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   الکل لينيو يپل و نيليآن يپل تيکامپوز از استفاده با يآب طيمح از وهيج يجداساز
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  چکيده
  
 ها آزمايش است. شده استفاده آبي هاي محيط از جيوه جداسازي يبرا الکل وينيل پلي و آنيلين پلي تيکامپوز پژوهش اين در
 تيکامپوز غلظت و محلول pH آبي، محيط با تيکامپوز تماس زمان چون پارامترهايي و اند شده انجام ناپيوسته رآکتور صورت به

 در يمطلوب عملکرد الکل وينيل پلي با آن يها تيکامپوز و آنيلين پلي که است آن از نشان پژوهش نيا جينتا .اند شده بررسي
 نيا جينتا نيهمچن .است فعال کربن از باالتر آن يها تيکامپوز و آنيلين پلي توسط جيوه حذف درصد و داشته جيوه حذف

 آنيلين پلي عملکرد راندمان بر سورفاکتنت و يافزودن ماده کي عنوان به است توانسته الکل وينيل پلي دهد يم نشان پژوهش
 سنتز در الکل وينيل پلي مصرف مقدار .ببرد باالتر  آنيلين پلي در را جيوه حذف تيظرف و گذاشته مثبت ريثأت شده سنتز
 به وهيج حذف درصد ۹۶ راندمان با الکل وينيل پلي تريل بر گرم ۲ دوز در وهيج حذف نهيبه غلظت و بوده مهم اريبس تيکامپوز
 که است آن انگريب  الکل وينيل پلي و آنيلين پلي تيکامپوز براي وهيج يسطح جذب مختلف يهارپارامت يبررس آمد. دست
 نيا از تريل بر گرم ۲۰ مصرف با .است قهيدق ۲۰ برابر نهيبه تماس زمان و ۶ تا ۵ محدوده در  وهيج جذب يبرا pH نيبهتر

  کرد. جدا تريل بر گرم يليم ۳۵ محلول از را وهيج درصد ۹/۹۹ تا توان يم نهيبه تماس زمان و  pHدر تيکامپوز
  

  .تيکامپوز، سطحي جذب جيوه، الکل، وينيل پلي ،آنيلين پلي :كليدي يها واژه
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   مقدمه
 يون حذف يبرا مختلفي هاي روش جيوه، سميت دليل به
 روش ميان نيا در که شده يبررس يآب يها طيمح از وهيج

 ،راتو و شيارل( است شده يبررس بيشتر سطحي جذب
 از وهيج حذف در امروزه که يديجد يها جاذب از ).۲۰۰۰

 کربن به توان يم اند گرفته قرار استفاده مورد فاضالب و آب
 ،همکاران و (کاديرولو يکشاورز داتئزا از شده هيته فعال
 يها جاذب )،۲۰۰۳ دلبر، و (ريو فرار خاکستر )،۲۰۰۱
 فعال کربن )،۲۰۰۲ ،همکاران و ي(شاف ديجد يکربن

 يها جاذب و ) ۱۹۹۷ ،همکاران و ي(مصطف شده اصالح
 از يکي ).۲۰۰۰ ،راتو و ارلي(ش کرد اشاره ديجد يصنعت
 شود يم توجه آن به امروزه که يديجد يها جاذب
 همکاران، و گوپتا( است آن يها تيکامپوز و آنيلين پلي

۲۰۰۳.(  
 اين .است رسانا پليمرهاي ترين مهم از يکي آنيلين پلي

 هاي سال در پايداري و ارزان و ساده سنتز دليل به پليمر
 قبيل از مختلف مصارف يبرا و گرفته قرار توجه مورد اخير

 و ديارميد مک(  خازن و شارژ قابل ها باتري در استفاده
 سنسورهاي ،)۲۰۰۵ ،همکاران و ونگ و ۱۹۸۷ ،همکاران
 ،اوالدگاراگور و يرمحسنيم( الكتروشيميايي و شيمايي
 جداسازي براي غشا تهيه )،٢٠٠٥ ،همکاران و مار و ٢٠٠٢
 در محافظت ،)١٩٩٤ ،كارتين و کواباتا( مخلوط گازهاي
 از اجسام روي پوشش و )١٩٩٤ ،نگيوسل( خوردگي مقابل
 و (اسچوچ ساكن ضدبار هاي پوشش عنوان با سيليكا قبيل

 رويكردهاي از يكي است. شده استفاده )١٩٩٥ ،همکاران
 يبرا آن از استفاده اخير، سال چند در پليمر اين به جديد
 يها پژوهش .است فاضالب و آب از نيسنگ فلزات حذف
 دليل به آنيلين پلي مانند رسانا پليمرهاي كه ديگو يم ديجد

 خاصي شرايط تحت دارند كه خاصي شيميايي ساختار
 از برخي حذف يا و جذب در ثريؤم نحو به توانند مي

 به انيم نيا در که روند كار هب ها محلول از سنگين فلزات
 آب از يآل وهيج يجداساز يبرا آنيلين پلي از استفاده

 تيکامپوز از استفاده ،)٢٠٠٥ ،همکاران و شناي(کر
 يآب طيمح از وهيج يجداساز يبرا هار خاک و آنيلين پلي

 آنيلين پلي لميف از استفاده،)٢٠٠٦ ،همکاران و يانصار(
 و کومار ،٢٠٠٧ ،نبوي و اوالد( آب در کروم ءاياح يبرا

 كروم جذب ،)٢٠٠٦ ،گاپالين و راوتولو و ٢٠٠٨ ،همکاران
   کرد. اشاره )١٣٨٩ ،همكاران و رياحي( آنيلين پلي انواع با

 مختلف اكسنده هاي ماده از توان مي آنيلين پلي سنتز يبرا
 آبي هاي حالل در سولفات پر آمونيوم و يدات پتاسيم مانند

 اسيد مانند مختلفي اسيدهاي مجاورت در آبيغير و
 ؛١٩٨٨ ،همکاران و ويلسينک( كرد استفاده سولفوريک
 يها پژوهش .)٢٠٠٣ ،همکاران و اديا و ١٩٨٦ ،استجکال

 کنار در آنيلين پلي سنتز كه است آن بيانگر شده انجام
 يمورفولوژ بر الکل وينيل پلي مانند مرهايپل از گريد يبرخ
 دارد سزايي به اثر شده سنتز تيکامپوز يسطح خواص و

 ورود رسد مي نظر به پس .)١٩٩٥ ،شوين و ١٩٨٩ ،(کوآ
 آنيلين پلي ساختار در الکل وينيل پلي مانند مرهايپل يبرخ
 خواص تغييردليل  به آنيلين پلي با وهيج جذب قابليت بر

 پژوهش نيا در بود. خواهد گذاراثر آن الكتروشيمايي
 در الکل وينيل پلي و آنيلين پلي تيکامپوز عملکرد
 گام در .است شده يبررس يآب طيمح از وهيج يجداساز

 يبرا سپس شد نهيبه يمصرف الکل وينيل پلي مقدار اول
 مختلف يپارامترها نهيبه طيشرا در شده سنتز تيکامپوز
  .شد بررسي يسطح جذب

  
  ها روش و مواد
 شده برده كار به شيميايي مواد همه پژوهش اين در
 بدون خلوص) (درجه زياد خلوص داشتن دليل به

 كه مونومرآنيلين جز به شدند، مصرف بيشتر سازي خالص
 مونومر شد. نگهداري يخچال در و تقطير استفاده از قبل

 الکل وينيل پلي يدات، پتاسيم اسيد، سولفوريك آنيلين،
 شدند. تهيه مرك شركت از و آزمايشگاهي نوع از همگي

 يون بدون مقطر آب از ها آزمايش تمامي در همچنين
   شد. استفاده

 ،٢٠٠FR مدل اي تجزيه ترازوي از ها شيآزما انجام يبرا
 و Spectra AA مدل واريان شرکت از اتمي جذب دستگاه

 Scanning Electron( شيروب الكترون ميكرسکوپ

Microscope( مدل LEO 440i است. شده استفاده  
 ابتدا ،الکل وينيل پلي و آنيلين پلي تيکامپوز سنتز يبرا
 يک فوريکسول اسيد cc٢٠٠ در پتاسيم يدات گرم٦/١

 محلول تا کرده حل مغناطيسي زنهم از استفاده با موالر
 گرم ٢/٠ سپس آيد. دست هب همگني و يکنواخت

 ٢٠ الي ١٥ حدود و افزوده محلول به الکل وينيل پلي
 سپس و شود حل کامل طور به تا شود مي زده هم دقيقه

ccحدود و کرده تزريق محلول به خالص آنيلين مونومر ٢ 
 زده هم محيط دماي در مغناطيسي زن هم با ساعت ٥
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 سبز محلول مونومر، تزريق از پس دقيقه چند شود. مي
 تر تيره محلول، رنگ زمان گذشت با و شود مي رنگ
 تشکيل و پليمريزاسيون واکنش پيشرفت نشانه که شود مي

 ٥ از پس .است الکل وينيل پلي و آنيلين پلي کامپوزيت
 از سانتريفوژ با شده، تشکيل تيکامپوز واکنش، ساعت
 و اليگومرها بردن بين از براي و شده جدا محلول

 و مقطر آب با حاصل پليمر پليمر، در موجود هاي ناخالصي
 به ٥٠°c دماي با آون در و شده شسته بار چندين استون
 هاون کمک به همچنين .شد خشک ساعت ٤٨ مدت
 جداسازي هاي آزمايش يبرا و آمدهدر پودر صورت به چيني
 موجود الکل وينيل پلي مقدار اثر بررسي يبرا شد. مصرف

 با آزمايش اين کامپوزيت، خواص روي کامپوزيت، در
 .شد تکرار محلول به الکل وينيل پلي گرم ٤/٠-٢ افزودن
 حالت در و اتاق دماي در وهيج يجداساز يها شيآزما

 از گرم ٥/٠ ، آزمايش هر در منظور ينبد .شد انجام منقطع
 جيوه حاوي محلول ليتر ميلي ٥٠ به شده سنتز پليمر

mg/L در ٣٥ pH دقيقه ٣٠ مدت به و شد اضافه ٦ برابر 
 بعد شد. زده هم دقيقه بر دور ١٢٠ دور با شيکر کمک به
 کاغذ از محلول عبور با ،سطحي جذب هاي واکنش انجام از

 غلظت محاسبه با سپس شد. جدا سيال از پليمر صافي
 جيوه حذف درصد تکرار، کباري با جيوه نهايي و اوليه

 محاسبه) ١( رابطه از جيوه حذف درصد و شد محاسبه
  است.

)۱(                                         R= 100(C0-Ce)/C0  
 غلظت Ce و جيوه اوليه غلظت C0 رابطه، اين در

 جيوه غلظت گيري ندازها .است محلول در جيوه نهايي
 )Cold Vapor( دسر بخار اتمي جذب روش به
)AWWA، ۱۹۹۵( شد انجام.  
 يرهايصوت هيته و پليمرها يسطح مورفولوژي يبررس يبرا

(SEM)، در و شده داده پوشش طال با پليمرها سطح 
 از سپس گرفت. قرار ١٠ - torr٧ حدود خأل در اي محفظه
  شد. گرفته  عکس مرهايپل سطح

  
  بحث و نتايج

 وينيل پلي و آنيلين پلي کامپوزيتبا جيوه جداسازي
   الکل
 و آنيلين پلي با را جيوه جداسازي نتايج ١ جدول

 الکل وينيل پلي مختلف مقادير حضور در آن هاي کامپوزيت

 و آنيلين پلي ١ جدول نتايج براساس دهد. مي نشان
 الکل وينيل پلي مجاورت در آن شده سنتز هاي کامپوزيت
 حذف درصد و داشته هجيو حذف در مطلوبي عملکرد
 از باالتر آن هاي کامپوزيت شتريب و آنيلين پلي با جيوه
 و آنيلين پلي با جيوه جذب دليل باشد. مي فعال کربن

 در (NH-) نيتروژن هاي  سايت وجود آن هاي کامپوزيت
 در الكترون داشتن دليل به نيتروژن اين .است آنيلين پلي
 هاي پيوند )+Hg2( جيوه مثبت بار با تواند مي s2p3 مدار

 و (کومار كند جذب را ها آن و كرده قراربر ضعيف
 دهد مي نشان جدول اين نتايج ).٢٠٠٨ ،همکاران

 بر يافزودن ماده کي عنوان به است توانسته الکل وينيل پلي
 گذاشته مثبت ريثأت شده سنتز آنيلين پلي عملکرد راندمان

 ببرد. باالتر  آنيلين پلي در را جيوه حذف تيظرف و
 نديفرآ هنگام در و بوده سورفاکتنت الکل وينيل پلي
 ذره جذب يدروژنيه يها ونديپ کمک به ونيزاسيمريپل
 و يمورفولوژ و شکل بر و شود يم رشد حال در مريپل
 سطحي خواص و اندازه  و يجانب سطح و يکنواختي

 وينيل پلي غلظت ريثأت نييتع يبرا .گذارد يم اثر آنيلين پلي
 در يافزودن ماده عنوان به مواد نيا مختلف ريمقاد الکل،
 يبررس آنيلين پلي سنتز در تريل بر گرم ١-١٠ يها غلظت
 حذف نهيبه غلظت ١ جدول جينتا براساس است. شده
 درصد ٩٦ با الکل وينيل پلي تريل بر گرم ٢ مقدار در وهيج

  .آمد دست به حذف
 آنيلين پلي از شده هيته SEM يها عکس ٢ و ١ يها شکل

 گرم ٢ غلظت در الکل وينيل پلي و آنيلين پلي تيکامپوز و
 حضور دارد يم انيب رهايتصو نيا دهد. يم نشان را تريل بر

 حاصل تيکامپوز يمورفولوژ و شکل بر الکل وينيل پلي
 را حاصل مريپل مخصوص سطح توانسته و اشتهذگ ريثأت
 ٢ و ١ شکل سهيمقا با طورکامل به نيا و کند شتريب

 يبيطورتقر به آنيلين پلي سطح ١ شكل در .است مشهود
 خيلي داخلي مجاري و منافذ و است فرج و خلل بدون
 ازاي به كمتري جذبي هاي سايت پس شود مي ديده كمي
 سطح ٢ شكل در داشت. خواهد وجود جاذب جرم واحد

 ناهموار نسبت به الكل وينيل پلي و آنيلين پلي كامپوزيت
 شود مي ديده بيشتري تاًبنس داخلي مجاري و منافذ و است
 بر نشستن و مجاري اين در جيوه انتقال امكان كه

 بيشتر جذبي هاي سايت و يافته افزايش جذب هاي سايت
  شود. مي
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  آن هاي کامپوزيت و آنيلين پلي با جيوه جداسازي نتايج -١ جدول
  جيوه جداسازي شرايط  پليمر سنتز شرايط

  ماده  اکسنده ماده  حالل  پليمر نوع
  افزودني

  افزودني ماده غلظت
(gr/L) 

  اوليه غلظت
(mg/L) 

 (mg/L) نهايي غلظت
  حذف درصد

(%)  
  ٦/٩٠  ٢/٣  ٣٥  ١  الکل وينيل پلي  يدات پتاسيم  آب  آنيلين پلي
  ٩٦  ٤/١  ٣٥  ٢  الکل وينيل پلي  يدات پتاسيم  آب  آنيلين پلي
  ٩/٩٤  ٨/١  ٣٥  ٤  الکل وينيل پلي  يدات پتاسيم  آب  آنيلين پلي
  ٦/٧٤  ٩/٨  ٣٥  ٦  الکل وينيل پلي  يدات پتاسيم  آب  آنيلين پلي
  ٥٨  ٧/١٤  ٣٥  ٨  الکل وينيل پلي  يدات پتاسيم  آب  آنيلين پلي
  ١/١٩  ٣/٢٨  ٣٥  ١٠  الکل وينيل پلي  يدات پتاسيم  آب  آنيلين پلي

  ٧٨  ٧/٧  ٣٥  فعال کربن پودر
        

 
 بزرگ (با آنيلين پلي سطح از شده تهيه SEM عكس -١ شکل

 برابر) ۸۰۰۰ نمايي
 

  
 آنيلين پلي کامپوزيت  سطح از شده تهيه SEM عكس -٢ شکل

  برابر) ٨٠٠٠ بزرگنمايي (با الکل وينيل پلي و
  

 براي جيوه سطحي جذب مختلف رهايپارامت بررسي
   وينيل پلي و آنيلين پلي کامپوزيت

 ،تماس زمان چون پارامترهاي سطحي جذب فرآيند در
pH در ثرؤم بسيار پارامترهاي از مصرفي، جاذب مقدار و 

 کامپوزيت براي پارامترها اين پس است سطحي جذب
  شد. بررسي الکل وينيل پلي و آنيلين پلي

  
 جيوه جداسازي در pH ثيرأت

 در پارامتر ترين مهم که ند ا ه داد نشان زيادي يها يبررس
 يبرا .است محلول اوليه pH جاذب، با سنگين فلزات حذف

 بين مختلف هاي pH ،جيوه حذف بر محلول pH بررسي
 اين نتايج شده انجام حذف عمليات و شده فراهم ٢-٦

 اين از که طور همان است. آمده ٢ جدول در ها آزمايش
 برود خنثي سمت به pH هرچه است مشخص نتايج

 شدن رسوب دليل به شود. بهترمي جيوه حذف راندمان
 ٥-٦ بين pH در شد. پرهيز قليايي يها  pH از جيوه

 تفاوت و شد گزارش جيوه جذب راندمان باالترين
 خنثي، هاي pH در نشد. ديده ۶ و pH ۵ بين داري معنا
 پس شد تبديل گرفته) (الكترون كاهيده فرم به آنيلين پلي
 در ليگاند تشكيل براي پليمر در موجود آزاد N– هاي گروه

 افزايش Hg+2 يون جذب بنابراين گيرند، مي قرار دسترس
 آنيلين پلي N– هاي گروه اسيدي pH مقادير در يابد. مي

 بار و شده تبديل  +NH- صورت به و كرده جذب پروتون
 مي Hg+2 هاي يون دفع سبب آنيلن پلي سطح در آن مثبت
   شود. نمي انجام خوبي به فلز جذب پس شود.

  
  جيوه جداسازي در اختالط زمان ثيرأت
 براي سطحي جذب ها آزمايش تماس، زمان بررسي يبرا

 جيوه ٣٥ اوليه غلظت و ٦ برابر pH در مختلف هاي زمان
 است. آمده ٣ جدول در ها آزمايش اين نتايج .شد انجام
 زمان افزايش با است مشخص نتايج اين از که طور همان
 تماس زمان يابد. مي افزايش جيوه حذف مقدار تماس
 آن از بعد و است دقيقه ٢٠ برابر جيوه حذف براي بهينه
  ندارد. وجود جيوه حذف در گيري چشم تغيير

 
   يجداساز در مصرفي جاذب مقدار ثيرأت
 جاذب مختلف مقادير مصرفي، جاذب مقدار بررسي يبرا
 نشان ٤ جدول نتايج .شد استفاده جيوه حذف يبرا
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 تا توان مي جاذب اين از ليتر بر گرم ٢٠ مصرف با دهد مي
 جدا ليتر بر گرم ميلي ٣٥ محلول از را جيوه درصد ٩٩.٩
 کرد.

 
 مختلف هاي pH در ازاختالط بعد  جيوه غلظت -٢ جدول

  قه)يدق ٣٠ تماس زمان ،١٠ g/L جاذب (غلظت

  
pH 

٢  ٣  ٤  ٥  ٦  
  ٣٥  ٣٥  ٣٥  ٣٥  ٣٥  )mg/L( اوليه غلظت
  ٣/٧  ٩/٥  ١/٢  ٦/١  ٤/١  )mg/L( نهايي غلظت

  ١/٧٩  ١/٨٣  ٩٤  ٤/٩٥  ٩٦  (%) درصدحذف

  
 مختلف  هاي زمان در اختالط از بعد وهيج غلظت -٣ دولج

  )٦ رابرب محلول pH ،١٠ g/L جاذب (غلظت

  
 (دقيقه) زمان

٥  ١٠  ٢٠  ٣٠  ٦٠  ١٢٠  
  ٣٥  ٣٥  ٣٥  ٣٥  ٣٥  ٣٥  )mg/L( اوليه غلظت
  ١٩  ١٠  ٨/٢  ٤/١  ٣/١  ١/١  )mg/L( نهايي غلظت
  ٤٦  ٧١  ٩٢  ٩٦  ٣/٩٦  ٩/٩٦  (%) حذف درصد

  
 مختلف مقادير با اختالط از بعد وهيج غلظت -٤ جدول
  )٦ برابر محلول pH قه،يدق ٢٠ تماس (زمان تيکامپوز

 ليتر) در (گرم جاذب غلظت  
١  ٥  ١٠  ١٥  ٢٠  

  ٣٥  ٣٥  ٣٥  ٣٥  ٣٥  )mg/L( وليها غلظت
  ١٦  ٣/٥  ٤/١  ١  ٠١/٠  )mg/L( يينها غلظت
  ٥٥  ٩/٨٤  ٩٦  ٩٧  ٩/٩٩  (%) حذف درصد

 
 الکل وينيل و آنيلين پلي کامپوزيت عملکرد سهيقام
  گريد يها جاذب يبرخ با وهيج حذف در
 جداسازي يبرا ديگري جاذب مواد مشابه يها پژوهش در

 فعال كربن به توان مي كه شد استفاده آبي محيط از جيوه
 ،)١٣٨٤ ،همکاران و يتيدرا و ١٣٨٨ ،همكاران و صمدي(

 فرار خاكستر ،)١٣٨٨ ،همکاران و آذر کين ( گندم سبوس
 همکاران و شنايکر( آنيلين پلي ،)٢٠٠٣ ،دلبر و ريو(

 و (گوپتا رنياست يپل و آنيلين پلي تيکامپوز ،)٢٠٠٥
 ،)١٣٧٦ ،همکاران و ي(موسو اره خاك ،)٢٠٠٣ ،همکاران

 همکاران، و يانصار( آنيلين پلي با شده پوشيده اره خاك
 آنيلين پلي كامپوزيت عملكرد ٥ جدول كرد اشاره )٢٠٠٦

 نشان ديگر هاي جاذب با مقايسه در را الكل وينيل پلي و
  دهد. مي

 كامپوزيت داد نشان موجود پژوهش از آمده دست به نتايج
 ذفح در مطلوبي عملکرد الكل وينيل پلي و آنيلين پلي
 و آنيلين پليبا جيوه حذف درصد و داشته جيوه

 به توجه با .است فعال کربن از باالتر آن هاي کامپوزيت
 جيوه هاي جاذب بهترين از يكي عنوان به فعال كربن آنكه

 از يخيل از جيوه جذب در آن عملكرد حتي و است مطرح
 ،همكاران و (صمدي است بهتر نيز طبيعي هاي زئوليت
 كامپوزيت گفت توان يم )١٣٨٤ ،يتيدرا و ١٣٨٨
 يبرا مطلوبي طور به تواند مي الكل وينيل پلي و آنيلين پلي

 pH تيکامپوز نيا براي .شود مصرف جيوه جداسازي
 محلول يعيطب pHه ك است ٥-٦ بين جيوه حذف بهينه

 pH به رسيدن يبرا باز يا اسيد افزودن به نياز و بوده وهيج
 حذف يبرا بهينه تماس زمان نيهمچن ندارد. وجود بهينه
 مقايسه در زمان اين شد. گزارش دقيقه ٢٠ حد در جيوه

 ساعت چند حد در بهينه زمان كه هايي جاذب رخيب با
  است. مناسب دارند

  
 وينيل پلي و آنيلين پلي كامپوزيت عملكرد مقايسه -٥ جدول

   جيوه جداسازي در ديگر هاي جاذب برخي و الكل

 بهينه زمان  جاذب نام
  pH  (دقيقه)

  ٤-٦  ١٢٠  فعال كربن
  ٤  ٢٠  گندم سبوس
  ٧  ١٨٠  فرار خاكستر
  ٥  ١٠  آنيلين پلي

  ٥  ٩٠  اره خاك
  ٤  ٦٠  آنيلين پلي با شده داده پوشش اره خاك

  ٥-٦  ٢٠  الكل وينيل پلي و آنيلين پلي كامپوزيت
  

  گيري نتيجه
 الکل وينيل پلي و آنيلين پلي کامپوزيت پژوهش اين در
 است. شده استفاده آبي هاي محيط از جيوه جداسازي يبرا

 و آنيلين پلي که است آن از نشان پژوهش اين نتايج
 و داشته جيوه حذف در مطلوبي عملکرد آن ايه کامپوزيت

 باالتر آن هاي کامپوزيت و آنيلين پلي با جيوه حذف درصد
 نشان پژوهش اين نتايج همچنين .است فعال کربن از

 ماده يک عنوان به است توانسته الکل وينيل پلي دهد مي
 سنتز آنيلين پلي عملکرد راندمان بر سورفاکتنت و افزودني

 را جيوه حذف ظرفيت توانسته و گذاشته مثبت ثيرأت شده
 بوده سورفاکتنت الکل وينيل پلي ببرد. باالتر  آنيلين پلي در
 هاي پيوند کمک به پليمريزاسيون فرآيند هنگام در و
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 بر و شود مي رشد حال در پليمر ذره جذب هيدروژني
 و اندازه و جانبي سطح و يکنواختي و مورفولوژي و شکل

 درصد بيشترين .گذارد مي اثر آنيلين پلي  سطحي خواص
 ٢ g/L حضور در آنيلين پلي کامپوزيت براي جيوه حذف
 بهينه pH کامپوزيت اين براي .داد رخ الکل وينيل پلي

 دقيقه ٢٠ حد در بهينه تماس زمان ،٥-٦ بين جيوه حذف
 ٩/٩٩ ميزان به را جيوه ستتوان کامپوزيت اين و بوده

 کند. جدا آبي محيط از درصد
 

  گزاري سپاس
 از جيوه جداسازي" عنوان تحت پژوهشي طرح از مقاله اين

 با "آن هاي کامپوزيت و آنيلين پلي از استفاده با آبي محيط
 شهر خميني واحد اسالمي آزاد دانشگاه مالي حمايت

  .است دهش استخراج
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