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 چكیده

هکاًیکی ٍ ضیویايی کِ  هغٌاطیسی، ًَسی، فشد الکتشًٍیکی،دلیل خَاظ هٌحػش تًِاًَرسات فلضی تِ

 ،گًَاگَى اص تیي ًاًَرسات اًذ.تَجِ صيادی سا تِ خَد جلة کشدُ ،کٌذ هتوايض هی تَدُآًْا سا اص خَاظ 

ّای سَختی ٍ غیشُ  پیل ّا،حسگش ّا، ای کِ دس کاتالیستدلیل کاستشدّای گستشدًُاًَرسات پالتیي تِ

  تشخَسداس ّستٌذ. تیطتشیداسًذ اص اّویت 

ٍ  اًذاصُکِ خَاظ ًاًَرسات تِ  اص آًجائی ّای هختلفی تشای سٌتض ًاًَرسات پالتیي ٍجَد داسد. سٍش

سٍضی هطلَب است کِ عالٍُ تش سادُ  ی گًَاگَى،ّا سٍش هیاىلزا اص  ،ضکل ًاًَرسات تستگی داسد

ّای گضاسش  سٍشاغلة  داضتِ تاضین.ًیض تَصيع کٌتشل ضذُ ٍ يکٌَاختی اص ًاًَرسات پالتیي سا  تَدى،

تش تَدى ٍاکٌص ٍ هطکالت صيست هحیطی هَسد تَجِ  صهاى قیوت، گشاى یدلیل هَاد اٍلیِ ضذُ تِ

.تاضٌذًوی

ٍ پايذاسی آًْا  اًذاصًُاًَرسات پالتیي تش اساس هفاّین ضیوی سثض ٍ تا ّذف کٌتشل  حاضش، دس تحقیق

 ًاًَرسات پالتیي، ساختدس  ستیتاي، ذتا تَجِ تِ ّذف تحقیق ٍ سثض تَدى فشآيٌ اًذ.ضذُ ساختِ

ی ًاًَرسات، ساصگاس تا ّوچٌیي عاهل پايذاس کٌٌذُ هادُ پالتیي ٍی پیصعاهل کاٌّذُ هحیط حالل،

 .دشیرسات ٍ پايذاسی هحلَل ًاًَرسات هَسد تشسسی قشاس گ اًذاصُهحیط صيست تَدُ ٍ دس ًْايت تَصيع 

  عٌَاى عاهل کاٌّذُ ٍ پايذاس کٌٌذُ استفادُ ضذ.ّا تِ تاکسَهتاالاص ّتشٍپلی ،تشای ًیل تِ ايي ّذف
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دلیل داضتي خَاظ آًیَى ّستٌذ کِ تِ-اکسیژى-ّا،کالستشّای فلض ٍاسطِ اکسَهتاالتپلی

داضتي  ٍ pHی ٍسیعی اص ٍُدپايذاسی دس هحذ تَاًايی کاٌّذگی، حاللیت تاال دس آب، فَتَضیویايی،

 ،اکسَهتاالت کگیياص ّتشٍپلی دس ايي  تحقیق، ًقص پايذاس کٌٌذگی دس سٌتض ًاًَرسات کاستشد داسًذ.

استفادُ ی ًاًَرسات پالتیي دس تْیِ (ّگضا کلشٍ پالتیي)H2PtCl6.6H2Oی پیص هادٍُ  ال -2پشٍپاى 

 ضذ.

ّای هطخع  تا غلظت )ديًَیضُ(DIدس اتتذا هحلَلی اص کگیي ٍ ّگضا کلشٍ پالتیي تا استفادُ اص آب 

هادُ پالتیي ٍ الکل تا ّن اکسَهتاالت ٍ پیصًسثت هَلی هطخػی اص پلی اص آى ذ ٍ پسضتْیِ 

تا سٌتض ًاًَ رسات  فتقشاسگش تٌفص(ءهاٍسا )UVسپس ايي هخلَط تحت تاتص الهپ گشديذًذ.هخلَط 

-احیا هی UVٍ تحت ًَس  ال -2پشٍپاى دس ايي ٍاکٌص کگیي تَسط  تِ غَست تک هشحلِ اًجام ضَد.

 د.گشدضَد ٍ کگیي احیا ضذُ تاعث سٌتض ًاًَرسات کلَئیذی پالتیي هی

 ءسًگ هحلَل صسد اٍلیِ تحت تاتص ًَس هاٍسا ،دٌّذُّا تستِ تِ غلظت هَاد ٍاکٌص دس ايي آصهايص

 تاضذ.تیي هیی سٌتض ًاًَ رسات پالدٌّذُکٌذ کِ ايي خَد ًطاىتٌفص تِ خاکستشی يا سیاُ تغییش هی

پتاًسیل صتا تِ تشتیة تشای تعییي تَصيع رسات ٍ  آًالیضّای اًذاصُ رسات ،ًوًَِ ّای سٌتض ضذُ تش سٍی

تٌفص اثش هذت صهاى تاتص ءٌیي تا استفادُ اص اسپکتشٍهتشی هاٍساچّو .اًجام گشفتٍ پايذاسی هحلَل 

اکسَهتاالت کِ ًسثت هَلی پلی ّا ًطاى دادًذتشسسی ی سٌتض تش هحلَل تشسسی ضذ.دس هشحلِ سًَ

ًتايج حاغلِ ًطاى  تاضذ.ًاًَرسات هی اًذاصُی پالتیي يک پاساهتش کلیذی دس تعییي هادُکگیي تِ پیص

آًالیض پتاًسیل صتا  ،ديگش سَیاص هی تاضذ.  ًاًَهتش 2-3دٌّذُ اًذاصُ رسات تَلیذ ضذُ دس هحذٍدُ 

 تاضذ.اکسَهتاالت کگیي هیدلیل ٍجَد پلیتِ یي پايذاساي .استحاکی اص پايذاس تَدى هحلَل ًاًَرسات 

 سٌتض سثض،اکسَهتاالتپلی-ًاًَرسات پالتیي: واژه هاي کلیدي
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