نانوذزات مغناطیسی عامل داز شده با متاکسیلیک اسید جهت حرف زنگ تولوئیدین بلو اش محلول های آبی
چکیده
تا تًجٍ تٍ اَمیت آب ي ویاص سيصافضين تٍ آن سيشَای ضیمیایی ي تیًلًطی مختلفی تشای تصفیٍ آن تًسعٍ دادٌ ضذٌ
است .سيشَای جزب تٍعىًان یکی اص سيشَای مؤثش تشای حزف تسیاسی اص آالیىذٌَا اص آب ي پسابَا دس وظش
گشفتٍ ضذٌ است .دس ایه مطالعٍ ،واوًرسات مگىتیت تا افضيدن ومکَای آَه  IIي IIIتٍ وسثت ( 2تٍ )1تٍ محلًل
آمًویاک تحت جشیان اص گاص  N2ي دس دمای تاالتش اص  00دسجٍ ساوتیگشاد تٍ سيش ضیمیایی سىتض ضذوذ .واوًرسات
سىتضی تشای افضایص تًاوایی جزب تا متاکشیلیک اسیذ عامل داس ضذوذ .ساختاس واوًرسات سىتضی تا استفادٌ اص
دستگاٌَای  XRD ،FT- IR ،DRS ،FESEMو  VSMتشسسی ضذ .اثش متغیشَای آصمایطی مؤثش تش حزف سوگ
تًلًئیذیهتلً ضامل صمان تماس ،pH ،مقذاس جارب ي قذست یًوی تا استفادٌ اص سيش طشاحی آصمایص تاگًچی مًسد
اسصیاتی قشاس گشفت .ضشایط تُیىٍ تشای حزف سوگ تًلًئیذیهتلً تٍصًست  ،pH =7صمان تماس 30 :دقیقٍ ،مقذاس
جارب 0/1g :ي قذست یًوی 0/00 mol L-1 :تٍ دست آمذ .مذل سیىتیکی ضثٍ مشتثٍ ايل ،ضثٍ مشتثٍ ديم ،مذل وفًر
دسينرسٌای ي الًيیچ ي َمچىیه مذلَای ایضيتشمی الوگمًیش ،فشيوذلیچ ي تمکیه مًسد تشسسی قشاس گشفت .وتایج
وطان داد کٍ دادٌَای تجشتی تا ایضيتشمی جزب الوگمًیش تا ضشیة َمثستگی ( )R2 =0/272ي مذل سیىتیک ضثٍ
مشتثٍ ديم تا ضشیة َمثستگی ( ) R2 =0/999مطاتقت داضتىذ .مقذاس ظشفیت جزب تشای سوگ تًلًئیذیه تلًmg g-
 7/02 1تذست آمذ .تشای اسصیاتی کاسآیی حزف تًلًئیذیهتلً 3 ،ومًوٍ حقیقی اصجملٍ آب ضُش ،آب دسیا ي آب چاٌ
مًسد تشسسی قشاس گشفت ي وتایج وطان داد کٍ کاسایی حزف تیص اص  ٪20است .استفادٌ مجذد اص جارب طی  10تاس
استفادٌ متًالی وتایج حزف تاالی  %20سا وطان داد .دس مقایسٍ تا سيشَای جذاساصی متذايل ،سيشَای جذاساصی
مغىاطیسی داسای مضایایی اص قثیل سشعت حزف تاال ،کاسآیی صیاد ي سادگی سيش میتاضىذ.
کلمات کلیدی :واوًرسات ،مگىتیت ،متاکشیلیک اسیذ ،حزف  ،تًلًئیذیهتلً ،اکسیذ آَه
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