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) از محلولهای آبی با استفاده از پودر برگ چنار بومی پیشتیمار شده با کلسیمIV( جذب زیستی توریم
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) از محلذو هذایIV(  امکان استفاده از جاذب زيستی پودر برگ درخت چنار بومی پيشتيمار شده با کلسيم برای جذبب يذونهذای تذوريم:چکیده
) بذهIV(  و ترمو ديناميکی فرايند جبب در روش ناپيوسذته مذورد بررسذی رذرار گرفذت جذبب تذوريم، سينتيکی،آبی با در نظر گرفتن جنبههای تعادلی
 غلظت اوليهی جببشونده و دما داشذت فراينذد جذبب در، زمان تماس، مقدار جاذب،  اوليهی محلوpH وسيلهی پودر برگ درخت چنار بستگی به
) دادههذای جذبب بذه خذوبی بذا هذمدمذای ننگمذوير درR2=3/1157(  از مد شبه مرتبهی دوم پيروی نمود،)IV( غلظت اوليهی بررسی شدهی توريم
) بذه وسذيلهی هذمدمذایIV(  رادشکويچ توصيف شدند ظرفيت جبب بيشينهی زيسذت جذاذب بذرای تذوريم-مقايسه با همدماهای فروندليچ و دوبينين
)IV(  برآورد شد پارامترهای ترموديناميکی محاسبه شده نشان داد که جبب زيسذتی تذوريم233 mg g-9  برابر،3/5  برابر باpH  و25 C ننگموير در
 خودبهخود و گرماگير است همچنين امکذان، فرايندی ممکن، در دماهای بررسی شده،بر روی پودر برگ درخت چنار بومی پيشتيمار شده با کلسيم
 کاهش يافت%23  تنها حدود، واجبب بررسی شد و ظرفيت جبب- چرخهی جبب5 بازيابی زيست توده پس از

 سینتیک، همدماهای جذب، پیشتیمار شده با کلسیم، پودر برگ چنار بومی،)IV(  توریم، جذب زیستی:کلیدواژهها
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Leaf Powder of Orientals Platanus
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Abstract: The potential use of a biosorbent, Ca-pretreated leaf powder of orientals platanus was
investigated for the sorption of Th (IV) ions from aqueous solutions by considering equilibrium, kinetic
and thermodynamic aspects by means of the batch method. Th(IV) uptake by the leaf powder of oriental
platanus was the pH, biosorbent dosage, contact time, initial adsorbate concentration, and temperature
dependence. Biosorption process at the studied initial Th(IV) ion concentrations followed the pseudosecond order kinetic model (R2=0.9957). The biosorption data could be well described by Langmuir
isotherm in comparison to Freundlich and Dubinin- Radushkevich isotherms. The maximum adsorption
capacity was estimated to be 200 mg g-1 at 25°C with the pH of 3.5 by means of the Langmuir model. The
thermodynamic parameters indicated that the biosorption of Th(IV) on the biomass was a feasible,
spontaneous and endothermic process at the studied temperatures. The reusability of the biomass was also
determined after five sorption-desorption cycles and the adsorption capacity decreased only by about 20%.
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 .6مقدمه

است ،ارزيابی درست ظرفيذت بعضذی از جذاذبهذای زيسذتی در

توريم و ترکيبات آن سمّی و پرتوزا بوده و چون طو عمر بذانيی

جبب فل بسيار با اهميت است ]7 ،1

دارند ،در مقدارهای حتی پايين روی برخی از اعضذای بذدن م ذ

انواع ماتلف مواد مانند برگ درختان ،ري جانذداران ،خذا

شش و جگر اثرهای سويی میگبارنذد  ]9فراينذدهای اسذتارا

اره ،پوست درختان ،ميوهی کا  ،مامرها برای فرايندهای جبب

اورانذذيم از معذذدنهذذا ،واحذذدهای کانذذهآرايذذی سذذند معذذدن

زيستی به کار رفتهاند برگهای رياته شذدهی درختذان ،زيسذت

اورانيم -توريم و ساير صنايع مشابه هر ساله حجم زيادی پسآب

تودههای مرده ،ارزان و بسذيار فراواننذد آنهذا دارای مؤلفذههذای

ايجاد میکنند اين پسآبها در صورت ورود به محذي زيسذت

ماتلفی چون پلیفنوليکها ،رنددانههای گياهی ،و پروتئين ]8

اثرهای ماربی دارند  ]2حبف توريم از پسآب صنايع هستهای

هستند که جایگاههای فعا پيوندی برای اتصا فل های سذنگين

و آبهای آلوده از جملذه نگرانذیهذای محذي زيسذت بذه شذمار

را فذذراهم مذذیآورنذذد  ]1بذذا ايذذن وجذذود ،پذذسمانذذدهای صذذنايع

میآيد بنابراين ،حبف توريم از محلو های آبی به دلي مسذاي

کشاورزی عموماً از ظرفيت جبب پايين برخوردارنذد در جذبب

زيست محيطی و سالمتی انسان ،امری ضروری است ]2

زيستی فل های سنگين ،دو روش پيشتيمار برای اف ايش ظرفيذت

روشهای جداسازی زيادی برای حبف يذونهذای تذوريم از

جبب زيست تودهها استفاده میشود اولذی روشهذای في يکذی،

پسآبها وجود دارد که تباير ،رسوبگباری شيميايی ،جذبب

ماننذد گرمذايش و پاذت (دراتذوکالو)  ،]93خشذککذردن ،99

سذذطحی ،تبذذاد يذذون ،اسذذتارا بذذا حذذال  ،اسذذم معکذذوس و

 ،]92خشذذکاندن انجمذذادی و جوشذذاندن  ]91 ،93اسذذت دومذذی

فرايندهای غشايی از آن جملهاند کیليت شذدن و تبذاد يذون از

اصالح شيميايی پسماندهای صذنايع کشذاورزی بذرای بذان بذردن

متداو ترين روشها برای جبب توريم از پسآبها ،محلو ها و

ظرفيت جبب و تباد کاتيون آنها است

محي های آبی هستند اين روشها ،به ويژه در محدودههای پايين

مطالعههايی در ارتبذا بذا جذبب زيسذتی فل هذای سذنگين از

غلظت فل های سنگين ،دارای بذازده پذايين و نيازمنذد ه ينذههذای

محلو های آبی بر روی برگ درختان انجام شده است جذبب و

سرمايهگباری و ه ينههای جذاری زيذادی هسذتند  ]3از ايذنرو،

بازيذذذابی ( Cu)II( ،Cd)II( ،Pb)IIبذذذر روی بذذذرگ درختذذذان

نياز به روشهای ارزان احساس میشود تا تصفيهی اين پسآبها

الموسکارپينیفوليذا (اوجذا)(( )9از تيذرهی نذارون) و فراکسذينوس

ارتصادیتر شود جبب زيستی روشی است که مذیتوانذد بذرای

اکسي سيوُر( )2بررسذی شذده اسذت  ]95بذرگ ماروطيذان بذرای

حبف يونهای فل ی يا شبهفلذ ی ،يذا راديونوکليذدها يذا اجذ ای

حبف ( Cr )IVاستفاده شذده اسذت  ]97 ،91روی پذودر بذرگ

محلو ِ استفادهشدهی مواد زيستشناختی يا محصو هذای آنهذا

درخت چنار و پينوس بروتيا( )3بذدون هرگونذه آمذايش شذيميايی،

مورد استفاده رذرار گيذرد م ايذای ايذن روش ،رابليذت اسذتفادهی

ننتانيم و سريم (از عناصر خاکی نادر) جبب شذدهانذد ]91 ،98

مجدد زيستتوده ،ه ينههای سرمايهگباری و ه ينههای جاری و

جذبب زيسذذتی اورانذذيم بذذا اسذذتفاده از پذذودر بذذرگ درخذذت چنذذار

مذورد عالرذه،

پيشتيمار شده با فسفريک اسيد نيذ بررسذی شذده اسذت  ]8امذا

حبف فل های سنگين بدون در نظر گرفتن سميّت ،رابليت بازيابی

تاکنون هيچگونه مطالعهای بر روی جبب زيستی توريم با استفاده

جاذب و توانايی بازيابی فل ها ،سينتيک سريع جبب و بازجبب و

از پودر برگ درخت چنار با و بدون اصذالح في يکذی -شذيميايی

بذذرای

انجام نشده است از آنجايی که درخت چنار ،يک درخت بومی

زمان عملياتی پايين ،حبف انتاابی فل های خذا

عذذدم توليذذد لجذذن ،دوسذذتدار محذذي زيسذذت و مناس ذ
غلظتهای پايين است ]5 ،1
انتااب يک جاذب مناس

ايران است ،استفاده از پودر برگ درخت چنار و صذنعتی نمذودن
بذرای جداسذازی مطلذوب ،يذک

مسألهی پيچيده اسذت اسذاس علمذی غالذ

استفاده از آن به عنوان جاذب در کشور کامالً مقرون بذهصذرفه و

بذرای انتاذاب يذک

توجيهپبير است

جذاذب ،هذذمدمذای تعذذادلی اسذذت سذرعت نفذذوذ در مرتبذذهی دوم

در اين مقاله ،عالوه بر ارزيابی توانايی و ظرفيت جبب پذودر

اهميت ررار دارد از نقطهنظر کاربردی ،در دست بودن و صرفهی

برگ چنار پيشتيمار شده با کلسيم نيترات برای جبب تذوريم از

ارتصادی ني عام مهمی در انتااب است همچنين نزم به ذکذر

محلذذو هذذای آبذذی و بررسذذی اثذذر عامذ هذذايی چذذون  pHاوليذذهی
39

جبب زيستی توريم ( )IVاز محلو های آبی با استفاده از پودر برگ چنار

محلو  ،دما ،غلظت اوليهی تذوريم ( ،)IVمقذدار جذاذب و زمذان

تمامی معرفهای اسذتفاده شذده در ايذن مطالعذه ،از درجذهی
تج يهای برخوردار بوده و بذدون هرگونذه خذال

تماس بر روی مي ان جبب زيستی توريم ،سذينتيک جذبب تذوريم،

خلو

همدماهای جبب ،و ترموديناميک فرايند جبب ني بررسذی شذده

مورد استفاده ررار گرفتند

سذازی

است عالوه بر اين ،امکان بازيابی و استفادهی مجدد از جاذب ني
 2.2فرایند جذب -واجذب یونهای توریم ()IV

مورد بحث و بررسی ررار گرفته است

 6.2.2آزمایشهای جذب زیستی ناپیوستهی یونهای توریم ()IV

به منظور مطالعهی رفتار جذببی جذاذب 23 ،ميلذیليتذر از محلذو

 .2مواد ،تجهیزها و روشها

-9

توريم ( )IVدر گسترهی غلظتی  53تا  ،133 mg Lبا مقدار 3/5

 6.2مواد و تجهیزها

برگهای چنار از درختان شهر

اکباتان در تهران جمعآوری و

تا  5گرم بر ليتر زيست توده در بازهی زمانی  5تذا  133دريقذه ،در

چندين بار شسته شدند تا از خا

شوند

محدودهی دمايی  25تا  13درجهی سلسيوس در تماس رذرار داده

سپس آب آن ها گرفته شده و دوباره با آب مقطر شسته شدند در

شد مالو با دستگاه تکانندهی حمام آب مجهذ بذه ترموسذتات

ادامه ،برگها در دمای  83درجهی سلسيوس در داخ يذک آون

مد  22ساخت شرکت جونبو با تندی  953دور بر دريقه همزده

آزمايشگاهی به مدت  21ساعت خشک شدند برگهای خشک

شد در پايان آزمايشها زيستجاذب با اسذتفاده از سذانتريفوب بذا

شده ،با يک خردکن مولينکس خرد شدند جدايش بذه وسذيلهی

تندی  3533دور بر دريقه جذدا شذده ،فذاز مذايع روشذن بذه دسذت

يک سرند لرزان آزمايشگاهی به انجام رسيد اندازههای زير 925

آمده ،مورد اندازهگيری عنصذری رذرار گرفذت مقذدار يذونهذای

ميکرون برای آزمايش جبب انتااب شد  ]98برای بهينذهکذردن

فل ی در فاز جامد از طريق موازنهی جرم محاسبه شد

و ديگر آلودگیها پا

جبب زيست توده ،از بارگيری پذيش از جذبب بذر روی زيسذت

مقدار يذون فلذ ی جذبب شذده بذه ازای يکذای جذرم جذاذب

توده با استفاده از کلسذيم نيتذرات ( )9333 mg L-9اسذتفاده شذد

(ظرفيت جبب جاذب برای يون فل ی )q ،و درصد حذبف يذون

برای اين منظور پذودر بذرگهذا بذه مذدت  92سذاعت در محلذو

فل ی از فاز مايع چنين به دست آمد

حاوی  9333ميلیگرم بر ليتر کلسيم نيترات تحت هذمزدن ماليذم
ررار گرفتند سپس زيست توده برای حبف يونهذای  Caاضذافی

()9

در دمذای 55

()2

با آب عاری از يون شسته شده و به مدت يک ش

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

Re moval%  (C  Ce ) / C  100

درجهی سلسيوس خشک شده و تذا اسذتفاده شذدن در دسذيکاتور
در رابطههای بذان C ،و  ،Ceبذه ترتيذ  ،غلظذت اوليذه و تعذادلی

نگهداری شد
محلو ذخيرهی توريم ( )9333 mg L-9با اسذتفاده از مقذدار
مناس

محلو يون فل ی (ميلیگرم بر ليتر) V ،حجم محلو (ليتذر) و m

از ( Th)NO3(1.5H2Oمر ) در آب عاری از يون تهيه

جرم جاذب (گرم) است

و به روش رريقسازی متوالی ،از آن محلو هذايی بذا غلظذتهذای

ضري

ماتلف تهيه شذد  pHمحلذو هذا بذا اسذتفاده از نيتريذک اسذيد و

تقسيم يا توزيع (( )Kd )1يون فل ی بين فاز مايع و فذاز

جامد ني چنين تعيين شد

آمذذونيم هيدروکسذذيد  9مذذونر و بذذا بهذذرهگيذذری از pHمتذذر مذذد
مترواُهم  711تنظيم شد

()3

)K d (mL g 1 )  [(C  Ce ) / C ](V / m

پس از بارگيری توريم ،غلظت توريم در فاز آبی هر آزمايش
ربذذ و بعذذد از انجذذام آزمذذايش بذذه وسذذيلهی طيذذف سذذنر نشذذر

که در آن V/m ،نسبت حجم محلو (ميلیليتر) به مقدار جذاذب

نذذوری -پالسذذمای جفذذت شذذدهی القذذايی ( )ICP-OESمذذد

(گرم) است

ليبرتی  223واريان اندازهگيری شد
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 2.2.2آزمایشهای واجذب ناپیوستهی یونهای توریم ()IV

 3.2.2آزمایشهای بازیابی زیستجاذب

واجبب فرايندی است که در آن يک تباد يونی معکوس اتفذا

امکان بازيابی جاذب عام مهمی در فرايندهای جبب است ،زيرا

میافتد واجبب يون فل ی از طريق تباد يونی معکوس موجذ

تعداد استفادههای مکرر جاذب ،در کاهش ه ينههای فرايند بسيار

شکستن پيوند بين فلذ و زيسذتتذوده شذده و فلذ وارد فذاز آبذی

حاي اهميت است بذرای بررسذی امکذان بازيذابی زيسذتجذاذب

میشود برخی از مواد شيميايی مانند نمذکهذا ،اسذيدها ،بازهذا و

استفاده شده در اين مطالعه ،تعذداد  5آزمذايش جذبب -واجذبب

ديگر مواد میتوانند اين کار را انجام دهند ]23

توريم روی پودر بذرگ چنذار بذومی پذيشتيمذار شذده بذا کلسذيم
نيترات ،در غلظت اوليهی  253ميلیگرم بذر ليتذر محلذو تذوريم،

موفقيت يک فرايند جبب زيسذتی در غنذیسذازی (کنسذانتره
کردن) عناصر و يا يونها است انتاذاب يذک شذويندهی مناسذ

 pHبرابر با  ،3/5با مقذدار جذاذب  2گذرم بذر ليتذر و در دمذای 25

تذذابعی از نذذوع جذذاذب و سذذازوکار جذذبب اسذذت برخذذی از مذذواد

درجهی سلسيوس طراحی و اجرا شد بعد از هر مرحله واجذبب،

شيميايی به عنوان شوينده بسيار خوب عم مذیکننذد امذا ممکذن

جاذب مجدداً با کلسيم ،پيشتيمذار شذده و عمليذات بذارگيری از

است به زيست توده صذدمه وارد کننذد  ]29يذک اسذيد معذدنی

محلو  253گرم بر ليتر توريم و در دمای  25درجذهی سلسذيوس

روی مانند هيدروکلريک اسيد میتواند بذرای جذدا کذردن فلذ از

انجام ،و واجبب تکرار شد

زيست توده مناس

باشد ]23
 3.2مدلهای سینتیک جذب

بعد از فرايند جبب توريم تحت شراي بهينه ،زيست تذودهی
باردار به منظور حبف توريمِ نگه داشته شده در مايع ميذان ذرات

سينتيک جذبب ،بذرای بررسذی سذازوکار کنتذر کننذدهی فراينذد

زيستجاذب ،در دمای محي در  5ميلیليتر آب مقطر رذرار داده

جبب مانند انتقا جرم و واکنش شيميايی به کار میرود جذبب

شده و به مدت  93دريقه هم زده شد پذس از جداسذازی فازهذای

زيستی ،يک فرايند چند مرحلهای است )9 :انتقذا جذببشذونده

جامد و مايع ،آزمايش واجبب يونهای توريم در مدت  1ساعت

(يون فلذ ی) از تذودهی سذيا بذه درون فذيلم مذايع اطذراف ذرات
()5

جاذب (نفوذ بيرونی ) )2 ،انتقا جذببشذونده از سذطذ ذره بذه

و به وسيلهی محلذو  3/5مذونر هيذدروکلريک اسذيد بذه عنذوان

()1

محلو شستشو بر روی زيستجاذب بذاردار حاصذ از آزمذايش

جذذایگذذاههذذای پيونذذدی فعذذا داخلذذی (نفذذوذ درون ذرهای )،

جبب توريم در محلولی با غلظت اوليهی  253ميلیگرم بذر ليتذر،

 )3برهمکنش جببشونده با جایگاههای پيوندی فعا بذه طذور

 pHبرابر با  ،3/5با مقذدار جذاذب  2گذرم بذر ليتذر و در دمذای 25

کلی ،مرحلهی او معمونً سريع بوده و محدودکنندهی سذينتيک
جبب نيست سرعت مرحلذههذا متناسذ

درجهی سلسيوس به انجام رسيد

مناس

مقدار فل شسته شده از زيسذت تذوده مسذتقيماً از روی مقذدار

که از پيدايش شي

بذا ايجذاد يذک اخذتال

غلظت در محلو جلوگيری میکند،

اف ايش میيابد بنابراين ،معمونً يکی از دو مرحلهی دوم و سذوم

فل بازيابی شده در محلو شستشو به دست آمد

يذذا هذذر دو تعيذذينکننذذدهی سذذازوکار و سذذينتيک جذذبب هسذذتند
()1

q des (mg g 1 )  Cdes  V / m

دادههای سينتيکی با استفاده از مد شذبه مرتبذهی او  ،]22مذد
شذذبه مرتبذذهی دوم  ،]23و مذذد نفذذوذ درون ذرهای  ]21بذذرازش
شدند

که در آن  qdesمقدار فل شسته شده بذه ازای يکذای جذرم جذاذب
( )mg g-9و  Cdesغلظت فل در محلو شستشو ( )mg L-9است

در مد شبه مرتبهی او فرض مذیشذود کذه شذدت پرشذدن
جایگاههای پيوندی متناس

درصد فل بازيابی شده از معادلهی زير تعيين شد

با تعداد جایگاههذای خذالی اسذت

شک خطی معادلهی مد مرتبهی او اين است
()5

Desorption%  {q des / q}100
()1

33

K t
log( q e  q t )  log q e  1, ads
2/ 303

جبب زيستی توريم ( )IVاز محلو های آبی با استفاده از پودر برگ چنار

که در آن qe ،مي ان جبب تعادلی فل به ازای يکای جرم جذاذب

 1.2مدلهای همدمای تعادلی جذب توریم ()IV

( qt ،)mg g-9مي ان جذبب فلذ بذه ازای يکذای جذرم جذاذب در

همدمای تعادلی جبب ،دادههای تعادلی را به شذک فرمذو هذای

لحظهی ) K9, ads ،t(minثابت سرعت واکنش جبب مرتبهی او

کذذاربردی بذذا پارامترهذذای مفيذذد درمذذیآورنذذد ،بذذه طذذوریکذذه در

(بر دريقه) است

طراحیها به راحتی راب استفاده باشند برطبق اين همدماها ،مي ان
جبب تعادلی فل بر يکای جرم جاذب به صورت تابعی از غلظت

مد شبه مرتبهی دوم برای پيشبينی رفتذار سذينتيکی جذبب،

تعادلی فل راب محاسذبه اسذت در يذک سيسذتم دوج يذی شذام

که در آن جبب شيميايی مرحلهی کنتر کنندهی سذرعت اسذت،
مناس

جاذب و ح شده ،نمودار مقدار ح شده در فاز جامد در حالت

است فذرض حذاکم بذر ايذن مذد آن اسذت کذه سذرعت

پرشدن جایگاههای پيوندی متناس

-9

تعاد  ،qe(mg g ( ،يک همدمای جبب نسبت بذه تذابع غلظذت

با توان  2تعداد جایگاههای

-9

ح شذده در محلذو  ،Ceq(mg g ( ،را بيذان مذیکنذد در يذک

خالی است معادلهی رياضی مد شبه مرتبهی دوم اين است

سيستم مايع -جامد ،جبب سطحی نتيجهی جداسازی ح شده از

t
1
t


2
q t K 2,adsq e q e

()7
ک ذه در آن،

ads

محلو به وسيلهی جامد است تا اين که ح شدهی باریمانذده در
محلو با ح شدهی روی سطذ جامذد بذه تعذاد پويذا برسذد در

 K2,ثابذذت سذذرعت واکذذنش جذذبب مرتبذذهی دوم

حالت تعاد  ،توزيع ح شده بين فازهای مايع و جامذد مذیتوانذد

( )g mg-9 min-9است

توس تعدادی از همدماهذا توضذيذ داده شذود در ايذن پذژوهش،

معادلهی مد نفوذ درون ذرهای میتواند چنين نوشته شود

دادههای تعادلی جبب توريم با اسذتفاده از مذد هذای ننگمذوير،

فروندليچ ،و دوبينين – رادشکويچ مد سازی شدند ]22 ،29 ،21

q t  K Pi t (1/ 2)  C

()8

در مذذد ننگمذذوير ،پيونذذد سذذطحی حاصذ کذذنش نيروهذذای
في يکی است و از اينرو جبب تنها به صذورت تذک نيذه انجذام

کذه در آن C ،ثابذت نفذوذ درون ذرهای برحسذ

 mg g-9و Kpi

میشود و فرض بر اين است که همهی جایگاهها از مي کششذی

ثابت سرعت نفوذ درون ذرهای برحس

-9

برابر برخوردارند معادلهی رياضی اين مد چنين است

 mg g min-9/2است

آزمايشهای بررسی سينتيک جذبب بذا غلظذت اوليذهی 253
()99

ميلیگرم بر ليتر محلو توريم pH ،برابر با  3/5و با مقدار  2گذرم
بر ليتر جاذب ،در دمای  25درجهی سلسيوس طراحی و اجرا شدند

که در آن  qmaxظرفيت جبب بيشينه ،و  KLثابت تعاد جبب يذا

 8.2مطالعات ترمودینامیکی

ثابت جبب ننگموير ( )L mg-9است

انتالپی جبب با استفاده از روش مبتنی بر نمودار وانتهذوف تعيذين

يکی از مشاصههای مهم مد ننگموير ،پذارامتر تعذادلی RL

شد ]25
()1

Ce
C
1

 e
q e q max K L q max

است
S H

R
RT

LnK d 

()92

کذذه در آن ،H ،و  ،Sبذذه ترتيذ  ،تاييذذرات انتذذالپی و آنتروپذذی

1
1  k L C

RL 

که در آن  C غلظت اوليهی يون فل ی ( )mg L-9اسذت مقذدار

فرايند جبب هستند تايير انربی آزاد گيبس فرايند جذبب،G ،

بين صفر و يک  ،RLنشانهی مناس

ني چنين محاسبه شد

فل ی ،و مقدار ب رگتر از يک آن ،به معنی تماي پذايين جذاذب

()93

بودن جاذب برای جبب يون

به جبب يون فل ی مورد نظر است

G  H  TS

در مد فروندليچ فرض میشود که ابتدا جایگاههای رویتر

مقذذدارهای  ،Hو  Sاز روی شذذي و عذذرض از مبذذدأ نمذذودار
خطی  LnKdبا معکوس دما ،9/T ،به دست آمد

پيوندی پر می شذوند و رذدرت پيونذدی بذا افذ ايش ميذ ان اشذاا
شذذدگی جذذایگذذاههذذا ،کذذاهش مذذیيابذذد  ]23مذذد فرونذذدليچ
31

مجلهی علوم و فنون هستهای9315 ،75 ،

دربرگيرندهی جبب چند نيه بذرای سذطذهذای نذاهمگن بذوده و

 .3نتایج و بحث

معادلهی غيرخطی همدمای جبب اين است

 6.3تأثیر پارامترهای مؤثر بر فرایند جذب یونهای توریم ()IV
 6.6.3تأثیر pH

()93

1
log q e  log Ce  log K f
n

نقش  pHمحلو در جبب يونهذای فلذ ی از محلذو هذای آبذی
کامالً شناخته شذده اسذت آن ،هذم شذيمی فلذ در محلذو و هذم

کذذه در آن Kf ،ظرفيذذت جذذبب  ،])mg g-9()L mg-9( 9/nو n

گروههای عاملی موجود در سطذ زيست توده را تحت تأثير رذرار

بودن يا نبودن جاذب برای

میدهد رابطهی بين مي ان جبب يونهای فلذ ی تذوريم ( )IVبذه

جبب يون فل ی استنبا میشود ،به طوری که مقدار بين  9و 93

ازای يکای جرم جاذب و  pHمحي در محدودهی بين  9و  1در

بذودن جذاذب بذرای جذبب يذون

شک  9نشان داده شذده اسذت همذانطورکذه مشذاهده مذیشذود،

شدت جبب است از مقدار  nمناس
اين ثابت ،نشاندهندهی مناس

بيشتذرين ميذ ان جذبب تذوريم در  pHتقريبذاً برابذر بذا  3/5روی

فل ی است
مد همدمای دوبينين -رادشکوير ،يک معادلهی نيمهتجربی

میدهد و آنسوتر کاهش میيابذد شذراي بسذيار اسذيدی ،بذرای

است که در آن جبب از يک سازوکار پرکنندهی حفذره پيذروی

جبب توريم ( )IVمساعد نيسذت تحذت شذراي اسذيدی مقذدار

میکند آن فرض میکند که جبب از يک خصذلت چنذد نيذهای

زيادی  H+و يا  H3O+در محي وجود دارد که با يونهای تذوريم

برخوردار بوده ،متضمن نيروی واندروالسی است و برای فرايندهای

( )IVبرای پيوستن بذه جذایگذاههذای پيونذدی فعذا روی سذطذ

في يکی راب استفاده است  ]28 ،27معادلذهی رياضذی هذمدمذای

زيست توده ررابت میکنند که اين ،کاهش جبب زيستی تذوريم
+

( )IVرا به دنبا دارد بذا افذ ايش  ،pHاز مقذدار  Hو يذا H3O

دوبينين -رادشکويچ اين است

کاسذذته شذذده و بذذر مي ذ ان جذذبب  ،Th1+کذذه يذذون غال ذ
()91

+

Lnq e  Lnq d  2

اسذذت،

اف ذ وده مذذیشذذود در pHهذذای بذذانتر ،واکذذنشهذذای هيذذدرولي
تذذوريم در جهذذت تشذذکي کمذذپلکسهذذای يذذونی ،پذذيش رفتذذه و
ترکيذذذذ هذذذذای يذذذذونی از ربيذذذذ ،Th(OH)22+ ،Th(OH)3+

کذذه در آن  qdظرفيذذت جذذبب تذذک نيذذهای دوبينذذين -رادشذذويچ
( β ،)mg g-9ثابذت مربذو بذه انذربی آزاد و  εپتانسذي پذوننی

 Th2)OH(21+و  Th1)OH(951+افذذذذ ايش ،و در مقابذذذذ Th1+ ،

است که چنين تعريف میشود

کاهش میيابد  ]33 ،21اين کمپلکسها با جایگاههای پيوندی

() 95

1
]
Ce

فعا روی سطذ زيست توده ررابذت نمذوده و از دسذترسپذبيری

  RTLn[1

يونهای فل ی برای جبب زيستی میکاهند ]39

ظرفیت جذب تعادلی (میلیگرم بر گرم)

انربی ظاهری جبب ( )Eمذد هذمدمذای دوبينذين -رادشذکويچ
میتواند چنين محاسبه شود
()91

E  (2)1/2

مقذذدار  Eمذذیتوانذذد بذذرای ارزيذذابی نذذوع جذذبب مذذورد اسذذتفاده
ررارگيرد اگر اين مقدار در گسذترهی  8تذا  91 kJ mol -9باشذد،
جبب میتواند با تباد يون توصيف شود ،و اگذر  E > 8آنگذاه
جبب في يکی است
pH

شکل  .6رابطهی بين مي ان جبب يونهای تذوريم ( )IVبذه ازای يکذای جذرم
جاذب و  pHمحي
()tc=313 min ،C◦=253 mg L ،T=25 C ،]Biomass dosage =2/3 g L-9
°

35
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جبب زيستی توريم ( )IVاز محلو های آبی با استفاده از پودر برگ چنار

همبستگی ( )R2نتيجه میشود که جبب زيستی يونهذای

 2.6.3سینتیک جذب توریم ()IV

ضري

آزمايشهای بررسی سينتيک جبب توريم ( )IVبا  2گرم بر ليتذر

توريم به وسيلهی پودر برگ چنار پيشتيمذار شذده ،از مذد شذبه

از پودر برگ چنار بومی پيشتيمار شده با کلسيم از محلذو هذای

مرتبهی دوم تبعيت میکند مقدار  qeبه دست آمده از مذد شذبه

آبی توريم به غلظت اوليذهی  953ميلذیگذرم بذر ليتذر و  pHبرابذر

مرتبذذهی دوم بذذا مقذذدار تجربذذذی بذذه خوبذذذی مطابقذذت مذذیکنذذد

با  ،3/5در دمای محي و در بازهی زمانی از  5دريقه تا  133دريقذه

(جدو  )9عالوه بر اين ،مد سينتيکی شبه مرتبهی او نسبت به

به انجام رسيد در شک  2مي ان جبب يونهذای تذوريم ( )IVبذه

مد نفوذ درون ذرهای از انطبذا بذيشتذری بذا دادههذای تجربذی

ازای يکای جرم جاذب بذه صذورت تذابعی از زمذان ترسذيم شذده

برخذذوردار اسذذت عذذدم تطذذابق دادههذذای تجربذذی بذذا مذذد نفذذوذ

اسذذت همذذانطورکذذه مالحظذذه مذذیشذذود ،تمذذاس محلذذو بذذا

درونذرهای بيانگر کنتر سرعت فرايند جذبب تذوريم بذر روی

زيستجاذب ،ابتدا سينتيک جبب سريعی را نشان میدهد کذه بذا

پودر برگ چنار پيشتيمار شده با کلسيم ،به وسيلهی برهمکذنش

گبشت زمان کاهش میيابد ،به طوریکه در خذال  23دريقذهی

بين يونهای توريم ( )IVو زيستجاذب و نه به وسيلهی مقاومت

او حدود  13درصد جبب زيستی يونهای توريم ( )IVبه انجام

انتقا جرم درونذرهای است

میرسد و بعد از  923دريقه حدود  82درصذد و بعذد از  1سذاعت
 13درصد جبب تعادلی کام شده و پذس از گبشذت  1سذاعت
ظرفیت جذب (میلیگرم بر گرم)

فرايند جبب تقريباً به تعاد میرسد
آهند بانی جبب در زمانهای کم ،ناشذی از ايذن وارعيذت
است که در دريقههای آغذازين فراينذد جذبب ،اخذتالف پتانسذي
شيميايی بين جاذب و محلو و در نتيجه نيروی محرکهی انتذذقا
جرم و سرعت جبب به دلي خالی بودن اک ر جایگاههای فعذا
زياد بوده و با گبشت زمان و پرشدن تدريجی جایگاهها کاهش
میيابد در طراحی واحدهای صنعتی ،سرعت جذبب بذان امکذان
طراحی رآکتورِ کم -حجم و با بذازده ارتصذادی بذانتر را فذراهم

زمان (دقیقه)

میکند

شکل  .2سينتيک جبب توريم ( )IVاز محلوهذای آبذی بذا پذودر بذرگ چنذار

دادههای به دست آمذده از بذرازش مذد هذای سذينتيکی شذبه

بومی پيشتيمار شده با کلسيم
()T= 25 °C ،C◦=953mg L-9 ،]Biomass dosage = 2/3 g L-9 ،pH =3/5

مرتبذذهی او  ،شذذبه مرتبذذهی دوم و مذذد نفذذوذ درون ذرهای بذذه
دادههای سينتيکی تجربی يونهای فل ی توريم ( )IVدر دمای 25
درجذذهی سلسذذيوس در جذذدو  9در شذذده اسذذت از مقايسذذهی

جدول  .6پارامترهای سينتيکی جبب يونهای فل ی توريم ()IV
شبه مرتبهی او
k9

qe
-9

()min -9

( )mg g

3/3313

11/1

شبه مرتبهی دوم
R2
3/1387

k2

qe
-9

()min -9

( )mg g

3/33313

73/25

31

نفوذ درون ذرهای
R2
3/1157

Ki
-9

( )min
2/5379

C
29/199

R2
3/8291

مجلهی علوم و فنون هستهای9315 ،75 ،
 3.6.3تأثیر غلظت اولیهی توریم ( )IVو همدماهای جذب

است که نشاندهنذدهی توانذايی بذانی ايذن زيسذتجذاذب بذرای

آهند جبب زيستی تابعی از غلظذت اوليذهی يذون فلذ ی اسذت

بازيابی توريم از محلو های آبی است مقدارهای پارامترهای RL

برای بررسی تأثير غلظذت اوليذهی تذوريم ( )IVبذر ميذ ان جذبب

همدمای ننگمذوير و  nFهذمدمذای فرونذدليچ حذاکی از مطلذوب

توريم ( )IVبه وسيلهی پودر برگ چنار بومی پيشتيمار شذده بذا

بودن جاذب برای جبب توريم است مقدار کمتر از  8کيلذوبو
-9

کلسذذيم ،محلذذو هذذايی از تذذوريم ( )IVدر گسذذترهی غلظتذذی 53

بذذر مذذو  )3/78 kJ mol ( Eمذذد دوبينذذين -رادشذذکويچ ني ذ

تا  133ميلیگرم بر ليتر تهيه و جذبب تذوريم ( )IVاز آنهذا بذا 2

نشاندهندهی آن است که برای تذوريم ( ،)IVجذبب ،في يکذی و

گرم بر ليتر جذاذب ،در  pHبرابذر بذا  ،3/5در دمذای محذي  ،و در

ناشی از نيروهای ضعيف واندروالسی است

مدت  313دريقذه بذه انجذام رسذيد دادههذای ايذن آزمذايشهذا در
شک  3نشان داده شده است همانطورکه مشذاهده مذیشذود ،بذا

 8.6.3اثر مقدار جاذب

اف ايش غلظت اوليهی تذوريم ( )IVظرفيذت جذبب نيذ افذ ايش

مقدار زيستتوده ،تعاد سيستم جاذب -جذببشذونده ،و تعذداد

میيابد غلظت اوليه ،نيروی محرکهای را برای غلبه بر مقاومت در

جایگاههای پيوندی دسترسپبير برای جبب زيستی را مشاذ

برابر انتقا جرم ايجاد میکند و با افذ ايش غلظذت اوليذه ،نيذروی

میکند اثر مقدار زيستجاذب بذر روی جذبب تذوريم ( ،)IVبذا

محرکهی انتقا جرم و بذه پيذروی از آن ظرفيذت جذبب افذ ايش

اسذذتفاده از مقذذدارهذذای ماتلذذف زيسذذتجذذاذب درگسذذترهی 3/5
-9

میيابد با پرشدن جایگاههای فعا  ،اف ايش بيشتر غلظت يونهای

تا  5 g Lمورد بررسی ررار گرفت مي ان جبب توريم ( )IVبه

توريم ( )IVديگر منجر به افذ ايش رابذ توجذه در ميذ ان جذبب

ازای يکای جرم جاذب و درصد جبب تذوريم ( )IVبذه صذورت

نمیشود و از اينرو ظرفيت جبب به يک مقدار ثابت مي میکند

تذذابعی از مقذذدار جذذاذب در شذذک  1نشذذان داده شذذده اسذذت

دادههای مذد سذازی فراينذد جذبب بذا اسذتفاده از مذد هذای

همانطورکه مشاهده میشود مقذدار جذاذب بذه طذور معنذیداری

ننگموير ،فروندليچ و دوبينين رادشکويچ در جدو  2در شذده

مي ان جبب يونهای توريم ( )IVرا تحذت تذأثير رذرار مذیدهذد

است با توجه به ضري های همبستگی به دسذت آمذده مشذا

مقدار بانی جاذب در غلظت اوليهی ثابت محلو توريم ( )IVبه

میشود که مد ننگموير انطبا بهتری با دادههای تجربذی دارد

مقدار  qکوچکتر منجر مذیشذود ايذن ،بذا ايذن نظذر کذه سذطذ

عالوه بذر ايذن ،ظذرفيت جبب بيشينهی ( )qmaxپيشبينی شذده بذه

جاذب از جایگاههای ناهمگون با طيفذی از انذربیهذای بسذتگی

وسيلهی ايذن مذد  ،در دمای  25 Cمعاد  233ميلیگرم بر گرم

تشکي شده است ،مطابقت میکند در مقدارهای پذايين جذاذب،

بازیابی()%

ظرفیت جذب تعادلی (میلیگرم بر گرم)

همذهی انذواع جذایگذاههذای جذبب بذه طذور کامذ در دسذذترس
ررارگرفته و به سرعت با جبب يونهای فلذ ی اشذباع مذیشذوند
اين ،به يک مقدار ب رگتر  qمیانجامد اما در مقذدارهای بذانتر
جاذب ،دسترسپبيری جایگاههذای انذربی -بذان بذا افذ ايش در
تعداد جایگاههای انربی -پايين اشذاا شذده ،کذاهش مذیيابذد
اين ،به يک مقدار کوچکتر  qمنجر میشود  ]32عالوه بذراين،
درصد جبب يونهای توريم ( )IVبه طور معنیداری بذا افذ ايش
مقدار جاذب از  3/5تا  5 g L-9افذ ايش مذیيابذد درصذد جذبب

غلظت اولیه (میلی گرم بر لیتر)

يونهذای تذوريم ( )IVدر مقذدار  3/5 gL-9زيسذتجذاذب ،برابذر

شکل  .3بازيابی ( )%توريم ( )IVو مي ان جبب آن به ازای يکای جرم پذودر

-9

برگ چنار بومی پيشتيمار شده با کلسيم ،در غلظتهای اوليذهی ماتلذف تذوريم

 13/1در مقذذدار  ،2 gLبرابذذر تقريبذذاً  83اسذذت کذذه در مقذذدار

()IV

-9
-9

 3 gLبه  18میرسد

°

()T= 25 C ،tc= 313min ،]Biomass dosage = 2/3 g L ،pH =3/5

جدول  .2پارامترهای مد های همدمای جبب توريم ( )IVبر روی پودر برگ چنار پيشتيمار شده با کلسيم
qmax
233

همدمای ننگموير
R
RL/KL
3/1188 3/13/3/33315
2

همدمای فروندليچ
R
n
KF
3/1115
5/31
73/21
2

37

qD-R
918/57

همدمای دوبينين -رادشکويچ
E
D-R
3/8
3/3331

2

R
3/1181

جبب زيستی توريم ( )IVاز محلو های آبی با استفاده از پودر برگ چنار

بینظمی و يا آزادی آن میکاهد بايد توجه نمود که مقدار م بت

بازیابی ()%

ظرفیت جذب تعادلی (میلیگرم بر گرم)

 Sممکن اسذت مربذو بذه آزادشذدن آبِ آبپوشذی( )7در طذو

فرايند جبب باشد که باعث افذ ايش بذینظمذی سيسذتم مذیشذود
]33
 2.3بازیابی جاذب

در جدو  1مي ان جبب تعادلی توريم ( )IVبه ازای يکای جذرم
جاذب در خال  5چرخهی بازيابی زيستجاذب در شده است
همانطورکه مشاهده میشود ،مي ان جبب توريم ( )IVاز 17/15

مقدار زیستجاذب (میلیگرم بر لیتر)

ميلیگرم بر گرم جاذب در اولذين مرحلذهی جذبب بذه  71/78در
چرخهی  5جبب کاهش يافته است اين کاهش نسبتاً کم ظرفيت

شکل  .8بازيابی توريم ( )IVو مي ان جبب آن به ازای يکای جرم جذاذب در
مقدارهای ماتلف زيستجاذب

جبب پس از  5چرخهی جبب -واجبب (حدود  )23%حاکی از

°

()T=25 C ،tc= 313 min ، C =253 mg L-9 ،pH =3/5

آن است که اسذتفادهی مکذرر از جذاذب در صذنعت امکذانپذبير
است ]35 ،31

 1.6.3اثر دما و تحلیل ترمودینامیکی

اثر دما بر روی جبب توريم ( )IVبه وسذيلهی پذودر بذرگ چنذار
پيشتيمار شده با کلسيم ،در گسذترهی دمذايی  25تذا  13درجذهی
ظرفیت جذب (میلی گرم بر گرم)

سلسيوس مورد بررسی رذرار گرفذت يافتذههذا در شذک  5نمذوده
شدهاند همانطورکه مشاهده میشود مي ان جبب توريم ( )IVبا
اف ايش دما اف ايش میيابد ايذن افذ ايش ،هرچنذد بسذيار انذد ،
حاکی از گرماگير بودن فرايند جبب زيستی توريم ( )IVبر روی
پودر بذرگ چنذار پذيشتيمذار شذده بذا کلسذيم اسذت مقذدارهای
کميتهای ترمودينذاميکی در جذدو  3در شذده اسذت مقذدار
م بت  ∆Hبا نتيجهی به دست آمده از شذک  5در توافذق بذوده و
نشاندهندهی گرماگير بودن فرايند جبب زيستی توريم ( )IVبذر

دما (درجهی سلسیوس)

روی پودر برگ چنار پيشتيمار شده با کلسيم است مقدار منفذی

شکل  .1رابطهی بين دما و مي ان جبب توريم ( )IVبه ازای يکای جذرم پذودر

تاييرات انربی آزاد گيبس ،G ،بذه معنذی خودبذهخذودی بذودن

برگ چنار بومی پيشتيمار شده با کلسيم
-9

(L ،tcontact =923 min ،pH =3/5

فرايند جبب توريم ( )IVدر شراي کذاری بذه کذار گرفتذه شذده
است مقدار م بت  Sنشاندهندهی اف ايش بذینظمذی در سذطذ

مشتر

= 2/3 g

dosage

،]Biomass

)Ci,Th=953ppm

جامد -محلو در طو فرايند جبب توريم ( )IVاسذت

اين در صورتی است که ت بيت يون فلذ ی روی سذطذ جذاذب از
جدول  .3کميتهای ترموديناميکی فرايند جبب زيستی توريم ( )IVبر روی پودر برگ چنار بومی پيشتيمار شده با کلسيم
)∆G (kJ/mol

323K

393 K

333 K

213 K

-29/12

-23/98

-98/71

-97/33

H
)(kJ/mol

∆S
)(J/mol K
911/39

پودر برگ چنار

21/13

جدول  .8مي ان جبب توريم ( )IVبه ازای يکای جرم پودر برگ چنار بومی پيشتيمار شده با کلسيم ،در خال  5چرخهی جبب -واجبب
شمارهی چرخهی بازيابی

9

2

3

1

5

ظرفيت جبب تعادلی (ميلیگرم برگرم جاذب)

17 / 15

89 / 17

83 / 57

71 / 21

71 / 78

38
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پینوشتها

 .8نتیجهگیری
جبب زيستی توريم ( )IVاز محلو های آبذی بذه وسذيلهی پذودر

1. Ulmus carpinifolia
2. Fraxinus excelsior
3. Pinus brurtia
4. Partition coefficient
5. External diffusion
6. Intraparticle diffusion
7. Hydration water

برگ چنار پيشتيمار شده با کلسيم ،در روش ناپيوسته به صورت
تذذابعی از  pHاوليذذهی محلذذو  ،مقذذدار جذذاذب ،غلظذذت اوليذذهی
جذببشذذونده ،زمذذان تمذاس ،و دمذذا مذذورد بررسذی رذذرار گرفذذت
مشاهده شد که مي ان جبب توريم تابع  pHاوليهی محلو بوده و
جبب بيشينه در  pHبرابر با تقريباً  ،3/5برای مقدار زيستتذودهی
 2 g L-9و در زمذان تمذاس  133دريقذه فذراهم مذیشذود بررسذی
سينتيک جذبب تذوريم نشذاندهنذدهی سذرعت بذانی جذبب در
دريقههای آغازين اسذت ،بذه طذوری کذه در  23دريقذهی ناسذت
حدود  13درصذد جذبب تعذادلی حاصذ مذیشذود زمذان کامذ
تعاد  1ساعت تعيين شد برازش بهتر دادههای تجربی جذبب بذا
مذذد سذذينتيکی شذذبه مرتبذذهی دوم نسذذبت بذذه دو مذذد سذذينتيکی
ديگر -شبه مرتبهی او و نفوذ درون ذرهای -نشان داد که جبب
شيميايی مرحلهی کنتر کنندهی سرعت بوده ،و سذرعت پرشذدن
جایگاههای پيوندی متناس

با توان  2تعداد جایگاههای خذالی

است يافتههای مد سازی دادههای تعادلی نشان داد که دادههذای
تجربی با مذد هذمدمذای ننگمذوير تطذابق بذيشتذری نسذبت بذه
همدماهای فروندلير و دوبينين -رادشکويچ دارند از طرف ديگر
مشاهده شد که بيشينهی جبب حاص از همدمای ننگموير برای
توريم بر روی پودر برگ چنار پذيشتيمذار شذده بذا کلسذيم233 ،
ميلیگرم بر ليتر است بازيابی جاذب بذه وسذيلهی هيذدروکلريک
اسيد  3/5مونر به عنوان عام بازيابی ،نشان داد که برای  5مرحله
جبب -واجبب ،تنها حدود  %23از مي ان کارآيی جاذب کاسذته
میشود ،که نشاندهندهی توانايی بانی جاذب بررسی شده ،برای
استفاده شدن در فرايندهای صنعتی است به طذور کلذی ،يافتذههذا
نشان داد که پودر برگ چنار بومی پيشتيمار شده با کلسيم برای
حبف جببی يونهای تذوريم ( )IVمذؤثر اسذت ،بذه طذوری کذه
چشمانداز خوبی از کذاربرد بذرای فراينذدهای تصذفيهی پذسآب
فرآوری توريم -اورانذيم و آمذايش پذسمانذد مذايع تذوريم ارايذه
میدهد
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