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 چکیده

 Fe3O4ًاًَرسات هغٌاطیسی  اص استفادُ تا ًَآٍساًِ تٌتًَیتی جارب یک تَسعِ ّذف تا ،حاضش هطالعِ

. ضذ اًجام آتی ّای ًوًَِ اص( TB) ذیيئیتَلَآتی  ٍ( RY 160) 160صسد ساکتیَ یّا سًگ حزف تشای

 ّیذسٍکسیذ افضٍدى تا سسَتی ّن سٍش اص استفادُ تا هغٌاطیسی تٌتًَیت  ًاًَکاهپَصیت ،ایي هٌظَس تِ

Fe هحلَل تِ آهًَیَم
2+ 

/ Fe
 ٍ هغٌاطیسی خَاظ ساختاس،. ضذ سٌتض تٌتًَیت حضَس دس +3

 ،(FT-IR)تیٌی هادٍى قشهض تا تثذیل فَسیِ  طیف تَسط ضذُ آهادُ کاهپَصیت هَسفَلَطی

اضعِ ایکس تا  پشاش ،(DRS)سٌجی تاصتاتطی اًتطاسی  طیف ،(VSM) ًوًَِ هشتعصسٌج  هغٌاطیس

 هیکشٍسکَج الکتشًٍی سٍتطی ًطش هیذاًی ٍ( XRD)پشاش اضعِ ایکس  ،(EDX) پخص اًشطی

(FESEM ) .یاّ سًگ حزف تش هَثش تجشتی عَاهلتشسسی ضذ RY 160 ٍ TB هاًٌذ pH، قذست 

 قشاس تشسسی هَسد( OA16) هتعاهذ ای آسایِ طشاحی اص استفادُ تا تواس صهاى ٍ جارب هقذاس یًَی،

: تواس صهاى ،هَالس 1/0سذین کلشیذ  غلظت ،pH;5/8: 160صسد ساکتیَ تشای) تْیٌِ ضشایط دس. گشفتٌذ

g lلیتش هحلَل ) هیلی 25دس  گشم 1/0: جاربهقذاس  ٍ دقیقِ 00
 ،pH;0/7: آتی تَلَئیذیي تشای ٍ (0 1-

لیتش  هیلی 25دس  گشم 2/0: رباج هقذاس ٍ دقیقِ 25: تواس صهاى ،هَالس 1/0سذین کلشیذ  غلظت

g lهحلَل )
تشای سًگ صسد  جزب سیٌتیک. آهذ دستِ ت دسصذ 97 اص تیص دسصذ حزف ،((8 1-

 هذل چْاس طشیق اصهیلی گشم تش لیتش(  100 ٍ 15) هختلف غلظت دٍ دس ٍ آتی تَلَئیذیي 160ساکتیَ

 هطالعِ هَسد الٍَیچ هذل ٍ ای ًفَر دسٍى رسُ ،ضثِ هشتثِ دٍم ،سیٌتیک ضثِ هشتثِ اٍل ضاهل سیٌتیکی

سیٌتیک ضثِ هشتثِ دٍم هطاتقت داضتٌذ )تشای صسد  هذل تا ،دست آهذُ ی تِّا دادُ. گشفت قشاس

R;9997/0: 160ساکتیَ
2  ٍmg g

-1 57/20 qe= :9999/0ٍ تشای آتی تَلَئیذیي;R
2  ٍmg g

-1 

00/12;qe) .،هَسد تْیٌِ ضشایط دس( کیيتو ٍ فشًٍذلیچ یش،َالًگو) هعشٍف ایضٍتشم سِ ّوچٌیي 

 صسد سًگ حزف تشای تٌتًَیت هغٌاطیسی کاهپَصیتًاًَ کاستشد ًْایت، دس. گشفتٌذ قشاس هطالعِ

 اصالح کِ داد ًطاى ًتایج. ضذ تشسسی هَفقیت تا حقیقی آتی ّای ًوًَِ اص ٍ آتی تَلَئیذیي 160ساکتیَ

 ًگس هاًٌذ ّایی سًگ حزف تشای هٌاسة جزب ظشفیت تا جارب یک ،هگٌتیت تَسط تٌتًَیت سطح

 .کٌذ هی تَلیذ آتی ّای هحلَل اص ٍ آتی تَلَئیذیي 160ساکتیَ صسد

 یيٍاطگاى کلیذی: تٌتًَیت، هگٌتیت، صسد ساکتیَ، آتی تَلَئیذ

 


