسته مگنتیت
– مس( )IIاکسید در مدت زمان حدود  120دقیقه به طور کامل
انجام میشود .در حالیکه بدون حضور فوتوکاتالیست ،فرایند
تخریب تقریبا ناچیز است .بررسی دادهها نشان داد که فرایند
جذب سطحی بیزاکودیل بر سطح کاتالیست در زمان  20دقیقه
پس از همزدن مخلوط دارو و کاتالیست در تاریکی کامل می
شود .پس ،در همه بررسیها برای اطمینان از کامل شدن تعادل
جذب سطحی دارو ،مخلوط دارو و کاتالیست به مدت  30دقیقه
در تاریکی همزده شد .به طور کلی ،فرایندهای جذب ،بیش از
سایر تکنیک ها برای حذف آالینده های متنوع از محلول های
آبی کاربرد دارند [ .]29-20به منظور به دست آوردن بهترین
شرایط برای حذف بیزاکودیل طی فرایند تخریب فوتوکاتالیستی
در حضور کاتالیست هسته – پوسته مگنتیت – مس( )IIاکسید،
کلیه عوامل مؤثر بر سرعت واکنش تخریب ،شامل  ،Hpمقدار
فوتوکاتالیست ،غلظت بیزاکودیل ،اثر هم زدن محلول و اثر
اکسیژن محلول مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفت .برای
بهینهسازی متغیرهای مؤثر بر واکنش ،از روش بهینهسازی یک
متغیر در یک زمان استفاده شد .در این روش همه متغیرها ثابت
در نظر گرفته شده و فقط پارامتری که باید بهینه شود تغییر داده
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شد .روش کار کلی به این صورت بود که  300میلیلیتر از
محلول بیزاکودیل با غلظت معینی که اسیدیته آن در  Hpمورد
نظر تنظیم شده بود به یک بشر  600میلی لیتر انتقال یافت.
سپس ،مقدار معینی فوتوکاتالیست هسته – پوسته مگنتیت –
مس( )IIاکسید به محلول دارو افزوده شد .یک عدد مگنت
(در تمام آزمایش ها یکسان) در آن قرار داده و بالفاصله محلول
به مدت  30دقیقه روی همزن با دور مشخص ( )mHr 750در
شرایط تاریکی همزده شد .پس از گذشت این مدت زمان،
کاتالیست موجود در  3میلی لیتر محلول به وسیله گریزانه جدا شد
و جذب آن در طول موج  264نانومتر اندازهگیری شد .سپس،
بالفاصله المپ دیود نورگسیل با طول موج  200تا  500نانومتر
با توان  20وات روشن شد و مطابق بخش پیشین ،جذب محلول
دارو در طول موج  264نانومتر و در فواصل زمانی ده دقیقه پس
از واکنش اندازهگیری شد .کارایی فرایند تخریب فوتوکاتالیستی
در آزمایشها ،بر مبنای محاسبه درصد تخریب بیزاکودیل بر
اساس معادله زیر بررسی شد.

در این معادله C0 ،و  Ctبه ترتیب غلظت اولیه و غلظت در زمان t

پس از تابش المپ است.
 -1-3-2اثر pH

اثر  Hpبر روی بازده تخریب بیزاکودیل ،در گستره 4/0 – 10/0
بررسی شد .در این بررسی روش کار به این صورت بود کته 300
میلی لیتر محلول بیزاکودیل با غلظت  20میلی گرم بر لیتتر کته
 Hpآن در  Hpمورد نظر ( گستتره  ) 4/0 – 10/0توستط ستود
 0/10نرمال یا هیدروکلریک اسید  0/10نرمال تنظیم شده بود به
یک بشر  600میلی لیتر منتقل شد .سپس مقدار  100میلی گترم
فوتوکاتالیست به آن افزوده شد .این محلول بترای انجتام فراینتد
جذب سطحی ،به مدت  30دقیقه بر روی هم زن مغناطیسی و در
تاریکی قرار گرفت .پس از اطمینتان از اتمتام جتذب ستطحی3 ،
میلی لیتر از محلول به داخل یک لوله آزمایش منتقل شتده و بته
منظور جداستازی ذرات فوتوکاتالیستت ،بته متدت  10دقیقته بتا
سرعت  4000دور بتر دقیقته گریزانته شتده و بته ستل دستتگاه
طیفسنج سرریز شد .جذب این محلول در طول موج  264نانومتر
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اندازهگیری شد و محلول به مخلوط اصلی برگردانده شد .ستپس،
مخلوط واکنش در داختل رآکتتور قترار داده شتد و المتپ دیتود
نورگسیل با طول موج  200تا  500نانومتر با توان  20وات روشن
شد .در فواصل زمانی ده دقیقه ای پس از روشن شتدن المتپ و
شروع واکنش فوتوشیمیایی ،حجم های  3میلیلیتری از مخلتوط
واکنش به داخل لوله گریزانه منتقل شده و مطتابق قبتل پتس از
جداسازی فوتوکاتالیست ،جذب محلول در طول موج  264نانومتر
اندازهگیری شد و مقدار درصتد تخریتب محاستبه شتد .نتتایج در
شکل  4نشان داده شده است .نتایج نشان می دهد که تتا Hp 7
مقدار تخریب به تدریج افزایش یافته است ،پتس 7 Hp ،بترای
مطالعات بعدی انتخاب شد .چنتین رونتدی در وابستتگی درصتد
تخریب به  Hpرا می توان به تغییرات جاذبه الکتروستاتیک بتین
داروی بیزاکودیل و ستطح نانوچندستازه هتای هستته – پوستته
مگنتیت – مس( )IIاکسید نسبت داد .این پدیده را به این صورت
می توان توجیه کرد که بتار ستطح نانوچندستازه هتای هستته –
پوسته مگنتیت – مس( )IIاکسید در  Hpکمتر از  7/9مثبت است
[ .]36-34پس ،جذب سطحی آنیونهتای موجتود در محتیط بتر
نانوچندسازههای هسته – پوسته مگنتیت – متس( )IIاکستید در
 Hpکمتر از  ،7/9بیشتر است .از طرف دیگر ،با توجته بته اینکته
 aHpبیزاکودیل برابر با  4/69است ،پس ،در  Hpهای بتاالتر از
 aHpغلظت فرم آنیونی بیزاکودیل بیشتر از فترم کتاتیونی استت.
پس ،با افتزایش  Hpتتا  7جتذب ستطحی بیزاکودیتل بتر روی
نانوچندسازه های هسته – پوستته مگنتیتت – متس( )IIاکستید
افزایش یافته و درصد تخریب نیز افزایش متییابتد .در Hpهتای
بیشتر  7کاهش در مقتدار تخریتب مشتاهده متی شتود ،زیترا در
Hpهای بزرگتر از  7غلظت  Hp-در محلول افزایش یافته و بته
علت وجود رقابت بین یون  Hp-و فرم آنیونی بیزاکودیتل بترای
جذب سطحی بر نانوچندسازه های هستته – پوستته مگنتیتت –
مس( )IIاکسید ،مقدار جذب سطحی بیزاکودیل کاهش یافته و در
نتیجه درصد تخریب کاهش مییابد.
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بررسی های بعدی در حضور  100میلی گرم فوتوکاتالیست انجام
گرفت.

شکل  .4اثر  .Hpغلظت بیزاکودیل  20میلی گرم بر لیتر ،مقدار فوتوکاتالیست 100
میلی گرم ،تابش دهی با المپ دیود نورگسیل با طول موج  200تا  500نانومتر با
توان  20وات.

 -2-3-2اثر مقدار فوتوکاتالیست
اثر مقدار فوتوکاتالیست بر روی بازده تخریب در مقادیر 100 ،50
و  150میلی گرم از فوتوکاتالیست بررسی شتد .در ایتن بررستی،
روش کار به این صورت بود که  300میلی لیتر محلول بیزاکودیل
با غلظت  20میلی گرم بر لیتربا  Hp 7تهیه شد و بته یتک بشتر
 600میلی لیتر منتقل شد .سپس ،فوتوکاتالیست در مقتادیر ، 50
 100و  150میلی گرم به آن افزوده شد و سپس ،مانند روش کار
در بخش بررسی اثر  ، Hpجذب در زمانهای متفتاوت در طتول
موج  264نانومتر اندازه گیری شد و مقدار درصد تخریب محاسبه
شد .نتایج در شکل  5نشان داده شده است .این نتایج نشان متی
دهد که با افزایش مقدار فوتوکاتالیست تا  100میلی گرم ،مقتدار
تخریب افزایش مییابد .با افزایش مقدار فوتوکاتالیستت تتا 150
میلی گرم ،مقدار تخریب کاهش می یابد .علت این امر ،آن است
که با افزایش مقدار کاتالیست تا  100میلتی گترم ،تعتداد ستایت
های قابل دسترس برای جذب فوتون افزایش یافتته و در نتیجته
مقدار تولید رادیکال هیدروکسیل افزایش می یابتد کته ایتن امتر
باعث افزایش فعالیت فوتوکاتالیستی نانوچندستازههتای هستته –
پوستتتتتتتتته مگنتیتتتتتتتتت – متتتتتتتتس( )IIاکستتتتتتتتید
میشود .ولی با افزایش مقدار کاتالیست بته بتیش از  100میلتی
گرم ،فعالیت فوتوکاتالیستی کاهش می یابد .زیرا اوال بتا افتزایش
بیش از حد کاتالیست ،محلول کدر شده و شتدت نتوری کته بته
سطح نانوچندسازه هتای هستته – پوستته مگنتیتت – متس()II
اکسید می رسد ،کاهش مییابد .با کاهش تعداد فوتونهتای نتور
رسیده به فوتوکاتالیست ،مقدار تولید رادیکال هتای هیدروکستیل
کم شده و به دنبال آن ،بازده تخریب کاهش متی یابتد .ثانیتا در
مقادیر باالیی از فوتوکاتالیست ،ذرات فوتوکاتالیست تجمع یافته و
سطح در دسترس برای جذب فوتون کاهش متی یابتد .بنتابراین
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شکل  .5بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیست .وضعیت آزمایش :غلظت بیزاکودیل 20
میلی گرم بر لیتر Hp ،محلول  ، 7سرعت هم زدن  ، mHr 750تابش دهی با المپ
دیود نورگسیل با طول موج  200تا  500نانومتر با توان  20وات پس از  20دقیقه
تاریکی.

 -3-3-2اثر غلظت اولیه محلول بیزاکودیل
اثر غلظت اولیه بیزاکودیل بر بازده تخریب ،در غلظت های ، 15
 20و  25میلی گرم بر لیتر از آن بررسی شد .در این بررسی ،به
این صورت عمل شد که  300میلیلیتر محلول بیزاکودیل در
غلظت های  20 ، 15و  25میلی گرم بر لیتر از آن با  pH 7تهیه
شد و به یک بشر  600میلی لیتر منتقل شد و سپس ،مقدار 100
میلی گرم فوتوکاتالیست به آن افزوده شد .این محلول برای انجام
فرایند جذب سطحی ،به مدت  30دقیقه بر روی هم زن
مغناطیسی و در تاریکی قرار گرفت .پس از اطمینان از اتمام جذب
سطحی 3 ،میلی لیتر از محلول به داخل یک لوله آزمایش منتقل
شده و به منظور جداسازی ذرات فوتوکاتالیست ،به مدت ده دقیقه
با سرعت  4000دور بر دقیقه گریزانه شده و به سل دستگاه
طیفسنجی سرریز و پس از اندازهگیری جذب در طول موج 264
نانومتر ،محلول به مخلوط اصلی برگردانده شد .سپس مخلوط
واکنش در داخل رآکتور قرار داده شده و المپ دیود نورگسیل با
طول موج  200تا  500نانومتر با توان  20وات روشن شد .در
فواصل زمانی ده دقیقه ای پس از روشن شدن المپ دیود
نورگسیل با توان  20وات و شروع واکنش فوتوشیمیایی ،حجم-
های  3میلی لیتری از مخلوط واکنش به داخل لوله گریزانه
منتقل شده و مطابق بخش پیشین ،پس از جداسازی
فوتوکاتالیست ،جذب محلول در طول موج  264نانومتر
اندازهگیری شد .مقدار درصد تخریب محاسبه شد که نتایج در
شکل  6نشان داده شده است .این نتایج نشان می دهد که با
افزایش غلظت اولیه دارو ،مقدار تخریب کاهش می یابد .زیرا با
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افزایش غلظت اولیه ،مقدار داروی جذب شده بر سطح کاتالیست
افزایش می یابد که این عامل باعث کاهش تعداد سایت های در
دسترس و فعال کاتالیست برای دریافت فوتون میشود .بنابراین،
فعالیت فوتوکاتالیستی برای تولید رادیکال هیدروکسیل کم
میشود .با افزایش غلظت دارو ،مقدار فوتون های جذب شده به
وسیله مولکولهای دارو افزایش مییابد .این امر باعث کاهش
تعداد فوتون های رسیده به سطح فوتوکاتالیست شده و در نتیجه
مقدار تخریب کاهش می یابد .بنابراین برای افزایش مقدار
تخریب در نمونه های حاوی مقادیر باالیی از ماده دارویی ،می
توان محلول را رقیقتر کرد .در هر حال ،در بررسی های بعدی
غلظت  20میلی گرم بر لیتر از دارو مورد استفاده قرار گرفت.

شکل  .6بررسی اثر غلظت اولیه محلول بیزاکودیل .وضعیت آزمایش pH :محلول 7
 ،مقدار فوتوکاتالیست  100میلی گرم ،سرعت هم زدن محلول  ، 750 rpmتابش
دهی با المپ دیود نورگسیل با طول موج  200تا  500نانومتر با توان  20وات پس

طول موج  200تا  500نانومتر با توان  20وات ،روشن شد .در
فواصل زمانی ده دقیقهای پس از روشن شدن المپ و شروع
واکنش فوتوشیمیایی ،حجم های  3میلیلیتری از مخلوط واکنش
به داخل لوله گریزانه منتقل شده و مطابق بخش پیشین ،پس از
جداسازی فوتوکاتالیست ،جذب محلول در طول موج  264نانومتر
اندازهگیری شد و مقدار درصد تخریب محاسبه شد .در این مرحله
اثر هم زدن مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاصل در شکل
 7نشان داده شده است .این نتایج نشان میدهند که در اثر هم
زدن محلول ،مقدار تخریب به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا
میکند .زیرا نخست در اثر همزدن محلول ،مقدار اکسیژن وارد
شده به محلول افزایش می یابد و در نتیجه غلظت اکسیژن حل
شده در محلول زیاد میشود .اکسیژن نقش اساسی در تولید
رادیکالهای هیدروکسیل با به دام انداختن الکترون حاصل از
نانوچندسازه هسته – پوسته مگنتیت – مس( )IIاکسید دارد.
پس ،با افزایش غلظت اکسیژن محلول ،مقدار تخریب افزایش
مییابد .دوم ،در اثر هم زدن محلول ،تعداد برخوردها افزایش و در
نتیجه مقدار تخریب نیز افزایش می یابد.

از  20دقیقه تاریکی.
 -4-3-2اثر هم زدن محلول
به منظور بررسی اثر هم زدن محلول در طی واکنش
فوتوشیمیایی ،به این صورت عمل شد که  300میلی لیتر محلول
بیزاکودیل با غلظت  20میلی گرم بر لیتر با  pH 7تهیه شد و به
یک بشر  600میلی لیتری منتقل شد و مقدار  100میلی گرم
فوتوکاتالیست به آن افزوده شد .مشابه قبل ،این مخلوط برای
انجام فرایند جذب سطحی ،به مدت  30دقیقه در تاریکی قرار
گرفت با این تفاوت که این بار مخلوط بر روی هم زن مغناطیسی
قرار نگرفت .پس از اطمینان از اتمام جذب سطحی 3 ،میلی لیتر
از محلول به داخل یک لوله آزمایش منتقل شده و به منظور
جداسازی ذرات فوتوکاتالیست ،به مدت ده دقیقه با سرعت 4000
دور بر دقیقه گریزانه شده و به سل دستگاه اسپکتروفوتومتر
سرریز شد .جذب محلول در طول موج  264نانومتر اندازه گیری
شد و محلول به مخلوط اصلی برگردانده شد .سپس مخلوط
واکنش در داخل رآکتور قرار داده شد و المپ دیود نورگسیل با
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شکل  .7اثر هم زدن بر مقدار تخریب .شرایط 300 :میلی لیتر محلول بیزاکودیل با
غلظت  20میلی گرم بر لیتر 100 ،میلی گرم فوتوکاتالیست و اندازه گیری جذب در
طول موج  264نانومتر.

 -5-3-2اثر اکسیژن محلول
به منظور تأیید اثر اکسیژن محلول بر بازده تخریب ،مطالعات در
جو اتمسفر و جو نیتروژن انجام گرفت .در این آزمایش به این
صورت عمل شد که  300میلی لیتر محلول بیزاکودیل با غلظت
 20میلی گرم بر لیتر با 7 pHتهیه شد و به یک بشر  600میلی
لیتری منتقل شد و سپس مقدار  100میلی گرم فوتوکاتالیست به
آن افزوده شد .سپس به مدت  3دقیقه گاز نیتروژن از داخل
محلول عبور داده شد .پس از اطمینان از خروج کامل اکسیژن
محلول ،مانند بخش بررسی اثر  pHعمل شد با این تفاوت که
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دمیده شدن گاز نیتروژن تا پایان واکنش فوتوشیمیایی ادامه
یافت .نتایج حاصل در شکل  8نشان داده شده است .این نتایج
نشان میدهد که بازده تخریب آالینده ،در حضور اکسیژن محلول
بسیار باالتر از مقدار تخریب بدون حضور اکسیژن محلول است.
علت این امر آن است که اکسیژن با به دام انداختن الکترون های
باند هدایت فتوکاتالیست نیمرسانا ،رادیکالها و اکسنده هایی
مانند •  H2O2 ،HO2و• O2را تولید میکند که وجود این
رادیکال ها و اکسنده ها بازده تخریب را باال می برد.

 -7-3-2ایزوترم جذب
در این مطالعه ،از مدلهای ایزوترم جذب فروندلیچ و النگمویر
برای مدلسازی ریاضی فرایند جذب بیزاکودیل استفاده شد.
معادله زیر ،رابطه ریاضی مدل ایزوترم جذب فروندلیچ را نشان
می دهد.

 qeنسبت جرم ماده جذب شده نسبت به جرم ماده جاذب (میلی
گرم بر گرم) Ce ،غلظت تعادلی K ،ثابت تجربی و ضریب معادله
فروندلیچ و  nشدت جذب (شاخص مقدار مطلوبیت فرایند جذب)
است .مدل ریاضی ایزوترم النگمویر در معادله زیر نشان داده
شده است:
شکل  .8اثر اکسیژن محلول بر روی مقدار تخریب .شرایط 300 :میلی لیتر محلول
بیزاکودیل با غلظت  20میلی گرم بر لیتر 100 ،میلی گرم فوتوکاتالیست و اندازه
گیری جذب در طول موج  264نانومتر.

 -6-3-2پایداری و قابلیت استفاده مجدد فوتوکاتالیست
پس از تعیین شرایط بهینه ،پایداری و قابلیت استفاده مجدد
فوتوکاتالیست در شرایط بهینه مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج در
شکل  9آمده است .همانطور که در شکل مشاهده می شود،پس
از  6بار استفاده از فوتوکاتالیست ،تغییر چشمگیری در کاهش
بازده تخریب فوتوکاتالیستی به وجود نیامد .پس از  6بار استفاده
از فوتوکاتالیست ،آن را در آون با دمای  60سانتیگراد خشک
کرده و به مدت  4ساعت در دمای  500سانتیگراد کلسینه شده و
مجددا مورد استفاده قرار گرفت و به باالترین کارایی خود رسید- .
وان نتیجه گرفت که فوتوکاتالیست ،قابلیت استفاده دوباره را
داراست.

شکل  .9مطالعات بازیافت فوتوکاتالیست.
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 qmaxحداکثر مقدار جذب KL ،ثابت تجربی ( ضریب معادله
النگمویر ) و پارامترهای  qeو  Ceمشابه ایزوترم فروندلیچ
هستند .شکلهای  10و  ،11ایزومرهای النگمویر و فروندلیچ را
برای جاذب مورد مطالعه نشان میدهند.

شکل  .10ایزوترم النگمویر در حذف بیزاکودیل با نانوچندسازه های هسته –
پوسته مگنتیت – مس( )IIاکسید.

شکل  .11ایزوترم فروندلیچ در حذف بیزاکودیل با نانوچندسازه های هسته – پوسته
مگنتیت – مس( )IIاکسید.
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در مدل ایزوترمی النگمویر ،ضرایب  qmaxو  KLبه ترتیب به
کمک عرض از مبدأ و شیب نمودار خطی  Ce/qeدر مقابل Ce
محاسبه می گردند .در این مطالعه qmax ،به دست آمده بر اساس
ایزوترم النگمویر  5/44است و ضریب  KLهم  0/24به دست
آمد؛ همچنین R2 = 0/9975 ،تعیین شد .در مدل ایزوترمی
فروندلیچ ،ثابت های  Kو  nوجود دارد که  nشاخص مقدار
مطلوبیت فرایند جذب ( شدت جذب ) و  Kظرفیت جذب جاذب
است .در این مدل ،مقادیر  nکمتر از یک ،نشان دهنده جذب
ضعیف و مقادیر  1-2و  2-10به ترتیب بیان گر جذب به طور
متوسط مشکل و مطلوب است .مقادیر ضرایب  nو  Kبه ترتیب
از طریق شیب و عرض از مبدأ نمودار خطی  Ln qeدر برابر Ln
 Ceتعیین میشوند .در این مطالعه ضریب  Kبه دست آمده،
 1/19و ضریب  nبرابر  1/80محاسبه شد؛ همچنین،
( ) R2 = 0/9796به دست آمد .با توجه به نتایج به دست آمده،
مشاهده می شود که جذب بیزاکودیل توسط نانوچندسازه هسته
– پوسته مگنتیت – مس( )IIاکسید از مدل النگمویر با ضریب
همبستگی  R2 = 0/9975تبعیت میکند.
 -8-3-2سینتیک واکنش تخریب فوتوکاتالیستی بیزاکودیل
برای بررسی سینتیک حذف بیزاکودیل ،مدل های سینتیک درجه
اول و النگمویر – هینشلوود استفاده شد .معادله سینتیک درجه
اول به صورت رابطه زیر است:

می توان  kobsرا به دست آورد که مقدار آن در این مطالعه،
0/014460می باشد و  R2 = 0/9528است.

شکل  .12سینتیک واکنش شبه درجه اول در تخریب فوتوکاتالیستی بیزاکودیل.

معادله مورد استفاده مدل النگمویر – هینشلوود به صورت رابطه
زیر است:

در این رابطه Kobs ،ثابت سینتیک واکنش [ PCB ]0 ،غلظت
اولیه بیزاکودیل kLH ،ثابت تعادلی جذب مدل النگمویر–
هینشلوود و  kcثابت سرعت واکنش سطحی می باشد .با رسم 1
 / Kobsدر مقابل  [ PCB ]0یک خط مستقیم به دست میآید
که میتوان از طریق آن ،ثابت تعادلی مدل النگمویر – هینشلوود
و سرعت واکنش سطحی را تعیین کرد .شکل  13نشان میدهد
که  1 / Kobsدر مقابل  [ PCB ]0دارای رابطه خطی است و
 R2 = 0/9908است.

در این رابطه r ،سرعت تخریب فوتوکاتالیستی بیزاکودیلC ،

غلظت بیزاکودیل و  kobsثابت سینتیک درجه اول است که تحت
تأثیر غلظت بیزاکودیل است .در مواردی که غلظت شیمیایی کم
است (  C = C0در  ) t = 0رابطه ،ساده تر شده و به صورت یک
معادله درجه یک می باشد به صورت زیر:

با رسم )  Ln ( C0 / Ctدر مقابل زمان ،می توان مقادیر  kobsو
ضریب همبستگی را تعیین کرد .مطابق شکل  12وقتی که ) / Ct
 Ln ( C0در مقابل زمان ترسیم شود ،یک خط مستقیم به دست
می آید .از روی شیب نمودار )  Ln ( C0 / Ctدر مقابل زمان
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شکل  .13سینتیک واکنش النگمویر – هینشلوود در غلظت های متفاوت
بیزاکودیل.

با توجه به نتایج به دست آمده ،مشاهده می شود که سینتیک
واکنش تخریب فوتوکاتالیستی بیزاکودیل از مدل سینتیکی
النگمویر – هینشلوود ( ) R2 = 0/9908تبعیت میکند.

 -3نتایج و بحث
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این پژوهش با هدف بررسی اثر فوتوکاتالیست نانوچندسازه های
هسته-پوسته مگنتیت -مس( )IIاکسید بر مقدار تخریب داروی
بیزاکودیل با استفاده از نور المپ دیود نورگسیل با طول موج
 200تا  500نانومتر با توان  20وات انجام شده است .به دلیل
ویژگی منحصر به فرد و کاربردهای جالب ساختارهای هسته –
پوسته[ ،]35-30در این مطالعه از این نانوساختارها استفاده شد.
برای این منظور تأثیر پارامترهایی مانند غلظت دارو ،مقدار
نانوچندسازه Hp ،محلول ،اثر هم زدن محلول و اثراکسیژن
محلول تحت فرایند فوتوکاتالیستی بررسی شده است . .در تفسیر
اثر  pHباید در نظر داشت که  Hpنقطه صفر بار (  )Hp cHzبرای
فوتوکاتالیست  7/9است [ .]38-36در  Hpهای کمتر از این
مقدار ،سطح فوتوکاتالیست بار مثبت میگیرد .بنابراین ،در
 ،7 = Hpسطح فوتوکاتالیست بار مثبت میگیرد.
 akPبیزاکودیل  4/69است ،بنابراین ،در  Hpباالتر از این مقدار،
بیزاکودیل در محلول به شکل آنیونی حضور خواهد داشت.
بنابراین در  Hpباالتر از  4/69و کمتر از  7/9جاذبههای
الکتروستاتیکی بین بیزاکودیل و سطح فوتوکاتالیست افزایش
مییابد .در  Hpهای باالتر از  7/9بار سطحی فوتوکاتالیست،
منفی است و با بار منفی ایجاد شده بر مولکول بیزاکودیل دچار
دافعه میشوند با افزایش مقدار فوتوکاتالیست از  50تا  100میلی-
گرم درصد تخریب بیزاکودیل افزایش می یابد؛ زیرا سطح فعال
بیشتری در دسترس است .در مقادیر باالتر ( تا  150میلی گرم )،
نانوچندسازه هسته – پوسته مگنتیت – مس( )IIاکسید اضافی در
محلول باعث افزایش کدورت محلول میشوند که با افزایش
پراکندگی نور ،شدت نور تابیده شده را کاهش میدهد ،پس درصد
تخریب بیزاکودیل نیز کاهش مییابد .به منظور تأیید اثر اکسیژن
محلول بر بازده تخریب ،مطالعات در جو اتمسفر و جو نیتروژن
انجام شد .نتایج حاصل در شکل  8نشان داده شده است .این
نتایج نشان میدهد که بازده تخریب آالینده ،در حضور اکسیژن
محلول بسیار باالتر از مقدار تخریب بدون حضور اکسیژن محلول
است .علت این امر آن است که اکسیژن با به دام انداختن
الکترون های باند هدایت فتوکاتالیست نیمرسانا ،رادیکال ها و
اکسنده هایی مانند • p2O2 ، pH2و • H2را تولید میکند که
وجود این رادیکال ها و اکسنده ها بازده تخریب را باال میبرد .در
این مطالعه ،همچنین ،اثر هم زدن محلول مورد بررسی قرار
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گرفته است .نتایج حاصل در شکل  7نشان داده شده است .این
نتایج نشان می دهند که در اثر هم زدن محلول ،مقدار تخریب به
مقدار قابل توجهی افزایش پیدا میکند .زیرا نخست ،در اثر هم-
زدن محلول ،مقدار اکسیژن وارد شده به محلول افزایش مییابد و
در نتیجه غلظت اکسیژن حل شده در محلول زیاد میشود.
اکسیژن نقش اساسی در تولید رادیکالهای هیدروکسیل با به دام
انداختن الکترون حاصل از نانوچندسازه هسته – پوسته مگنتیت
– مس( )IIاکسید دارد .پس ،با افزایش غلظت اکسیژن محلول،
مقدار تخریب افزایش می یابد .ثانیا در اثر هم زدن محلول ،تعداد
برخوردها افزایش و در نتیجه مقدار تخریب نیز افزایش می یابد.
بررسی ها نشان داد در زمان تاریکی بخشی از مولکول های
بیزاکودیل ،جذب مکان های فعال در سطح نانوچندسازه های
هسته – پوسته مگنتیت – مس( )IIاکسید می شود .بدیهی است
با افزایش تعداد مولکولهای بیزاکودیل در واحد حجم ،مکانهای
فعال در سطح نانوچندسازه هسته – پوسته مگنتیت – مس()II
اکسید بیشتر اشغال شده اند .در مجموع ،به دلیل کاهش مکان-
های فعال در سطح فوتوکاتالیست برای به دام انداختن مولکول-
های بیزاکودیل و کاهش نفوذ نور ،تخریب مولکول های
بیزاکودیل با افزایش غلظت آنها ،کاهش یافته است .در نهایت
بازده تخریب فوتوکاتالیستی بر حسب زمان ،با افزایش غلظت
بیزاکودیل کاهش مییابد .برای آنالیز ساختاری و تعیین نوع فاز
فوتوکاتالیست از آنالیز  DRXاستفاده شد .شکل  14الگوی پراش
پرتو  Dنمونه نانوچندسازه هسته – پوسته مگنتیت – مس()II
اکسید را نشان می دهد .همان گونه که مشاهده می شود عالوه
بر فاز مگنتیت ،فاز مس( )IIاکسید نیز تشکیل شده است .تصویر
میکروسکوپ الکترونی  MESنمونه نانوچندسازه هسته – پوسته
مگنتیت – مس( )IIاکسید در شکل  15آمده است .همان گونه
که مشاهده می شود ،در نمونه نانوچندسازه هسته – پوسته
مگنتیت – مس( )IIاکسید ،ذرات شبه کروی تقریبا یکنواختی
تشکیل و به دلیل غلظت باال و سطح ویژه باالی ذرات به دلیل
ماهیت نانویی ،نمونهها توده شدهاند.
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و  ،]41[ Cu-Oنوارهای موجود در  2923/97و 2922/20cm-1
مربوط به  –CH2هستند .نوارهای گستره  1036/75cm-1مربوط
به ارتعاش کششی پیوند  CO2و نوارهای گستره 1430cm-1
مربوط به ارتعاش کششی پیوند C-Oاست [42و.]43
شکل  .14الگوی پراش پرتو  Xنانوچندسازه هسته – پوسته مگنتیت – مس()II
اکسید.

شکل  .17تبدیل فوریه فروسرخ  FT-IRنمونه نانوچندسازه هسته – پوسته مگنتیت

– مس( )IIاکسید سنتز شده.
شکل .15تصویر  MESنمونه نانوچندسازه.

از تصویر  MESگرفته شده ،شکل دقیق نانوچندسازه هسته –
پوسته مگنتیت – مس( )IIاکسید سنتز شده به دست نیامد،
بنابراین ،برای اطمینان از تشکیل هسته – پوسته و بررسی
دقیقتر شکل نمونه نیاز است تصویر  MESبررسی شود .با توجه
به تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری  MESنمونه ،به نظر
میرسد روش نشستن ذرات مس( )IIاکسید بر ذرات مگنتیت
اولیه ،به حالت هسته – پوسته باشد .همان طور که در شکل 16
نشان داده شده است ،مگنتیت نقش هسته و مس( )IIاکسید
نقش پوسته را بازی می کند.

ذرات نانوچندسازه هسته – پوسته مگنتیت – مس( )IIاکسید
تحت تابش نور المپ دیود نورگسیل با طول موج  200تا 500
نانومتر با توان  20وات به نحو کارآمد و مؤثری میتوانند مولکول
های بیزاکودیل را به طور کامل تخریب کنند .هنگامی که ذرات
 CuOتحت تابش نور المپ قرار می گیرند ،الکترون های الیه
مداری برانگیخته میشوند و منافذ با بار مثبت بر  CuOتولید می
شوند .منافذ مثبت با  OH-واکنش می دهند و الکترون های
برانگیخته شده با  O2جذب شده بر سطح  CuOواکنش میدهند:
→ e- + h+

CuO + h

CuO(h+) + OH- → OH• + CuO
-

CuO(e-) + O2 → O2• + CuO
-

•O2• + H+ → OOH
-

OOH• + O2 • + H+ → O2 + H2O2
شکل  .16تصویر  MESنمونه نانوچندسازه هسته – پوسته مگنتیت – مس()II
اکسید.

طیف تبدیل فوریه فروسرخ  FT-IRدر نمونه نانوچندسازه هسته
– پوسته مگنتیت – مس( )IIاکسید در شکل  17آمده است.
همان گونه که مشاهده میشود ،نوارهای جذبی واقع در
 3421/73و  3422/50cm-1به ارتعاش کششی پیوند  O-Hدر
آب مرتبط است [39و .]40نوارهای واقع در  1622/95و cm-1
 1620/30مربوط به پیوند  H-O-Hدر آب است[ .]40نوارهای
واقع در گستره  400تا  600cm-1مربوط به انرژی پیوند Fe-O
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-

O2• + H2O2 → OH • + OH- + O2

چگونگی برهمکنش جاذب و جذب شونده را می توان به کمک
ایزوترم های جذب ،بیان کرد .در این مطالعه qmax ،به دست آمده
بر اساس ایزوترم النگمویر  5/44است و ضریب  KLهم  0/24به
دست آمد؛ همچنین R2 = 0/9975 ،تعیین شد .در این مطالعه
ضریب  Kبه دست آمده براساس ایزوترم فروندلیچ 1/19 ،و
ضریب  nبرابر  1/80محاسبه شد؛ همچنین) R2 = 0/9796( ،
به دست آمد .با توجه به نتایج به دست آمده ،مشاهده میشود که
جذب بیزاکودیل با نانوچندسازه هسته – پوسته مگنتیت –
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مس( )IIاکسید از مدل النگمویر با ضریب همبستگی
( ) R2 = 0/9975تبعیت میکند .برای بررسی سینتیکی فرایند
تخریب فوتوکاتالیستی بیزاکودیل از مدل سینتیکی النگمویر –
هینشلوود ( )Langmuir – Hinshelwoodو مدل سینتیک
واکنش شبه درجه اول استفاده شد .در مدل سینتیک واکنش شبه
درجه اول از شیب نمودار ) Ln (C0 / Ctدر مقابل زمان
میتوان  kobsبه دست آورد که مقدار آن در این مطالعه،
 0/01446و ( )R2 =0/9528است .در این مطالعه بر اساس مدل
سینتیکی النگمویر – هینشلوود 1 / Kobs ،در مقابل [PCB ]0
دارای رابطه خطی است و  R2 = 0/9908است .با توجه به نتایج
به دست آمده ،مشاهده میشود که سینتیک واکنش تخریب
فوتوکاتالیستی بیزاکودیل از مدل سینتیکی النگمویر – هینشلوود
( ) R2 = 0/9908تبعیت میکند.
 -4نتیجه گیری
در این پژوهش ،نانوچندسازه هسته – پوسته مگنتیت – مس)(II

اکسید به روش هم رسوبی سنتز شدند .الگوی پراش پرتو  Xبه
دست آمده ،نشان دهنده تشکیل هر دو فاز مگنتیت و مس)(II
اکسید است .تصویر  SEMنشان داد که نانوچندسازه هسته –
پوسته مگنتیت – مس) (IIاکسید دارای ذرات کروی یکنواختی
هستند .بررسی دقیقتر ذرات نانوچندسازه سنتز شده با کمک
میکروسکوپ الکترونی عبوری  TEMحاکی از آن بود که ذرات
مس) (IIاکسید بر ذرات مگنتیت اولیه ،به حالت هسته – پوسته
قرار گرفته اند .نتایج این مطالعه نشان داد که نانوچندسازه به کار
رفته در این پژوهش تحت تابش فوتون های نور المپ ،به نحو
کارآمد و مؤثری میتوانند مولکول های دارو را به طور کامل
تخریب کنند .با به کار بردن هم زمان فرایندهای جذب سطحی و
فوتولیز با استفاده از نانوچندسازه هسته– پوسته مگنتیت–
مس( )IIاکسید و شرایط نورتابی با المپ دیود نورگسیل با طول
موج  200تا  500نانومتر با توان  20وات ،حذف آالینده به طور
کامل در  90دقیقه اتفاق افتاد و بازده تخریب مولکول های
بیزاکودیل به  100درصد افزایش یافت .جهت کنترل و به حداقل
رساندن انتشار نامطلوب نانوچندسازه هسته– پوسته مگنتیت –
مس( )IIاکسید پس از انجام فرایندهای حذف آالینده و تصفیه
آب و نیز به حداقل رساندن هزینه های مربوط به جداسازی این
ذرات ،می توان نانوچندسازه هسته – پوسته مگنتیت – مس()II
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اکسید را با میدان های مغناطیسی خارجی از محلول جداسازی و
جمعآوری کرد [ .]44فوتوکاتالیست پیشنهاد شده در این پژوهش،
مدیایی سازگار با محیط زیست ،با قابلیت استفاده مجدد است.
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Photocatalytic degradation of bisacodyl using
Fe3O4@CuO core-shell nanocomposite in aqueous
solutions
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Abstract: The aim of this study was to investigate the effect of photocatalyst of core-shell magnetite-

copper (II) oxide nanocomposite on the degradation rate of bisacodyl using Norgesil diode lamp with a
wavelength of 200 to 500 nm with a power of 20 watts. For this purpose, the properties of the
nanocomposite were determined by image of electron microscope (SEM), transmission electron
microscope (TEM), Fourier transform infrared (FT-IR) and XRD (analysis). The effect of drug
concentration parameters, nanocomposite amount, solution pH, solution stirring effect and solution
oxygen effect under photocatalytic process has been investigated. Findings: Effective efficiency of
magnetite-copper (II) oxide core-shell nanocomposite in photocatalytic degradation of bisacodyl under
optimal bisacodyl concentration of 20 mg / l, amount of magnetite-copper (II) oxide core-shell
nanocomposites 0.1 g, Shows the pH of the solution 7 and the stirring speed of 750 rpm in the air
atmosphere. So that complete elimination of the drug was achieved in optimal conditions after 90 minutes.

Keywords: Photocatalyst, Core-Shell Magnetite-Copper Oxide Nanocomposite, Bisacodyl.
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