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فسفریک اسید بهعنوان حامل
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Abstract: Extraction and transport of thorium (IV) from nitrate solutions was investigated using polymer
inclusion membrane (PIM), based on di(-2-ethylhexyl) phosphoric acid (D2EHPA) and poly(vinyl chloride)
(PVC). This study investigates the influence of the main system parameters (i.e., pH of donor phase, type
and concentration of acid in acceptor phases, percentage of D 2EHPA in the membrane, initial Th(IV)
concentration) on the extraction and transport process by means of batch method. The transport factor of
Th(IV) as high as 94.81% were recorded using a membrane composed of 45% D 2EHPA, and 55% PVC
(w/w) from a solution containing 112 mg L-1 Th(IV) in 0.0158 mol L-1 HNO3 (pH 1.8) into a solution
containing 3 mol L-1 H2SO4.
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استخراج و انتقال توريم ) (IVبا غشای درون پلیمری . . .

 .1مقدمه

پلیمری حاوی اسيدهای آلی فسفردار را مورد مطالعه و بررسی

يکی از نگرانیهای محيط زيست در عصر حاضر حضور

قرار داده ،ضريب بازيابی ( Sr)IIو ( Cs)Iرا ،به ترتيب ،برابر با

کاتيونهای فلزهای سنگين در آبهای زيرزمينی ،سطحی و

 2/9%و  8/8%به دست آوردند در حالی که ضريب بازيابی کبالت

پسآب صنايع مختلف است [ .]9ورود اين کاتيونها به محيط

 57/9%بود .کالِو و همکاران [ ]98انتقال ( Zn)IIاز طريق غشای

زيست اثرهای مخربی دارد [ ]2و بايد با استفاده از روشهای

درون پلیمری  D2EHPA/PVCرا بررسی و گزارش نمودند که

متداول و مقرون بهصرفه از پسآبها حذف شوند .در ميان فلزهای

غشای حاوی  58درصد  D2EHPAو  88درصد  PVCمیتواند

سنگين ،فلزهای سنگين پرتوزا دارای اهميتی دوچندان بوده و در

( Zn)IIرا به صورت انتخابی از محلول آبی در حضور يونهای

کانون توجه پژوهشگران قرار دارند .فلزهايی مانند اورانيم،

( Cu)II( ،Co)II( ،Cd)IIو ( Ni)IIانتقال دهد .ژانگ و همکاران

توريم ،استرانسيم از اين دستهاند .عالوه بر جنبهی زيستمحيطی،

[ ]97از غشای درون پلیمری حاوی دی -ان اکتيل

فتاالت()5

خالصسازی اين فلزها برای استفاده در صنايع هستهای نيز از

بهعنوان نرمساز يا

پالستيکساز()1

جایگاه خاصی برخوردار است.

استفاده و گزارش نمودند که غشاهای تشکيل شده از  50درصد

و  D2EHPAبهعنوان حامل

روشهای متداول برای حذف فلزهای سنگين و پرتوزا شامل

 90 ،D2EHPAدرصد دی -ان اکتيل فتاالت و  80درصد پیویسی

يکی و يا ترکيبی از روشهای تبخير ،رسوبگذاری شيميايی،

از بيشترين نفوذ برای ( Zn)IIبرخوردار بود .گِراسيم و همکاران

جذب سطحی ،تصفيهی الکتروشيميايی ،تبادل يون ،استخراج با

[ ]97از غشای درون پلیمری حاوی  28تا  80%حامل D2EHPA

حالل ،اسمز معکوس ،و فرايندهای غشايی هستند .هريک از اين

برای استخراج و انتقال تسهيل يافتهی يونهای ( Pb)IIاستفاده و به

روشها مزيتها و عيبهای خود را دارند و بسته به شرايط ،هر

اين نتيجه دست يافتند که بازده استخراج با افزايش غلظت حامل

يک از اين روشها و يا ترکيبی از آنها انتخاب میشود ].[5 ،3

افزايش میيابد .سنجان و همکاران [ ]5از غشای درون پلیمری

کاربرد فنآوری غشايی برای جداسازی هيدرومتالورژيکی و

بر پايهی پلیوينيلکلريد و حاوی حامل  D2EHPAبرای

زيستمحيطی فلزهای سنگين و به ويژه پرتوزا توجه زيادی را به

جداسازی اورانيم از محلولهای آبی استفاده کردند .کونزيک و

دليلهای زيست محيطی و اقتصادی جلب کرده است .نمونههايی

همکاران [ ]1با استفاده غشای مايع درون پلیمری شامل  21درصد

از فرايندهای غشايی که در اين زمينهها به کار گرفته شدهاند

پلیمر  91 ،CTAدرصد حامل  D2EHPAو  82درصد نرمساز

عبارتاند از غشاهای مايع تودهای( ،)9غشاهای مايع امولسيونی( )2و

 Aliquat 337انتقال رقابتی ( Cr)IIIو ( Cr)IVاز محلـولهای

غشاهای مايع تقويت شده( .]8[ )3به تازگی ،استفاده از فنآوریهای

اسيدی را بررسی و گزارش نمودند که در  pH 9/0حذف يونهای

غشای درون پلیمری( )5در جداسازی فلزهای سنگين مورد بررسی

( Cr)IVدر مقايسه با ( Cr)IIIکارايی بيشتری دارد ،در حالی که

قرار گرفته است [.]92-7

در  ،pH 5/0انتخابپذيریِ عکس اين مشاهده شد .شيرزاد و

کوزلووسکی و همکاران [ ]93کاربرد پلیمر آبگريز بتا-
سيکلودکسترين()8

همکاران [ ]95استخراج و انتقال ( Co)IIبهوسيلهی غشای درون

به عنوان حامل ماکروسيکلی در جداسازی

پلیمری حاوی حامل دینونيل نفتالين سولفونيک اسيد و

يونهای فلزی ( ،Cu)II( ،Ni)II( ،Co)IIو ( Zn)IIبا استفاده از
غشای درون پلیمری سلولز تری

استات()7

نرمسازهای :دی اکتيل آديپات ،دی اکتيل فتاالت ،تری اتيل

(+ )CTA

فسفات و تری بوتيل فسفات را مورد بررسی قرار داده و دی اکتيل

اورتونيتروفنيل پنتيل اتر( )7را بررسی و گزارش نمودند که انتقال

آديپات را کاراترين نرمساز معرفی نمودند .در اين مطالعه،

تسهيل يافته از طريق غشاهای مايع درون پلیمری روش مؤثری

دادههای سينتيکی با معادلهی درجه اول بهخوبی برازش شد.

برای جداسازی و بازيابی يونهای فلزی از پسآبهای صنعتی و

گِراسيم و همکاران [ ]90غشای  Aliquat 337/PVCرا برای

فاضلآبها است .در مطالعهی ديگری [ ]95کوزلووسکی و

جداسازی مؤثر يونهای کروم به کار گرفتند .علی تور و همکاران

همکاران ،جداسازی راديوايزوتوپهای کبالت ،70-سزيم 937-و

[ ]99انتقال يونهای کروم از ميان غشای درون پلیمری حاوی

استرانسيم 10-از طريق انتقال رقابتی آنها با استفاده از غشای درون
85
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حامل  D2EHPAرا بررسی نمودند .در اين مطالعه با افزايش

اينرو از نرمساز مستقل استفاده نشد .نيتريک اسيد ،سولفوريک

غلظت حامل تا  0/5مول بر ليتر ميزان انتقال افزايش يافته است که

اسيد ،هيدروکلريک اسيد از شرکت مرک تهيه شدند .از انحالل

به علت افزايش دسترسپذيری حامل و تشکيل کمپلکس يون

مقدار مناسب از ( Th)NO3(5.8H2Oمرک) در آب مقطر

فلزی -حامل بوده است .با افزايش بيشتر مقدار حامل ،گرانروی

محلولهای مورد نياز آزمايش انتقال تهيه شدند .همهی مواد

غشا افزايش و در نتيجه نفوذ کمپلکس فلز -حامل کاهش میيابد.

شيميايی مورد استفاده دارای خلوص آزمايشگاهی بودند.

کاويتا و همکاران [ ]92انتقال يون مس از ميان غشای درون
 2.2ساخت غشا

پلیمری حاوی حامل  D2EHPAرا بررسی و گزارش نمودند که
با افزايش مقدار حامل تا  0/055مول بر ليتر ضريب انتقال افزايش

ابتدا مقدار معينی از پلیمر پلیوينيلکلريد و حامل  D2EHPAهر

میيابد و باالتر از آن گرانروی غشا افزايش و در نتيجه ضريب

کدام در يک بشر جداگانه در حدود  30ميلیليتر حالل
تتراهيدروفوران حل و با استفاده از تکانندهی فراآوايی( )99همگن

انتقال کاهش میيابد.
مطالعههای انجام شده در زمينهی استخراج توريم از

شد .محتويات بشر حاوی حامل به بشر حاوی پلیمر اضافه و به

محلولهای آبی با استفاده از فنآوری غشای مايع درونپلیمری تا

مدت  9ساعت با همزن مغناطيسی همزده شد تا کامالً همگن شود.

اين تاريخ به تنها مورد جذب و انتقال يونهای آکتينيدی در محيط

محلول در يک ظرف پتری ريخته شده و به آن اجازه داده شد در

نيتريک اسيد با استفاده از غشای مايع درون پلیمری حاوی ليگاند

دمای اتاق تبخير شود .غشای درونپلیمری حاصل با پخش چند

( ،]91[ )T-DGAمحدود

ميلیليتر آب بر روی آن کنده شده و متعاقباً برای آزمايشهای

سه دندانهای دیگليکول

آميد()90

استخراج و انتقال توريم ( )IVمورد استفاده قرار گرفت.

میشود و در ارتباط با استفاده از ليگاند آلی فسفردار D2EHPA

به عنوان حامل  PIMبرای استخراج و انتقال توريم ( )IVگزارشی

 1.2.2ریختشناسی سطح PIM

وجود ندارد .بنابراين ،اين مقاله ،استخراج و انتقال توريم از محيط

()12

ريختشناسی

نيتريک اسيد به وسيلهی غشای درونپلیمری D2EHPA/PVC

سطحهای غشاهای تهيه شده ،با استفاده از

را مورد بحث و بررسی قرار میدهد .ضمناً اثرهای قدرت اسيدی

ميکروسکوپ الکترون پويشی ( )SEMمدل  XL30ساخت

فاز دهنده ،نوع و غلظت اسيد در فاز پذيرنده ،غلظت اوليهی توريم

شرکت فيليپس انجام شد.

( )IVدر فاز دهنده ،درصد حامل در غشا و زمان تماس فازها بر
روی فرايند استخراج و انتقال توريم ( )IVرا با بهرهگيری از روش

 4.2طراحی آزمایش

طراحی آزمايش تاگوچی مورد تجزيه و تحليل قرار میدهد و از

برای تعيين شرايط بهينهی استخراج و انتقال توريم ( )IVاز طريق

آنجا شرايط بهينه برای استخراج و انتقال توريم ( )IVرا معرفی

غشای مايع درونپلیمری  ،D2EHPA/PVCاز طرح تاگوجی

میکند.

 L'97برای بررسی  8متغير شامل درصد حامل pH ،اوليهی
فاز دهنده و غلظت توريم در آن ،نوع و غلظت اسيد در فاز پذيرنده

 .2مواد و روش پژوهش

و هر کدام در  5سطح استفاده شد (جدول  .)9طرح تاگوچی در

 1.2مواد

جدول  2و نتيجههای حاصل از آزمايشها در جدول  3داده شده

از پلیوينيل کلريد و دی ( -2اتيلهگزيل) فسفريک اسيد

است .در روش طراحی آزمايش از نسبت عالمت به اغتشاش

( )D2EHPAتهيه شده از شرکت فلوکا به عنوان ،به ترتيب ،پلیمر

( )S/Nبرای تعيين بهترين ترکيب آزمايش استفاده شد [ .]20برای

و حامل در ساخت غشا استفاده شد .برای حلکردن پلیوينيل

بررسی درجهی اهميت و سهم پارامترهای مختلف در فرايند

کلريد ،حالل تتراهيدروفوران (فلوکا) مورد استفاده قرار گرفت.

استخراج و انتقال توريم ( ،)IVاز تحليل واريانس به کمک

چون حامل  D2EHPAدارای خاصيت نرمسازی نيز است ،از

نرمافزار کواليتک )93( 5-استفاده شد.

81
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جدول  .1پارامترها و سطحهای انتخاب شده
سطح9

سطح 2

سطح3

سطح 5

پارامتر
درصد حامل

50

58

80

88

غلظت اوليهی توريم (( )IVميلیگرم بر ليتر)

87

992

975

225

 pHاوليهی فاز دهنده

9/5

2/5

3/5

5/5

HCl

H2SO5

HNO3

-

3

2

9

0/9

نوع اسيد فاز پذيرنده
قدرت اسيدی فاز پذيرنده (معادل مول بر ليتر)

جدول  .2طراحی آزمايشها به روش تاگوچی
فاز پذيرنده

(معادل مول بر ليتر)

()%

9

87

9/5

HCl

0/9

88

2
3

992
975

2/5
3/5

H2SO5
HNO3

9
2

88
88

5

225

5/5

HCl

3

88

8

87

3/5

HCl

9

80

7

992

5/5

HNO3

0/9

80

7

975

9/5

H2SO5

3

80

5

225

2/5

HCl

2

1

87

5/5

H2SO5

2

80
58

90

992

3/5

HCl

3

58

99

975

2/5

HCl

92

225

9/5

HNO3

0/9
9

58
58

93

87

2/5

HNO3

3

50

95

992

9/5

HCl

2

50

98

975

5/5

HCl

9

50

97

225

3/5

H2SO5

0/9

50

شمارهی آزمايش

شمارهی آزمايش
9
2
3
5
8
7
7
5
1
90
99
92
93
95
98
97

غلظت توريم ( )IVدر فاز

نوع اسيد در

قدرت اسيدی فاز پذيرنده

مقدار حامل

دهنده (ميلیگرم بر ليتر)

استخراج
()%
93/32
22/7
92/35
93/21
38/95
93/90
39/70
99/29
21/10
21/50
3/50
3/13
25/90
95/52
97/87
90/71

 pHفاز دهنده

جدول  .4نتيجههای آزمايشهای بهينهسازی
غلظت توريم ( )IVدر فاز دهنده
انتقال
(ميلیگرم بر ليتر)
()%
55/85
9/57
57/71
97/9
957/27
0/57
915/22
9/7
37/32
8/85
17/32
0/37
995/12
22
915/55
0/25
31/28
95/57
91/78
71/05
972/25
0/59
298/2
0/51
50/27
18/5
935/8
911/53

0/55
93/08
2/73
5/39

71

غلظت توريم ( )IVدر فاز پذيرنده
(ميلیگرم بر ليتر)
0/52
97/19
9/58
3/55
3/93
0/502
37/17
0/88
90/35
22/92
9/37
9/99
0/57
95/72
5/53
95/73
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 3.2آزمایشهای انتقال

5

آزمايشهای انتقال با استفاده از سلول نفوذ (شکل  )9تفکيک شده
3

به وسيلهی غشا به دو محفظهی دهنده (خوراک) و پذيرنده

8

(عريانساز( ))95در دمای محيط انجام شد .مساحت سطح مؤثر غشا
 5/1سانتیمتر مربع بود .يکی از محفظهها (فاز دهنده) با  50ميلیليتر
محلول نيتريک اسيد محتوی مقدار معينی ( 87تا  225ميلیگرم بر

2

9

ليتر) توريم ( ،)IVبا  pHمعين ( 9/5تا  )5/5و ديگری (فاز پذيرنده)
با  50ميلیليتر محلول سولفوريک اسيد با قدرت اسيدی متفاوت از
شکل  .1سيستم غيرگردشی برای استخراج و انتقال توريم (.)IV

فاز مبدا (معادل  0/9تا  3مول بر ليتر) پر شد .آزمايشها در دمای

 :9فاز دهنده؛  :2فاز پذيرنده؛  :3غشا؛  :5همزن مکانيکی؛  :8دماسنج.

محيط ،با درصدهای وزنی معين حامل [ 50تا ( ]88%)w/wانجام و
فازهای مبدا و مقصد با استفاده از همزنهای مکانيکی با سرعت

 .4یافتهها و تحلیل دادهها

 200دور بر دقيقه هم زده شدند.

 1.4ریختشناسی سطح PIM

مقدار توريم ( )IVدر فاز مبدا و مقصد در فاصلههای زمانی

يکی از جنبههای مهم غشاهای درون پلیمری ،ريزساختار مواد غشا

مختلف با استفاده از طيفسنج نشر نوری -پالسمای جفت شدهی

است که توزيع حامل در بافت پلیمری و در نهايت کارايی انتقال

القايی ( )ICP-OESمدل ليبرتی  220واريان اندازهگيری شد.

را تحت تأثير قرار میدهد .از اينرو ،تالشهای پژوهشی

درصد انتقال به فاز پذيرنده مطلوبترين شاخص برای تعيين پاسخ

قابلتوجهی به روشنتر شدن اين موضوع اختصاص داده شده

فرايند انتقال از طريق غشای مايع درونپلیمری است که به صورت

است .گرچه انواع مختلف تکنيکهای مشخصهيابی در اين

درصد نسبت غلظت فلز در فاز پذيرنده به غلظت اوليهی آن در فاز

مطالعهها به کار گرفته شده است ،ميکروسکوپی الکترون پوبشی

دهنده تعريف شد

( )SEMو ميکروسکوپی نيروی اتمی ) (AFMغالباً بيشتر از همه
100

()9

استفاده شدهاند [.]29

C a ,t Va
Cd,in Vd

Transport% 

تصويرهای  SEMسطحهای PIMهای با غلظتهای مختلف
حامل در شکل  2ارايه شده است .همانسـان که در شکل 2

که در آن  Ca,tو  ،Cd,inبه ترتيب ،غلظت يون توريم ( )IVدر هر

مشاهده میشود با کمتر از  30%حامل ،همانند مورد غشای PVC

لحظهی  tدر فاز پذيرنده و غلظت اوليهی يون توريم ( )IVدر فاز

خالص ،سطح غشا صاف و چگال است .در حالی که وقتی غلظت

دهنده برحسب ميلیگرم بر ليتر Va ،و  ،Vdحجم فازهای به ترتيب،

 D2EHPAبيش از  88%است ،سطح ناهموار است .در صورت

پذيرنده و دهنده برحسب ليتر است.

افزايش پيوستهی غلظت حامل به بيش از  ،88%سطح  PIMدارای

در مواردی (مانند مورد مقالهی حاضر) که  Vaو  Vdبرابر

يک منطقهی بزرگ از باالرفتگیها و فرورفتگیهای به طور

باشد ،رابطهی  9به قرار زير ساده میشود
()2

100

مساوی توزيع شده است ،که نه تنها جایگاههای مناسبی را برای
C a ,t
Cd,in

ذخيرهسازی حامل فراهم میکند ،بلکه همچنين سطح ويژهی

Transport% 

 PIMرا به طور مؤثر افزايش داده ،کانالی برای انتقال کمپلکس
حامل -يون فلزی در غشا ايجاد میکند [.]22

با هدف باال بردن دقت کار ،تمامی آزمايشها حداقل دوبار تکرار
و ميانگين دادهها گزارش ،و مشخص شد که انحراف معيار نسبی
دادهها کمتر از  8%است.

79

استخراج و انتقال توريم ) (IVبا غشای درون پلیمری . . .

جدول  .3تحليل واريانس ) (ANOVAبرای استخراج و انتقال توريم ()IV
عاملها

درجهی مجموع
آزادی مربعها
()DF

)(S

واريانس
)(V

نسبت

واريانس اهميت
()P
)(F

9

نوع اسيد فاز پذيرنده

2

غلظت توريم در فاز دهنده

3

3

قدرت اسيدی فاز پذيرنده

3

5

درصد حامل در غشا

3

95/799 98/757 57/379

8

 pHمحلول خوراک

3

97/829 95/139 87/713

خطا

درحهی

2

85/071 257/878 277/802 838/008
91/127 79/873 77/825 911/857
55/55 55/512 958/577

95/538
5/577
8/538

9

9/05

9/05

-

9/757

70
80

شکل  .2تصويرهای  SEMسطحهای PIMهای با مقدارهای مختلف حامل

50

 .D2EHPAباالی -چپ PVC ،خالص؛ باالی -راست30% ،؛ پايين -چپ،

30

88%؛ پايين -راست.70% ،

20
 2.4شرایط بهینهی استخراج و انتقال توریم ()IV

90

برای تعيين شرايط بهينهی استخراج و انتقال توريم ( )IVاز طريق

pH

غشای مايع درونپلیمری ،مطابق طرح تاگوچی (جدول  ،)2تعداد

قدرت اسیدی فاز پذیرنده نوع اسید فاز پذیرنده غلظت توریم ()IV

درصد حامل

شکل  .4درجهی اهميت عاملهای مختلف در فرايند استخراج و انتقال توريم (.)IV

 97آزمايش انجام شد .آزمايشهای بهينهسازی در مدت زمان 7
ساعت انجام شدند .غلظت توريم ( )IVدر فازهای دهنده و

در روش طراحی آزمايش تاگوچی از نسبت هشدار به اغتشاش

پذيرنده پس از گذشت زمان  7ساعت و درصد استخراج از فاز

( )S/Nبرای تعيين ميزان انحراف خصوصيت کيفی مورد نظر از

دهنده و درصد انتقال به فاز پذيرنده در جدول  3درج شدهاند.

مقدار مطلوب و همچنين تعيين بهترين ترکيب آزمايش استفاده

سپس برای نتيجهگيری علمی و مطمئن ،دادههای آزمايشها

میشود .شکل  5مقدار ميانگين نسبت هشدار به اغتشاش را برای

مورد تجزيه و تحليل آماری قرار گرفت .برای بررسی درجهی

مقدارهای مختلف درصد انتقال توريم نشان میدهد .همانطور که

اهميت و سهم پارامترهای مختلف در فرايند انتقال توريم ،تحليل

در اين شکل ديده میشود ترکيب بهينهی پارامترهای استخراج و

واريانس انجام شد .جدول  5نتيجههای حاصل از تحليل واريانس

انتقال توريم ،شامل استخراج توريم از محيط نيتريک اسيد محتوی

دادههای اين آزمايشها را نشان میدهد .همچنين درجهی اهميت

 992ميلیگرم بر ليتر توريم و با  pH 9/5با استفاده از غشای تشکيل

عاملهای مختلف در فرايند استخراج و انتقال توريم ( )IVبه

شده از  58%وزنی  D2EHPAو  88%درصد وزنی پلیوينيلکلريد،

صورت جداگانه در شکل  3نشان داده شده است .همانطور که

و انتقال آن به محيط سولفوريک اسيد  3موالر است (جدول .)8

از جدول  5و شکل  3مشاهده میشود ،بر اساس مقدار ،Fمتغيرهای

تحت اين شرايط بهينه ،ميزان بازيابی توريم ( )IVدر فاز پذيرنده

نوع اسيد در فاز پذيرنده ،غلظت اوليهی توريم ( ،)IVقدرت

براساس طراحی آزمايش در مدت زمان  7ساعت برابر 27%

اسيدی فاز پذيرنده pH ،محلول خوراک و درصد حامل ،به

پيشبينی شده بود .با توجه به اينکه هيچ ترکيب آزمايشی حاوی

ترتيب ،مهمترين پارامترهای مؤثر بر فرايند استخراج و انتقال توريم

تمامی عاملها و سطحهای بهينهی انتخاب شده نبود ،يک آزمايش

( )IVهستند.

تأييدی با اين عاملها و سطحهای بهينه انجام شد .اين آزمايش
برای بازيابی توريم ( )IVدر فاز پذيرنده مقدار  28/2%را به دست
داد که با نتيجهی طراحی همسويی دارد.
72
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95

92

7
5
2

میانگین نسبت S/N

90
5

90
5
7
5
2

˚
200

280

980

80

900

8

غلطت اولیهی توریم ( )IVدر فاز دهنده ()M

(ب)

(الف)

HCl

H2SO5

90

میانگین نسبت S/N

8

92
5
7

5
2

میانگین نسبت S/N

90

˚

 pHفاز دهنده

20
98

HNO3

5

3

2

9

میانگین نسبت S/N

97
95
92

˚

0

5

2

3

9

˚

قدرت اسیدی فاز پذیرنده ()M

نوع اسید در فاز پذیرنده

(پ)

92

(ت )

5
7
5

70

88

80

58

میانگین نسبت S/N

90

2
0
50

درصد وزنی حامل

(ث )
شکل  .3نمودار  S/Nبرای درصد انتقال توريم.
جدول  .6شرايط بهينه برای استخراج و انتقال توريم ()IV
درصد وزنی حامل
58

غلظت توريم در فاز دهنده
(ميلیگرم بر ليتر)
992

غلظت اسيد در فاز پذيرنده
(مول بر ليتر)
3

نکتهی قابلتوجه در شکل  3اين است که نوع اسيد فاز پذيرنده

نوع اسيد در فاز پذيرنده

 pHفاز دهنده

H2SO5

9/5

از غشا ،برای سولفوريک اسيد افزايش قابل مالحظهای میيابد.

بيشترين تأثير را بر روی فرايند انتقال توريم دارد .همانطورکه

شکل  5ب نشان میدهد که انتقال توريم با افزايش غلظت

شکل  5ت نيز نشان میدهد ميزان انتقال توريم( )IVوقتیکه فاز

اوليهی توريم ( )IVدر فاز دهنده به تدريج افزايش میيابد و با

مقصد يک محيط سولفاتی است به ميزان قابل مالحظهای بيشتر

افزايش بيشتر آن ،کاهش میيابد .با افزايش غلظت اوليهی توريم

از محيطهای نيتراتی و کلريدی است .زبروسکی و همکاران []23

( )IVنيروی محرکه برای غلبه بر مقاومت انتقال جرم بين فاز دهنده

ثابتهای پايداری کمپلکسهای توريم با آنيونهای مختلف را

و غشا زياد شده و در نتيجه مقدار انتقال افزايش میيابد .اما در

بهدست آوردند (جدول  .)7همانطور که در جدول  7ديده

غلظتهای اوليهی خيلی باالتر توريم ( ،)IVظرفيت ناکافی حامل،

میشود ،قدرت کمپلکسدهندگی توريم با آنيونهای سولفات

از مهمترين داليل کاهش ميزان انتقال آن است [.]25

بيشتر از آنيونهای نيترات و کلريد است .ازاينرو بازيابی توريم
73

استخراج و انتقال توريم ) (IVبا غشای درون پلیمری . . .

جدول  .5ثابتهای تعادل تشکيل کمپلکسهای توريم ][23
ثابت تعادل تشکيل کمپلکس
2/53
9/59

قدرت يونی محلول

Th(NO3 ) 3 

8/17

2
3 2

) Th(NO

9/3

NO3-

ThCl
ThCl


3

8

0/095
981

3

2
2

0/928
0/037

کمپلکس تشکيل شده

آنيون

2
4

ThCl

Cl-

ThCl4

ThSO

2

Th)HSO4(2

2580

در شکل  5الف مشاهده میشود که با افزايش ( pHکاهش

SO42

سيانکس  309و سيانکس  302در کمپلکس به شکل جزيی

غلظت اسيد در فاز دهنده) درصد انتقال توريم کاهش میيابد .اين

حاللپوشی شده را تأييد نمودند [.]25

موضوع به دليل رسوب يونهای توريم ( )IVدر pHهای باالتر

در شکل  5ث مشاهده میشود که با افزايش مقدار حامل در

است [ .]28استخراج توريم ( )IVدر غلظتهای خيلی پايين

غشا تا  58درصد وزنی ،استخراج توريم ( )IVدر فاز دهنده و در

نيتريک اسيد از يک سازوکار حاللپوشی پيروی میکند [ ،]27که

نتيجه انتقال آن به فاز پذيرنده افزايش و در درصدهای وزنی باالترِ

در آن واکنش تعادلی میتواند چنين نوشته شود

حامل ،کاهش میيابد .مقدار حامل بايد به حد آستانهی نفوذ برسد
تا امکان انتقال يونها فراهم شود و ميزان دسترسی کاتيونها به

[Th(OH)3 (NO3 )]aq  [ HA]org  [ Th(OH)3 (NO3 ).HA]org

حامل در سطح مطلوب باشد [ .]21با افزايش مقدار حامل در غشا،

()3

تعداد جایگاههای فعال در سطح غشا افزايش میيابد و اين امر

اما در قدرتهای اسيدی متوسط ( 0/8تا  9مول بر ليتر نيتريک

انتقال يونهای توريم ( )IVرا تسهيل و ميزان استخراج و انتقال را

اسيد) ،سازوکار استخراج توريم ( )IVاز نوع تبادل کاتيونی است

افزايش میدهد [ .]39 ،30افزايش مقدار حامل در ورای  58درصد

[ .]27عالوه بر اين D2EHPA ،در رقيقکنندههای آليفاتيک به

وزنی ،باعث افزايش گرانروی و سختتر شدن نفوذ کاتيون در

صورت دیمر است [ .]27بنابراين ،واکنش استخراج توريم ()IV

داخل غشا میشود و در نتيجه انتقال يونهای توريم ( )IVکاهش

در قدرتهای اسيدی متوسط اين است

میيابد [ .]32 ،99وقتی مقدار حامل از مقدار معينی بيشتر شود،
اثر دمای گذار شيشهای غالب شده و باعث کاهش ميزان انتقال



[Th(OH)3 (NO3 )]aq
 [HA]2, org  [Th(OH) 3 (NO3 )A.HA]org  Haq

کاتيون میشود [.]33

()5

 4.4سینتیک انتقال توریم ()IV

از معادلهی  5نتيجه میشود که حتی در محدودهی تبادل کاتيون،

تغييرات زمانی غلظت توريم در فازهای دهنده ،و پذيرنده در

استخراجکنندهی  HAکمپلکسهای توريم را حاللپوشی

شکل  8نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود،

میکند .اين ،به معنی آن است که قدرت بازی اکسيژن D2EHPA

فرايند انتقال توريم ( )IVدر دقايق آغازين ،شيب تندی دارد و بعد

در مقايسه با اکسيژن مولکول آب بيشتر است .بنابراين،

از آن با شيب ماليم ادامه پيدا میکند .پس از گذشت  51ساعت

 D2EHPAمیتواند جایگزين آب کوئورديناسيون کمپلکس

ميزان بازيابی يونهای توريم ( )IVدر فاز مقصد به  19/87درصد
میرسد و بعد از آن تا زمان  72ساعت با اندکی تغيير به 15/59

توريم ( )IVشود .الهفنی و داوود در استخراج توريم ،حضور

درصد افزايش میيابد.
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