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هٌثغ :دیذُ تاى ػلن ایشاى

ضٌاسِ خثش41321 :

هحققاى داًطگاُ صًجاى دس تحقیقات خَد تِ یک تشکیة
ًاًَکاهپَصیتی صیستتخشیةپزیش هتطکل اص ًطاستِ ٍ ًاًَرسات
دیاکسیذ تیتاًین دست یافتٌذ کِ هیتَاى اصآىجْت
تستِتٌذی هَاد غزایی استفادُ کشد .قاتلیت اغالحات
هطخػات آى تا استفادُ اص پشتَفشاتٌفص ٍ تخشیة آى تَسط
ًَس اص جولِ خػَغیت تاسص آى است.
تِ گضاسش دیذُ تاى ػلن ایشاى تخص اػظوی اص آلَدگی هحیط صیست اص قثیل دسیاّا سا تستِتٌذیّای
پلیوشی هَاد غزایی ٍ ًَضیذًیّا تطکیل هیدٌّذ .تستِتٌذیّای تخشیةپزیش هیتَاًذ جایگضیيّای
هٌاسثی تشای هَاد آالیٌذُ هحسَب ضًَذ .اها اص سَی دیگش تَلیذ هَاد تخشیةپزیش گشاى توام ضذُ ٍ هَجة
افضایص قیوت ًْایی هَاد غزایی هیگشدد.
دکتش ایواى ضْاتی قْفشخی ،ػضَ ّیأت ػلوی داًطگاُ صًجاى قیوت تاالی هَاد صیستتخشیةپزیش ٍ
قاتلیتّای پاییيتش آىّا ًسثت تِ تستِتٌذیّای پلیوشی سا ػاهل اغلی ػذم تَسؼِ ایي ًَع تستِتٌذیّا
خَاًذ ٍ افضٍد :دس طشح حاضش ها تِهٌظَس کاّص قاتلتَجِ ّضیٌِ تَلیذ هَاد صیستتخشیةپزیش ،یک
ًاًَکاهپَصیت هتطکل اص ًطاستِ ٍ ًاًَرسات دیاکسیذ تیتاًین تَلیذ کشدین کِ ًسثت تِ سایش هَاد
صیستتخشیةپزیش اسصاىتش ٍ کاساتش است.
ٍی اداهِ داد :دس غَست تجاسیساصی ،قیوت ّش کیلَگشم اص ایي هادُ تستِتٌذی تٌْا حذٍد  15دسغذ ًسثت
تِ قیوت ّش کیلَگشم ًطاستِ تیطتش خَاّذ تَدّ .وچٌیي ایي تستِتٌذی دس هحیط ٍ دس هؼشؼ آفتاب
تِسشػت تخشیة هیضَد.
حضَس ًاًَرسات دیاکسیذ تیتاًین تا خاغیت فتَکاتالیستی هَجة هیضَد تا تستِتٌذی دس اصای جزب ًَس
خَسضیذ تخشیة ضَدّ .وچٌیي حضَس ایي ًاًَرسات دس ساختاس ًاًَکاهپَصیت خاغیت اغالحپزیشی ٍ
ضذػفًَی پزیشی ّوضهاى تَسط ًَس فشاتٌفص سا تِ هادُ القا هیکٌذ.
تِ گفتِ ضْاتی قْفشخی دس ایي طشح جْت تشسسی خػَغیات فیلن تستِتٌذی تَلیذضذُ اص آصهَىّای
فیضیکَضیویایی هتؼذدی ًظیش آصهَى هحتَای سطَتت ،جزب آب ،اًحاللپزیشی دس آب ،صاٍیِ تواس تا آب ٍ
ًفَرپزیشی ًسثت تِ تخاسآب تشای اسصیاتی هادُ تستِ تٌذی استفادُ ضذُ است .آصهَى هکاًیکی تِهٌظَس
تشسسی استحکام کططی ٍ هقاٍهت دس تشاتش پاسُ ضذى فیلنّا اًجام ضذُ است .سیضساختاس ًوًَِّا تا استفادُ

اص هیکشٍسکَج الکتشًٍی سٍتطی ) (SEMتشسسی ضذُ است .اص آصهَىّای طیفسٌجی هادٍىقشهض
)(FTIRتشای تشسسی تغییشات ساختاس ضیویایی ًطاستِ ٍ اص آصهَى کالشیوتشی سٍتطی تفاضلی )(DSC
تشای اسصیاتی خػَغیات حشاستی تیًَاًَکاهپَصیت هزکَس استفادُ ضذُ است .دس ًْایت سًٍذ
صیستتخشیةپزیشی ًَسی فیلنّا تحت ضشایط طثیؼی دس هحیط آصهایطگاّی هَسد تشسسی قشاس گشفتِ است.
ًتایج حاکی اص آى است کِ حضَس ًاًَرسات دیاکسیذ تیتاًین دس ساختاس ًطاستِ هَجة تْثَد  15دسغذی
خَاظ هکاًیکی ،افضایص  20دسغذی سشػت تخشیة پزیشی ٍ کاّص  25دسغذی ًفَرپزیشی فیلن ًسثت تِ
تخاسآب دس هقایسِ تا ًطاستِ خالع ضذُ است.
ٍحیذ گَدسصی ،داًصآهَختِ هقطغ کاسضٌاسی اسضذ ٍ دکتش ایواى ضْاتی قْفشخی  ،ػضَ ّیأت ػلوی
داًطگاُ صًجاى دس اًجام ایي تحقیقات ّوکاسی داضتِاًذ.

