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 011عدد صفحات االطروحة 
 الخالصة

كفاءة  ذو( MWCNTsمزخرف  ZnONPsيهدف هذا العمل الى توليف متراكب نانوي ) 

عالية لمعالجة الميكروبات في مجال معالجة المياه عند تركيز وزمن تماس واطئان. الجراء هدف هذا العمل, 

باستخدام طريقة الترسيب. ولتوليف جسيمات  ZnONPs)تم تحضير جسيمات اوكسيد الخارصين النانوية )

(  1:2( و )1:10ان بنسب مختلفة )اوكسيد الخارصين النانوي المزخرفة للكاربون النانوي المتعدد الجدر

wt/wt( توظيف انابيب الكاربون النانوية متعددت الجدران الخام ,raw-MWCNTs كان الخطوة االولى )

 لتحضير المتراكبات النانوية.

 3H2SO498%:1الخام قد انجز باستخدام خليط من احماض قوية ) MWCNTsتوظيف 

HNO3 65%جاميع الوظيفية المحبة للماء الناتجة استخدمت لمسك (. بعد اكمال عملية التوظيف, الم

ZnONPs  المحضر عل سطحF-MWCNTs وقد استخدمت لتحليل .raw-MWCNTs  وF-

MWCNTs  وZnO  و المتراكبات النانوية الهجينة مجموعة من اجهزة التحليل مثل جهاز مطياف االشعة

زيتا و مطياف االشعة الفوق البنفسجية ( و جهد XRD( و حيود االشعة السينية )FTIRتحت الحمراء )

اظهرت التصاق ناجح للمجاميع  FTIR(. نتائج اطياف SEMالمرئية و المجهر االلكتروني الماسح )

حيث تلعبان  دور مهم  MWCNTs( مع بعض التكسرات الهيكلية الى سطح OH, COOH-الوظيفية )مثل 

قابل للذوبان في معظم  MWCNTsوجعل  MWCNTsعلى سطح  ZnONPsفي تسهيل ترسيخ 

Znاكدت اختزال ايونات  UV-Visالمذيبات. نتائج مقياس الطيف الضوئي 
2+

بتقنية الترسيب الكيميائي  

الطوال موجية اقصر  UVبمستوى عالي من النقاوة حيث يمكن ان يعمل كماص لضوء  ZnONPsوتشكل 

 .nm 360من 



بعد التوظيف و  MWCNTsاشارت الى عدم تمزق هيكلية  FTIRو  XRDأما نتائج 

قد حضر بنجاح مع هيكل  ZnONPsالتهجين. الى جانب ذلك, نتائج حيود االشعة السينية اكدت ان 

wurtzite  سداسي االوجه و ممسك عل سطحMWCNTs  المعدل بقوة نتيجة التفاعل االلكتروستاتيكي بين

Zn
2+

كبات النانوية تم تحديدها بقياس ( المتراZnONPs/F-MWCNTو المجاميع الوظيفية. قابلية انتشار ) 

 F-MWCNTsجهد زيتا و قد وجد انه الهجائن اظهرت اسقرارية واطئة )حالة كارهه للماء( بالمقارنة مع 

اوضحت نجاح توليف المتراكبات  SEMالذي اظهر استقرارية عالية )حالة محبة للماء(. نتائج تحليل 

قد خمن باستخدام  ZnONPs. كذلك, معدل قطر MWCNTsعلى سطح   ZnONPsالنانوية بدون تراكم 

SEM  50ليكون اقل من nm.النتائج االخيرة مشجعة الستخدام الهجائن في معالجة المياه . 

الخام,  MWCNTsفي الجزء االخير من هذه الرسالة, الفاعلية المضادة للميكروبات لكل من 

F-MWCNTs( و ,ZnONPs/F-MWCNTالمتراكبات النانوية قد حد ) .دت ضد االشريكية القولونية

على الفاعلية المضادة للميكروبات للمتراكبات  UVهذا العمل تضمن تاثيرات التركيز, زمن التماس وضوء 

النانوية الهجينة. تم استنتاج انه الفاعلية المضادة للميكروبات تتناسب طرديا مع زمن التماس و تاثير ضوء 

في المتراكبات النانوية  ZnONPs. لكنها تتناسب عكسيا مع محتوى و التركيز UVاالشعة الفوق البنفسجية 

وفر دعم كافي الوكسيد الخارصين ولم يعيق فاعليته في ابادة الجراثيم عند  F-MWCNTsذلك يعني انه 

( لوجود ROSفي ابادة الجراثيم تمثلت بتحرر الشواغر االوكسجينية ) ZnONPsالمحتوى الواطئ. فاعلية 

يعمل كمادة مازة للبكتريا, مسبب  MWNTالمستخدم. وقد وجد انه  UVحيط او ضوء من الم UVضوء 

-ZnONPs/Fابطاء النمو الميكروبي واثر على حيوية الخاليا, بينما, فاعلية المتراكبات النانوية )

MWCNT( في ابادة الجراثيم ناتجة من تولد )ROS( .)ROS المتولدة سببت تمزق في الجدار الخلوي )

 E. coliري, اضعاف وتقلص في الخلية, تسرب محتويات الخلية والموت. النسبة المئوية لالنخفاض البكتي

 MWCNTsلكل من  mg/ml 0.2الباقية على قيد الحياة في المحلول نتيجة المعاملة لثالث ساعات بتركيز 

 ZnONPs/ (1) (2)و  F-MWCNTs ,(10) ZnONPs/ (1) MWCNTs wt/wtالخام, 

MWCNTs wt/wt  على التوالي . وقد وجد انه الهجين المحمل % 0.2و  % 2.3, % 30, % 49كانت ,

بنسبة واطئة من اوكسيد الخارصين يمتلك اقوى فاعلية مضادة للبكتريا وذلك لحدوث عملية االكسدة المتقدمة 

 ( وكذلك لصغر حجم جسيمات اوكسيد الخارصين.ROSالمتمثلة بتحرر الشواغر االوكسجينية )
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Abstract 
 This work aims to synthesis nanocomposite (zinc oxide nanoparticles 

decorated multi walled carbon nanotube) with high efficiency for microbial 

remediation in water treatment field at low concentration and contact time. To 

achieve the aim of this work ZnONPs was prepared using precipitation method, 

and to synthesis ZnONPs decorated MWCNTs with two different percentage 

(10/1) and (2/1) wt/wt, functionalization of raw MWCNTs was the first step to 

prepare the nanocomposites.  

The functionalization of the raw MWCNTs was carried out with mixture 

of strong acids (3H2SO4 98%:1 HNO3 65%). After the completion of the 

functionalization process, the produced hydrophilic functional groups utilized to 

capture the prepared ZnONPs on the surface of F-MWCNTs. Fourier Transforms 

Infrared Spectroscopy (FTIR), X-Ray diffraction (XRD), Zeta potential, UV-Vis 

spectrophotometer and Scanning Electron Microscope (SEM) were used for 

characterizing the raw-MWNT, the F-MWNT, the prepared ZnO and the 

synthesized (ZnONPs/F-MWCNT) nanocomposites. The results of FTIR spectra 

show successfully attachments of hydrophilic groups (like -OH, COOH) with some 

structural defects to MWCNTs surface which play an important role in facilitating 



the embedding ZnONPs on the surface of MWCNTs and making MWCNTs 

soluble in almost all solvents. The results of UV-Vis spectrophotometer confirmed 

the reduction of Zn
2+

 ions by chemical precipitation technique and formation of 

ZnONPs with high level of purity which can act as UV light absorber for 

wavelengths shorter than 360 nm.  

The results of XRD and FTIR indicate that the structure of MWCNTs 

was not ruptured after functionalization and hybridization. Beside, XRD results 

confirmed that ZnONPs was successfully prepared with hexagonal wurtzite 

structure and strongly adhered to the modified surface MWCNTs due to the 

electrostatic interaction between Zn
2+

 and the functional groups. The dispersion 

stability of ZnONPs/F-MWCNT nanocomposites was determined by measuring 

their zeta potential and it's found that hybrids show low stability (hydrophobic 

state) as compared with F-MWCNTs that show high stability (hydrophilic state). 

The results of SEM analysis demonstrate the success of synthesis nanocomposites 

without aggregation of ZnONPs on the surface of the MWCNTs. Also, the average 

diameter of ZnONPs was estimated by SEM to be less than 50 nm. The last results 

encourage the use of hybrids in water treatment field.  

In the final section of this thesis, antimicrobial activity of raw 

MWCNTs, F-MWCNTs and (ZnONPs/F-MWCNT) nanocomposites were 

determined against Escherichia coli. This work included the effects of 

concentration, contact time and UV light upon the antimicrobial activity of the 

hybrid nanocomposites. It was concluded that the antimicrobial activity directly 

proportional to contact time, UV light effect and concentration, But, it was 

inversely proportional to ZnONPs content in the nanocomposites that means F-

MWCNTs provides an adequate support of the zinc oxide and does not hamper its 

bactericidal action at low content. The bactericidal action of ZnONPs represented 

by releasing the Radical Oxygen Species (ROS) due to presence of ambient UV 



light or the used UV light. And it was found that MWNT served as an adsorbing 

material for bacteria, causing slow microbial growth and affected on the vitality of 

the cells, while, the bactericidal action of (ZnONPs/F-MWCNT) nanocomposites 

result from generation of (ROS). The generated (ROS) caused disruption to the 

bacterium cell wall, weakening and shrinkage in the cell, leakage of intracellular 

substances and death. The significant reduction percentage of E. coli survival in 

solution as a result of treatment for three hours with 0.2 mg/ml of raw-MWCNTs, 

F-MWCNTs, (10) ZnONPs/ (1) MWCNTs wt/wt and (2) ZnONPs/ (1) MWCNTs 

wt/wt were 49 %, 30 %, 2.3 % and 0.2 %, respectively. The powerful antibacterial 

activity was achieved by the hybrid that loaded with low concentration of ZnO due 

to the advanced oxidation that resulted from generation of (ROS) and miniature 

size of ZnONPs. 
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