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تأثیر ساختار لیگاندهای بازشیف نشانده شده بر روی نانوسیلیکا در بهبود میزان
حذف یون توریم از محلول آبی
 عبدالرضا نیلچی،*زهرا شیری یکتا
 تهران ـ ایران،66381-4848 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی چرخهی سوخت هستهای

 یافتن راهی برای کنترر مرواد پرتروزای موجرود در، یکی از مهمترین مسائل ایمنی و چالشهای اصلی کشورهای دارای فنآوری هستهای:چکیده
 از جراب هرای نانوسریلیکای، در ایرن ماالهره. توریم یکی از این عناصری است که باید در پسماند هستهای مدیریت شرود.پسماندهای هستهای است
) جهرت بهورودL4( ) و پیریدیل متیلیدین پروپیل تری اتوکسی سیالنL9( اصالح شده با لیگاندهای بازشیف سالسیل آلدهید پروپیل تری اتوکسی سیالن
 زمران،pH  تررثیر متهیرهرای میتلفری از جملره، عالوه بر بررسی اثر ساختار لیگاند به کار بررده شرده، به همین منظور.جذ یون توریم استفاده شدهاند
L9 اصرالح شرده برا لیگانرد

 نترای نشران داد کره جراب. بررسی و شرایط بهینه برای عملکرد مالو موادلهکننده تهیین گردیرد، تماس و میزان جاب
.عملکرد بهتری را از این جهت فراهم میآورد

 توریم، لیگاند بازشیف، جذب، نانوسیلیکا:کلیدواژهها

The Effect of Embedded Schiff Base Ligands on the Silica Nanoparticles to
Improve the Removal of Thorium Ions from Aqueous Solution
Z. Shiri-Yekta*, A. Nilchi
Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-8486, Tehran – Iran

Abstract: One of the most important safety problems and challenges of the countries having the nuclear
technology is to find the methods for the treatment of the radioactive materials in the nuclear wastes.
Thorium ion is one of the elements required to manage in the nuclear wastes. In this study, the modified
nano-silica adsorbents with Schiff base ligands salicylaldimine propyl triethoxysilane (L1) and
pyridylmethyl idenepropyl triethoxysilane (L2) were used for improvement of the thorium ions adsorption.
Besides the influence of the used ligand structure, the effects of different variables such as the pH, contact
time and adsorbent were investigated, and the optimum conditions were determined. The results showed
that the modified adsorbent with ligand L1 provides better performance in this regard.
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سررنگین و مررواد پرترروزا از نمونررههررای آبرری پیرردا کررردهانررد ].[2

 .6مقدمه
توریم از عناصر شیمیایی جدو تناوبی با عردد اتمری  19و نشرانه

نانوبرات  SiO4به دلیل لیرسمی بودن کاربرد بیشتری داشتهانرد

 Thکه ترکیوات و آلیاژهای آن کاربردهای گستردهای دارند .اگرر

و با اصالح سا آن برا عوامرل کمرپلکسکننردهی گونراگون از

توریم به 443Uتودیل شود مریتوانرد بره عنروان سروخت هسرتهای

جمله لیگاندهای بازشریف ،مریتروان حتری کرارایی آن را بهورود

جرررایگرررزین شرررود .اکسرررید تررروریم بررره عنررروان کاترررالیزور در

بیشید ] .[92-5از جمله پژوهشهای انجام شده میتوان به چنرد

سرامیکهرای دمرای برا و عدسریهرای باکیفیرت کراربرد دارد.

مورد که در سا های اخیر جهت جذ و حذف فلزات سنگین به

آلیاژهررای ترروریم و منگنررز در موتررور هواپیمررا و آلیرراژ ترروریم و

کار برده شدهاند ،اشراره نمرود .در سرا  4999پنر

و همکراران

تنگستن در ساخت سریمهرای الکتریکری نیرز اسرتفاده مریشروند.

توانستند با استفاده از لیگانرد بازشریف حراوی اترمهرای دهنردهی

نگهداری و جابهجایی توریم دو خار عمرده دارد کره مربرو بره

نیتررروژن و گرروگرد جهررت اصررالح نررانوبرات سرریلیکا ،جرراببی

تابش پرتوهای آلفا و گاما است و طی مدت زمان کرار برا تروریم

گزینشپذیر با قابلیت تنظیم  pHبرای حذف یونهای سر

)(II

گسیل میشوند .میزان گستردگی این خارات به درصرد خلرو

و نقره ) (Iتهیه کنند .با تنظیم  pHدر مقادیر  5تا  ،2جاب تمایل

توریم و مدت زمان سپری شده از آخرین مرحلهی خالصسرازی

با یی برای یرونهرای سرر ) (IIو نقرره ) (Iبرا کرمتررین میرزان

آن بستگی دارد .عالوه برر ایرن ،افرراد شرالل در صرنایهی کره از

مزاحمت سایر یونهای فلزی نشان داد ،در حالیکه در  pHکمتر

توریم یا ترکیوات آن در آنجا استفاده میشود ،ممکرن اسرت برا

از  4گزینشپذیری نسوت به یون نقرره بره میرزان زیرادی افرزایش

خار نفوب توریم مواجه باشند که منجر به ایجاد التهابرات عمیقری

مییابد ] .[1دامرو و همکاران در سا  4999از سره آلدهیرد بره

همیشرگی بره مهرز اسرتیوان و یرا

نامهای  -2,3دی هیدروکسی بنزآلدهید -5 ،برموسالسیل آلدهید

روی پوست و همچنین آسری
مرگ شود ].[9

و فورفورآلدهید برای اصالح سرا سریلیکاژ از طریرش تشرکیل

بنابراین کاهش و حذف یونهای توریم موجرود در آ هرای

بازشیف استفاده کردند و توانایی جذ یونهای مس و نیکل برر

آلوده در مدیریت پسمانداری هستهای به خاطر خارهای فراوان

سا این جاب ها بررسی شدند ] .[99در سرا  ،4994قائردی و

شرررناخته شررردهی آن بررررای بشرررر اهمیرررت دارنرررد .روشهرررای

شریفپور سا جاب نانوسیلیکا را با استفاده از  -3(( -4سیلیل

رسو گیری ،تواد یونی و استیراج حاللی ،از جمله روشهرای

پروپیل ایمین) متیل) -4-هیدروکسی -9-نفتو ) (SPIMHNاز

جداسازی یون توریم به شمار میآیند ] ،[4اما در دهههای اخیرر

طریش تشکیل بازشیف اصالح کردند تا جاببی پایدار و با کارایی

استفاده از روش جذ با استفاده از نانوبرات برای این منظرور در

با برای پیشتهلی یرونهرای آهرن ) ،(IIIسرر  ،مرس ،نیکرل،

مقایسرره بررا روشهررای بکررر شررده ،دارای کررارایی و سررادگی

کوالرررت و روی بررره دسرررت آورنرررد ] .[99رادی و همکررراران در

قابلتوجهی است .با بررسی پارامترهای مؤثر بر ایرن روش تهلری

سا  4993از روش همگن برای پیونرد گرروههرای فنیرل آمرین و

به وسیلهی نانوبرات ،می توان به نتای ارزشرمندی رسرید .برا ایرن

فنیل دی آمین به سا سیلیکا اسرتفاده کردنرد .ایرن روش سرنتز،

رویکرد ،امروزه از جراب هرای جامرد گونراگونی بررای پرا یش

شررامل واکررنش مشررتقات کربالدهیررد بررا  -3آمینوپروپیررل تررری

پسماندهای مایع استفاده میشود ،اما نرانوبرات جراب بره دلیرل

متوکسی سیالن قول از تثویت بر روی سا است .این جاب های

داشتن نسوت مساحت سرا بره حجرم برا  ،از نظرر حرذف مرواد

جدید ،پایداری شیمیایی و گرمایی خوبی داشتند و بررای جرذ

پرترروزا کررارایی بهتررری دارنررد .بنررابراین مرریترروان بررا اسررتفاده از

مررس از محلررو هررای آبرری اسررتفاده شرردند .پررس از بهینرره کررردن

نررانوبرات ،مق رادیر بسرریار نرراچیز از ایررن مررواد را در مرردت زمرران

عاملهای مؤثر بر جذ  ،مشیص شد که ایرن جراب مریتوانرد

کوتاهی از نمونه های آلوده به این مواد حذف نمود کره حتری در

جاب مؤثری برای حذف مس از محیطهای آبی باشد ] .[94در

برخی موارد کارایی نانوبرات با اصرالح سرا آن برا اسرتفاده از

سا  4992وان

و همکاران ،جذ هرمزمران یرون مرس ) (IIو

عامررلهررای کمررپلکسکننررده بهوررود مررییابررد ] .[3در ایررن میرران

آنیون سولفات را توسط جاب سیلیکاژ اصالح شده برا لیگانرد

نانوبرات اکسرید فلرزی از جملره SiO4 ،TiO4 ،Al4O3 ،Fe4O3

بازشیف یون دوقاوی از محلو های آبی بررسری کردنرد .فراینرد

و  . . .کاربردهررای وسرریهی در حررذف آ ینرردها از جملرره فلررزات

جذ سریع بود و  pHمناس
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بررای حرذف هرمزمران کراتیون و

ترثیر ساختار لیگاندهای بازشیف نشانده شده بر روی نانوسیلیکا در بهوود . . .

اسید (مر ) به کار گرفته شدند .از توریم نیترات  2آبه (مرر )

آنیون در ناحیه خنثی قرار داشت .بیشترین ظرفیت جرذ بررای
هر دو یون یکسان و برابر با  9/25 mmol/gبود .به دلیل خاصیت

با خلو

تجزیهای جهت تهیهی محلو های فلزی استفاده شد.

یون دوقاوی لیگاند ،واجذ یرونهرا از سرا جراب و بازیرابی

جهت انجرام آزمرایش ،عرالوه برر وسرایل شیشرهای مترداو ،

مجدد آن به راحتی با تنظریم  pHتوسرط اسرید سرولفوریک (9/5

ترازوی تجزیهای  Ohausمد  GA499Dبا دقت  ±9/9999گرم،

( )pH=99انجررررررام شررررررد ] .[93در

کوره  Exitonمد  ،Atash-9499دستگاه  pHمترر Metrohm

سا  -2 ،4995آمینو -4-هیدروکسی استوفنون از طریش تشرکیل

مرررد  ،789هرررمزن مهناطیسررری  Heidolfمرررد ،MR3999 k

بازشیف بر سا سیلیکاژ اصالح شده برا  -3آمینوپروپیرل ترری

سانتریفیوژ  Sigmaو ترموستات  Julaboاستفاده شدند .همچنین

برای جذ مؤثر

بررره منظرررور انررردازهگیرررری میرررزان جرررذ یرررون تررروریم ،از

مررررررو ر) و آمونیررررررا

متوکسی سیالن تثویت شد .سپس شرایط مناس

طیررفسررن پالسررمای جفررت شرردهی القررایی Varian ،مررد

یونهای مس ،نیکل و کوالت بررسی شدند ].[92
بنررابراین اسررتفاده از ایررن نررو جرراب هررا مرریتوانررد برررای

 Liberty 959AX Turboاسرررتفاده گردیررررد .دسرررتگاههررررای

آمادهسازی ،خالصسازی ،تهلی و جداسازی در مقیاس کوچک

طیررفسررنجی مررادون قرمررز ( Varian )FT-IRمررد ،Cary3

و همچنین مقیاس صنهتی به کار رود .همچنین آنها میتوانند در

میکروسکوپ الکترونی روبشی ( Philips )SEMمد  XL39و

شیمی هستهای به منظور بازیابی و لنیسازی سوختهای هستهای

آنررالیز عنصررری کررربن ،هیرردروژن و نیتررروژن ( )CHNمررد

نقش بسیار مهمی را ایفا کنند .با توجه به ایرنکره کارهرای انجرام

 Perkin-Elmer4299جهت شناسایی لیگاند بازشیف و اندازهی

شده با این نو جاب های اصالح شده برای یونهای نتانیدی و

نانوبرات اصالح شده به کار برده شدند.

اکتینیدی پیشتر انجام نشده و با در نظرر گررفتن کارهرای مشرابه
برای حذف این یونها ] ،[95در این پژوهش سهی شده اسرت برا

 2.2روش انجام آزمایش

استفاده از سنتز نانوبرات سیلیکای اصالح شده با لیگاندهای  L9و

 6.2.2سنتز لیگاندهای بازشیف

 L4در نقش جاب جامد ،به جداسازی و اندازهگیرری یرونهرای

بازشیفهای  L9و  L4با اسرتفاده از واکرنش سالسریل آلدهیرد یرا

توریم از محلو های آبی توسط دستگاه پالسمای جفرت شردهی

پیریدین  -4کربالدهید با آمینو پروپیرل ترری اتوکسری سریالن در

القایی ( )ICP()9پرداخته و ترثیر ساختار لیگانردهای بره کرار بررده

حال متانو ماابش با روش گزارش شده ] [92با بازده  %89تهیره

شررده در میررزان حررذف یررون ترروریم بررسرری شرروند .برررای تهیررین

شدند.

مشیصات نانوبرات برای این یون ،پارامترهایی مانند  ،pHزمران،
 2.2.2آمادهسازی جاذب

جرم جاب و  . . .آزمرایش شردند ترا شررایط بهینره بررای میرزان

ابتدا مقداری از نانوسیلیکا به مدت  42ساعت در کورهی با دمای

جذ تهیین گردد.

 599˚Cحرارت داده شد .سپس  5 gاز نانوسریلیکا برا 4/5 mmol

 .2روش پژوهش

از بازشیفهای سنتز شرده در  59µlحرال تولروئن بره مردت 42

 6.2مواد شیمیایی و دستگاهها

ساعت همزده شد .بهد از صاف کردن محلو  ،محصو به دست

ساختار شیمیایی لیگاندهای بازشیف در شرکل  9نشران داده شرده

آمده با استفاده از حال دیاتیل اتر شسته و سپس پودر حاصل بره
()4

اسرررت .نانوسررریلیکا (مرررر ) ،سالسررریل آلدهیرررد و پیریررردین

مدت  42ساعت در حال متانو سوکسله و تحت خأل به مدت

 -4کربالدهیررد (م رر ) ،آمینررو پروپیررل تررری اتوکسرری سرریالن

 98ساعت در دمای اتاق خشک گردید.

(فلوکا) ،متانو (مر ) ،سدیم هیدروکسرید (فلوکرا) و نیتریرک
)EtO(3 Si

)EtO(3 Si

پیریدیل متیلیدین پروپیل تری اتوکسی سیالن ()L4

سالسیل آلدهید پروپیل تری اتوکسی سیالن ()L9
شکل  .6ساختار لیگاندهای بازشیف.
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 3.2.2روش انجام آزمایش

جدول  .6قلههای مهم طیف  IRبازشیفهای سنتز شده
-9

 45 mlاز محلو شامل یرون فلرزی تروریم جهرت آزمرایشهرای

نو ارتهاش

نو پیوند

L9

L4

کششی

O-H

3921/9

3235/5

کششی

C=N

9232/3

9221/2

کششی نامتقارن

Si-O-Si

9997/2

9992/8

خمشی

Si-O-Si

225/7

279/8

جذ آماده شد 49ml .از محلو آبی شامل  49 mg/lیون فلزی
با  9/95 gاز نانوبرات سیلیکا در ظرف شیشهای در دار به وسیله
هررمزنمهناطیسرری (بررا سرررعت  )9999 rpmبرره مرردت  29دقیقرره
بههمزده شد .دمای ظرف آزمایش با استفاده از ترموستات کنتر
شد .بهد از هر آزمایش با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ ،نانوبرات
سیلیکا از محلو آبی جدا و محلو شفاف برای انردازهگیرری برا

عدد موج ( )cm

89

 ICPاستفاده شد و درصد جذ ( )Upتوسط جاب از راباه زیر

75

محاسوه گردید

849

9227

()9

25

3221

درصد عبور

) (Co - Ct
× 100
Co

= Up

4135
4829

79

29
273

 Ctو  Coبه ترتی

للظت تهادلی و للظرت اولیرهی فلرز برحسر

55

میلیگرم بر لیتر هستند.

59

9999

 .3نتایج و بحث

25
299

 6.3شناسایی بازشیفهای تهیه شده و نانوسیلیکای اصالح شده

199

9199

9299

4199

4299

3299

عدد موج ()cm-6

بازشیفهای  L9و  L4و نانوسیلیکای اصرالح شرده برا اسرتفاده از

(الف)

روشهای  SEM ،FT-IRو  CHNشناسایی شردند .طیرفهرای

999
9827/25
9254/43
9272/15

4148/25

همچنین طیف  FT-IRسیلیکای عاملدار شده برا  L9و  L4نشران

15
3225/51

حاصرررل از  FT-IRلیگانررردها در جررردو  9ارائررره شررردهانرررد.

19
85
89

متهلررش برره لرررزشهررای کششرری

75
271/39

ارگانوسرریالن و گررروه ایمررین هسررتند کرره ترییدکننرردهی پیونررد

79
899/99

کووا نسی گروه سالسیل آلدیمین و پیریدیل متیلیردین بره سرا

25
29

9939/75

سیلیکا میباشند (شکل  .)4با توجه به تصویر  SEMگرفته شده از
نانوسرریلیکای اصررالح شررده ،نشرران داده شررد کرره انرردازهی برات
نانوسیلیکا پس از اصالح سا با لیگانرد بازشریف تهییرر چنردانی

599

درصد عبور

دادنررد کرره نوارهررای  9227و ( 4135 cm-9برررای  )L9و  9254و
 )L4( 4148 cm-9برره ترتیرر

3199

9999

55
9599

4999

4599

3999

3599

2999

عدد موج ()cm-6

نکرده و حدود  32 nmاست (شکل  .)3این ترکی ها برا اسرتفاده

( )

از آنالیز عنصری کربن ،هیدروژن و نیتروژن نیز ماالهه شدند کره

شکل  .2طیفهای  ،FT-IRنانوسیلیکای اصالح شده با ،الرف)  L9و ) L4

نتای آن در جدو  4ارائه شده است .این نتای نشان میدهد کره

در پتاسیم برمید.

میزان بارگذاری لیگاند  L9بر روی نانوسیلیکا بیشتر از لیگاند L4

است.

25

ترثیر ساختار لیگاندهای بازشیف نشانده شده بر روی نانوسیلیکا در بهوود . . .

اکسیژن موجود در ساختار لیگاند در سا سیلیکا است .خروا
جذبی این دو جاب برای یون توریم بره روش ناپیوسرته بررسری
شد .برای انتیا  pHمناس

محلو  9/95 g ،از جاب به همرراه

 49mlاز محلررو حرراوی  49mg/lاز یررون ترروریم برررای مرردت 9
ساعت در pHهای میتلف از  4تا  7در همزن ترموستاتیک قررار
داده شد .پس از گذشت زمان تهاد  ،للظت توریم در محلو برا
استفاده از روش پالسرمای جفرت شردهی القرایی انردازهگیرری و
درصد جذ از راباهی  9محاسوه شد .نتای در شکل  2نشان داد
که با افزایش  pHدر محدودهی  4تا  ،7میزان جذ یرون تروریم
افزایش یافته است .کم بودن میزان جذ در pHهای اسریدی بره
رقابت یونهای  H+و یرونهرای فلرزی بررای جرذ روی سرا

(الف)

نسوت داده میشود .بنابراین لیگاند  L9با توجه به داشتن گروههای
عررراملی  Nو  ،OHباعرررف افرررزایش میرررزان جرررذ نسررروت بررره
نانوسیلیکای اصالح نشرده در pHهرای پرایینترر شرده اسرت ،در
حالی که لیگاند  L4به دلیل داشتن تنها اتم نیتروژن و تمایل کمتر
اتم نیتروژن نسوت به اتم اکسیژن جهت اتصا به فلز ،میزان جذ
یون توریم را در pHهای پایین کاهش داده و نمودار به pHهرای
با تر منتقل شده است .بنابراین برای جذ کامل pH=3/5 ،برای
 L9و  pH=2/5برای  L4انتیا شد.
 2.2.3بررسی اثر زمان همزدن در میزان جذب

( )

در بررسی اثر زمان ،یهنی میزان تررثیری کره زمران تمراس دو فراز

شکل  .3تصویر  SEMگرفته شده از ،الف) نانوسریلیکای اصرالح نشرده) ،

محلو حاوی یون با جاب برر روی درصرد جرذ یرون تروریم

اصالح شده با بازشیف .L4

دارد ،با ثابت نگه داشتن شرایای چون دمای  ،45 ˚Cللظت یرون
فلزی و  pHبهینه و سرعت همزدن  ،9999 rpmوابستگی جرذ

جدول  .2نتای آنالیز عنصری
میزان بارگذاری

)C(%

)H(%

)N(%

یون توریم توسط جاب ها برا زمران برین  5ترا  949دقیقره ماالهره

نانوسیلیکای اصالح شده با L9

 9/54 mmolایمین بر گرم سیلیکا

7/539

9/144

9/839

شدند .با توجه به اینکه تهداد مشیصی جایگاههای تواد یونی و

نانوسیلیکای اصالح شده باL4

 9/42 mmolایمین بر گرم سیلیکا

3/948

9/253

9/744

میرررزان مهینررری یرررونهرررای قابرررل توررراد در واحرررد گررررم هرررر

نو جاب

موادلهکننده وجود دارد ،با گذشت زمان ،ایرن جایگراههرا توسرط
 2.3مقایسهی خواص جذبی جاذبها

یونهای موادلهشونده اشوا شده و در زمران مشیصری جرذ بره

 6.2.3بررسی اثر pH

حداکثر میرسد ] .[98 ،97نتای در شرکل  5نشران مریدهرد کره

مقدار  pHعاملی مهم در قابلیت جذ سراحی اسرت .وابسرتگی

سینتیک جرذ  ،برا بروده و در کوتراهتررین زمران ،تقریورا تمرام

جذ ساحی به  ،pHبه دلیل تررثیر ایرن عامرل در میرزان یرونش

یونهای موردنظر جذ سا جاب میشوند.

گررروه عرراملی  OHموجررود در سررا سرریلیکا و هررمچنررین میررزان
پروتوندار شردن یرا از دسرت دادن پروترون اترمهرای نیترروژن و
22
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999

999

89

درصد جذب

29

29

درصد جذب

29

89

29
49

8

7

929

929

2

5

2

pH

3

9

4

°

9/9

9/95

°

°

9/95

49

جرم جاذب (گرم)

شـکل  .8ترررثیر جرررم جراب در جررذ یرون ترروریم برا اسررتفاده از نررانوبرات

شکل  .8ترثیر  pHدر جذ یون توریم.

سیلیکای اصالح شده.
999

 8.2.3بررسی بازیابی جاذبها (استفاده دوباره) در میزان جذب یون توریم

پس از انجام آزمایش جذ یون توریم در شرایط بهینره ،جراب

29

درصد جذب

89

در تماس با نیتریرک اسرید ،هیردروکلریک اسرید و سرولفوریک
اسید ( 9/9مو ر) قرار گرفت .نتای نشان داد که یونهرای تروریم
به صورت کمّی میتوانرد برا اسرتفاده از نیتریرک اسرید ،واجرذ
بهتری داشته باشد .تهداد دفهات بازیابی از جاب ها در جردو 3

29
949

999

89

29

29

49

°

نشان داد که تهداد دفهات بازیرابی بررای جراب اصرالح شرده برا

زمان (دقیقه)

لیگاند  L9بیشتر از  L4است.

شکل  .1ترثیر زمان همزدن در جذ یون توریم.
 3.2.3بررسی اثر جرم جاذب بر میزان جذب

 1.2.3بررسی سینتیک فرایند جذب

بدیهی است که با افزایش مقدار جاب  ،میزان جذ یون نیز بره

در این بیش ،مهراد ت سرینتیکی شروه مرتوره او

دلیل بیشتر شدن سا تمراس و امکران قررار گررفتن یرونهرای

()2

دوم  ،مهادلهی سادهی ایلویچ و ترابع تروان بررسری شردند.

نیز افزایش خواهد یافت .برای بررسی اثرر

ماابش با شرایط آزمایش انجام شده در بیش  ،4.4.3به بررسری و

مقرردار جرراب بررر میررزان جررذ  ،مقررادیر  9/995تررا  9/9 gاز

ماالههی سینتیک فرایند جذ یون توریم با استفاده از جاب هرا

نانوسیلیکای اصالح شده برا محلرو حراوی یرون تروریم میلرو

پرداخترره شررد .پارامترهررای مربررو برره ایررن مهرراد ت سررینتیک بررا

گردید و پس از  39دقیقه همزدن ،للظت یون محلو قول و بهرد

استفاده از رسم منحنیهای مربو  ،محاسروه و در جردو  2ارائره

از جذ اندازه گیرری و برازده جرذ محاسروه شرد .برا توجره بره

شده است .با توجه به داده های جدو مربو  ،ضرای

هموستگی

شررکل  ،2نانوسرریلیکای اصررالح شررده بررا  L9در مقرردار جرررمهررای

به دست آمده برای مهاد ت سینتیکی نشان میدهد که بررای هرر

مقدار با یی از یون توریم را نسوت بره L4

دو جاب  ،مد شوه مرتوه دوم نسوت به سایر مهاد ت استفاده شده،

نشان میدهد .این مشاهده میتواند به دلیل میزان بارگذاری با ی

توصیف بهتری از دادههای به دست آمده را ارائه میکند (شکل .)7

لیگاند  L9بر روی جراب باشرد .بنرابراین مقرادیر بهینرهی  9/92و

مهادلهی شوه مرتوه دوم در مهادلهی  4نشان داده شده است

بیشتر بر سا جاب

پایینتر ،قابلیت جذ

 9/95 gاز نانوسیلیکای اصالح شده به ترتی

()2

با  L9و  L4انتیرا
()4

شدند.

27

()5

()3

 ،شروه مرتوره

t
1
1
=
+ t
2
q K2adsq e q e

ترثیر ساختار لیگاندهای بازشیف نشانده شده بر روی نانوسیلیکا در بهوود . . .

جدول  .3میزان درصد جذ و واجذ یون توریم از سا نانوسیلیکاهای اصالح شده از محیط نیتریک اسید
M n+

واجذ )%( 9

واجذ )%( 4

واجذ )%( 3

واجذ )%( 2

واجذ )%( 5

()%

جذ

نانوسیلیکای اصالح شده با L9

≈999

18/44

13/74

11/29

11/38

89/53

نانوسیلیکای اصالح شده با L4

18/11

15/53

17/53

85/37

74/48

55/29

جدول  .8پارامترهای سینتیکی شوه مرتوه دوم یون توریم با استفاده از جاب های نانوسیلیکای اصالح شده با  L9و L4

پارامترها
مهادلهی سینتیک شوه مرتوه دوم

t
1
1
=
+ t
2
q t K2ads q e q e

4

نو جاب

K4

qe

)(g/mg.min

)(mg/g

نانوسیلیکای اصالح شده با L9

9/999

9/989

8/929

نانوسیلیکای اصالح شده با L4

9/111

9/955

3/128

R4=9
R4=9/111

R

35

آمده از بررسی همدماهای جذ یون توریم ،جذ این یرون بره

39

وسیلهی هر دو جاب

مویر پیروی مریکنرد کره

45

نشاندهندهی تک یهای بودن جذ میباشد (شکل  .)8مهادلهی

49

t/qt

29

محاسوهی همدماها استفاده شده است .با توجه به نترای بره دسرت
از راباهی ن

ریاضی توصیفکننردهی مرد

95

نر

مرویر کره بررای محلرو هرا

استفاده میشود به صورت زیر ارائه میشود

99
5
929

949

999

89

29

زمان (دقیقه)

29

49

Ce
C
1
=
+ e
q e q max b q max

()3

°
°

در راباررهی  qmax ،3بیشررینه ظرفیررت جررذ یررونهررای فلررزی

شکل  .7مرد سرازی سرینتیک جرذ سراحی یرون تروریم برر روی جراب هرای

(میلیگرم بر گرم) و  bثابت تهادلی جرذ

نانوسیلیکای اصالح شده با  L9و  L4با استفاده از مهادله سینتیکی شوه مرتوه دوم.

میلرریگرررم) اسررت .ضررری
که در این روابط qe ،و  qبه ترتی  ،میزان جرذ یرون فلرزی برر
روی جاب
ماالهه برحس
دوم برحس

ن

در حالت تهراد و در هرر یرک از زمرانهرای مرورد

نر

مرویر (لیترر برر

هموسررتگی و پارامترهررای هررمدمررای

مویر از رسم نمودار  Ce/qeنسوت به  Ceمحاسروه مریشروند

(جدو .)5

میلیگرم بر گرم و  K4ثابت مهادلهی شروه درجره
گرم بر میلیگرم بر دقیقه هستند.

 7.2.3مطالعهی ترمودینامیک جـذب یـون تـوریم بـر روی نانوسـیلیکای
اصالح شده

 8.2.3بررسی همدماهای( )7جذب

بره منظررور بررسرری اثرر دمررا بررر جررذ یرون ترروریم بررا اسررتفاده از

هررمدماهررای جررذ  ،مهرراد تی برررای بیرران حالررت تهرراد جررز

نانوسیلیکای اصالح شده در محدودهی دمایی  99تا  ،35 ˚Cیک

جذ شونده بین فراز جامرد و سریا هسرتند .توصریف هرمدمرای

رشته آزمایشهای جذ انجرام شرد .رابارهی تهییرر انررژی آزاد

بره دو روش کمّری و کیفری انجرام مریشرود .در توصریف

گیوس ( )ΔGoبا توجه به ثابتهای توزیع  Kdدر دماهای میتلف

جذ

کمّی ،مهمترین همدماها عوارتند از ن

مرویر( ،)8فرونردلیچ( )1و

تمکین( )99که در آنها با استفاده از بررسی ضرای

با استفاده از مهادلهی  2محاسوه میشود

هموستگی و
()2

ثابت همدماها ،میتوان به توانرایی و ظرفیرت جراب در جرذ
یونهای فلزی پی برد .در اینجا از دادههرای بیرش  3.4.3بررای

که در آن  ،Rثابت گازها است.
28

ΔGo = -RT ln Kd
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جدول  .1پارامترهای همدمای جذ
مهادلهی همدمای ن

ن

مویر برای جذ

مویر

Ce
C
1

 e
qe qmax b qmax

یون توریم با استفاده از جاب های نانوسیلیکای اصالح شده با  L9و L4

پارامترها

نو جاب

R

b
)(L/mg

qmax
)(mg/g

نانوسیلیکای اصالح شده با L9

9/999

41/999

32/599

نانوسیلیکای اصالح شده با L4

9/185

7/959

7/914

4

4

2/98

9/5

2/92

2

Ce / qe

9/5

lnKd

9

5/12
5/14
5/88

°

5/82
-9/5
94

99

شکل  .4همدمای ن

8

2

Ce

2

4

°

3/2

مرویر بررای جرذ یرون تروریم برر روی جراب هرای

3/5

3/3

3/2

T-6)K-6(×603

3/4

5/8

شکل  .9تهییرات  log Kdبرحس  T-9در جرذ یرون تروریم برا اسرتفاده از

نانوسیلیکای اصالح شده با  L9و .L4

جاب های نانوسیلیکای اصالح شده با  L9و .L4

از طرفی تهییر انرژی آزاد با آنتالپی و آنتروپری ( ΔHoو  )ΔSoاز

جدول  .8دادههای ترمودینامیکی  ∆Hº ،∆Gºو  ∆Sºجذ یرون تروریم برر

طریش مهادلهی گیوس -هلمهولتز مربو میشود

روی نانوسیلیکای اصالح شده با بازشیفهای  L9و  L4در 418 K
)∆H0(kJ/mol

)∆S0(kJ/mol.K

)∆G0(kJ/mol

نانوسیلیکای اصالح شده با L9

8/259

9/9719

-92/819

نانوسیلیکای اصالح شده با L4

4/521

9/9582

-92/812

نو جاب

ΔGo = ΔHo - TΔSo

()5
بررا ترکیرر

دو راباررهی  2و  ،5مهادلررهی  2کرره نشرراندهنرردهی

وابستگی دمایی  Kdمیباشد ،به دست میآید
()2

ΔHo
ΔSo
+
2/ 303 RT 2/ 303 R

 .8نتیجهگیری
ماالههی انجام شده بر روی خوا

جرذبی نانوسریلیکا نسروت بره

یون توریم نشان داد که اصالح سرا ایرن جراب برا اسرتفاده از

log K d = -

لیگاندهای بازشیف مریتوانرد خروا

جرذبی آن را ترا حردودی

با رسم تهییرات  log Kdبه صورت تابهی از مهکوس دمای مالرش

بهوود بویشد و همچنین نو ساختار این لیگاندها در میزان جذ

( )T-9در محدودهی دمایی مشیص شده ،خاو راستی به دست

یررون ترروریم مررؤثر مرریباشررد .بررا اصررالح سررا نانوسرریلیکا برره

میآید (شکل  ) 1که با توجه بره اطالعرات آن (عررز از مورد و

وسیلهی بازشیفهای سالسیل آلدهید پروپیل تری اتوکسی سیالن

آن) امکرران تهیررین دادههررای ترمودینررامیکی  ΔHoو ΔSo

( )L9و پیریدیل متیلیدین پروپیل تری اتوکسی سیالن ( ،)L4ضمن

فراهم میشود .جدو  2مقدارهای ترمودینامیکی محاسوه شده را

حذف کامل یونهای توریم از محلو آبی ،جاب اصالح شده با

نشان مریدهرد .برا توجره بره مقردارهای ارائره شرده در جردو ،2

لیگاند  L9در pHهای پایینتر ،قابلیت جذ با یی نسوت به یون

فرایندهای جذ یون توریم گرماگیر است .لذا مقرادیر آنتروپری

توریم از خود نشان میدهد .این خاصیت به دلیل میزان بارگذاری

(مثوت) ،نیروی محرکه فرایند جذ خواهند بود.

بیشتر لیگاند  L9بر روی نانوسیلیکا بوده و همچنین لیگاند  L9به

شرری

دلیل داشتن گرروههرای عراملی  Nو  ،OHباعرف افرزایش میرزان
21

. . . ترثیر ساختار لیگاندهای بازشیف نشانده شده بر روی نانوسیلیکا در بهوود

هرای پرایینتررpH نسوت به نانوسیلیکای اصرالح نشرده در

پینوشتها
1. Inductive coupled plasma
2. Soxhlet
3. Pseudo first order
4. Pseudo second order
5. Simple elovich
6. Power function
7. Isoterm
8. Langmuir
9. Freundlich
10. Temkin

جذ

 با توجه به داشتن تنهاL4  این در حالی است که لیگاند.شده است
اتم نیتروژن و تمایل کمتر اتم نیتروژن نسوت به اتم اکسیژن جهت
های پایین کراهشpH  میزان جذ یون توریم را در،پیوند به فلز
های با تر مشراهدهpH داده و میزان جذ بیشتر یون توریم در
 فرایند جذ ساحی برای یونهای توریم با استفاده از.شده است
مرویر

هر دو جاب نانوسیلیکای اصالح شرده از هرمدمرای نر

پیروی مریکنرد و مهادلرهی سرینتیکی شروه مرتورهی دوم ماابقرت
.بهتری با دادههای حاصل از هر دو جاب دارد
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