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Abstract 

          In this study, silica was extracted from rice husk, and then it was stirred with 

diluted sulfuric acid and phosphoric acid for 24 h at room temperature. Different 

concentrations of acid have been loaded onto silica that̛s prepared, including X% 

RHASO4 or X% RHAPO4, where X is: (5%, 10%, 15%, and 20%). The prepared 

catalysts were characterized by several techniques including FT-IR, XRD, TGA / DTA, 

Nitrogen adsorption–desorption, SEM and TEM. The FT-IR showed that all expected 

functional groups were present for all catalysts. The XRD pattern showed a broadband at 

a 2Ө angle of 22° pattern refer that the amorphous nature of the catalyst. The results of 

the TGA / DTA showed the catalysts were stable above 180 °C. The images of scanning 

electron microscopy SEM showed the surface of the catalyst, including cylindrical 

shapes, some granular and some spherical, while the images of the electron microscope 

(TEM) showed nanoparticles of different shapes and different nanoparticles sizes, some 

of nanoparticles had a porous cavity layer and other had spherical shapes. The catalytic 

activity of each catalyst was studied as a generator carrier to nitrite ion in the preparation 

of nitrous acid which used to prepared diazonium salts. The catalysts (20% RHASO4 and 

20% RHAPO4) were more efficient than other catalysts in the preparation of azo dyes. 

The activity of RHASO4, and RHAPO4 were analyzed at different loading of catalysts to 

obtain the best active loading. It was found that 20% RHASO4 reached to its maximal of 

65.5%, while it was reached to 75.5% by using 20% of RHAPO4. The reaction was 

carried out with 0.25 gm at 10 ° C  from both catalysts. 
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 الخالصة 

مض احمع  هاومن ثم تم تحريك، الرزقشور السيليكا من  في هذه الدراسة، تم استخالص           

تراكيز تحميل تم  في درجة حرارة الغرفة. ساعة   24لمدة مض الفسفوريك احو الكبريتيك المخفف 

 : هي Xحيث   %4RHAPO ,4RHASOX تضمنت ،على السليكا المحضرة الحامض مختلفة من

  تضمنت بالعديد من التقنياتالمحضرة العوامل المساعدة شخصت (. 20% ,15% ,10% ,5%)

التحليل الوزني الحراري و , XRD حيود االشعة السينية و  ،FT-IRمطيافية االشعة تحت الحمراء 

TGA / DTA , جهر االلكتروني الماسح مالو  ،النتروجين ابتزاز -تحليل امتزازو SEM ,

كل المجاميع  FT-IRمطيافية االشعة تحت الحمراء ظهرت أ. TEMوالمجهر االلكتروني النافذ 

 2Ө عند ظهر حزمة عريضة تحليل حيود االشعة السينية أالوظيفية المتوقعة لكل عامل مساعد. 

يشير الى طبيعة العامل المساعد غير البلورية. اظهرت نتيجة التحليل الوزني  ذلك °22  بزاوية

 C° 180.اعلى من درجة حرارة  عند ةكون مستقرت ةمل المساعدواان الع TGA / DTAالحراري 

  ،أسطوانيةان سطح العامل المساعد تضمن اشكال SEM جهر االلكتروني الماسح ماظهرت صورال

 TEMوالبعض االخر كروية. بينما اظهرت صور المجهر االلكتروني النافذ  ،بعضها حبيبيةو 

لها مجوفة مسامية والبعض االخر  بعض الجسيمات النانوية لها طبقة ،مختلفة نانويةبأحجام جسيمات 

حاملة أليون مولدة ولكل عامل مساعد بأعتباره مادة  التحفيزية الفعالية تم دراسةكروية. أشكال 

 فعاليةتم تحليل  .أصباغ اآلزوستخدم لتحضير أحامض النيتروز الذي تحضير  فيالنتريت 

4RHASO،  4وRHAPO  جدو .للحصول على تحميل بأفضل فعالية تحميل مختلف للمحفزاتعند 

  بأستخدام 557.% بينما وصلت الى,65%5.الى أقصى حد لها  وصلت 4RHASO 20% أن

4RHAPO20% . باستخدام  حيث تم أجراء التفاعلgm  250.  عند درجة °C10  من كال العاملين

 .ساعدينالم

 


