
1399 پاییز، 3 ، شمارهپنجمال س   86  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 نامه برترپایان

ارشد کارشناسی در مقطع 1398نامه برتر سال مین دوره مسابقه پایانچهار سومرتبه 

شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران()برگزار

 دانشکده فنی و مهندسی

گرایش پیشرفته -گروه آموزشی مهندسی شیمی

یآب یهالاز محلو اهندهیآال یحذف بعض برایسوپرجاذب  یهاتیساخت نانوکامپوزعنوان: 

 نگین محمودی بابالننگارش: 

اله اسکندری و مهندس آرزو مریخیحبیبدکتر استادان راهنما:   

1396 تابستانتاریخ: 

 ونيیکات نشاسته هیجاذب بر پا تیپژوهش ابتدا نانوکامپوز نیدر ا

اورانژ با  لیرنگ متبرای و سپس  هسنتز شد تیلونیمورو مونت

 تـی. مقدار ظرفدشاستفاده  mgL 001-1هیغلظت اول

 یسازنهیادامه سنتز و به دست آمد. دربه mgg  40-1 ذبـــــج

 کیلیآکر یبا منومرها شدهبینشاسته ترک هیسوپرجاذب بر پا

بلو  لنیمت جذب رنگ یسپس برا .شد انجام  AMPSو دیاس

شد.  نییتع mgg 700-1جذب برابر با تیظرف زانیم .دشاستفاده 

 تیکامپوز یسازنهیسنتز و به قیتحق نیدر ا ،نیچنهم

 دیاس کیلیآکر ینشاسته با استفاده از منومرها هیسوپرجاذب بر پا

 لنیسپس حذف رنگ مت .شد انجام( AAc/AAm) دیآم لیو آکر

شیافزا یبرا بر آن،عالوهسوپرجاذب استفاده شد.  نیبلو توسط ا

 قیتحق نیبار در ا نیاول یجذب سوپرجاذب سنتزشده، برا تیظرف

 @AAc/AAm) نیدوپام پلي هیسوپرجاذب سنتز شده با نانو ال

PDA )در . بررسي مقدار تورمدش بیترک pHریمختلف، تأث های 

 لیفنول، مت :لیاز قب یيهاندهیآال تورم، جذب زانیزمان بر م

بلو  لنیو مت هیعسلو هیبرزو ميیپساب پتروش ن،یلیاورانژ، کروم، آن

 تیعلت قابلمختلف موردبررسي به یهاندهیآال انیم بررسي شد. از

 ،pH ریتأث بلو، در ادامه لنیرنگ مت یجذب برا یباال تیظرف

روش و راندمان جذب به تیبر ظرف هیتماس، غلظت اول ،زمان

 Design افزاربا استفاده از نرم ،انجام شد. سپس کیستماتیس

expert ،با استفاده از روش  شگاهيیآزما یهاداده یسازنهیبه

 تیظرف ممیسطح پاسخ مورد بررسي قرار گرفت. ماکز

دست به قهیدق 100مدت زمان  و pH=9در  mgg 2276-1 جذب،

شبه کینتیو مدل س ریالنگمو زوترمینشان داد که ا جیآمد. نتا

 یهابا داده را خوانيهم نیشتریاول ب دوم و شبه درجه درجه

 لنیمتی هاندهیآال نیجذب رقابتي ب نیچندارند. هم شگاهيیآزما

 توسط سوپرجاذب mgL 100-1هیبلو و کروم با غلظت اول

AAc/AAm@ PDA داد  حاصل نشان جیشد. نتا انجام

 لنیمترنگ  %98 به حذف قادر AAc/AAm@ PDA  سوپرجاذب

 .استکروم  %43 بلو و

سوپر جاذب، نشاسته، نانو الیه پلي دوپامین، کلمات کلیدی: 

ها.حذف آالینده




