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چکیده
 یونهراي تروریم بره، در ایرن پرژوهش. امري ضرروري اسرت، تعیین مقدار دقیق و جداسازي آن در پسماندهاي هستهاي،به دلیل سمّیت باالي توریم
اتیلهگزیل فسفات) آغشته-2-3( T2EHP اکتیل فسفیناکسید) و-3( TOPO  که با دو ترکیب فسفاتیXAD-7 وسیلهي رزینهاي تبادل یون
 دمرا و وجرود، زمران، pH  تاثیر پارامترهاي مهم و موثر بر فرآیند جذب از جمله. در یک سیستم ناپیوسته مورد جذب قرار گرفتند،و اصالح شده بودند
 روابط ترمودینامیکی و چندین مدل جذب همدمرا از جملره.یونهاي مزاحم و همچنین اثر شویندهي مناسب برروي میزان واجذبی بررسی و ارزیابی شد
 بررسی ساختار جاذب اصالحشرده برا روشهراي طیفسرنجی.پترسون براي توصیف تعادل جذب بررسی شدند-تمکین و ردلیش،  النگمویر،فروندلیش
 پترسرون غیرخطری- مردل ردلریش، از میان مدلهاي جذب همدما.) صورت گرفتTGA( ) و آنالیز توزین حرارتیFTIR( مادون قرمز تبدیل فوریه
.بهترین نتیجه را به همراه داشت
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Abstract
In this study, thorium ions were adsorbed in a batch system by Amberlite XAD-7 ion exchange resin
impregnated with phosphate compounds such as TOPO (tri-octylphosphine oxide) and T2EHP (tri-2ethylhexyl phosphate). The effect of important parameters on the adsorption process such as pH, time,
temperature and the presence of interfering ions, as well as the effect of appropriate detergent on
desorption, was investigated and evaluated. Thermodynamic relationships and several isothermal
adsorption models including Freundlich, Redlich-Peterson, Langmuir and Temkin were investigated
to describe the adsorption equilibrium. The structure of the modified adsorbent was investigated by
infrared (IR) spectroscopy and thermal gravimetric analysis (TGA) methods.
Keywords:
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ماده دیگر به منظور افزایش میزان آغشتهسازي ،رزینها خشک شدند و
در نهایت ،پودر زرد رنگی بدست آمد که همان رزینهاي آغشته شده
بودند و عمل جداسازي توریم با آنها صورت میگرفت .دادههاي بدست
آمده از این کار با مدلهاي یان و توماس سازگاري خوبی داشتند.
همچنین در سایر کارهاي انجام شده از جاذبهاي مختلفی به روشهاي
مشابه استفاده شده است و توریم از محلولهاي مختلف مورد جداسازي
قرار گرفته است ;[Metaxas, 2003; Bhalara, 2015
Navarro, 2009; Benamor, 2008; Dolatyari,
2017; Singh, 2017; Remya, 2008; Krystyna,
2002; Merdivan, 2001; Ribeiro, 2004; Korkisch,
1977; Draa, 2004; Yilmaz, 2020; Mahmoud,
 . [ 2019; Abdi, 2020.هدف از این پژوهش ،بررسی رفتار جذبی
یونهاي توریم بر روي یک گونه از رزینهاي تبادل یون از سري
آمبرلیت  XADبهنام آمبرلیت  XAD-7میباشد که توسط دو ترکیب
فسفاتی  TOPOو  T2EHPمورد آغشتهسازي قرار گرفت تا روند
جذب با سرعت بهتر و کیفیت باالتري انجام گیرد .در واقع به منظور
استخراج فاز جامد (جذب توسط جاذبهاي جامد) باید از مادهاي استفاده
شود که نسبت به یون فلز مورد نظر انتخاب پذیري قابل قبول و باالیی
داشته باشد و با روشهاي موثر ،مواد جاذب بر روي یک سري
ساپورتهاي مناسب نشانده شود و عمل آغشتهسازي انجام شود .به
عبارتی ساپورت خنثی به مواد جاذب آغشته میشود که این حالت نسبت
به حالتی که از ساپورت استفاده نشود ،مزایایی دارد .از مهمترین مزایاي
آن جلوگیري از هدر رفتن جاذب و صرفه جویی در مصرف جاذب است
و به خصوص در آزمایشهاي ستونی باعث میشود که بتوان از مقدار
کمتري از جاذب در مدت زمان بیشتري استفاده کنیم.

 -1مقدمه
فرایندهاي استخراج توریم و فرآوري آن براي استفاده در نیروگاههاي
هستهاي باعث تولید مقادیر زیادي از پسابهاي رادیواکتیو شده است که
عالوه بر اثرات مخرب زیست محیطی با ورود به چرخه غذایی ،سالمت
موجودات زنده را نیز تهدید میکند .سمّیت باال ،نیمه عمر زیاد و
پرتوزایی مواد رادیواکتیو باعث شده تا تالش زیادي براي حذف و بازیابی
این مواد از پسابها صورت گیرد .توریم در بیشتر سنگها و خاکها در
مقادیر بسیار کم وجود دارد و آلودگی محیط زیست از طریق ایزوتوپ
هاي توریم ساخت بشر که نادر هستند و انتشار طبیعی توریم به محیط
زیست صورت میگیرد که توسط هر دو منبع طبیعی و انسانی رخ می
دهد ] .[Moore, 1981حرکت به وسیلهي گرد و غبار زمینی و
فوران آتشفشانی ،دو عامل مهم در انتشار توریم در هوا میباشند
]. [Kuroda, 1987; Fruchter, 1980معادن استخراج اورانیوم
و توریم ،فرآوري سنگ فسفات و تولید کود فسفاتی ،تاسیسات زغال
سوزي و دیگهاي بخار صنعتی (بویلرها) جزء عوامل اولیه انسانی در
انتشار توریم در آبوهوا و خاک هستند [McNabb, 1979; Sill,
] .1977رزینهاي تبادل یون به عنوان مواد تجدیدپذیر ،ارزان،
دارابودن سطح مخصوص نسبتاً زیاد و میل ترکیبی باال قادر به جذب
فلزات سنگین با راندمان باال هستند .محققان انواع مختلفی از رزینها را
براي جذب فلزات ،مورد آزمایش قرار دادهاند و رزین تبادل یونی آمبرلیت
سري  XADبسیار موثرتر از دیگر گونهها تشخیص داده شده است
;[Navarro, 2007; Mihalescu, 2019; Gabor, 2016
Alguacil, 2004; Kunar, 2009; Demirbas, 2005,
] .Saberyan, 2010اخیرا محققان زیادي بر روي انواع جاذبها در
سیستمهاي ناپیوسته و ستونی در زمینه حذف و بازیابی توریم محلول
درآب کار کردهاند .رامکومار و همکاران ] [Ramkumar, 2011از
شیشههاي بوروآلومینوسیلیکات به عنوان جاذبی براي جداسازي توریم از
محلولهاي آبی حاوي اورانیوم استفاده کردند که طی یک روند ساده و
با تنظیم  pHفرایند جذب در دماي اتاق انجام میشد .در کار دیگري از
چندرا و همکاران ] ،[Ramkumar, 2014از رزینهاي XAD-4
به عنوان حامل خنثی استفاده شد و سپس از بنزویل فنیل
هیدروکسیآمین به عنوان جاذب براي حذف توریم از محلولهاي حاوي
سایر یونها استفاده کردند و جاذب را برروي حفرههاي رزین XAD-
 4نشاندند و اصطالحاً رزینها را به ماده جاذب آغشته کردند و از
محصول نهایی به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد بهره گرفتند .در
پژوهشی دیگر که توسط ژنگ هوکسیا و همکاران [Hongxia,
] 2006انجام شده است ،گیبسیت ( )Al(OH)3به عنوان جاذب فاز
جامد مورد استفاده قرار گرفته و عنصر توریم به کمک آن و به روش
استخراج فاز جامد ،مورد جداسازي قرار گرفته است و با تکنیک جذب
ناپیوسته پارامترهاي عملیاتی بهینه شده است .در مطالعهاي دیگر،
احمدحسین و همکاران ] [Orabi, 2019جاذب مناسبی را بر روي
رزینهاي  XAD-2010آغشته کردند و از آن براي جداسازي
همزمان اورانیوم و توریم استفاده کردند .کروم آزرولاس مادهاي بود که
آنها به عنوان جاذب آن را برروي حفرههاي رزین نشاندند .رفتار جذبی
قابل قبولی از رزینهاي آغشته شده دیده شد و دادهها ،سازگاري خوبی
با ایزوترم النگمویر داشتند .در پژوهش دیگري ،لیال دولتیاري و
همکاران ] ،[Dolatyari, 2018عمل آغشتهسازي با مادهي
آمینوپروپیل ترياتوکسیسیالن صورت گرفت و پس از واکنش با چند

 -2روش انجام تحقیق

 مواد شیمیایی

بررراي انجررام آزمایشهررا از رزینهرراي ،Amberlite XAD-7
-3( TOPOاکتیلفسفین اکسرید)-2-3( T2EHP ،اتیرل هگزیرل
فسفات) و نمک نیترات تروریم پرن آبره ( )Th(NO3)4.5H2Oبرا
خلوص  %97کره همگری از شررکت  Merkخریرداري شرده بودنرد،
استفاده شد
 تجهیزات مورد استفاده
براي انجام آزمایشرات از دسرتگاه شریکر مردل  Gallenkampبره
منظور همخوردن محلول ،دستگاه  pHمتر مردل Sartorius PB-
 11جهت تنظیم  pHنمونرهها و کاغرذ صرافی برا انردازه منافرذ 125
میلیمتر (خریداري شده از شرکت آلمانی )Schleicher & Schul
استفاده شد .براي تعیین میزان جذب توریم از دستگاه پالسماي جفرت
شررده القررایی ( )ICP-AESآمریکررایی مرردل PerkinElmer
 Optima 7300DVاستفاده شد .به منظور بررسی سراختار جراذب
تهیهشده ،از دستگاه طیفسن مادون قرمز تبدیل فوریره آلمرانی مردل
 Bruker Victor22جهرت انجرام آنالیزهراي  FTIRو دسرتگاه
 TGAانگلیسی مدل STA1500 Rheometric-Scientific
جهت انجام آنالیزهاي توزین حرارتی استفاده شد.
 شستشوی اولیه رزین XAD-7
رزینهاي  XAD-7بدلیل دارابودن سطح ویرژه براال و خلرل و فررج
زیادي که دارند ،آلودگیهاي بسیاري را به خود جذب میکنند .بنابراین
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 cm-1مربو به پیوند  C=Oکششی استرر است .سره بانررد جرذبی
در  1146 ،1256و  1026 cm-1مربرو به پیوند  C ̶ Oکششری
استر هستند .همچنین یک باند پهن و وسریع مربرو بره پیونرد OH
کششی در  3440 cm-1حضور دارد که مربو به آب است [Draa,
].2004, Anjali, 2019

باید مورد شستشو قرار بگیرند تا آلودگیها رفرع شرود و منافرذ آنهرا از
آلودگیها آزاد شوند .براي انجرام عمرل شستشرو ،مقردار  125گررم از
رزینهاي  XAD-7را با مقدار پن برابر حجم آب مقطر ( 625میلری
لیتر) در ظرفی مخلرو کررده و بره مردت یرک سراعت روي همرزن
مغناطیسی در دماي اتاق همزده میشود .پس از یک ساعت شستشو با
آب مقطر و جداسازي آب دوباره همین عمل تکرار میشود .سپس برار
دیگر شستشو با متانول تکرار میشرود و بره همران صرورت ،مخلرو
متانول و رزینها را به مدت یک ساعت شستشو داده میشرود .پرس از
جداسازي متانول ،رزینها به مدت  24ساعت در دماي  50درجه سانتی
گراد کامالً خشک میشوند .بعد از گذشرت  24سراعت ،ظررف حراوي
رزین وزن شده و دوباره در همان دما بره مردت  24سراعت قررار داده
میشود .مجدداً رزینها وزن شرده و چنانچره تغییرري در وزن ظررف
حاوي رزین ایجاد نشده باشد ،به منزله خشک شدن کامرل رزینهرا و
آمادگی آنها جهت استفاده میباشد.
 آغشتهسازی رزین  XAD-7با مخلوط  T2EHPو
TOPO
جذب یون توریم برا  XAD-7حردود  50درصرد برود کره برا فراینرد
آغشتهسازي در شرایط بهینه به  98درصد (شکل  )4افزایش یافت .بره
منظور افزایش میزان جذب ،رزینهاي شسته شده را برا مرواد مناسرب
آغشته میکنند تا این مواد به درون خلل و فرج رزینهرا نفروذ کننرد و
لیگاند مورد نظر را تشکیل دهند که قادر به جذب و جداسرازي عنصرر
مورد نظر باشند .در این پژوهش ،رزینهاي آمبرلیت ،به روش خشک با
مخلو  TOPOو  T2EHPآغشرته شردند .برراي ایرن منظرور ،از
اتانول بهعنوان یک تسهیلکننده آلری اسرتفاده شرد .مقردار  0/8گررم
 TOPOبا  3میلی لیتر  T2EHPو  100میلی لیتر اترانول مخلرو
شد .سپس  3گرم از رزینهاي آمبرلیت به  40میلی لیتر از محلول فوق
اضافه شده و مخلو بدست آمده درون دستگاه شیکر در دماي اتراق و
با سرعت  150دور در دقیقه به مدت  24ساعت قرار داده شد .این گونه
رزینها معموال با حاللهایی مانند متانول ،اسرتونیتریل و دياتیرل اترر
تمیز میشوند که در این مطالعه از متانول استفاده شرد [Navarro,
] .2009; Benamor, 2008پس از گذشت  24ساعت ،مخلو از
صافی گذشته و درون آون با دماي  50درجه سانتیگراد بره مردت 24
ساعت قرار داده شد .سپس رزینها وزن شرده و دوبراره بره مردت 24
ساعت درون آون قرار داده شدند .سرپس مجردداً رزینهرا وزن شردند،
چنانچه تغییر وزنی حاصل نشده باشد ،رزینهاي آغشرته شرده کرامالً
خشک شدهاند .در غیر اینصورت رزینها بایرد مجرددا درون آون قررار
داده شوند و پس از  24ساعت وزن شوند و این کار باید تا زمرانی کره
جرم رزینها ثابت شود ،تکرار شود.

-3( TOPO اکتیلفسفین اکسید) خالص
باند جذبی مربو به پیوند  P=Oدر ناحیهي  1152 cm-1دیده مری
شود .دو باند و پیک جذبی در نواحی  2924و  2848 cm-1دیده می
شوند که بهترتیب مربرو بره پیونردهاي  C ̶ Hکششری متقرارن و
CH2نامتقارن هستند .همچنین باند جرذبی مربرو بره پیونرد C ̶ H
خمشی (رفتوبرگشت) مربو به  CH2در ناحیره  718 cm-1و بانرد
جررذبی  OHدر ناحیرره  3440 cm-1دیررده میشررود [Lorenz,
].1998
-2-3( T2EHP اتیلهگزیل فسفات) خالص
باند جذبی مربو به پیوند  P=Oدر ناحیه  1267 cm-1و باند جذبی
پیونررد  P ̶ C ̶ Oکششرری در ناحیرره  1031 cm-1و پیررک جررذبی
مربو به پیوند  C ̶ Oکششی در ناحیه  1146 cm-1و همچنین باند
جذبی مربو به پیوند  C ̶ Hکششی درناحیه  2957 cm-1مشراهده
میشوند .باندهاي جذبی مربو بره پیونرد  O ̶ Hدر ناحیره 3451
cm-1مالحظه شدند]. [Draa, 2004, Anjali, 2019
 رزین  XAD-7آغشته به  TOPOو T2EHP
در طیف مربو به رزینهاي  XAD-7آغشتهشده ،یک بانرد و پیرک
جذبی در محدوده  2952 cm-1که مربو به پیوند کششی گروه -H
 Cنامتقارن آلیفاتیکی است ،مشاهده میشود که دسرتخوش تغییراتری
شده است .باندهاي جذبی مربرو بره پیونرد کششری متقرارن C ̶ H
تغییرشررکل یافترره از  CH3و مترریلن مشرراهده میشرروند کرره برره
نواحی  1382و 1459 cm-1شیفت پیدا کردهاند .پیکهراي جرذبی
مربو به پیوند  C=Oکششی استر به ناحیه  1728 cm-1و سه باند
جذبی مربو به پیوند  C ̶ Oکششی استر به نواحی 1152 ،1020
و  1262 cm-1شیفت پیدا کردهاند که علت آن ،انجام فرایند آغشرته
سازي و قرارگرفتن ترکیبات فسفاتی درون خلل و فرج رزینهرا اسرت.
همچنین یک باند پهرن و وسریع مربرو بره پیونرد  OHکششری در
ناحیه  3446 cm-1حضور دارد که مربرو بره آب اسرت [Draa,
].2004, Anjali, 2019
 رزیتتن  XAD-7آغشتتته بتته  TOPOو  T2EHPبتته
همراه توریم جذب شده
طیف مربو به رزینهاي آغشتهشده به همراه یونهاي توریم ،شرباهت
بسرریاري برره طیررف رزینهرراي  XAD-7خررالص و طیررف رزینهرراي
 XAD-7آغشتهشده دارد و فقط یک پیرک اضرافی در ناحیره جرذبی
 883 cm-1وجود دارد که نشان دهندهي جذب یون توریم توسط رزین
آغشتهشده است .پیکهاي جذبی در نرواحی  1026 ,1152و 1262
مربو بره پیرروند  C ̶ Oکششی استرر و بانرردهراي جرذبی  1470و
 1399 cm-1مربرو به پیروند کششری متقررارن  C ̶ Hتغییرشرکل
یافته از  CH3و متیلن هستند .پیرک جرذبی مربرو بره پیونرد C=O
کششی استر در عدد موجی 1734 cm-1دیده شد .همچنین باند جذبی
پیوند کششی گروه  C-Hنامتقارن آلیفاتیکی در ناحیه  2963 cm-1و

 -3نتایج
 -3-1آنالیز گروههای عاملی رزینهای سنتزی با استتفاده
از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه

 XAD-7 خالص (آغشته نشده)
طیررف  FTIRمربررو برره رزینهرراي  XAD-7خررالص (برردون
آغشتهسازي) ،همانطور که در شرکل  1نشرران داده شررردهاند ،یرک
برانرد و پیرک جرذبررری را در  2974 cm-1کره بره پیونرد کششری
گروه  C ̶ Hآلیفاتیکی مربو است ،نشان مریدهنرد .عرالوه برر ایرن
جذب باندهایی در  1470و  1393 cm-1مربرو بره پیونرد C ̶ H
تغییر شکل یافته از گروه  CH3و متیلن است .بانرد جرذبی در 1734
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باند پهن و وسیع  OHکششی که مربو به آب است در ناحیه 3440
 cm-1مالحظه شد ].[Draa, 2004

شکل ( :)3طیف آنالیز توزین حرارتی و مشتق توزین حرارتی برای رزینهای
 XAD-7آغشتهشده
شکل ( :)1طیف  FTIRمربوط به همهی ترکیبات خالص و رزینهای XAD-7
آغشتهشده و رزینهای آغشتهشده به همراه توریم جذب شده

همانطور که در طیف شکل ( )3که مشخص اسرت ،برا آغشتهسرازي
رزینهاي  ،XAD-7دماي تجزیه رزینها تغییر پیدا کرده اسرت ،کره
نشاندهنده حضور ترکیبات فسفاتی درون رزیرن اسرت .در محردودهي
دمایی بین  90تا  100درجه سانتیگراد یرک پیرک کوچرک مالحظره
میشود که مربو به خروج آب از رزین میباشد .در محدودهي دمرایی
بین  250تا  400درجه سانتیگراد خروج دو ترکیرب فسرفاتی از رزیرن
مالحظرره میشررود و در نهایررت ،شرراهد از بررین رفررتن کررل پلیمررر در
محدودهي بین  400تا  600درجره سرانتیگراد هسرتیم .برا توجره بره
طیفهاي  TGAکه مکمل طیفهاي مادون قرمز هستند ،میتروان
این نکته را استنبا کرد که فرایند آغشتهسازي رزینهراي XAD-7
به ترکیبات فسفاتی بهطور موفقیت آمیزي صورت گرفته است.

 -3-2آنالیز توزین حرارتی ()TGA
آنالیز توزین حرارتی به همراه آنالیز مشتق توزین حرارتی در فضاي گراز
آرگون براي رزینهاي  XAD-7خالص و همچنرین برراي رزینهراي
 XAD-7آغشتهشده به ترکیبات فسفاتی انجام شد و نتای حاصرل در
شکلهاي ( )2و ( )3به تفصیل آورده شدهاند.

 -3-3بررسی اثر پارامترهای مهم بر فرایند جذب

 بررسی اثر pH
براي تعیین  pHبهینه جهت جذب یونهاي توریم برر روي رزینهراي
آغشتهشده ،ابتدا ظروف پالستیکی تمیز و شسته شده را برداشته ،مقردار
 20میلیلیتر از محلول حاوي یون توریم با غلظت  10میلیگرم برلیتر را
داخل ظروف ریخته و  0/2گرم از جاذب به آن اضافه مریکنیم .سرپس
 pHمحلولهاي مورد نظر با استفاده از محلول  0/1موالر سود و اسرید
نیتریک در گسترهي  3-11تنظیم شد .تمامی نمونههاي آماده شرده بره
مدت  4ساعت درون شیکر در دماي  25درجه سانتیگرراد و برا سررعت
 150دور در دقیقه قرار داده شدند .جهت آنالیز میزان توریم براقی مانرده
در محلول ،ذرات جاذب موجود در نمونهها با استفاده از کاغذ صافی جدا
شدند .جهت پایداري نمونره هرا قبرل از آنرالیز و همچنرین حرل شردن
رسوبات احتمالی در اثر تنظیم  ،pHیک قطره اسید نیتریک غلیظ به هر
کدام از نمونهها اضافه شد .غلظت توریم موجود در نمونهها با استفاده از
آنالیز  ICPاندازه گیري شد pH .رسوب توریم در غلظرت مرورد نظرر
( 10میلیگرم بر لیتر) در حدود  6.0شناسایی شد .با افزایش  pHاز این
محدوده ،رسوب یون توریم افزایش پیدا میکرد .ایرن امرر احتمراال بره
دلیل کاهش رقابت پروتون با یونهاي توریم در اشغال جایگاههاي فعال
جاذب در  pHهاي باالتر میباشد .نتای حاصل از آنالیز نشان دادند که
مقدار بهینه  pHبراي جذب توریم در شرایط مذکور برابر با  5/5است.

شکل ( :) 2طیف آنالیز توزین حرارتی و مشتق توزین حرارتی برای رزین
 XAD-7خالص

آنالیز توزین حرارتی در واقع روشی است که در آن تغییررات جررم مراده
بعنوان تابعی از دما یا زمان ثبت میشرود .نمرودار حاصرل از ایرن روش
تحت عنوان ترموگرام یا نمودار تجزیه (تخریب) گرمایی ارائره میشرود.
رزین  XAD-7که نوعی رزین تبرادل یرون پلیمرري آکریلیرک اسرتر
است ،با افزایش جریان حرارت شروع به تجزیه شدن میکند .محدودهي
دمایی بین  250تا  450درجه سانتیگراد (مطابق برا شرکل ( ))2توسرط
دستگاه توزین حرارتی تعیین شد.
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شکل( :)6درصد جذب توریم بر روی رزینهای آغشتهشده در غلظتهای مختلف
از توریم در محلول اولیه
شکل( :)4درصد جذب توریم بر روی رزینهای آغشتهشده در  pHهای مختلف

 بررسی اثر زمان
براي بررسری اثرر زمران ،میرزان جرذب تروریم در زمانهراي مختلرف
اندازهگیري شد .بدین منظور ،نمونههایی به حجرم  20میلیلیترر حراوي
توریم با غلظت  10میلیگرم بر لیتر و  0.2گرم جاذب تهیره شرد و pH
آنها در مقدار بهینه تنظیم شد .نمونهها درون شیکر با دماهاي  35 ، 25و
 45درجه سانتیگراد و با سرعت  150دور در دقیقه قرار داده شدند .نتای
حاصل در شکل ( )7ارائه گردیده است.

 بررسی اثر مقدار جاذب
در این مرحله ،هفت نمونه حاوي  20میلیلیتر از محلول توریم با غلظت
 10میلیگرم برلیتر را برداشته و درون نمونهها مقادیر 0.1 ، 0.05 ، 0.02
 0.7 ، 0.5 ، 0.2 ،و  1گرررم از رزینهرراي آغشتهشررده را مرریریررزیم و
مقدار  pHرا بر روي مقدار بهینره شرده ( )pH=5/5تنظریم مریکنیم.
سپس نمونهها را به مدت  4ساعت در دماي اتاق درون شیکر با سرعت
 150دور در دقیقه قرار میدهیم .پس از این مدت ،نمونههرا را از شریکر
خارج کرده و صاف میکنیم .نتای جرذب سرطحی در مقرادیر مختلرف
جاذب در شکل ( )5ارائه شده است و بر اساس مقایسهي بین درصدهاي
جذب ،مقدار بهینهي جاذب برابر با  0.2گرم انتخاب شد.

شکل ( :)7میزان جذب توریم در دماها و زمانهای مختلف

میزان جذب بر روي جاذب ،هنگامی به حداکثر مقدار خود می رسد که
بیشترین مقدار سایتهاي فعال جاذب اشغال شده است و از این زمران
به بعد ،درصد جذب تقریبا ثابت میماند ،زیرا تعداد سرایتهراي خرالی
جاذب به شدت کاهش یافته است .از یک زمان معین به بعد (حدود 16
دقیقه به بعد) میزان جذب به علت اشغال تمامی سایتها ثابت باقی می
ماند و افزایش زمان باعث افزایش جذب نمیشود.

شکل( :)5درصد جذب توریم بر روی رزینهای آغشتهشده در مقادیر مختلف
جاذب

 بررسی اثر غلظت اولیهی محلول توریم
نمونههایی با غلظتهراي  8 ، 6 ، 4 ، 2و  10میلیگررم برلیترر از فلرز
توریم به حجم  20میلیلیتر را انتخاب کرده ،در هریک 0.2 ،گرم جاذب
اضافه کرده و  pHبهینه را تنظریم مریکنیم .نمونرهها را بره مردت 4
ساعت درون دستگاه شیکر با سرعت  150دور در دقیقه و دماي محیط
( 25درجه سانتی گراد) قرار میدهیم تا فراینرد جرذب صرورت پرذیرد.
نتای حاصل در شکل شماره ( )6نشان داده شدهاند.

 بررسی اثر دما
به منظور بررسی اثر پارامتر دما ،نمونههایی حاوي  20میلیلیتر
محلول توریم با غلظتهاي  12.5 ، 10و  15میلیگرم برلیتر در سه
دماي  45 ، 35و  55درجه سانتی گراد آماده گردید .پس از تنظیم pH
بهینه و افزودن  0.2گرم از جاذب ،نمونهها درون شیکر با دماهاي مذکور
و سرعت  150دور در دقیقه به مدت  4ساعت قرار داده شدند .سپس
نمونهها صاف شدند و محلول زیرِ صافی ،جهت تعیین میزان توریم به
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آنالیز  ICPفرستاده شد .نتای بدست آمده در شکل ( )8ارائه گردیده
است.

شکل( :)8ظرفیت جذب رزینها در غلظتهای محلول اولیه و دماهای مختلف
زمانی که غلظت توریم در محلول اولیه افزایش مییابد ،ظرفیت جذب نیز
افزایش مییابد .ظرفیت رزین بتا فرمتول زیر محاسبه میشود.

()1

کره در آن  qنشان دهنده ظرفیت رزیرن (میلیگرم برگرم) Ce ،و C0
به ترتیب بیانگر غلظتهاي بعد و قبل از جذب (میلیگرم برلیتر)w ،
وزن جاذب (گرم) و  vحجم نمونه (لیتر) میباشد .همچنین ایزوترمهاي
جذبی مختلف در سه دماي  45 ، 35و  55درجه سانتیگراد در شکل ()9
نمایش داده شده است .با توجه به نتای آزمایشگاهی بدست آمده که در
شکلهاي ( )8و ( )9نیز به صورت نقطهاي نمایش داده شدهاند ،ظرفیت
رزین در دماي  35درجه سانتیگراد باالترین مقدار را داراست و به این
نتیجه میرسیم که جذب در دماهاي پایین تقریبا بهتر انجام میپذیرد.
پارامترهاي مربو به ایزوترمهاي جذبی النگمویر ،فروندلیچ ،تمکین و
ردلیش-پترسون در جدول ( )1ارائه گردیدهاند .در مدل جذب النگمویر
واکنش جذب ایدهآل وفرض بر آن است که حدا کثر جذب ،مربو به
تک الیه اشباع شده مولکول جذب شونده روي سطح جاذب با انرژي
جذب ثابت می باشد و جذب یک مولکول در یک مکان جذبی بر روي
جذب مولکولهاي دیگر اثر نمی گذارد .مدل فروندلیچ یک مدل تجربى
جذب غیرایده آل و برگشت پذیر و چندالیررهاى با توزیع غیر یکنواخت
جذب گرما و کشش در سرتاسر سطح ناهمگن اعمال می شود .ایزوترم
تمکین به دلیل اثرات متقابل جاذب و جذب شونده بر روي هم گرماي
جذب در الیه هاي مختلف به صورت لگاریتمی کاهش می یابد .ایزوترم
شکل( :)9نمودارهای ایزوترمهای جذبی غیرخطی در دماهای مختلف

جذب ردلیش پیترسون ،ترکیبی از دو مدل النگمویر و فرندلیچ است و
اغلب براي بررسی تعادل در محدوده وسیع تري از غلظت بهکار می
رود.
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جدول( :)1پارامترهای محاسبهشده برای ایزوترمهای النگمیور ،فروندلیچ ،تمکین و ردلیش -پترسون
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بررسی واجذبی یونهتای تتوریم از جتاذب توستط

شستشو را بدست آورد .براي این کار ،ابتدا پرن نمونره را بره همران

شوینده (احیاکننده) مناسب

ترتیب روش فوق آماده کرده و پس از قراردادن درون شیکر (دمراي

بعد از این که مرحلهي جذب در نمونه اتفاق افتاد و نمونه از دسرتگاه

 25درجه سانتیگراد ،سررعت  150دور برر دقیقره و مردت زمران 4

شیکر خرارج شرد ،از صرافی گذردانرده میشرود و برر روي صرافی،

ساعت) و صافکردن ،رزینهاي باقیمانده بر روي کاغذ صافی با 10

رزینهاي آغشته شده باقی میماننرد کره یونهراي تروریم را درون

میلیلیتر اسیدکلریدریک با غلظتهاي  1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5و  0.5موالر

خودشان جذب کردهاند .در این زمان ،با شستشوي رزینها ،مرحلهي

شستشو داده شدند .غلظت توریم در محلولهاي زیر صافی به کمک

واجذبی انجام میشود ،یعنی یونهاي توریم که توسط رزینها جذب

آنالیز  ICPتعیین شدند .با توجه به شکل ( ،)10بهترین غلظت براي

شده بودند ،دوباره بوسیلهي شوینده از رزینها خارج میشوند .برراي

شوینده (اسیدهیدروکلریک) ،جهت شستشوي رزینهاي آغشته شرده

شستشوي جاذب پس از جذب باید یک شرویندهي مناسرب انتخراب

پس از فرایند جذب ،غلظت  4موالر است.

شود .بدین منظور سه نمونه که هرر یرک حراوي  20میلری لیترر از
محلول توریم با غلظت  10میلیگرم بر لیتر و  0.2گرم جاذب بودند،
به مدت  4ساعت درون شیکر با سرعت  150دور در دقیقه و دمراي
محیط قرار داده شدند .سپس تمامی نمونهها از صافی گذرانده شردند
تا جاذبهایی که توریم را جذب کرده بودنرد برر روي کاغرذ صرافی
باقی بمانند .سپس یرک نمونره برا  10میلیلیترر اسریدکلریدریک 1
موالر ،نمونه دیگر با  10میلیلیتر اسیدنیتریک  1موالر و نمونه سوم
بررا  10میلیلیتررر آمونیرروم نیترررات  1مرروالر شستشررو داده شرردند.
محلولهاي زیر صافی که حاوي شویندههایی هستند که رزینهرا را
شکل ( :)10درصد واجذبی توریم در غلظتهای مختلف شوینده

شستهاند ،به آزمایشگاه براي انجام آنرالیز  ،ICPانتقرال داده شردند.

(اسیدهیدروکلریک)

درصد شستشو براي آمونیوم نیترات  1مروالر برابرر برا  ،1.31برراي
اسیدنیتریک  1موالر برابر با  66.54و براي اسیدکلریدریک  1مروالر


برابر با  84.54درصد بدست آمد .اسیدکلریدریک به عنروان بهتررین
شوینده در نظر گرفته شد و اکنون باید بهترین غلظت شوینده برراي
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نسبت به  1/Tو یافتن شیب و عرض از
با رسم منحنی
مبدا نمودار ،میتوان مقادیر  ∆H°و  ∆S°را محاسبه کرد .به کمک
مقادیر محاسبه شدهي  ∆H°و  ∆S°میتوان مقدار  ∆G°را در
دماهاي مختلف بدست آورد .پارامترهاي محاسبه شده (تغییرات
آنتالپی ،تغییرات آنتروپی و تغییرات انرژي آزاد گیبس) در دماهاي ، 35
 45و  55درجه سانتیگراد در جدول ( )2نشان داده شدهاند .
مقررادیر

از رابطرره

پس از محاسبه  ∆H°و  ، ∆S°از معادله زیر تغییرات انرژي آزاد
گیبس ( )∆G°محاسبه میشود.
()3

برره دسررت

میآید که در آن  KDضریب توزیع Ce ،و  C0غلظتهاي تعادلی و
اولیه(میلیگرم بر لیتر) m ،جررم جراذب (گررم) و  vحجرم محلرول
(میلیلیتر) میباشد .شیب و عرض از مبدا نمودار طبرق روابرط زیرر
محاسبه میشوند.

منفی بودن تغییرات انرژي آزاد گیبس و تغییرات آنتالپی در هر سه
دما نشاندهنده خودبخودي و گرمازا بودن واکنش جذب و مثبت
بودن تغییرات آنتروپی در هر سه دما ،بیانگر افزایش بی نظمی است.

()2

جدول( :)2پارامترهای ترمودینامیکی محاسبه شده در سه دمای مختلف

∆ S°
)(kJ.mol-1.K-1
8/255802
8/214232
7/93987



∆H °
)(kJ.mol-1
-3656
-3629/1
-2835/1

غلظت اولیه محلول توریم

∆G°
)(kJ.mol-1
55 °C
-6504/3
-6054/8
-3339/6

45 °C
-4273
-4911/6
-4981/4

بررسی اثر یونهای مزاحم
به علت حضور یونفلزهاي مزاحم در نمونره سرنگ معردن ،بررسری
تاثیر آنها بر میزان جذب توریم بر روي رزینهاي آغشتهشده ،بسریار
حائز اهمیت است .از آنجا که غلظت توریم  10میلیگرم برر لیترر در
نظر گرفته شده بود به محلولهایی از فلرزات مرزاحم نیراز برود کره
غلظت آنها براي هر یک از فلزات  10میلیگررم برر لیترر باشرد .بره
منظور بررسی اثرر فلرزات مرزاحم برر فراینرد جرذب در محلرول 10
میلیگرم بر لیتر فلز توریم ،فلزات مزاحم را به قدري اضافه میکنیم
تا غلظت آنها در محلول برابر با  10میلیگرم بر لیتر گرردد .بنرابراین
نمونه هایی را با حضور فقط یک گونه مزاحم و فلز توریم برا غلظرت
 10میلیگرم بر لیتر و نمونهاي را با حضور فقرط فلرز تروریم بردون
حضور هیچ مزاحمی و با غلظت  10میلیگرم بر لیتر تهیه مریکنیم.
با توجه به اینکه پن نوع فلز مزاحم را مورد بررسی قرار دادیرم و برا
داشتن یک نمونه از هر فلز مزاحم و یک نمونه هم بدون فلز مزاحم،
ما داراي شش نمونه  20میلیلیتري خواهیم بود که درون هرر یرک،
 0.2گرم از جاذب را میریزیم و پس از تنظریم  pHآنهرا بره مقردار
 ،5.5نمونهها را به مدت  4ساعت درون دستگاه شیکر با سرعت 150
دور در دقیقه و در دماي محیط قرار میدهیم تا فرایند جرذب اتفراق
بیافتد .سپس آنها را صاف کررده و نترای بره وسریله دسرتگاه ICP
تعیین میشوند .همرانطور کره مشراهده میشرود جراذب در حضرور
گونههاي مزاحم نیز قادر است توریم را با درصد باالیی جذب کند که
موثر بودن ترکیبات فسفاتی را نشان میدهد .

(میلیگرم برلیتر)
35 °C
-7204/52
-7153/18
-7147/53

10
12/5
15

جدول( :)3میزان جذب توریم در حضور یونهای مزاحم

غلظت جذب
یونهای مزاحم

شده

درصد استخراج )(E

توریم بدون حضور فلز مزاحم
توریم با حضور اورانیوم ()U
توریم با حضور مولیبدن ()Mo
توریم با حضور منیزیم () Mg
توریم با حضور آهن () Fe+3
توریم با حضور تیتانیوم () Ti+3

()mg/L
8.94
8.849
7.575
8.505
8.715
8.463

%99.00
%98.32
%84.17
%94.50
%96.83
%94.03

 -4نتیجهگیری
از نتای بدست آمده از این پژوهش مشخص میشود ،جذب سطحی
توریم توسط رزینهراي آمبرلیرت  XAD-7آغشرته بره ترکیبرات
فسفاتی ( )TOPO – T2EHPدر سیسرتم ناپیوسرته یرک روش
کارامد جهت حذف یونهاي توریم از نمونههاي آبی میباشد .جاذب
آغشته شده به ترکیبات فسفاتی در  pHبهینه برابر با  5.5براالترین
میزان جذب را از خود نشان میداد .با بررسی طیرفهراي  FTIRو
 ،TGAمشخص شد که مکانیسم غالب در جذب یونهراي تروریم
توسط رزینها ،مکانیسم جذب سطحی میباشد .در بررسی واجرذبی
(احیاءپذیري) جاذب ،در سیستم ناپیوسته مشخص شد که محلرول 4
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 بهترین شوینده براي احیاي جاذب اشباع شرده از یرونHCl موالر
10 ، مقدار غلظت اولیرهي بهینره در ایرن بررسری.هاي توریم است
 اثر زمان و. گرم بود0.2 میلیگرم بر لیتر و مقدار بهینه جاذب برابر با
 طبق.دماهاي مختلف بر روي ظرفیت جذب مورد بررسی قرار گرفت
،دادههاي بدست آمده از پارامترهاي ترمودینامیکی از جملره آنترالپی
آنتروپی و انرژي آزاد گیبس واکنش جذب سطحی یونهاي توریم بر
 گرما زا و خودبخودي بود که شرایط مطلوبی برراي،روي این جاذب
 درجره سرانتیگراد35  جرذب تروریم در دمراي.انجام آزمایش است
 در.بهترین نتیجه را به همراه داشت که مطابق برا پریش بینری برود
بررسی سینتک جذب توریم مشخص گردید که فرایند جذب بر روي
 دقیقره بره3  آغشته به ترکیبرات فسرفاتی درXAD-7 رزینهاي
 این موضوع نشاندهنده قدرت جذب براالي.صورت کامل انجام شد

) و انتخاب صحیح ترکیبات فسرفاتی بره%99 جاذب (جذب به میزان
عنوان مواد استخراج کننده کمکی براي رزین مرورد اسرتفاده جهرت
) از نمونره%99 حذف و بازیابی یونهاي توریم (واجذبی بره میرزان
، ایزوتررمهراي جرذب برراي معرادالت النگمرویر.هاي آبی میباشد
پترسون مورد بررسی قرار گرفت که داده- تمکین و ردلیش،فروندلیچ
 تطرابق خروبی برا معادلره،هاي بدست آمده از تحقیق انجام گرفتره
 درجره سرانتیگراد (ضرریب35 پترسون در دماي-ایزوترمی ردلیش
.) داشتند0/9995 رگرسیون برابر با
سپاسگزاری
از پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي سازمان انررژي اتمری ایرران بره
.دلیل کمک و همکاري در این پروژه تحقیقاتی تشکر میشود

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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