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 ؿذُ تخلیِ ّایپؼاب هیاى، ایي دس .ّؼتٌذ صیؼت هحیظ تشای خغشًاکی هؼالِ هختلف آصهایـگاّْای ٍ کاسخاًجات صٌایغ، پؼاب

  تَجِ صٌؼتی ّای پؼاب دس سًگ حزف دلیل تذیي .تاؿٌذهی خغشًاک ّا اًؼاى ٍ آتضی هَجَدات ّا، هیکشٍاسگاًیضم تشای ًیض سًگ حاٍی

  ػغحی، جزب) هتؼذدی ػٌتی ّای سٍؽ .اػت ؿذُ پیـٌْاد اهش ایي تشای صیادی ّای سٍؽ ٍ اػت کشدُ جلة خَد تِ سا صیادی

 حزف تشای (غیشُ ٍ ػغحی جارب ّای سصیي اص اػتفادُ تا یَى تثادل ؿیویایی، ػَاهل تَػیلِ اًؼقاد هؼکَع، اػوض اٍلتشافیلتشاػیَى،

  هَجة کِ گشدد هی اًجام دیگش فاص تِ آتی فاص اص آلی ّای آالیٌذُ اًتقال ّا سٍؽ ایي دس .اػت گشفتِ قشاس اػتفادُ هَسد سًگی ّای آالیٌذُ

  آب اص آلی ّای آالیٌذُ حزف دس هَثش ّای سٍؽ اص یکی ػٌَاى تِ ًیض فتَکاتالیؼتی فشآیٌذّای ّوچٌیي، .ؿَد هی ثاًَیِ آالیٌذُ تَلیذ

  اؿاسُ ّا آالیٌذُ کاهل تجضیِ تِ تَاى هی جولِ اص کِ داسد صیادی هضایای پؼاب تصفیِ دس ّا فتَکاتالیؼت اص اػتفادُ  .اػت ؿذُ ؿٌاختِ

  پغ حاضش، پظٍّؾ دس .اػت تشخَسداس خاصی هضایای اص ّا پؼاب اص ّا آالیٌذُ تخشیة جْت دس هغٌاعیؼی ًاًَرسات تیي ایي دس .[1] ًوَد

 .گشفت خَاّذ قشاس تشسػی هَسد آى اص اػتفادُ تا سًگی هحلَل تجضیِ ًظش، هَسد هغٌاعیؼی ًاًَرسات تْیِ اص

 مقدمه

 مواد و روش ها

 نتیجه گیری و بحث

 :اػت صیش ؿکل تِ ساتغِ ایي کِ هیـَد اػتفادُ ؿشس-دتای ساتغِ اص (L) کشیؼتال اًذاصُ هحاػثِ تشای

 

  (رسُ) صفحِ ٍ تاتؾ اؿؼِ تیي صاٍیِ  θرسُ، اًذاصُ  Lایکغ، اؿؼِ هَج عَلλ ،(هاکؼیون ًصف دس کاهل پٌْای) قلِ پٌْای  Bساتغِ ایي دس

ٍK  آهذ دػت تِ ًاًَهتش 17/93 تا تشاتش کشیؼتال اًذاصُ ؿشس -دتای ساتغِ دس هقادیش جایگزاسی تا .تاؿذ هی ثاتت. 

  

 ًاًَرسُ تَػظ سًگ حزف ًتایج

 تا کِ ؿَد هی هـاّذُ ؿکل تِ تَجِ تا .اػت ؿذُ دادُ ًـاى سٍی فشیت ًاًَرسات تشای صهاى تشاتش دس سًگ غلظت ًوَداس ،2 ؿکل دس

  افضٍدُ سًگ حزف هیضاى تش لیتش، تش گشم 1 تِ 0/5 اص کاتالیؼت غلظت افضایؾ تا ّوچٌیي .یاتذ هی افضایؾ سًگ حزف هیضاى صهاى گزؿت

  ػغح سٍی هادُ جزب ٍ کاتالیؼت ػغح تشسٍی فؼال ّای هحل تؼذاد افضایؾ دلیل تِ سًگ حزف دس ؿذُ هـاّذُ افضایؾ .اػت ؿذُ

  لکَلَه ٍ ؿذُ جزب ّای فَتَى هیضاى کاتالیؼت رسات تؼذاد افضایؾ دلیل تِ یاتذ، افضایؾ کاتالیؼت غلظت ّشچِ .تاؿذ هی ًاًَرسات

 سًگ حزف هیضاى تش سٍ ایي اص ٍ یاتذ هی افضایؾ دّی تاتؾ ًاحیِ دس رسات داًؼیتِ ّوچٌیي .یاتذ هی افضایؾ ؿذُ جزب سًگی ّای

 .[2]ؿَد هی افضٍدُ
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 چکیده

 ؿذُ گضاسؽ خَسؿیذ ًَس تاتؾ تحت (ZnFe2O4) سٍی فشیت هغٌاعیؼی ًاًَرسات کوک تِ 141 ٍاکٌـی قشهض سًگ تخشیة هقالِ، ایي دس

  قشاس اػتفادُ هَسد فشآیٌذ دس فتَکاتالیؼت ػٌَاى تِ ٍ ؿذُ ػٌتض ػالٍَتشهال سٍؽ اص اػتفادُ تا سٍی فشیت هغٌاعیؼی ًاًَرسات .اػت

  17/93 تا تشاتش سٍی فشیت کشیؼتال اًذاصُ ؿشس-دتای ساتغِ کوک تِ ٍ ؿذ اػتفادُ  XRD عیف اص ًاًَرسات هـخصِ تؼییي جْت .گشفتٌذ

 ًَس حضَس ػذم ٍ حضَس ،(لیتش تش گشم1 0/5ٍ) هغٌاعیؼی ًاًَرسات غلظت هاًٌذ ػَاهلی تأثیش تؼذ، یهشحلِ دس .آهذ دػت تِ ًاًَهتش

 دادًذ ًـاى ًتایج .گشفتٌذ قشاس تشسػی هَسد ٍاکٌـی قشهض سًگ حزف هیضاى سٍی تش (دقیقِ 120 تا 0) فتَکاتالیؼتی ٍاکٌؾ صهاى ٍ خَسؿیذ

 ًاًَرسات ّوچٌیي .یاتذهی افضایؾ دسصذ 95 حذٍد تا کَتاّی صهاى هذت دس سًگ حزف تاصدُ فتَکاتالیؼت، غلظت افضایؾ تا کِ

 .تَد ًاًَرسات ػغح تشسٍی سًگ تاالی جزب تَاًایی گش ًوایاى کِ دادًذ ًـاى خَد اص گیشی چـن حزف هیضاى ّن تاسیکی دس فتَکاتالیؼتی

 فشیت ًاًَرسات ػٌتض هٌظَس تِ .اػت ػالٍَتشهال سٍؽ اص اػتفادُ هغٌاعیؼی، ًاًَرسات تْیِ تشای سفتِ کاس تِ ّای سٍؽ هؤثشتشیي اص یکی

 حل هغٌاعیؼی ّوضى سٍی گالیکَل اتیلي ػی ػی 40 دس سا آّي کلشیذ ًوک هَل هیلی 5 ٍ سٍی کلشیذ ًوک اص هَل هیلی 2/5 اتتذا سٍی،

  هَسدًظش، هحلَل .تخَسد ّن ػاػت ًین تا دّین هی اجاصُ ٍ کشدُ اضافِ فَق هخلَط تِ اػتات ػذین گشم 3/6 ؿذى، حل اص تؼذ .کٌین هی

  دادُ حشاست ػاًتی گشاد دسجِ 180 دهای تحت ػاػت 12 هذت تِ ٍ ؿذُ سیختِ آلَهیٌیَم تیشًٍی پَؿؾ تا تفلًَی اتَکالٍ یک دسٍى

ُ  سػَب .هی ؿَد  آٍى یک ٍػیلِ تِ ػاًتی گشاد دسجِ 60 الی 50 دهای تحت ٍ ؿذُ دادُ ؿؼتـَ اػتَى ٍ آب تا تاس چٌذیي حاصل سًگ ػیا

 .هی ؿَد خـک ؿة یک هذت تِ

  ًاًَرسُ گشم0/05 0/025ٍ تا ٍ ؿذ ػاختِ لیتش تش گشم هیلی 20 غلظت تا 141 ٍاکٌـی قشهض سًگی هحلَل اص لیتش هیلی 50 آصهایؾ، اًجام تشای

 .ؿذ صدُ ّن تاسیکی ٍ ًَس دس تشتیة تِ دقیقِ 120 ٍ 60 ،30 ،15 ،5 ،2 تواع صهاى ّای دس هغٌاعیؼی

 ًوَداس تغییشات غلظت سًگ تش حؼة صهاى تشای ًاًَرسُ فشیت سٍی: 2ؿکل
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 XRD تؼت ًتایج

 .اػت ؿذُ هحاػثِ ًاًَرسُ ػایض حاصل ًتایج تِ تَجِ تا ٍ اػت ؿذُ آٍسدُ 1 ؿکل دس ؿذُ ػٌتض سٍی فشیت  XRD اص حاصل ًتایج

 ػٌتض ؿذُ فشیت سٍی XRDًتایج حاصل اص : 1ؿکل 

 تجْیضات ٍ هَاد

 ػلت اػتفادُ فشهَل ؿیویایی ًام فاسػی

کلشیذ آّي ؿؾ  
ُ ی ٍاکٌؾ تَلیذ ًاًَرسُ FeCl3.6H2O آتِ  پیؾ هاد

ػذین اػتات تی  
 CH3COONa (NaAc) آب

ُ ی الکتشٍاػتاتیکی دس  ػاهل پایذاس ػاصًذ
 ُ  ٍاکٌؾ تَلیذ ًاًَرس

 CH2OHCH2OH (EG) اتیلي گلیکَل
ُ ی یَى ّای تِ    +Fe3حالل ٍ ػاهل کاٌّذ

Fe2+  ُ  دس ٍاکٌؾ تَلیذ ًاًَرس
کلشیذ سٍی تی  

ُ ی ٍاکٌؾ تَلیذ ًاًَرسُ ZnCl2 آب  پیؾ هاد

 حالل تشای ؿؼت ٍ ؿَی ًاًَرسُ 2CO(CH3) اػتَى

سی اکتیَ قشهض  
141 Rifacion red HE3B ی سًگی ُ  آالیٌذ

 ػلت اػتفادُ هذل دػتگاُ ًَع دػتگاُ
تشاصٍی  
 دیجیتال

M.T.ELECTRO
NIC BALANCE 

ESJ 200-4B 

 ٍصى کشدى هَاد

 تَلیذی،ًاًَرسُ خـک کشدى  Fine Tech آٍى

 ُ  حشاست دّی تشای ٍاکٌؾ تَلیذ ًاًَرس
ّوضى  

 هغٌاعیؼی
Velp اختالط هَاد تشای تـکیل ًاًَرسات 

ػاًتشیفیَط  
  14000)دٍس تاال 

 (دٍس تش دقیقِ

HettichMikro 
120 

 جذاػاصی ًاًَرسات هغٌاعیؼی اص پؼاب تصفیِ ؿذُ

عیف ػٌج 
-هاٍساتٌفؾ

 (UV-Vis)هشئی 

Analytic Jena-
SPEKOL 1300.1 

 اًذاصُ گیشی غلظت سًگ

پشاؽ پشتَ  
 ایکغ

X’Pert Pro 
MPD 

 تِ هٌظَس تؼییي ػاختاس کشیؼتالی  

 هَاد هَسد ًیاص ایي پظٍّؾ: 1جذٍل 

 تجْیضات هَسد اػتفادُ تشای ػاخت ٍ تشسػی ػاختاس ًاًَرسُ: 2جذٍل 

(1) B = Kλ/(LCOSθ) 
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