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 چکيده

اص  اهشٍصُ بِ دلیل افضایص سشیع جوعیت جْبى ٍ بِ دًببل آى افضایص ًیبص بِ آة آضبهیذًی ٍ دس عیي حبل کبّص رخبیش آة ضیشیي بِ علل هختلفی

غِ ّبی اصلی جَاهع هختلف بِ ضوبس جولِ اصدیبد بشداضت، آلَدگی هٌببع آة ضیشیي، تغییشات آة ٍ َّایی ٍ ...، تبهیي آة ضیشیي ٍ بْذاضتی اص دغذ

آة بسیبس هیشٍد. بِ ّویي دلیل سٍش ّبی تصفیِ آة اص اّویت صیبدی بشخَسداس ضذُ اًذ. دس طی سبلیبى گزضتِ استفبدُ اص فٌبٍسی ًبًَ دس بخص تصفیِ 

ث کبّص ّضیٌِ ّبی عولیبتی ضذُ است. اص هَسد تَجِ قشاس گشفتِ است ٍ استفبدُ اص آى دس تصفیِ آة ٍ فبضالة ٍ ّوچٌیي ًوک صدائی اص آة ببع

هَسد ًیبص بب هْوتشیي کبسبشد ّبی فٌبٍسی ًبًَ دس تصفیِ آة استفبدُ اص آى دس غطبء ٍ فشآیٌذ ّبی غطبئی است. دس ایي پژٍّص غطبّبی ًبًَ فیلتشاسیَى 

َاى حفشُ سبص ٍ دی هتیل استبهیذ بِ عٌَاى حالل بب استفبدُ اص استفبدُ اص پلی ٍیٌیلیذى فلَسایذ بِ عٌَاى پلیوش پبیِ غطب، پلی ٍیٌیل پیشٍلیذى بِ عٌ

است. آًبلیض  سٍش تغییش فبص سبختِ ضذُ اًذ. بشای اصالح غطبی پبیِ اص ًبًَرسات تشکیبی تیتبًیب/پلی ٍیٌیل الکل ٍ سٍش الیِ ًطبًی سطحی استفبدُ ضذُ

ّبی صاٍیِ توبس آة، خَاظ  وک ٍ ضبس عبَسی، جذاسبصی فلض سٌگیي، آصهبیصدّی ً طیف سٌجی هبدٍى قشهض فَسیِ، عکس هیکشٍسکَپ الکتشًٍی، پس

پس اص اصالح سطح بب افضایص غلظت  ضذگشفتگی ٍ... بِ هٌظَس بشسسی خَاظ غطبّبی سبختِ ضذُ هَسد بشسسی قشاس گشفتٌذ. ًتبیج ًطبى دادًذ کِ

هشتببً کبّص پیذا کشدُ است. افضٍدى ًبًَ رسُ تشکیبی ببعث افضایص آبذٍستی دس ًبًَرسُ تشکیبی تیتبًیب/پلی ٍیٌیل الکل، صاٍیِ توبس آة بب سطح غطب 

ضبس عبَسی  سطح غطب ضذ. بب تَجِ بِ ًتبیج، ضبس عبَسی اص غطبّبی اصالح ضذُ اص غطب پبیِ بیطتش بَدُ است، ّن چٌیي بب افضایص غلظت ًبًَرسُ تشکیبی

بّبی اصالح ضذُ ًیض ًسبت بِ غطب اٍلیِ بِ صَست کلی افضایص یبفت. افضایص غلظت ًبًَرسُ بِ طَس پیَستِ کبّص یبفت. هیضاى پس دّی ًوک دس غط

دسصذ  06/0دسصذ ضذ. ّن چٌیي هقذاس ًسبت ببصیببی ضبس دس غطب اصالح ضذُ بب  ۱1دسصذ ٍصًی ببعث بذست آهذى هیضاى پس دّی  06/0تشکیبی تب 

دسصذ ٍصًی ًبًَرسُ تشکیبی تیتبًیب/پلی  06/0َجِ بِ ًتبیج آصهبیطبت ٍ عولکشد کلی غطبّب، غلظت دسصذ بذست آهذ. بب ت 8/16ٍصًی اص ًبًَرسُ تشکیبی، 

 ( بِ عٌَاى غلظت بْیٌِ ًبًَرسُ تشکیبی بشای اصالح سطح غطب پلی ٍیٌیلیذى فلَسایذ بِ سٍش الیِ ًطبًی اًتخبة گشدیذ.  ٍیٌیل الکل )غطبی 

 

 تشکیبی ًبًَرسُ استبهیذ، هتیل دی پیشٍلیذى، ٍیٌیل پلی فلَسایذ، ٍیٌیلیذى فیلتشاسیَى،پلی ًبًَ غطب،های کليدی:  واشه
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