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ا بهینه سازی جذب ماالتیون و دیازینون از محیط آبی ب

د تیتانیومدی اکسی/ استفاده از نانوکامپوزیت پلی پروپیلن

Nano-PP/TiO2))

:راهنمااستاد
حمید کاریابدکتر

:مشاوردتااس
حمزه علی جمالیدکتر

1399دی ماه 

ویندرمانی قز، پزشكی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم 

:دانشجو
اسما برازنده

حیطدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت م
96ورودی



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب

3

بیان مسئله و مقدمه

)ومتیتانیاکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

یشافزاحالدرروزبهروزکهباشندمیزیستمحیطیهاآلودگیامروزیجهانمشکالتمهمتریناز
فعالیتدلیلبهآبیهایمحیطآلودگی،مشکالتاینازیکی.استبرگرفتهدررامااطرافمحیطوبوده
.دانستکشاورزیهایروانابتوانمیراهاکشآفتاصلیمنبعمیانایندر.باشدمیانسانیهای

حشراتلکنتربرایهاآنازاستفادهکهنموداشارههاارگانوفسفرهبهتوانمیهاکشآفتمهمتریناز
.استیافتهافزایششدتبهجهانسطحدر

جنینقطسجملهازانسانسالمتمشکالتموجبکشآفتکاربردکهانددادهنشانتحقیقچندنتایج،
.شوندمیجهشوزاییسرطانپتانسیلوجنیننقص،ذهنیماندگیعقب

باشدمیندیازینوشود،میاستفادهکشاورزیدروسیعیطوربهکهارگانوفسفرههایکشحشرهازیکی
هاینگرانیلدلیهمینبهوشودمیانسانعصبیسیستمدراختاللسبباسترازکولینآنزیممهارراهازکه

.داردوجودآنمورددرزیادی

بهوتاسآبدرحلقابلماالتیون.کرداشارهماالتیونبهتوانمیارگانوفسفرهسمومانواعدیگراز
میوبمحسخطرناکشدیدانیزانسانبرایحتیودارانمهره،دوزیستانآبزی،هایارگانیسمبرایشدت
.شودمیژنتیکیمشکالتبروزوDNAبهآسیبباعثهاماهیهایبافتدرتجمعباماالتیونعالوهبهشود،



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب

بیان مسئله و مقدمه

خصوصیاتبزرگتراندازهبامشابهذراتبهنسبتذراتنانوازبیشتراستفادهدالیلازیکی
.باشدمیالباسطحیفعالیتوحجمبهسطحنسبتکوچک،اندازهنظیرنانوذراتفردبهمنحصر

اومتمقدارایکهآوردشماربهقیمتارزانوتجاریپلیمرهایجزءتوانمیراپروپیلنپلی
ساختبرایراآن،PPالعادهفوقهایویژگیاین.باشدمیخوبیمکانیکیوشیمیاییحرارتی،
.کندمیمناسببسیارصنعتیمقیاسدرپلیمریغشاهای

نانوذراتTiO2ردهایکاربازوسیعییدامنهدروهستندفتواکتیوبسیارآناتازحالتدر
خالص،خطرناکزائدموادکنترلفاضالب،وآبتصفیهآب،سازیخالصمانندزیستیمحیط
.روندمیکاربهآبگندزداییوهواسازی

نانوجاذبقابلیتPP/TiO2یدهرساثباتبهآبازآلیترکیباتجذبدرپیشینمطالعاتدر
العهمطاینهدفلذا.استنشدهاستفادهآلیسمومحذفجهتجاذباینازتاکنونولیاست

.باشدمیNano-PP/TiO2توسطدیازینونوماالتیونارگانوفسفرهسمومجذبقابلیتبررسی

)ومتیتانیاکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)4



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب

5

اهداف پژوهش

:کلیهدف

PP/TiO2یتنانوکامپوزازاستفادهباآبیمحیطازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه

:اختصاصیاهداف
نانوکامپوزیتساختارتعیینPP/TiO2میكروسكوپتصاویرازاستفادهبا

FESEMالكترونی ( Field-Emission Scanning Electron Microscopy)

نانوکامپوزیتهایحفرهحجمواندازهتعیینPP/TiO2آزمونازاستفادهباBET

(Brunauer-Emmett-Teller)

نانوکامپوزیتدهندهتشكیلموادویژگیتعیینPP/TiO2آزمونازاستفادهبا
FTIR ( Fourier-Transform Infrared Spectroscopy )

)ومتیتانیاکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)



6

مواد و روش هاعمروری بر مناب

پژوهشاهداف
:اختصاصی اهداف 

PP/TiO2تعیین تاثیر غلظت اولیه ماالتیون و دیازینون در میزان جذب نانوکامپوزیت

کامپوزیت تعیین تاثیر زمان تماس در میزان جذب دیازینون و ماالتیون  از آب توسط نانو

PP/TiO2

ت تعیین تاثیردوزجاذب در میزان جذب ماالتیون و دیازینون توسط نانوکامپوزی

PP/TiO2

:هدف کاربردی 

جهت جذب موثر ماالتیون و دیازینون در محیط PP/TiO2سنتز و بكارگیری نانوکامپوزیت 

آبی

(Nano-PP/TiO2)اکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب

7

سواالت پژوهش

پوششآیاTiO2الیافرویبرPPباعثمطالعهایندراستفادهموردروشازاستفادهبا

گردد؟میالیافرویبریکنواختسطحتشکیل

نانوکامپوزیتجاذبتوسطجذبمیزاندردیازینونوماالتیوناولیهغلظتآیاPP/TiO2

است؟موثر

جاذبدوزآیاNano-PP/TiO2نانوکامپوزیتجاذبتوسطجذبمیزاندرPP/TiO2موثر

است؟

نانوکامپوزیتجاذبتوسطجذبمیزاندرتماسزمانآیاPP/TiO2است؟موثر

)تیتانیوماکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)



عمروری بر مناب پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هامقدمه

8

یافته ها سال محققین

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

استفادهآلودهنسبتاهایآبازTOCحذفبرایموثرطوربهتواندمیPP/TiO2نانوکامپوزیت
.شود 2017 همکارانوکاریاب

هاییدروکربنهحذفبرایموثرطوربهتواندمیاکسیددیتیتانیوموپروپیلنپلینانوکامپوزیت
.گیردقراراستفادهموردآلودهآبمنابعازخامنفتسبک 2016 کاریاب و همکاران 

بهراهانگرکافیتجزیه،آبیروراکتدرتیتانیوماکسیددیوپروپیلنپلیتوامروشکاربرد
.داشتخواهددنبال 2015

گیوانتی و همکاران

)متیتانیواکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش ها

له  جمع بندی و نتیجه گیری بیان مسئ

9

عمروری بر مناب مقدمه

ردندگحذفآبمنابعازبایدشدهذکرخطراتواهمیتدلیلبهدیازینونوماالتیونسموم.

میارجحیتدارایهاآالیندهحذفبرایهانانوکامپوزیتخصوصبهوهاجاذبازاستفاده
.باشد

پلیوزیتنانوکامپوسیلهبهدیازینونوماالتیونسمومجذببارابطهدرایمطالعهکنونتا
.استنشدهانجام(PP/TiO2)اکسیددیتیتانیوم/پروپیلن

دیمتیتانیو/پروپیلنپلیکامپوزیتنانوازاستفادهکهدهندمینشاناخیرمطالعات
.استگردیدهواقعموثرآبهایآالیندهجذببرای(PP/TiO2)اکسید

وماالتیونجذببهترچههرشناختبهتواندمیمطالعهایندرجذبشرایطسازیبهینه
.گرددمنجرآبازدیازینون

تیتانیوم/پروپیلنپلیکامپوزیتنانوبارابطهدربیشترمطالعهبرایفرصتیتواندمیمطالعهاین
.آوردفراهمآبمنابعیآالیندههایکشآفتوسمومسایرجذببرای(PP/TiO2)اکسیددی

)متیتانیواکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)



مواد و روش کار

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

10 )متیتانیواکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

بهداشتهدانشكدآزمایشگاهدروبود(تجربی)پایهوکاربردینوعازحاضرمطالعه:مطالعهنوع

رویبرنماالتیوودیازینونجذببررسیبرایپایلوتمقیاسدرقزوینپزشكیعلومدانشگاه

.تگرفانجاممنقطعراکتوریکدرتیتانیوماکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیت

ددرصباماالتیونودیازینونهایاستانداردوهاحاللجملهازموادتمام:استفادهموردمواد

رازی،موسسهازپروپیلنپلیالیاف.اندشدهخریداریآلدریچ-سیگماازشرکتباالخلوص

.شدخریداریایرانnanosanyشرکتازNano-TiO2.شدتهیهایرانتهران،



وسایل و تجهیزات مورد استفاده:مواد و روش کار

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

11 )متیتانیواکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

گازیکروماتوگرافیدستگاهازاستفادهبادیازینونوماالتیونغلظت(GC)شدگیریاندازه.

بهبجذازپسماندهباقیسموممحلولوتولوئنسازیمخلوطبرایاولتراسونیکدستگاه
سانترفیوژدستگاهوسیلهبهجداسازیبرایسازیآمادهمنظور

آبوتولوئندرشدهحلسمومفازجداسازیجهتسانتریفیوژدستگاه

یکنواختطوربهآبدرسمومنمودنحلمنظوربهمغناطیسیهمزن

گردیددهاستفایکنواختطوربهسموممحلولباجاذبتماسایجادمنظوربهشیکردستگاهاز.

استخراجبرایسازیدستایشیشههایویالازاستفاده



سنتز نانوجاذب : مواد و روش کار

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

12 )متیتانیواکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

نانوکامپوزیتPP/TiO2الیاففعال سازیازجملهمرحله،سهدرPP،الیافپوششPPبا

.شدسنتزشدنخشکوTiO2نانو

الیافPPسانتی گراددرجه65دمایدردقیقه90مدتبهشدنگرمومرطوبطریقاز

بهPPسازیفعالدردماوتماسزمانافزایش)شدندفعالضدزنگفوالدمحفظهدر

.(شدمحدودالیافشکلتغییردلیل

،نانوبافعال شدهالیافسپسTiO2شدنددادهپوششنانومتر20قطربا.

وکیلوهرتز26فرکانسباالتراسونیکحمامازبسترازاضافیذراتنانوزدایشبرای

.شداستفادهسانتی گراددرجه40دمایدروات100توان



تعیین مشخصات نانوکامپوزیت: مواد و روش کار

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

13 )متیتانیواکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

الیافسطحساختارPPبااصالحازبعدوقبلNano-TiO2میکروسکوپازاستفادهبا

.گرفتقرارتحلیلوتجزیهموردFE-SEM))میدانیانتشارروبشیالکترونی

نانوکامپوزیتمنافذحجمومنافذاندازهتوزیعPP/TiO2سطحآنالیزوریکتوسطBET

.شداعمال

سطحدرتیتانیوموجوددادننشانبرایPP،پراکندهانرژیایکساشعهسنجیطیف

.شدانجام(EDX)آزمایش

FTIR،نمودمشخصرانانوکامپوزیتقرمزمادونهایطیف.



:مواد و روش کار

مروری برمنابعمقدمه

14 )متیتانیواکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

1000000و100،1000،5000،10000شاملمختلفغلظت5توسطکالیبراسیونمنحنی

منحنیازشدهاستخراجمقدار.شدترسیماستوکمحلوللیتردرمیکروگرم

طتوسماالتیونودیازینوناندازه گیریمبنایوشدحاصل0/99بابرابرکالیبراسیون

.گرفتقرارگازیکروماتوگرافیدستگاه

تشخیصحد(LOD)لظتغدرنمونهیکوبیستازاستفادهبادیازینونوماالتیون

2تا0/5ازوشدگیریاندازهلیتردرمیکروگرم20000و5،10000محلول

.بودمتغیرلیتردرمیکروگرم

بهکاربردازلقبحالل هاکلیهنمونه هاتجزیه وتحلیلکیفیتکنترلوکمیارزیابیبرای

تعییندر.شدشناسایی(خطا)احتمالیپیک هایوتزریقگازیکروماتوگرافیدستگاه

تکراربار3بانمونه هاگازی،کروماتوگرافیدستگاهتوسطدیازینونوماالتیونغلظت

.شدتزریق

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

در مطالعه ( QC)روش های کنترل کیفیت 



:مواد و روش کار

مروری برمنابعمقدمه

15 )متیتانیواکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

استخراج دیازینون و ماالتیونروش 

پخشیمایع-مایعاستخراجمیکروروشازاستفادهبادیازینونوماالتیوناستخراج(DLME)

.شدانجامتولوئنحاللازاستفادهبااستخراج.شدانجام

50همطالعاینهدفبرایمخصوصویال.شدتزریقنمونهلیترمیلی12بهتولوئنمیکرولیتر

.استشدهطراحی

10تقریباًرایبآن،ازپس.شدپوشاندهپارافیلمالیهباویالدربنمونه،بهتولوئنافزودنازپس

3200دوردردقیقه3مدتبهسپسوشددادهقراراولتراسونیکمحفظهدرویالدقیقه

توسطازیگکروماتوگرافدستگاهبهتزریقازقبلویالروییمایعسرانجام،.شدسانتریفیوژ

.شدبرداشتهGCسرنگ



16



:مواد و روش کار

مروری برمنابعمقدمه

17 )متیتانیواکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

آنالیز دیازینون و ماالتیونروش 

گازیکروماتوگرافیدستگاهازاستفادهبادیازینونوماالتیونغلظت(Agilent 7890)GC

.شدگیریاندازهTCD،5HPمویرگیستون،FIDآشكارسازبهمجهز

دستگاهدرGCانژکتوردمایºC250بوددقیقهدرمیلی لیتر1هلیومگازجریانو.

درجه70درستوناولیهدمایدقیقه،2حدودبرایابتدا.شدتنظیم4-1تقسیمباانژکتور

وافتیافزایشمراحلیطیونبودیکسانآزمایشطولدردمابااین حال،.شدحفظسانتی گراد

.رسیدگرادسانتیدرجه250بهنهایتدر



مروری برمنابعمقدمه

18 )متیتانیواکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

جاذبتوسطماالتیونودیازینونجذببهینهشرایطPP/ TiO2مرکبطراحیازاستفادهبا

.شدتعیینDesign-Expert7/0با(RSM)پاسخسطحروشباCCD))مرکزی

متغیرتحلیلازمدل،مقادیرارزیابیبرای((ANOVAدرداریمعنیسطح.شداستفادهp

.شدتنظیم0/05ازکمتر

اولیهغلظتدقیقه،(5-60)زمانمتغیرسهاثرمطالعهوسیلهبهسازیبهینهمطالعاتهمچنین

.شدانجاملیتربرگرم(0/5-4)جاذبدوزولیتردرگرممیلی(0/005-20)سموم

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

بهینه سازی جذب ماالتیون و دیازینون



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

19 )ومتیتانیاکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)



مروری برمنابعمقدمه

20 )متیتانیواکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

مطالعه ایزوترم جذب ماالتیون و دیازینون

دندشاستفادهتجربیداده هایتشریحنیزوجاذبسطحیخواصتوصیفبرایجذبایزوترم های.

شدفادهاستپترسونردلیشوتمكینوفروندلیچوالنگمویرایزوترممدل هایازمطالعهایندر.

به عنوانون،پترسردلیشوتمكینوپارامتری،دوایزوترمبه عنوانفروندلیچ،والنگمویرایزوترم

.استفاده شده اندNano-PP/TiO2دردیازینونوماالتیونجذبتوصیفبرایپارامتری،سهایزوترم

مقادیرهمچنینR2شداستفادهجذبفرآیندتوصیفبراینیز.

ازمطالعهایندرMPSD(مارکواردمعیارانحرافدرصد)وHYBRID(کسریخطایتابع

.شداستفادهایزوترمهایمدلخطایتعیینبرای(ترکیبی



مروری برمنابعمقدمه

21 )متیتانیواکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

مطالعه سنتیک جذب ماالتیون و دیازینون

برمؤثرعواملوشوندهجذبمادهمولکولهایانتقالرفتارتشریحمنظوربهسینتیکیمعادالت

.گرفتندقراربررسیموردجذبفرآیندسرعت

الوویچ،م،دومرتبهشبهاول،مرتبهشبهدوم،مرتبهاول،مرتبهصفر،مرتبهمدل هایمطالعهایندر

-Nanoجاذبازاستفادهباماالتیونودیازینونسینتیکآنالیزبرایکسریتوانوذرهداخلانتشار

PP/TiO2شدنداستفاده.

فاکتوردوNSD(شدهنرمالمعیارانحراف)وARE(نسبیمیانگینخطای)قابلیتتائیدبرای

.شدنداستفادهسینتیکمدل هایخطایوکاربرد



مروری برمنابعمقدمه

22 )متیتانیواکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

شناسایییتخصصستونفقدانوگازیکروماتوگرافیدستگاهمحدودهایستونبهدسترسی

جامانباشدسعیخصوصایندر.دادتشکیلراحاضرمطالعههایمحدودیتازیکیسموم

.شودکاستهبخشاینخطایامکانحدتاکیفیتکنترلآنالیزهای

العهمطدیگرمحدودیتآنهابودنوارداتیوماالتیونودیازینونسمومتهیهدرمحدودیت

برایطوالنینسبتازمانبهنیازبرعالوهوشدهتهیهخارجازاستانداردهااین.بودحاضر

.باشدمیپرهزینهآنهاتهیهنسبتاوارداتوسفارش

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث

محدودیت های پژوهش



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

23 )ومتیتانیاکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

نتایج مشخصه یابی نانوکامپوزیت

FE-SEMنتایج  

الكترونیمیكروسكوپازاستفادهباNano-TiO2باپوششازبعدوقبلPPالیافسطحساختار
.گرفتقرارتحلیلوتجزیهمورد(FE-SEM)میدانیانتشارروبشی

پوششاز بعد فیبرتصویر سطح پوششقبل ازفیبرسطح تصویر



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

24 )متیتانیواکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

نتایج مشخصه یابی نانوکامپوزیت

امكانزیرشكلمطابقودهندمیارائهرامفیدیوضوحFE-SEMهایمیكروگراف

کهدادنشانFE-SEMهایمیكروگراف.کنندمیفراهمراسطحچندینازمكررتصویربرداری

.داردوجودتجمعچندفقطوبودهخوبنسبتاNano-TiO2ًذراتپراکندگی

میکروگراف های میکروسکوپ الکترونی روبشی



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

25 )تیتانیوماکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

نتایج مشخصه یابی نانوکامپوزیت

FTIRنتایج 

PP/TiO2نانوکامپوزیت سنتز شده FT-IRطیف 

تعاشارپیکباتوانمیراکامپوزیتسطحرویپیوندوجودشود،میمشاهدهشكلدرکههمانطور

.کردتایید700تا𝒄𝒎−𝟏1570مناطقدر

.باشدمیPPنانوکامپوزیت،تولیدبرایشدهتهیهموادکهکندمیاثباتگرافاین



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

26 )تیتانیوماکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

نتایج مشخصه یابی نانوکامپوزیت

EDXنتایج 

سنجیطیف،PPسطحدرتیتانیوموجوددادننشانبرایگردد،میمشاهدهشكلدرکههمانطور

نانوکامپوزیتبرایراEDXطیفشكلاین.شدانجام(EDXآزمایش)پراکندهانرژیایكساشعه

PP/TiO2طیفدرتیتانیومواکسیژنکربن،نیتروژن،بهمربوطهایپیکشكلدر.دهدمینشان

.شدآشكار



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

27 )ومتیتانیاکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

و دیازینون از آب توسط جاذب آماره های مدل های مختلف به کار رفته در بهینه سازی جذب ماالتیون
Nano-PP/TiO2



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

28 )تیتانیوماکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

توزیع نرمال داده ها در مدل

Internally  Studentized Residuals
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پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

29 )ومتیتانیاکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

Nano-PP/TiO2جاذبازاستفادهباآبازماالتیونجذبدرQuadraticمدلسطحپاسخواریانسآنالیز



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

30 )تیتانیوماکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

-NanoجاذبازاستفادهباآبازدیازینونجذبدرQuadraticمدلسطحپاسخواریانسآنالیز

PP/TiO2



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

31 )متیتانیواکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

Nano-PP/TiO2توسطدیازینونجذبنهاییمعادله

Nano-PP/TiO2توسطماالتیونجذبنهاییمعادله



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

32 )ومتیتانیاکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

سطحپاسخهاینمودار

االتیوننمای سه بعدی از راندمان حذف ماالتیون با تغییرات زمان تماس و غلظت اولیه م

لیهاوغلظتوتماسزمانتغییراتباماالتیونحذفراندمانازبعدیسهنماییکزیرشکل
ماالتیونیهاولغلظتدرماالتیونحذفراندمانبیشترینشکل،طبقبر.دهدمینشانراماالتیون

.باشدمیدقیقه33زماندرولیتربرگرممیلی10



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

33 )متیتانیواکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

از آبجذب دیازینونبهینه سازی

میلی 20مشاهده می شود بیشترین میزان جذب در غلظت اولیه دیازینونزیر همانطور که در شکل 
.دقیقه می باشد 60گرم بر لیتر و زمان تماس



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

34

ی برآورد شده جذب ماالتیون با استفاده از جاذب هاخطاایزوترم و یافته های مدل های 
Nano-PP/TiO2

)تیتانیوماکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

35 )تیتانیوماکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

ی برآورد شده جذب ماالتیون با استفاده از جاذبهاخطاو یافته های مدل های سینتیک 
Nano-PP/TiO2



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

36

پارامترهای ایزوترم حاصل از روش رگرسیون خطی برای جذب دیازینون

)تیتانیوماکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

37

تفاده از پارامترهای مدل های سنتیک  توسط مدل رگرسیون خطی برای جذب دیازینون از آب با اس
Nano-PP/TiO2جاذب 

)تیتانیوماکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)



پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

38 )تیتانیوماکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

مقایسه مطالعات مختلف با مطالعه حاضر



پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

39

نتیجه گیری کلی 

دررابرازشبهترین2نوعالنگمویرمدلکهدادنشانخطیرگرسیونتحلیلوتجزیه

میارائهPP/TiO2نانوکامپوزیتازاستفادهبادیازینونوماالتیونسمومحذفتوصیف

.دهد

باالتیونومادیازینونجذبکهدادنشانمختلفهایمدلازاستفادهباسنتیکمطالعات

.استمتناسبدوممرتبهشبهمدلباNano-PP/TiO2نانوکامپوزیتازاستفاده

)تیتانیوماکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)



پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

40

نتیجه گیری کلی 

مدلاستفادهبادیازینونجذببهینهشرایطRSMمیلی10/3اولیهغلظت:ازعبارتند

.دقیقه5/26تماسزمانولیتربرگرم3/37جاذبدوزلیتر،برگرم

مدلازاستفادهباماالتیونجذببرایبهینهشرایطRSMاولیهغلظت:ازاستعبارت

.دقیقه52تماسزمانولیتربرگرم0/5جاذبدوزلیتر،برگرممیلی7/13ماالتیون

توسطبهینهشرایطدردیازینونحذفدرصدNano-PP/TiO2درصد93ازبیش

.بوددرصد62حددرماالتیونبرایمیزاناین.گردیدبرآورد

)تیتانیوماکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)

کهدهدمینشانحاضرمطالعهNano-PP/TiO2ماالتیونحذفبرایموثرجاذبیک

.باشدمیفاضالبوآبمنابعازدیازینونو



نتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

41

پیشنهادها

شرایطدرNano-PP/TiO2جاذبتوسطدیازینونوماالتیونسمومجذبقابلیتبررسی-1

درNano-PP/TiO2جاذبتواناییازاطمینانبرایواقعیوکاملمقیاسدروپیوستهجریان

فاضالبوآبازدیازینونوماالتیونحذف

جریاندرآبیمحیطبهNano-PP/TiO2نانوذراتسازیآزادومهاجرتمیزانبررسی-2

هاآنکاربرد

)تیتانیوماکسیددی/پروپیلنپلینانوکامپوزیتازاستفادهباآبمنابعازدیازینونوماالتیونجذبسازیبهینه Nano-PP/TiO2)



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب

42

..قدردانیوتشکر

میدحدکتریآقاگرانقدراستادمحضربهاخالصوصدقسرازراخویشقدردانیوسپاسمراتب
سازنده،وارزشمندرهنمودهایوحمایت هاباهموارهخالصانهوصدرسعهنهایتدرکهکاریاب،
.می دارمابرازاند،دادهقرارخویشمحبتموردنامهپایاناینانجامدررااینجانب

بایقتحقمراحلکلیهدرکهجمالیعلیحمزهدکترآقایعزیزاستادارزندهحمایت هایازهمچنین
داشتند،ریموثکمکرسالهاینکیفیتارتقاءوتکمیلبرایخوداندیشمندانهمشاوره هایوراهنمایی

.آورمجایبهراقدردانیوتشکرنهایت

ردندکسعیوبودندمنحامیوصبورسنگهموارهتحصیلطولدرکهگرامی اموعزیزخانوادهاز
بزرگخداوندازوسپاسگزارموممنونباشمنداشتهودانشعلمکسبجزبهدغدغه ایمنکه

.آرزومندمبرایشبهروزیوپیشرفتسالمتی،
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