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حذف جذبی فلزهای سنگین از پسآب تأسیسات فراوری شیمیایی اورانیم اصفهان با تفالهی نیشکر
آالییده شده با نانوذرات مغناطیسی
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 جذب زيستی فلزهای سنگين از پس آب تأسيسات فراوری شيميايی اورانيم اصفهان با استتفاه از «زيست جتابب منناييستی» متشتل از:چکیده
) و بهينهسازی پارامترهتای فراينتدی آن بته روا ناپيوستته متوره بررستی آزمايشتگاهی رترارFe3O4(

تفالهی نيشلر آالييد شد با نانوبرات منيتي

 عالو بتر.) هارهCu  وNi ،U(  نتايج جذب نشان هاه که زيس جابب منناييسی تهيه شد عمللره خوبی هر جذب يونهای فلزهای سنگين. گرف
 هتمچنتين هاه هتای ستينتيلی بتا.آمد

 هريقه به عنوان شرايط بهينهی فرايند جذب زيستی يونهای سنگين به هس90  و زمان تماس5  حدوهpH آن

 بررستی نتتايج. جتذب کتاهش يافت

 ظرفي،  با افزايش مقدار زيس توه، از يرف هيگر.شبه مرتبهی هوم به خوبی برازا شدند

معاهلهی سرع

ِ بتيشتترين نقتش از آن،ييفسنجی تبدي فوريهی زيرررمز رب و بعد از تماس جابب با پسآب نشان هاه که هر جذب فلزهای سنگين از پتسآب
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Abstract: The adsorptive removal of heavy metals (U, Ni and Cu) from Esfahan Uranium Conversion
Facility (UCF) wastewater was studied in the laboratory by means of batch method using a magnetic
biosorbent composed of nanoparticles of magnetite coverd with sugarcane bagas. The findings indicated
that the prepared magnetic biosorbent is suitable for the removal of heavy metals. Furthemore, pH of 5
and equilibrium time of 90 min were adequate to set out the optimum condition of heavy metal
biosorption process. The kinetic data were fitted well to a pseudo-second-order rate equation. On the
other hand, the results showed that biosorption capacity is decreased by increasing the biosorben dosage.
The FT-IR analysis of the adsorbent before and after entering into the contact with wastewater showed
that functional groups of hydroxyl, carboxyl and amine have the most important role in the heavy metal
biosorption.
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 .1مقدمه

از يک حوز ی منناييسی منفره کوچتکتتر متیشتوه ،پديتد ی

فعالي های صنعتی نظير استتررا فلزهتا از معتدنهتا ،آبکتاری

ابرپارامنناييس بته ورتو متیپيونتده .نتانوبرات ابرپارامنناييستی

فلزها ،تأسيسات فراوری شيميايی اورانيم و ساير صنايع مشتابه هتر

می توانند کاربرههای بالقو ی زياهی هر جداسازیهای منناييسی

ساله حجم زياهی از پسآب حاوی فلزهای سنگين ايجاه میکند.

هاشتتته باشتتند .بتتا توزيتتع و انتتداز ی هانتتهی مناستتس نتتانوبرات

هارنتد ] .[1بته

پلتیمتری متیتتوان جتاببهتای

اين پسآبها آثار مرربی بر روی محتيط زيست

منناييسی هر بستر متواه زيست

هليت گستتترهگی انتتوا پتتسآبهتتای هستتتهای و حضتتور انتتوا

زيستتتی بتتا خاصتتي

فلزهای سنگين هر آنها رواهتای مرتلفتی بترای تهتفيهی ايتن

نانوبرات و همچنين نحو ی توزيع آن می تواند بر خواص نهتايی

پسآبها متوره بررستی و استتفاه ی عملتی رترار گرفتته است .

جابب منناييسی و کاربره آن اثر بگذاره .جاببهای منناييستی

فنآوری هتای متتداوب بترای کتاهش آلتوهگی ناشتی از حضتور

کاربرههتتتتای بتتتتالقو ی زيتتتتاهی هر جداستتتتازی منناييستتتتی

فلزهتتتای ستتتنگين عمومتتتا شتتتام رواهتتتای متعتتتارف تبريتتتر،

هارند ] ،[11 ،10 ،9آنها متیتواننتد بترای جتذب آالينتد هتا هر

رسوبگذاری شيميايی ،جتذب ستیحی ،تبتاهب يتون ،استتررا

پسآب موره استفاه ررار گيرند و متعاربا میتوانند با يک فرايند

حاللی ،اسمز معلوس ،و فرايندهای غشايی و يا ترکيبی از آنهتا

منناييسی ساه به واسیهی رفتار ابرپارامنناييستیاشتان از محتيط

هستند ] .[2تهفيهی پسآب واحدهای فراوری شيميايی اورانتيم

خار شوند .جداسازی منناييستی متیتوانتد بتا يتک آهتنربتای

اس ت .

کوچک انجام شوه .هر نتيجه ،مرحلهی پرهزينه و زمان بَر عبور از

نسبتا باالی اورانيم هر اين پتسآبهتا رترورت تهتفيهی

صافی حذف میشوه ] [12و اين يلتی از هاليت استتفاه از ايتن

از هو هيتتدگا زيس ت
غلظ

آن ها هم به جه

محيیتتی و ارتهتتاهی حتتايز اهمي ت

حفظ سالم

محتيط زيست

و هتم بته جهت

روا هر ايتتن مقالتته بتتوه است  .پتتس از جداستتازی ،آالينتتد هتتا

ررورت بازيابی اورانيم موجوه هر آن برای استتفاه ی مجتده هر
چرخهی سوخ

میتوانند به وسيلهی يک شتويند از جتابب زيستتی -منناييستی

هستهای را روشن میستازه .يلتی از رواهتای

کارآمد و ارزان ريم

منناييستتی بتته هستت

آوره .ميتتزان و نتتو

بازيابی شوند و جابب میتواند به چرخه باز گرهه.

هر ايتن زمينته ،استتفاه از توانتايی جتذب

هدف اصلی اين مقاله بررسی کارايی و توانايی زيس جابب

توه ها اس  .پتووهشهتای انجتام شتد هر متوره جتذب

منناييستتی تهيتته شتتد و روا متتوره نظتتر هر تهتتفيهی پتتسآب

زيستی ،اين روا را گزينهی مناسبی برای حذف آلوهگی ناشتی

تأسيستتات فتتراوری شتتيميايی اورانتتيم اصتتفهان بتتوه .بررستتی اثتتر

از فلزهای سنگين از پسآبها معرفتی متیکنتد .بعضتی از انتوا

متنيرهای فرايندی مرتلف چون  pHمحلوب ،زمان تماس ،مقتدار

زيس

توه ها میتوانند اکثر فلزهای سنگين ،و بعضتی هيگتر ،بته

زيس

جابب برای تعيين شرايط بهينهی جذب ،هدف هيگتر ايتن مقالته

صورت انترابی يونهای فلزی مشرهی را جذب کنند ] .[3 ،2به

بوه.

يور کلی ،مزايای اصلی اين فنآوری شام موارهی نظير هاشتتن
بازه باال هر غلظ های پايين فلز ،عمللره هر گستر ی وسيعی از

 .2مواد ،دستگاهها و روشها

هما و  ،pHبازيابی آسان ،وجوه منابع ارزان و هر هستترس ،هزينتهی

 1.2مواد

پايين فرايند جذب و واجذب فلتز ،گزيننتدگی بتاال هر جتذب ،و

ماه ی خام موره استفاه  ،تفالهی نيشلر با مشرهتات منتدر هر

عدم جذب لجن اس

].[4 ،2

جدوب  1بوه که توسط سازمان توسعهی نيشلر ايران از مزرعتهی

میالعههای اخيرِ جذب يون هتای فلتزی از محلتوب هتای آبتی

نيشلر اهواز تهيته شتد .فتروکلريتد چهتار آبته (،)FeCl2.4H2O

منجر به استفاه از روا های جديد شد اس  .کاربره نتانوبرات

فريک کلريد شش آبته ( ،)FeCl3.6H2Oستديم هيدروکستيد و

منناييسی هر ستاب هتای اخيتر موجتس استتفاه از فتنآوری نتانو

مرک آلمان ،تهيته شتدند .تمتامی

هيدروکلريک اسيد از شرک

و تهيتتتهی انتتتوا جتتتاببهتتتای

معرفها هارای خلوص تجزيهای بوه و همهی محلوبهتا بتا آب

زيستی -منناييسی برای جتذب اورانتيم و ستاير فلزهتای ستنگين

هو بار تقیير شد تهيته شتدند .پتسآب متوره استتفاه  ،پتسآب

هر فراينتتتد جتتتذب ،و ستتتاخ
شد اس

تأسيسات فراوری شيميايی اورانيم ( )UCFاصفهان بوه.

] .[8 ،7 ،6 ،5هر مواه فرومنناييسی ورتی انتداز ی بر
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جدول  .1ترکيس نمونهی تفالهی نيشلر به کار رفته به عنوان ماه ی خام
سلولز

همیسلولز

ليگنين

مواه راب استررا

خاکستر

()%

()%

()%

()%

()%

()%

37/5

23/66

25/10

3/25

1/79

8/85

زيس ت جتتابب منناييستتی بتته روا رستتوبگتتذاری ،بتتا افتتزوهن

ريوب

محلتتوب  2متتوالر ستتديم هيدروکستتيد بتته محلتتوب تتتا رستتيدن بتته
 pH=11هر همای محيط تهيه شد .اين سيستم بته متدت  1ستاع
همزه شد .جابب برای رسيدن به  pHتقريبتا خنثتی شستته شتد.

 2.2دستگاهها

فرايند رسوبگيری چندين بار تلرار شد .بترای ايمينتان از عتدم

انتتداز گي تری يتتونهتتای فل تزی بتتا استتتفاه از ييتتفستتنج نشتتری

حضور يونهای کلر هر محلوب ،به کسری از محلوب ،نيترات نقر

شتتد ی القتتايی ( )ICP-AESمتتدب

ارافه شد .اگر رسوب نقتر کلريتد ستفيد رنتگ ظتاهر متیشتد،

 Liberty 150AX Turboبه انجام رستيد .بترای تعيتين ستاختار

جابب به تعداه هفعات بيشتری موره شستشو ررار میگرفت

تتا

جابب ،الگوی پراا پوهری پرتتو ايلتس بتا استتفاه از هستتگا

اينکه هيگر رسوبی مشاهد نشوه.

اتمتتی -پالستتمای جفتت

پس از حذف کام يونهای کلر ،رسوب به هست

پرااسنج پرتو ايلس مدب  PW1800با ختط ييفتی تتابش تتک
رنگ  kαمس با يوب متو  1/5404 Ǻثبت

مدت  24تا  72ساع

شتد .ريرت شناستی

آمتد بته

هر هرجه حرارت  80هرجهی ستانتیگتراه

ستتیو و ستتاختار عنهتتری جتتابب بتتا استتتفاه از ميلروستتلو

خشتک شتتد و بتترای آزمتتايشهتای جتتذب متتوره استتتفاه رتترار

اللتتترون پويشتتی ( )SEMمتتدب  Cambridge S360بتته انجتتام

گرف  .اين ماه  ،زيس جابب منناييسی نامگذاری شد.

رسيد .انداز و سیو ويو ی برات و مقدار ميانگين ریتر حفتر هتای

جتتابب ،بتتا استتتفاه از ترلرتت ستتنج  Quantachromeمتتدب

 4.2آزمایشهای جذب زیستی ناپیوستهی یونهای فلزی

 Nova Win2تعيتتين شتتد .از  pHمتتتر متتدب متتتراهم  744بتترای

آزمايشها هر ارلن مايرهای  250ميلیليتری حاوی  20ميلیليتر از

انداز گيری  pHمحيط واکنش بهر گرفته شد .تجزيهی عنهری

پسآب هر همای محيط ،با مقدار زيس

تتوه ی ،2 ،1/5 ،1 ،0/5

تفالهی فعابسازی شد  ،با استتفاه از هستتگا تجزيتهی عنهتری

 ،3 ،2/5و  3/5گرم بتر ليتتر و زمتان تمتاس  ،90 ،60 ،30 ،15 ،5و

 CHNOSمدب  Vario EL IIIانجام شد.

 120هريقه انجام شدند .ارلتن مايرهتای آزمايشتی بتر روی هتمزن
منناييسی با تندی  100هور بر هريقته بته متدت  2ستاع

هتمزه

 3.2تهیهی زیست جاذب مغناطیسی

شدند .هر پايان آزمايشهتا محلتوب بتااليی( )1بتا استتفاه از يتک

تفالهی نيشلر (با ترکيس مندر هر جتدوب  )1پتس از شستشتو و

آهنربای کوچک ررار گرفته هر زير بشر آزمايشی ظرف  2هريقه

خشک شدن هر همای محيط ،خره شد و هانههای با انداز ی زير

از جابب جدا شد و بترای تعيتين مقتدار يتونهتای فلتزی متوره

 60mموره استفاه ررار گرف
روا فيزيلی انجام پذيرف

] .[13آمايش تفالهی نيشتلر بته

تجزيهی عنهری ررار گرف .

] .[13برای اين منظور حدوه  4گرم

مقدار يونهای فلزی جذب شد به ازای يلتای جترم جتابب

ماه ی خام خره شد  ،هر کور  ،هر محيط عتاری از هتوا (محتيط

(ظرفي

جذب) و هرصد حذف ،از رابیههای زير تعيين شد ][5

گاز نيتروژن) تا همای  300هرجهی سانتیگراه کربتونيز شتد .هر
و ترکيتسهتای

()1

q(mg g 1 )  (C  Ce )  V / M

سلولزی و نيز پلیمری موجوه هر ماه ی خام به زغاب تبدي شتد.

()2

Re moval%  [(C  Ce ) / C ]  100

اين شرايط ،کليهی ترکيسهای فرار از بين رفت

پلیمر (تفالهی نيشلر) فعاب شد  ،به آرامی تا همای محيط

زيس

خنک شد و برای تهيهی زيس

که هر آن  Cو  Ceبه ترتيس ،غلظ

جابب منناييسی موره استتفاه

هر فاز مايع برحسس ميلیگرم بر ليتر V ،حجتم محلتوب برحستس

ررار گرف .

ليتر و  Mجرم جابب برحسس گرم اس .

يک محلوب  0/25موالر فرو کلريد و  0/5موالر فريک کلريد
(با نسب

اوليه و تعتاهلی يتون فلتزی

مولی  )2:1تهيه و  19ميلیليتر از آن همرا با  1ميلیليتتر

هيتتدروکلريک استتيد  37%بتته تفالتتهی فعتتاب شتتد افتتزوه شتتد.
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 5.2بررسی سینتیک جذب

هر مدب شتبه مرتبتهی هوم فتر

کته سترع

بتر ايتن است

جتتذب زيستتتی يتتک فراينتتد چنتتد مرحلتتهای استت  )1 :انتقتتاب

پرشدن جایگا های پيوندی متناسس با مربع تعداه جایگتا هتای

جذبشتوند (يتون فلتزی) از تتوه ی ستياب بته هرون فتيلم متايع

خالی اس  .بيان رياری مدب شبه مرتبهی هوم اين اس

ايراف هانههای جابب (نفوب بيرونی)( )2 ،)2انتقاب جذبشوند از
سیو هانه بته جتایگتا هتای پيونتدی فعتاب هاخلتی (نفتوب هرون

t
1
t


q t K 2,adsq 2e q e

()4

بر ای)( )3 ،)3برهمکتنش جتذبشتوند بتا جتایگتا هتای فعتاب
کتته هر آن K2,ads ،ثاب ت

پيوندی .به يور کلی مرحلهی اوب (نفتوب بيرونتی) معمتوال ستريع
بوه و محدوهکنند ی سينتيک جذب نيس  .سرع

ستترع

واکتتنش جتتذب مرتبتتهی هوم

( )mg g-1 min-1اس  .پارامترهای  qeو  K2,adsاز رستم نمتوهار

ايتن مرحلته

 t/qtبرحسس  tبه هس

متناسس با ايجاه يک گرهابه هر جريان گرهابی که از ايجاه شيس

میآيند.

هر محلوب جلوگيری میکنتد ،افتزايش متیيابتد .بنتابراين

بيان ريارتی متدب نفتوب هرون بر ای ،کته مرحلتهی ستوم را

معمتوال يلتتی از مراحت هوم و ستتوم و يتتا هتر هو تعيتتينکننتتد ی

ستتتريع و مرحلتتتهی هوم از مرحلتتتههتتتای جتتتذب را مرحلتتتهی

سازوکار و سينتيک جذب هستند .متداوبترين مدبهتای بته کتار

محدوهکنند ی انتقاب جرم میهاند ،اين اس

غلظ

رفته برای ستينتيک جتذب زيستتی ،متدبهتای شتبه مرتبتهی اوب
الگرگرن ] ،[14مدب شبه مرتبهی هوم ] ،[15و متدب نفتوب هرون

1
2

q t  K pist  C

()5

بر ای وبر -موريس( [16] )4هستند.
که هر آن Kpis)mg g-1 min-1/2( ،ثاب

بتترای بررستتی ستتازوکار جتتذب زيستتتی و مراح ت بتتالقو ی
کنتربکنند ی سرع

جذب اس  .از رسم نموهار خیی  qtبرحسس  t1/2و بتا

و  Cثاب

از ربي فراينتدهای انتقتاب جترم و واکتنش

سرع

نفوب هرون بر ای

شيميايی ،هاه های سينتيلی با اين سه مدب برازا شتدند .متدبهتای

تعيين معاهلهی خط و رريس همبستگی ،مقدار ثاب هتای  Kpisو

شبه مرتبهی يک و شبه مرتبهی هو برای پيشبينی رفتار ستينتيلی

 Cبه هس

جذب که هر آن جذب شيميايی مرحلهی کنتربکنند ی سترع

میآيد.

برای تعيين مدب سينتيلی مناستس آزمتايش جتذب بتا مقتدار
جابب  2/5 mg L-1انجام شد.

اس  ،مناسس بوه و به يور گستره هر فرايندهای جذب زيستی
استتتفاه متتیشتتوند .هر متتدب شتتبه مرتبتتهی اوب الگرگتترن فتتر
میشوه که سرع

 6.2ویژگیهای پسآب

پرشدن جایگا های پيوندی متناسس با تعتداه

جایگا های اشناب نشد اس  .بيان رياری مدب شبه مرتبهی اوب

به هليت وابستته بتوهن بستياری از متنيرهتای فراينتدی جتذب بته

الگرگرن اين اس

ويوگیهای پسآب ،تعيتين مشرهتات هريتس پتسآب هر آغتاز
K1,ads t
2/ 303

()3

امری رروری بوه .هر جدوب  2غلظ
log( q e  q t )  log q e 

يونهای فلزی موجتوه هر

پسآب تأسيسات فتراوری شتيميايی اورانتيم اصتفهان هاه شتد
اس ت  .براستتاس ايالعتتات ايتتن جتتدوب از ميتتان فلزهتتای ستتنگين

که هر آن qe ،و ( qtبرحسس  )mg g-1ظرفي های جذب جابب

موجوه هر پسآب موره استفاه  ،فلزهای سنگين اورانيم ،نيل و

برای يون فلزی هر زمان تعاهب و هر زمتان ( K1,ads ،t)minثابت

مس بيشترين مقدار را هارا بوهند .لذا هر آزمايشها ،تنها غلظ

سرع

اين سه عنهر موره تجزيهی عنهری ررار گرف .

واکنش جذب مرتبهی اوب (بر هريقته) است  .پارامترهتای

 qeو  K1,adsاز رستتم نمتتوهار خیتتی ) log (qe-qtبرحستتس  tبتته
هس

جدول  .2نتايج تجزيهی عنهری پسآب تأسيسات فراوری اورانيم اصفهان

میآيند.

يون فلزی
غلظ
()mg L-1
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اورانيم

نيل

28/76

22/12

مس

آهن

منگنز

سرب

کاهميم

کلسيم

منيزيم

12/63

0/01

0/02

0/05

◦

2/74

0/02
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 .3نتایج و بحث

(الف)

 1.3ساختار تفالهی نیشکر فعالسازی شده

ترکيس تفالهی نيشلر فعابسازی شد  ،هر رب از آالييد شدن بتا
هر جدوب  3هاه شد اس  .براستاس ايالعتات

نانوبرات منيتي

اين جدوب ،تقريبا  40هرصتد تفالتهی فعتابستازی شتد و تنهتا 4
هرصد تفالهی اوليه کربن اس  .به عبارت هيگر بر اثر فعابستازی
تفالهی نيشلر ،مقدار کربن آن از  4هرصتد بته تقريبتا  40هرصتد
افزايش يافته اس .
 2.3ساختار زیستجاذب مغناطیسی تهیه شده

ريزنگارهتتای ميلروستتلوپی اللتتترون پويشتتی ( )SEMتفالتتهی
(ب)

نيشلر فعابسازی شد و جابب تهيه شد  ،هر شل  1نشتان هاه
شد است  .همتانيورکته از ايتن ريزنگارهتا پيتدا است  ،توزيتع
انتداز ی برات يلنواخت

بتتوه و هر آن کلوخته شتدن مشتتاهد

نمیشوه .زيترا افتزايش تتدريجی ستديم هيدروکستيد و افتزايش
يلنواخ

 pHمحيط متانع از بتههتم چستبيدگی و کلوخته شتدن

نانوبرات ،شد اس .
سیو ويو ی برات جابب ،و مقدار ميانگين

انداز و مساح

ریتتر حفتتر هتتای آن بتتا استتتفاه از جتتذب -واجتتذب نيتتتروژن
(ترلر سنجی  ،)BETبه ترتيس ،برابر  34نانومتر 102/3 ،مترمربع
بر گرم و  6/32نانومتر تعيين شد .جابب با حفر های ريز که ابعتاه
کوچکتر از  2نتانومتر هاره بترای جتذب از فتاز گتازی مناستس

شکل  .1ريزنگارهای اللترونی (الف) تفالهی نيشلر فعابسازی شد ؛ و

اس  ،هر حالیکه نمونهای با تجمع زياه از حفر های متوسط کته

(ب) زيس جابب منناييسی تهيه شد (مقياس  500نانومتر).

محدوه ی ابعاه آنها بين  2تا  50نانومتر باشد ،برای جذب از فاز
].[13

مايع مناسستر اس

شل  ،2الگوی پراا پرتتو ايلتس جتابب منناييستی تهيته

3000

نمونه

2000

شتتد (برتتش بتتااليی نمتتوهار) را همتترا بتتا الگوهتتای مشرهتتهی
(برش وسط نموهار) و کربن (برش پايينی نموهار) نشتان

°
20000

میههد .الگوی جابب ،نشان میههتد کته نمونته ،حتاوی هو فتاز
بلوری منيتي

شدت (یکای اختیاری)

منيتي

1000

Fe3O4

( )Fe3O4و کربن اس  ،و پهنتر شدن رلهها نسب

به الگوهای منيتي

10000

و کربن خالص به معنای ريزتر شتدن هانتههتا،

يعنی ،رفتن به سوی نانو اس .

°
کربن

جدول  .3نتايج تجزيهی عنهری تفالهی نيشلر فعابسازی شد
عنهرهای هدف

تفالهی اوليه

10000

تفالهی فعاب شد

(هرصد)

°

H

-

3/93

N

-

0/77

C

4

39/2

70

60

50

40

30

20

10

( 2θدرجه)

شکل  .2الگوی پراا پوهری پرتو ايلس زيس جابب منناييسی تهيه شد .
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حذف جذبی فلزهای سنگين از پسآب تأسيسات فراوری . . .
10

 3.3تأثیر پارامترهای مؤثر بر فرایند جذب یونهای سنگین

9

 1.3.3تأثیر pH

8

] .[17ايتتن پتتارامتر ،هتتم شتتيمی فلتتز

6

کتتامال شتتناخته شتتد اس ت

5

(گونهزايی فلز) هر محلتوب و هتم گترو هتای عتاملی موجتوه هر

4

تأثير ررار میههد ] .[18بتا ايتن حتاب،

3

سیو زيس

توه را تح

فرايند جذب میتواند هر محدوه ی وسيعی از  pHانجام شوه .اثر

)U (VI
)Cu (II
)Ni (II

 pHبر حذف جذبی يونهای سنگين بته وستيلهی زيست جتابب

8

منناييسی هر گستر ی  1تا ( 7اورانيم هر pHهای بتاالتر رستوب

7

1
5

6

4

3

1

2

°

°

pH

میکند) به منظتور تعيتين  pHبهينته بترای فراينتد جتذب زيستتی
فلزهای سنگين و يافتن اين کته آيتا زيست

2

شکل  .3اثر  pHمحيط بر ظرفي

تتوه رتاهر بته جتذب

جذب زيس جابب منناييستی بترای يتونهتای

سنگين ([ =2/5 g L-1مقدار جابب].)te=100 min ،T=25 °C ،

راب مالحظهی يونهای فلزهای ستنگين هر مقتدارهای غتايی pH

اس

يا خير موره بررسی ررار گرف  .نموهار ظرفيت

جتذب،q ،

 2.3.3اثر مقدار زیستجاذب مغناطیسی

برای جتذب متؤثر يتونهتای فلتزی ،مقتدار زيست

جابب برای يونهای فلتزی برحستس  pHهر شتل  3نشتان هاه

تتوه  ،عامت

که بايد موره مالحظته رترار گيتره .آن ،تعتاهب

شد اس  .نتايج نشان هاه که جتذب زيستتی فلزهتای ستنگين هر

تأثيرگذاری اس

مقدارهای مرتلف  pHبه يور راب توجهی متفتاوت بتوه .شترايط

سيستتتم جتتابب -جتتذبشتتوند را تعيتتين متتیکنتتد .هتتمچنتتين هر

بسيار اسيدی برای جذب فلزهتای ستنگين مستاعد نيست  .تحت

زيس

شرايط اسيدی مقدارهای بااليی از  H+و  H3O+وجوه هاره که با

هسترسپذير برای جذب زيستی را مشرص متیکنتد .اثتر مقتدار

يونهای فلزهای سنگين برای پيوستن بته جتایگتا هتای پيونتدی

زيس جابب منناييسی بتر روی حتذف جتذبی فلزهتای ستنگين

میکنند کته ايتن ،کتاهش جتذب

اورانيم ،نيل و مس موجوه هر پسآب ،با استفاه از مقدارهتای

زيستی فلزهای سنگين را به هنباب هاره ] .[19 ،18بتا افتزايش pH

مرتلف زيس جابب هرگستر ی  0/5تا  3/5 g L-1موره بررستی

به هلي هيدروژنزهايی ،جایگا های اتهاب فلز افزايش میيابتد.

رتترار گرف ت  .نمتتوهار ظرفي ت

جتتذب جتتابب و هرصتتد حتتذف

هر نتيجه ،يونهای فلزی برای جایگا های پيوندی راب هستترس

يونهای فلزی برحسس مقدار جابب هر شل  4نشتان هاه شتد

میکنند که اين ،جتذب زيستتی را افتزايش

اس  .به روشنی هيد میشوه که مقدار جابب به يور معنیهاری

میههد ] .[21 ،20بيشترين جذب يونهای فلزی اورانتيم (،)VI

تأثير رترار متیههتد .مقتدار بتاالی

روی سیو زيس

به يور مؤثری رراب

توه رراب

توه ی ارافه شد به محلوب ،تعداه جایگا هتای پيونتدی

جذب يونهای فلزی را تح

اوليتتهی يتتونهتتای فلتتزی بتته مقتتدار q

نيل ( )IIو مس ( )IIهر  pHحدوه  5که  pHيبيعی خوه پسآب

جتتابب هر همتتان غلظ ت

بوه رخ هاه .اين جذب بهينهی يونهتای فلزهتای ستنگين هر pH

کوچکتر منجر میشوه .ايتن ،بتا ايتن نظتر کته ستیو جتابب از

حدوه  5میتواند به خاير همآهنگی يونهای فلزی با گرو هتای

جایگا های ناهمگون با ييفی از انرژیهای بستگی تشلي شتد

مرتلف نظير آمينه ،کربوکسي  ،هيدروکسي  ،کربوني  ،فستفات،

میکند .هر مقدارهای پايين جابب ،همتهی انتوا

فنولی ،و غير هر سیو زيس

اس  ،میابق

جایگا های جذب به يور کامت هر هستترس رترار گرفتته و بته

توه باشد.

سرع

با جذب يونهای فلزی اشبا میشوند ،که به يک مقتدار

بتتزر تتتر  qمتتیانجامتتد .امتتا هر مقتتدارهای بتتاالتر جتتابب،
هسترسپتذيری جتایگتا هتای انترژی بتاال بتا افتزايش هر تعتداه
جایگا های انرژی پايين اشناب شد  ،کاهش میيابد که به مقدار
کوچکتر  qمیانجامد ].[22
38

(q(mg g-1

نقش  pHمحلوب هر جذب يونهتای فلتزی از محلتوبهتای آبتی

7
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100

10

35

90

9

30

80

8

25

درصد حذف

50

6
5

15

40
30

4
3

10

20

)U (VI

10

)Cu (II

)U (VI

2

)Cu (II

5

)Ni (II

1

)Ni (II

°
3

4

2

1

مقدار جاذب (گرم بر لیتر)

شکل  .4اثر مقدار زيس جابب منناييسی بتر ظرفيت

°

°

°
120

100

60

80

°

20

40

زمان (دقیقه)

جتذب آن بترای يتونهتای

شکل  .5اثر زمتان تمتاس بتر ظرفيت

°

-1

سنگين و هرصد حذف آنها (.)T=25 C ،te=100 min ،pH=5

جتذب زيست جتابب منناييستی بترای
°

اورانيم ،نيل و مس ([ =2/5 g L ،pH =5مقدار جابب].)T=25 C ،

عالو بر اين ،هرصد حذف يونهای فلزی به يور معنیهاری

فلزهای سنگين هر خالب  30هريقهی اوب به هلي تعداه بسيار زياه

با افزايش مقدار جابب از  0/5تا  3/5 g L-1افزايش ياف  .هرصد

جایگا های اشناب نشد هر سیو زيس جابب آهنگ تنتدی را

جذب يونهتای اورانتيم ،نيلت و متس هر مقتدار  ،0/5 g L-1بته

نشتان هاه .حتدوه  99%جتذب زيستتتی يتونهتای اورانتيم ،نيلت

ترتيس ،برابر  52/26 ،55/6و  41/4%بوه که هر مقتدار 2/5 g L-1

و مس ظرف  30هريقهی نرس

به ترتيس ،به  77/25 ،85/18و  63/97%رسيد .بنتابراين آزمتايشهتای

هريقتتته بتتته بيشتتتتينه مقتتتدار ختتتوه نزهيتتتتتک شتتتد .بنتتتابراين هر

بعدی هر مقدار  2/5 g L-1انجام شدند.

به انجتام رستيد و هر حتوالی 60

آزمايشهتتای بعدی برای بررتراری تعتاهب 90 ،هريقته بتيشتتر از
کافی هانسته شد و موره استتفاه رترار گرفت  .گتوک و آيتتاس

 3.3.3اثر زمان تماس

( )2009گزارا نموهند که هر جذب زيستی اورانيم از محلوبهتای

زمان تماس يلی از پارامترهای مهم برای يتک سيستتم ارتهتاهی

آبی با استفاه از بسترهای کلسيم آلوينات تعاهب بعد از  90هريقته
حاص شد اس

تهفيهی پسآب اس  .بررسی اثر پارامتر زمان بتر ميتزان جتذب
حاکی از آن اس

].[25

که عم جذب هر هو مرحله انجتام متیشتوه:

مرحلهی اوب مرحلهی سريع جذب بر روی سیو و مرحلتهی هوم

 4.3سینتیک جذب

مرحلهی آهستهی انتقاب جرم هاخلتی است  .هر مرحلتهی اوب بته

نتايج به هس

سبس اينکه اکثر جایگا های جابب خالی اس  ،جذب بر روی

شبه مرتبهی هوم و مدب نفوب هرون بر ای بته هاه هتای ستينتيلی

زمتان و پرشتدن

تجربی يونهای فلزی اورانيم ،نيل و مس هر همای  25هرجتهی

تدريجی جایگتا هتای جتذب جتابب ،نفتوب يتون فلتزی از بتين

ستتانتیگتتراه هر جتتدوب  4و هر شتتل هتتای  7 ،6و  8آوره شتتد

يونهای پيش از اين جذب شتد و اتهتاب آن بتا جتایگتا هتای

اس  .از مقايستهی رتريس همبستتگی ( )R2نتيجته متیشتوه کته

خالی باعث کندتر شدن عم جذب میشوه ] .[24 ،23اثر زمتان

جتتذب زيستتتی يتتونهتتای اورانتتيم ،نيلتت و متتس بتته وستتيلهی

تماس بر روی جذب زيستی يونهای فلزهای ستنگين موجتوه هر

متیکنتد

جابب به سرع

انجام متیشتوه امتا بتا گذشت

آمد از برازا مدبهای سينتيلی شبه مرتبهی اوب،

زيس جابب منناييسی از مدب شبه مرتبهی هوم تبعيت

پسآب تأسيسات فراوری اورانيم اصفهان به وسيلهی زيس جتابب

که به معنی آن اس

منناييسی هر همای محيط و هر بتاز ی زمتانی از  5تتا  120هريقته

مربع جایگا های پيوندی اشناب نشد متناسس اس  .مقدار  qeبه

جتابب

آمد از مدب شبه مرتبهی هوم بتا مقتدار تجربتی بته ختوبی

موره بررسی آزمايشگاهی ررار گرفت  .شتل  5ظرفيت

هس

برای جذب يونهای اورانيم ،نيل و مس را به صورت تابعتتی از

میابق

زمتان تترسيم متیکنتد .همانيور که مالحظته متیشتوه ،جتذب
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که جذب يونهای اورانيم ،نيلت و متس بتا

میکند (جدوب .)4

(q(mg g-1

60

20

(q(mg g-1

70

7

حذف جذبی فلزهای سنگين از پسآب تأسيسات فراوری . . .
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جدول  .4پارامترهای سينتيلی جذب يونهای فلزی اورانيم ،نيل و مس

اورانيم

9/8

نيل

5/66

مس

3/9

qe

7/08

qe

10/0

C

6/2212

K1

0/081

K2

0/031

Kpis

2

0/999

2

R

R

qe

3/82

qe

5/88

C

3/5853

K1

0/076

K2

0/0407

Kpis

0/9348

2

2

y=0/2165x+3/5853
2

R =0/8988

0/2165

R

0/9409

R

0/999

R

0/8988

qe

2/66

qe

4/1

C

2/4761

K1

0/077

K2

0/034

Kpis

0/1483

R2

0/99348

R2

0/998

R2

0/8961

50

60

40

20

30
y=-0/0351x+0/8506

)U (VI
6

)Cu (II

5
4

y=0/1483x+2/4761

3

R2=0/8961

زمان (دقیقه)
°

7

)Ni (II

12

10

8

R2=0/8952

0/373
0/8952

2

R

2

y=0/373x+6/2212

q

يون فلزی

qexp

مرتبهی اوب

مرتبهی هوم

نفوب هرون بر ای

9

2
8

10

6

4

زمان (دقیقه)

2

شــکل  .8جتتذب ( Cu)II( ،U)VIو ( Ni)IIبتته وستتيلهی زيستت جتتابب
0/5

منناييسی يبس مدب نفوب هرون بر ای.

R2=0/9348
°

 5.3سازوکار جذب
(log (qe-qt

0/5
y=-0/0333x+0/4251
y=-0/0329x+0/5818

R2=0/9406

R2=0/9406

به منظور بررسی بيشتر سازوکار جتذب ،از ييتفستنجی تبتدي
فوريتتهی زيرررمتتز ( )FTIRاستتتفاه شتتد ].[29 ،28 ،27 ،26 ،4
نتتتايج تجزيتتهی ييفتتی تبتتدي فوريتتهی زيرررمتتز زيس ت جتتابب

-1

منناييسی هر رب و بعد از تماس با پسآب هر شل هتای  9و 10

)U (VI
-1/5

)Cu (II

نشان هاه شد اس  .هر ييف مربوط به جابب هر رب از تمتاس
-1

)Ni (II

بتتا پتتسآب ،رلتتههتتايی هر ناحيتتههتتای  3430و  ،3742 cmکتته

-2

مربتتوط بتته عام ت هتتای هيدروکستتتتي ( )-OHو آمتتين ()NH2

شــکل  .6جتتذب ( Cu)II( ،U)VIو ( Ni)IIبتته وستتيلهی زيستت جتتابب

هستند ،مشتتتاهد میشتوند .رلتههتتتای وارتع هر  ،1459 ،1640و

منناييسی يبس مدب شبه مرتبهی اوب.

-1

 1100 cmرا میتوان به ارتعاشات کششتی پيونتدهای (،)C=C

)U (VI

( )-C=Oو ( )-C-Oاز هستهی الل هتا و کربوکستيليک استيدها

30

(تأييدکنند ی وجوه ليگنين هر جابب) مربوط هانس  .هتمچنتين

)Cu (II
25

)Ni (II

رله با عده مو

20
15

R2=0/999

زيس جابب با پسآب چنين برمیآيد که رلههای وارع هر 3742
-1

y=0/239x+1/7421

جابهجا شد و با اين آختریهتا هتمپوشتانی کتره انتد .هتمچنتين

5

رلههای مربوط بته پيونتدهای ) (C=Cو ( )-C=Oو ( ،)-C-Oبته

R2=0/998
120

100

80

60

زمان (دقیقه)

40

°

-1

و  783 cmاحتماال ،به ترتيس ،به ناحيههتای  3500و 580 cm

10

20

 783 cmمربوط به حرک

خمشتی گترو هتای

 CH2اس  .از مقايسهی ييفهای مربوط به رب و بعتد از تمتاس
t/qt

y=0/1698x+0/7097
R2=0/999

y=0/1x+0/3175

-1

-1

°

ترتيس ،به  1393 ،1645و  1080 cmجابهجا شد اند .اين تنييتر

20

مورعي ها نشان میههد که بيشتترين تتأثير هر ستازوکار جتذب

شــکل  .7جتتذب ( Cu)II( ،U)VIو ( Ni)IIبتته وستتيلهی زيستت جتتابب

يونهتای فلتزی از آنِ گترو هتای عتاملی هيدروکستي  ،آمتين و

منناييسی يبس مدب شبه مرتبهی هوم.

کربوکسي بوه اس .

40

مجلهی علوم و فنون هستهای1394 ،71 ،
100

برای جداسازی هو فاز جامد و مايع هر آزمايشهای ناپيوسته،

80

40

عبور ()%

60

جداستتازی منناييستتی بتته واستتیهی خاصتتي
زيس جابب منناييسی ،با موفقيت

ابرپارامنناييستتی

متوره استتفاه رترار گرفت .

جداسازی منناييسی با يک آهنربای کوچک ررار گرفته هر زير

20

ارلتتنهتتای آزمايشتتی هر متتدت تنهتتا  2هريقتته انجتتام پتتذيرف .

°

جداسازی منناييسی هو فاز مايع و جامد سريعتر از روا متعارف
استفاه از سانتريفوژ و به ويو عبور از صافی بوه.

1000

500

1500

2000

2500

عدد موج ()cm-1

3000

3500

زيس

4000

جابب منناييسی برای حذف جذبی فلزهتای ستنگين

از پسآب فراوری شيميايی تأسيستات فتراوری اورانتيم اصتفهان
موره استتفاه رترار گرفت  .نتتايج نشتان هاه کته حتذف فلزهتای

شکل  .9ييف تبدي فوريهی زيرررمز زيس جابب منناييسی رب از تماس با

سنگين به شدت به  pHمحيط وابسته اس

پسآب.
100

و حذف بيشينه هر pH

برابر با  ،5با مقدار زيس

توه ی  2/5 g L-1و هر زمان تمتاس 90

هريقه مشاهد شد .ظرفي

جذب زيس جتابب منناييستی بترای

60

جابب و هر همای محيط ،برابر با  18/32 ، 32/0و  13/2ميلیگترم

40

عبور ()%

80

جذب فلزهای سنگين هر آزمتايش ناپيوستته بتا مقتدار 0/5 g L-1
بر گرم برای ،به ترتيس ،اورانيم ( ،)VIنيل ( )IIو مس ( )IIبوه.
جذب زيستی يونهای اورانتيم ( ،)VIنيلت ( )IIو متس ( )IIبتر

20

روی زيس

°

جابب منناييسی از سينتيک شبه مرتبهی هوم تبعي

نموه .بنابراين میتوان شدت پتر شتدن جتایگتا هتای جتابب را
متناسس با توان  2تعداه جایگا های اشناب نشد هر نظر گرف .
1000

500

1500

2000

2500

عدد موج ()cm-1

3000

3500

4000

نتايج ييفسنجی تبدي فوريهی زيرررمز جابب هر رب و هر
بعد از تماس با پسآب نشان هاه که هر جتذب فلزهتای ستنگين،

شکل  .10ييف تبدي فوريهی زيرررمز زيس جابب منناييسی بعد از تمتاس

گرو های عاملی هيدروکسي  ،کربوکسي و آمين بيشترين نقش

با پسآب.

را هارا بوهند.
به يور کلی ،يافتهها نشتان هاه کته زيست جتابب منناييستی

 .4نتیجهگیری
يک زيس جابب منناييسی تهيه و به عنوان يک جایگتزينِ بته

برای حذف جذبی يونهای اورانيم ( ،)VIنيل ( )IIو متس ()II

لحاظِ ارتهاهی املانپذير برای حذف جذبی فلزهتای ستنگين از

از يريس فرايند جذب مؤثر اس  ،به يوری که چشمانتداز ختوبی

پسآب فراوری شيميايی تأسيسات فراوری اورانيم اصفهان موره

از کاربره برای فرايندهای تهتفيهی پتسآب تأسيستات فتراوری

بررسی ررار گرف .

اورانيم و آمايش پسماند مايع اورانيم ارايه میههد.

به کمک پراا پرتو ايلس و ميلروسلوپی اللترون پويشتی
موفقي

پینوشتها

تهيهی زيس جابب منناييسی موره تأييد رترار گرفت .

ترلر ستنجی ،انتداز ی برات نانوجتابب را  34نتانومتر ،سیتتو

1. Supernatante
2. Extenal diffusion
3. Intraparticle diffusion
4. Weber-morris

تماس ويو ی آنهتا را  102/3مترمربتع بتر گترم ،و ریتر ميتانگين
حفرهای آن را  6/23نانومتر به هس

هاه.
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