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 الملخص

الهدف من هذه األطروحة هو تصميم وتحضير مواد جديدة لها القدرة على  التحفيز الضوئي واستخدامها في تفاعالت ثاني 

أوكسيد الكربون. في السنوات األخيرة ، أظهرت المواد العضوية المكونة من عنصر البزماث نشاًطا تحفيزيًا رائعًا في مجال 

بالعديد من الخصائص و التطبيقات الواعدة في مجال   الذي يتمتع  BiNbO4الخصوص  الحد من ثاني أكسيد الكربون. على وجه  

التحفيز الضوئي وذلك بسبب بنيته االكترونية والمدارية التي تنشط في نطاق الضو المرئي. حيث اثبتت الدراسات الحديثة مدى 

راسة تأثير معامالت التفاعل المختلفة مثل فاعليته في مجال صناعة غاز ثاني أوكسيد الكربون. في هذه األطروحة ، تمت د

المحضر. تم توصيف المواد التحفيزية الجديدة  BiNbO4درجة الحرارة ودرجة الحموضة على البنية الذرية وخصائص 

. نظًرا ألن UV-Vis DRSو  EDXو  SEMو  BETو  PXRDالمحضرة باستخدام تقنيات توصيف مختلفة بما في ذلك 

الشحنات المولدة ضوئيًا وكذلك مساحة السطح المنخفضة نسبيا، تم معادلة بب سرعة معدل إعادة محدود بس  BiNbO4نشاط 

المعدل باستخدام مادة  BiNbO4 المعدلة بأكسيد الجرافين المختزل. عالوة على ذلك ، تم تحضير  BiNbO4تصنيع مادة 

(MOFs  المصنة من التيتانيوم )NH2-MIL-125 (Ti)زات الضوئية المعدلة بأكسيد الجرافين المختزل  . تم تحديد نشاط المحف 

BiNbO4 / r-G  ء المرئي بإضافة ثاني أكسيد الكربون ألكسيد البروبيلين كتفاعل نموذجي. من المثير لالهتمام وتحت اشعة الض

بشكل انتقائي وبكمية وفيرة. مع  carbonate propylene cyclic أنه لم يتم تكوين أي مادة بوليمرية وتم الحصول على 

 BiNbO4فين المختزل. عالوة على ذلك ، تم زيادة نشاط  الحصول على أعلى إنتاجية عند استخدام خمسة بالمئة من أكسيد الجرا

/ NH2-MIL-125 (Ti)  عند إضافة خمسين بالمئةNH2-MIL-125 (Ti). 

 

 ,BiNbO4, photocatalysis, light harvesting, reduced graphene oxide (r-GO) البحث الرئيسية: كلمات

metal organic framework (MOF), carbon dioxide. 
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