
  

1 
 

 چکیده
( تِ طَس گؼتشدُ ای دس صهیٌِ ّای هختلف اص جولِ صیؼت پضؿکی، Fe3O4اهشٍصُ، ًاًَرسات هگٌتیت )

ای تشای جذاػاصی ٍ کاستشد گؼتشدُسػاًی، کاتالیض ٍ جذاػاصی هغٌاطیؼی اػتفادُ هی ؿَد. آًْا  داسٍ

تذٍى پَؿؾ   Fe3O4هغٌاطیؼی ّای ّذف داسًذ. تا ایي حال، ًاًَرساتپیؾ تغلیظ تشخی اص آًالیت

. ٌذیا حزف هَاد ؿیویایی هٌاػة ًیؼتتشای اػتخشاج  تٌْاییتِ ٍ ٌذکٌتجوع پیذا هیاکؼیذ ؿذُ ٍ 

آلی ٍ غیش آلی هٌاػة تشای تْثَد ػطح آًْا تِ عٌَاى  ّایپَؿؾتا  ًاًَرساتتٌاتشایي، حفاظت اص ایي 

یک جارب اًتخاتی ٍ قاتل قثَل ضشٍسی اػت. تِ طَس هعوَل، پَؿؾ ػیلیغ تِ هٌظَس تْثَد ثثات ٍ 

 اػت. تِ کاس سفتِ سفتِ  Fe3O4  ًاًَرسات هغٌاطیؼی جلَگیشی اص اکؼیذاػیَى

، تشسػی ػٌتض (Fe3O4@SiO2-C18تا گشٍُ اکتادػیل ) Fe3O4@SiO2 ًاًَرسات هغٌاطیؼی دس ایي هطالعِ،

ٍ دی ػیکلَ  (DEHP) اتیل ّگضیل( فتاالت -2تِ عٌَاى یک ًاًَجارب قذستوٌذ تشای حزف تیغ ) ٍ

ًاًَرسات اص هحلَل ّای آتی تِ کاس تشدُ ؿذ. تِ ایي هٌظَس، پغ اص ػٌتض  (DCHP) ّگضیل فتاالت

ای اص ػیلیغ پَؿؾ دادُ تاتَرسات تَػط الیِسػَتی ؿیویایی، تا اػتفادُ اص سٍؽ ّن Fe3O4هغٌاطیؼی 

 ًاًَرسات هغٌاطیؼی دػیل ػیالى تِ صَست ؿیویایی سٍی ػطح ػپغ گشٍُ ّای اکتا. ؿذًذ

Fe3O4@SiO2  ٍ تا اػتفادُ اص هادُ تشی کلشٍ اکتا دػیل ػیالى قشاس گشفتٌذ. ػاختاس، ٍیظگی هغٌاطیؼی

 هَسد تشسػی قشاس گشفت. FT-IR ،VSM ،XRD ٍ FESEM ؿذُ تَػط تْیِهَسفَلَطی ًاًَجارب 

جارب ٍ  هقذاسهحلَل، قذست یًَی،  pHؿاهل   DEHP  ٍDCHPتشکیثات جزب  هَثش تشفاکتَسّای 

ٍ  ػیٌتیکتِ هٌظَس هطالعِ  تاگَچی هَسد تشسػی قشاس گشفت. آصهایـی صهاى تواع تا اػتفادُ اص طشح

ٍ الٍَیچ( ٍ ػِ  ایؿثِ هشتثِ دٍم، ًفَر دسٍى رساُاٍل،  ؿثِ هشتثِجزب، چْاس هذل ػیٌتیکی ) ّوذهای

 دس ؿشایط تْیٌِ هَسد هطالعِ قشاس گشفتٌذ.ؿٌاختِ ؿذُ )الًگوَیش، فشًٍذلیچ ٍ توکیي(  ّوذهایهذل 

 DEHPتشکیثات  فشآیٌذ حزف. دس ًْایت، داؿت تاالی فشآیٌذ جزب دس صهاى کَتاُ کاسآییاص ًتایج ًـاى 

 ٍDCHP  هَسد تشسػی قشاس گشفت ٍ ًتایج حقیقی آب تا اػتفادُ اص ًاًَجارب ػٌتض ؿذُ اص ًوًَِ ّای

 تَد.سضایت تخؾ 

 

اتیل ّگضیل( فتاالت، دی ػیکلَ ّگضیل فتاالت، جزب ػطحی، حزف، اکتا -2تیغ )ٍاطگاى کلیذی: 

 دػیل ػیالى، ًاًَرسات هگٌتیت

 


