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استخراج فاز جامد یونهای اورانیم و توریم با کارتریجهای اکتادسیل سیلیکای اصالح شده با
سیانکس203
عبدالرضا نیلچی* ،طاهره شریعتیدهاقان ،سمیه رسولی گرمارودی
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چکیده :با استفاده از کارتريجهاي اکتادسيل سيليکاي اصالح شده ،بستر جاذب جامدي براي جذب يونهاي اورانيم و توريم از محلولهاي آبي
فراهم شد .اثرهاي پارامترهاي مختلف از قبيل  pHو مقدار ليگاند جذب شده بر روي اکتادسيل سيليکا ،بر ميزان جذب اين بستر جاذب مورد
بررسي قرار گرفت .نتايج به دست آمده حاکي از آن است که با استفاده از سيانکس 901براي اصالح کارتريجهاي اکتادسيل سيليکا ،حداقل ميزان
ليگاند الزم براي جذب قابل قبول يونهاي اورانيم و توريم 90 ،ميليگرم است که اين مقدار سيانکس قابليت جذب حداکثر  10ميليگرم بر ليتر
يون اورانيم و توريوم را دارا بوده و پس از جذب اين مقدار از يونها ،به دليل اشباع شدن ظرفيت تبادل يوني سيانکس 901اوليه ،امکان جذب
بيشتر يونهاي اورانيم و توريم باقيمانده در محلول ،نيست.

کلیدواژهها :استخراج فاز جامد ،کارتریجهای اصالح شدهی اکتادسیل سیلیکا ،یونهای اورانیم ،یونهای توریم ،جذب

Solid Phase Extraction of Uranium and Thorium Ions on Octadecyl Silica
Cartridge Modified with Cyanex302
A.R. Nilchi*, T. Shariati Dehaghan, S. Rasouli Garmarodi
Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-8486, Tehran – Iran

Abstract: Octadecyl silica cartridge modified with Cyanex302 was used for the separation and
preconcentration of thorium (IV) and uranium (VI) from aqueous solutions. The influences of analytical
parameters including pH, and the amount of Cyanex302 were investigated on the adsorption of analyte
ions. The maximal capacity of the cartridges modified by 30mg of Cyanex302 was found to be 20 mg/L
of uranium and thorium.
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استخراج فاز جامد يونهاي اورانيم و توريم با کارتريجهاي . . .

محيط مايع است ،در اين مقاله سعي شده است با استفاده از

 .6مقدمه
با توجه به استفادهي روزافزون اورانيم و توريم در صنعت و

کارتريجهاي اکتادسيل سيليکا و ليگاند سيانکس 901يک بستر

سميت ترکيبهاي آنها ،توانايي تشخيص و تعيين دقيق مقدار

جاذب جامد براي حذف اورانيم و توريم از محلولهاي آبي

آنها در محيط اطراف و کنترل آلودگي ناشي از آنها امري

فراهم شده و کارآيي آن بررسي شود.

حياتي و مهم است .براي جداسازي انتخابي اين يونها از محلولهاي

رقيق آبي و نمونههاي پسآب ،روشهاي مختلفي وجود دارد که

 .3بخش تجربی

از آن جمله ميتوان به پيش تغليظ ،استخراج با حالل ،الکتروليز و

 6.3مواد شیمیایی و دستگاهها

تعويض يون اشاره کرد .بسياري از اين روشها غيراقتصادي،

سيانکس901

هزينهبَر ،داراي بازده پايين براي حذف يونها و همراه با توليد

( ،)UO1)NO9(1.5H1Oتوريم نيترات ( )Th)NO9(2.6H1Oبا

آلودگيهاي ثانويه بوده و براي غلظتهاي پايين غيرمفيدند.

درجهي خلوص تجزيهاي از شرکت مرک تهيه شدند .تعيين

استخراج فار جامد روشي است که معموالً براي پيش تغليظ و

غلظت عناصر اورانيم و توريم با طيفسنج پالسماي جفت شدهي

جداسازي ذرات آلي و غيرآلي گوناگون مورد استفاده قرار

القايي مدل پرکين -المِر  6600انجام شد.

(،)C25H96PSO

متانول،

اورانيل

نيترات

ميگيرد .امروزه از جاذبهاي جامد گوناگوني براي تصفيهي
پسمانهاي مايع استفاده ميشود .اما با توجه به لزوم جداسازي

 3.3مراحل آمادهسازی کارتریجهای اکتادسیل سیلیکا با سیانکس203

مواد پرتوزا تا حداکثر مقدار ممکن ،تحقيق و پژوهش در زمينهي

ابتدا کارتريجهاي اکتادسيل سيليکا ،به منظور حذف ناخالصيهاي

سنتز جاذبهاي جديد و بررسي خصوصيات آنها ضروري به

آلي ،با استفاده از  6ميليليتر متانول 6 ،ميليليتر نيتريک اسيد 0/6

نظر ميرسد .در استخراج فاز جامد ،مواد مورد تجزيه از فاز مايع

موالر 20 ،ميليليتر آب دو بار تقطير شده شسته شدند ،با افزودن

به فاز جامد استخراج ميشوند .براي فراهم آوردن شرايط تماس

 20ميليليتر متانول ،شستشو تحت خأل مجدداً انجام شد .سپس

مطلوب بين محلول حاوي يونهاي موردنظر و فاز جامد دو روش

کارتريجها براي مدت  1دقيقه با عبور دادن هوا خشک ،و مجدداً

مختلف وجود دارد که عبارتاند از فرايند ناپيوسته و فرايند

با عبور دادن  20ميليليتر متانول با درجه خلوص باال و با استفاده

ستوني .فرايند ناپيوسته شامل در تماس قرار دادن ميزان مشخصي

از خأل ،آمادهسازي شدند .در ادامه ،با تزريق گاز نيتروژن به

از محلول حاوي يونهاي موردنظر و نيز مقدار معيني از فاز جامد

درون کارتريجها و مسدود نمودن انتهاي آنها ،از تماس هوا با

در داخل يک ظرف ،هم زدن و مخلوط کردن کامل آنها و

سطح کارتريجها جلوگيري شد .سپس کارتريجها براي مدت

ايجاد تعادل بين يونهاي موجود در محلول و فاز جامد و سپس

 6دقيقه تحت خأل خشک شدند .آنگاه ،محلولي شامل 90

صاف کردن و جداسازي فاز جامد از محلول است .در روش

ميليگرم سيانکس 901که در  1ميليليتر متانول حل شده بود ،از

ستوني ،مادهي استخراجکنندهي جامد در يک ستون انباشته شده،

کارتريجها عبور داده و در کل سطح آنها پخش شد تا محلول

نمونهي مايع از درون آن عبور ميکند .انواع مختلفي از

در تمام سطح نفوذ کند .متانول جمع شده مجدداً از کارتريج

کارتريجهاي پيش انباشته توسط شرکتهاي سازنده در دسترس

عبور داده شد تا اطمينان حاصل شود که تمام سيانکس 901حل

هستند .از کارتريجهاي اکتادسيل سيليکايي که توسط ليگاندهاي

شده در متانول روي اکتادسيل سيليکا قرار گرفته است .باقيمانده

مختلف اصالح شدهاند براي استخراج فلزات گوناگون از فاز

محلول حاوي ليگاند که از قسمت پاييني کارتريج خارج ميشد،

مايع استفاده شده است [ .]2 ،9 ،1 ،2از کارتريجهاي اصالح شده

جمعآوري و مجدداً از درون کارتريج عبور داده شد .اين عمل

به وسيلهي ليگاندهاي تري -ان -اکتيل فسفين اکسيد و

تا آن جا تکرار شد که ديگر هيچ جرياني از قسمت پايين

پيروکسيکام براي حذف يونهاي اورانيم از پسمانهاي مايع

کارتريج خارج نشد [ .]7کارتريجها در ادامه ،به مدت دو ساعت

استفاده شده است [ .]5 ،6درصد بازيابي اورانيم به وسيلهي

در آون در دماي  90درجه سانتيگراد قرار داده شدند تا حالل آنها

کارتريجهاي اصالح شده با تري -ان -اکتيل فسفين اکسيد 56%

تبخير شود .سيانکس 901به علت باال بودن وزن مولکولياش در

گزارش شده است ] .[6از آنجا که روش استخراج فاز جامد

اين دما تبخير شد در نتيجه با اين روش ،کليهي ليگاند حل شده

يکي از مناسبترين شيوهها براي حذف يونهاي فلزي مختلف از

در متانول اوليه ،روي سطح کارتريج قرار گرفت.
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 .2نتایج و بحث
 6.2تأثیر  pHبر میزان جذب یونهای اورانیم و توریم
درصد جذب

براي بررسي اثر  90 ،pHميليليتر محلول حاوي  10ميليگرم
بر ليتر از يونهاي اورانيم و توريم ،به طور جداگانه با نرخ جريان
 6ميليليتر بر دقيقه در محدودهي  pHبرابر  2تا  7از کارتريجهاي
اکتادسيل سيليکاي اصالح شده با سيانکس 901عبور داده شد.
pHهاي باالتر از  7به دليل احتمال آبکافت سيليکا مورد بررسي
قرار نگرفت .غلظت يونهاي اورانيم و توريم محلول پس از عبور

pH

از ديسکها با استفاده از تکنيک پالسماي جفت شدهي القايي

شکل  .6تغيير درصد جذب يونهاي اورانيم و توريم با تغيير .pH

) (ICPاندازهگيري شد.
بسياري از ليگاندها به دليل دارا بودن گروههاي اسيدي

 3.2بررسی اثر مقدار لیگاند بر میزان جذب یونهای اورانیم و توریم

ضعيف در ساختار خود ،تمايل زيادي به جذب يونهاي

در اين آزمايش تغييرات ميزان جذب يونهاي اورانيم و توريم

هيدروژن دارند .بنابراين  pHعامل مهمي در جذب يونهاي

برحسب مقدار سيانکس بارگذاري شده بر روي کارتريجهاي

فلزي به وسيلهي اين نوع ليگاندها است .در pHهاي پايين ،رقابت

اکتادسيل سيليکا به طور مجزا بررسي شد 90 .ميليليتر از محلول

بين يونهاي هيدروژن و يونهاي فلزي براي جذب شدن به

اوليهي حاوي  10ميليگرم بر ليتر اورانيم و توريم در pH=5

وسيلهي جاذب بيشتر است.

( pHبهينه) از کارتريجهاي اصالح شده با مقادير مختلفي از

سيانکس 901يا بيس ( 2،1و  -2تري متيل پنتيل) مونوتيو

سيانکس 901عبور داده شد .نمودار دادههاي آزمايشگاهي در

فسفينيک اسيد در محلول در حالت تعادلي زير است .در ترکيب

شکل  1نشان ميدهد که در صورتيکه مقدار سيانکس 901کمتر

اين ماده يک اتم گوگرد و يک اتم اکسيژن وجود دارد که نقش

از  90ميليگرم باشد ،جذب يونها به صورت کامل انجام نميشود.

دهنده را ايفا ميکنند (البته در مقايسه بين گوگرد و اکسيژن،

بنابراين حداقل مقدار سيانکس مورد نياز براي جذب مؤثر

دهندهي اصلي گوگرد است).

يونهاي اورانيم و توريم  90ميليگرم است.

CH3

SH

│

CH2

│
R=CH3

2

O

R—P

│

│

│

CH3

CH3

R

S

 2.2حداکثر درصد جذب یونهای اورانیم و توریم

براي تعيين حداکثر درصد جذب يونهاي اورانيم و توريم،

R—P—OH

│

 90ميليليتر از محلول يونهاي اورانيم و توريم به غلظتهاي

R

اوليهي  90 ،10 ،26 ،20 ،6 ،2و  60ميليگرم بر ليتر ،به طور

با افزايش  pHمحيط و تغيير شکل يونهاي اورانيم و توريم

جداگانه از کارتريجهاي حاوي  90ميليگرم سيانکس 901عبور

موجود در محلول به  )UO1(9)OH(6+و  Th1)OH(15+و افزايش

داده شد و مقدار اورانيم و توريم در محلول نهايي با استفاده از

توانايي سيانکس 901به عنوان تبادلگر کاتيون ،ميزان جذب

تکنيک پالسماي جفت شدهي القايي ) (ICPتعيين شد .نتايج به

يونهاي اورانيم و توريم به وسيلهي سيانکس 901افزايش يافت

دست آمده حاکي از آن است که بدون توجه به غلظت محلول

[ .]5بيشترين جذب اين يونهاي فلزي در  pH=5صورت

اوليه ،ديسک اصالح شده با  90ميليگرم سيانکس قادر به جذب

گرفت (شکل .)2

حداکثر  10ميليگرم بر ليتر يون اورانيم و توريم است و پس از
جذب اين مقدار از يونها ،به دليل اشباع شدن ظرفيت تبادل يون
سيانکس ،901يونهاي اورانيم و توريم باقيمانده در محلول،
جذب نميشوند .شکل  9نمودار تغييرات درصد جذب يونهاي

اورانيم و توريم را به صورت تابعي از غلظت محلول اوليه نشان
ميدهد.
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