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 ژل تهیه شد و کاربرد آن در جذب- تترا اتیل اورتو سیلیکات با گروه عاملی مرکاپتو به روش سل/ جاذب ترکیبی پلی وینیل الکل:چکیده
 گروههاي عاملی موجود در جاذبهاي ترکیبی از طریق طیفسنجی تبدیل.) در فرایند ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفتVI( یونهاي اورانیم
 اثر پارامترهاي مؤثر بر ظرفیت جذب یونهاي اورانیم به وسیلهي جاذب ترکیبی تهیه شده از قبیل درصد وزنی.) تعیین شدFTIR( فوریهي زیر قرمز
 غلظت اولیهي محلول اورانیم و دماي محلول، زمان تماس، مقدار جاذب،pH ، مرکاپتوپروپیل تري متوکسی سیالن-6 تترا اتیل اورتو سیلیکات و
 به دست آمد که قابل قیاس با5/4  برابرpH  درجه و54  میلیگرم بر گرم در دماي63/80  حداکثر میزان جذب اورانیم توسط جاذب.محاسبه شد
 سه مدل. شبه مرتبهي دوم و دو نمایی تحلیل شدند، دادههاي سینتیکی با سه مدل شبه مرتبهي اول.مقادیر اعالم شده توسط دیگر پژوهشگران است
 محاسبه پارامترهاي ترمودینامیکی نشان داد که فرایند. رادشویچ براي توصیف دادههاي تعادلی استفاده شد- النگمویر و دوبین،همدماي فرندلیچ
 تترا اتیل اورتو سیلیکات اصالح/ جاذب ترکیبی پلی وینیل الکل.جذب اورانیم به وسیلهي جاذب ترکیبی تهیه شده گرماگیر و خودبهخودي است
 موالر با نسبت حجمی یکسان احیا شد و در پنج چرخهي8/2  موالر هیدروکلریدریک اسید8/4 شده با گروه عاملی مرکاپتو به وسیلهي نیتریک اسید

. واجذب مورد استفاده قرار گرفت که تغییر چندانی در ظرفیت جذب مشاهده نشد-جذب

 سینتیک، اورانیم، گروه عاملی مرکاپتو، جاذب ترکیبی:کلیدواژهها
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Abstract: Poly (vinyl alcohol) / tetraethyl orthosilicate (PVA/TEOS) hybrid adsorbent modified with
3-mercaptopropyltrimethoxysilane (TMPTMS) was prepared by the sol-gel method, and its application
for the adsorption of uranium ions from aqueous solutions in a batch sorption process was studied. The
functional groups of the hybrid adsorbents were characterized by the FTIR analysis. The batch
adsorption studies such as TEOS content, TMPTMS content, pH, adsorbent dosage, contact time, initial
concentration and temperature were investigated. The maximum adsorption capacity of uranium ions was
found to be 39.08 mg g-1 at pH of 4.5 and temperature of 25˚C. The kinetic data were analyzed by
Pseudo-first-order, Pseudo-second-order and Double-exponential kinetic models. The Freundlich,
Langmuir and Dubinin-Radushkevich isotherm models were applied to describe the equilibrium data.
Thermodynamic parameters indicated that the uranium sorption onto the adsorbent was an endothermic
and spontaneous process. The PVA/TEOS/TMPTMS hybrid adsorbent was regenerated by 0.5 M
HNO3/0.1 M HCl in an equal ratio solution and the adpsorption capacity did not change remarkably after
five sorption-desorption cycles.
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 .1مقدمه

ترکیباتی نظیر تترا اتیل اورتوسیلیکات براي تهیه ذرات  SiO1و

حذف اورانیم از پساب صنایع هستهاي و آبهاي آلوده از جمله

تترا بوتیل تیتانات براي تهیه ذرات  TiO1هستند .اخیراً جاذبهاي

نگرانیهاي جهانی محیط زیست به شمار میآید .همچنین وجود

سیلیکاتی به طور وسیع براي جذب فلزات سنگین مورد استفاده

اورانیم در بدن انسان باعث آسیب به رگهاي قرمز خون شده و

قرار گرفتهاند ] ،[3 ،0عالوه بر آن ،سطح ویژهي مناسب و احیاي

توانایی آنها را در رساندن اکسیژن به اعضا و بافتهاي انسان به

آسان این نوع جاذبها باعث شده است که جذب فلزات سنگین

شدت کاهش میدهد .اورانیم در پساب صنایع و معادن مختلف

توسط جاذبهاي ترکیبی سیلیکاتی مورد توجه قرار بگیرند.

از قبیل صنایع فرآوري شیمیایی اورانیم ،معادن اورانیم و سایر

همچنین اضافه شدن گروههاي عاملی از قبیل  -SH ،–NH1و –S

فلزات سنگین وجود دارد ،بنابراین حذف اورانیم از محلولهاي

بر سطح جاذب باعث افزایش قابلمالحظهي میزان جذب فلزات

آبی به دلیل مسایل زیستمحیطی و سالمتی انسان ،امري ضروري

میشود ].[28 ،3

است ].[2

در این مطالعه ،از تترا اتیل اورتو سیلیکات به عنوان پیش

تاکنون چندین روش شامل رسوبگذاري شیمیایی،

مادهي سیلیکاتی ،از جاذب ترکیبی پلی وینیل الکل -تترا اتیل

استخراج با حالل ،اسمز معکوس ،فراصاف کردن ،جذب

اورتو سیلیکات ( )PVA/TEOSتهیه شده به روش سل -ژل به

سطحی ،الکترودیالیز و غیره براي حذف یونهاي اورانیم از

عنوان جاذب ،براي جذب اورانیم و از  -6مرکاپتوپروپیل تري

پسابها مورد مطالعه قرار گرفته است .در میان این روشها

متوکسی سیالن ( )TMPTMSبه عنوان گروه عاملی  –SHبراي

جذب سطحی به صورت تبادل یون به دلیل اقتصادي بودن،

اصالح سطح جاذب استفاده شد .همچنین اثر  ،pHزمان تماس،

انعطافپذیري و قابل احیاء بودن بیشتر مورد توجه واقع شده

غلظت اولیهي محلول اورانیم ،مقدار جاذب و دما بر روي فرایند

است .در فرایند جذب ،بازده جذب یونها ،انتخابپذیري ،زمان

جذب مورد بررسی قرار گرفت .دادههاي تعادلی نیز با معادالت

تعادل و احیاي دوبارهي جاذب ،بستگی به ویژگیهاي جاذب

همدماي النگمویر ،فرندلیچ و دوبین -رادشویچ برازش شد.

دارد.

همچنین براي بررسی رفتار جذب ،معادالت سینتیکی شبه مرتبهي

جاذبها به لحاظ نوع جنس به سه دستهي جاذبهاي

اول ،شبه مرتبهي دوم و دونمایی مورد مطالعه قرار گرفت.

پلیمري ،جاذبهاي سرامیکی و جاذبهاي فلزي تقسیمبندي

پارامترهاي ترمودینامیکی از قبیل تغییر انرژي آزاد گیبس،

میشوند .جاذبهاي پلیمري به دلیل شستشوي آسان و احیاء

تغییرات آنتالپی و تغییرات آنتروپی نیز در دماهاي مختلف

دوبارهي آنها و بازده باالي جذب ،نسبت به جاذبهاي

محاسبه شد .احیاي جاذب و استفاده از جاذب در پنج چرخهي

سرامیکی و فلزي در ارجحیت هستند .در سالهاي اخیر از رزینهاي

جذب -واجذب با استفاده از نیتریک اسید  8/4موالر و

تبادل یونی پلیمري به طور وسیع در جذب فلزات سنگین از

هیدروکلریدریک اسید  8/2موالر انجام شد.

پسابهاي صنعتی استفاده شده است ] .[5 ،6 ،1لیکن
محدودیتهاي استفاده از رزینهاي تبادل یونی از قبیل افت فشار

 .2مواد و روشها

زیاد و غیریکنواخت بودن رزینها باعث شده است که پژوهشگران

 1.2مواد الزم

به فکر جايگزین مناسبی براي رزینهاي تبادل یونی باشند.

در این مطالعه از پلی وینیل الکل با وزن مولکولی ،71888

جاذبهاي ترکیبی تبادل یون تهیه شده به روش سل -ژل به دلیل

تترا اتیل اورتو سیلیکات با درصد خلوص  33درصد،

یکنواخت بودن جاذب ،اضافه کردن آسان گروههاي عاملی به

 -6مرکاپتوپروپیل تري متوکسی سیالن ،کتیل تري متیل آمونیم

جاذب و انعطافپذیري ساختار جاذبها میتوانند جايگزین

برمید ( ،)CTABاتانول با خلوص  37درصد ،هیدروکلریک

مناسبی براي رزینهاي تبادل یونی باشند ].[3 ،4

اسید با خلوص  67درصد و نیتریک اسید تهیه شده از شرکت

روش سل -ژل ،روش مناسبی براي تهیهي جاذبهاي

مرک استفاده شد .محلول یونهاي اورانیم از انحالل مقدار

ترکیبی آلی -معدنی از آلکوکسیدهاي فلزي طی دو عمل

مشخصی از اورانیل نیترات  3آبه (( )UO1(NO6(1.3H1Oتهیه

هیدرولیز و چگالش است ] .[7آلکوکسیدهاي فلزي شامل

شده از مرک) در آب مقطر تهیه شد.
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 2.2اندازهگیریهای تجربی

در بازهي  pH ،3-1اولیه محلول توسط هیدروکلریدریک اسید یا

از طیفسنج تبدیل فوریهي زیر قرمز ( )FTIRمدل

سدیم هیدروکسید  8/2موالر تنظیم شد .آزمایشهاي ناپیوسته در

 Vector22-Bruker Companyدر بازهي 5888cm-2-588

ارلنهاي  148میلیلیتري حاوي  8/2گرم جاذب و  288میلیلیتر

براي تعیین گروههاي عاملی موجود در جاذبهاي ،PVA

محلول اورانیم در  14درجهي سانتیگراد و سرعت همزنی 248

 PVA/TEOSو  PVA/TEOS/TMPTMSاستفاده شد .براي

دور بر دقیقه انجام شدند .براي تعیین اثر زمان تماس بر میزان

اندازهگیري  pHمحلولهاي اورانیم از  pHمتر مدل

جذب اورانیم ،آزمایشهایی با غلظت اولیهي  288میلیگرم بر لیتر

 827-pH labو براي تعیین غلظت یونهاي اورانیم از دستگاه

اورانیم در دماي  14درجهي سانتیگراد و  pHبهینهي به دست

طیفسنج نشر اتمی -پالسماي جفت شدهي القایی

آمده از مرحلهي قبل انجام شدند و نمونهبرداري در زمانهاي

 ICP-AESمدل  Thermo Jarrel Ashاستفاده شد.

مشخص به عمل آمد .همچنین براي تعیین اثر غلظت اولیه و دما،
غلظت اورانیم در محدودهي  28تا  488میلیگرم بر لیتر تغییر داده

 4.2روش تهیهی جاذب ترکیبی

شده و میزان جذب در دماهاي  64 ،14و  54درجه سانتیگراد تعیین

ابتدا  28درصد وزنی از پلی وینیل الکل در مدت  3ساعت در

شد .میزان جذب اورانیم بر روي جاذب از رابطهي زیر محاسبه شد

دماي  38درجهي سیلسیوس در آب حل و به مدت  15ساعت در
دماي اتاق گذاشته شد تا انحالل پلیمر کامل شود .سپس محلول

(C  Ce )V
1000M

()2

تترا اتیل اورتو سیلیکات از ترکیب هیدروکلریک اسید،TEOS ،

q e (mg g 1 ) 

 ،CTABاتانول و آب ،به نسبت مولی  48 ،2 ،5 ،8/2و  188به

که در آن C◦ ،و  ،Ceبه ترتیب ،غلظت اولیه و تعادلی محلول

دست آمد .ابتدا  CTABدر آب و اتانول در مدت  28دقیقه و در

اورانیم V ،حجم محلول اورانیم برحسب میلیلیتر M ،جرم

دماي  68درجه سانتیگراد حل و  TEOSبه محلول اضافه شده و

جاذب خشک برحسب گرم است.

در مدت  2ساعت و در دماي  68درجهي سانتیگراد حل شد.
آنگاه ،مقدار مشخصی از  -6مرکاپتو پروپیل تري متوکسی

 .4نتایج

سیالن ) (TMPTMSبه محلول فوق اضافه شده و به مدت یک

 1.4مشخصات جاذب تهیه شده

ساعت در دماي  68درجه مخلوط شد .در ادامه محلول

نتایج بررسی گروههاي عاملی موجود بر روي جاذبها در
-2

 TEOS/TMPTMSبه آرامی به محلول پلی وینیل الکل اضافه

محدودهي  5888cm -588در شکل  2آورده شده است .نمونهها

شده و به مدت  5ساعت در دماي  38درجه سانتیگراد همزده

شامل جاذب  PVAخالص ،جاذب ترکیبی  PVA/TEOSو

شد تا محلول یکنواختی از  PVA/TEOS/TMPTMSتشکیل

 PVA/TEOS/TMPTMSبودند .در هر سه نمونه ،گروه
-2

عاملی  OHدر محدودهي  ،6388cm -6288گروه عاملی

شود .محلول تهیه شده ،در داخل ظرف پتري ریخته شده و به

-2

آلکیل در محدودهي  1348cm -1048و گروه استري  C-Oدر

مدت  15ساعت در دماي  54درجهي سلسیوس در داخل

-2

تکاننده -گرمکننده گذاشته شد تا حالل آن تبخیر و جاذب

گسترهي  348cm -318مشاهده شدند .براي طیف گروههاي

ترکیبی  PVA/TEOS/MPTMSبه ضخامت تقریبی 78

سیلیکا در جاذبهاي ترکیبی ،پیوندهاي سیلوکسان ()Si-O-Si
-2

در محدودهي  2188cm -2808مشاهده شد ،همچنین گروههاي

میکرون تشکیل شد .براي استحکام بخشی به جاذب و حذف

-2

کامل حاللها ،عمل حرارتدهی در دماي  08درجه به مدت 15

 Si-OHدر نقطهي اوجهاي  2346و  6588cmمشاهده شدند

ساعت در آون خالء ادامه یافت.

که مربوط به سیالنولهاي ناچگالیده در ساختار جاذبهاي ترکیبی
 SOET/AVPو  PVA/TEOS/TMPTMSهستند .پیوند –SH

نیز در ساختار جاذب ترکیبی  PVA/TEOS/TMPTMSدر نقطه

 3.2آزمایشهای جذب ناپیوسته

-2

جذب یونهاي اورانیل به وسیلهي جاذبهاي ترکیبی تهیه شده،

اوج اطراف  1488cmمشاهده شد که نشاندهندهي این است

به صورت تابعی از  ،pHزمان تماس ،مقدار جاذب ،غلظت اولیهي

که گروههاي مرکاپتو با موفقیت به ساختار جاذب

محلول و دما مورد بررسی قرار گرفت .به منظور بررسی اثر pH

 PVA/TEOSافزوده شدهاند.
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(هیدرولیز)
(چگالش)
عبور (یکای اختیاری)

شکل  .2واکنشهاي هیدرولیز و چگالش  TEOSبه روش سل -ژل.

عدد موج ()cm-1

شکل  .1طیف تبدیل فوریهي زیرقرمز جاذبهاي ترکیبی تهیه شده.
 2.4اثر درصد وزنی  TEOSدر جاذب ترکیبی  PVA/TEOSروی

TEOS
پیوند کوواالنسی

جذب یونهای اورانیل

TEOS
پیوند هیدروژنی

در این مطالعه  TEOSبه عنوان پیش مادهي سیلیکاتی به محلول
شکل  .4ایجاد پیوند بین  PVAو .TEOS

 PVAاضافه شد PVA .به آسانی با مواد غیرآلی پیوند ایجاد
میکند PVA .شامل گروههاي هیدروکسیل در سطح جاذب

12

است .این گروهاي هیدروکسیل طی دو عمل هیدرولیز و
چگالش با گروههاي سیالنول  TEOSپیوند قوي ایجاد میکنند.

10

نمودار نمادین واکنشهاي هیدرولیز و چگالش  TEOSدر

8
6

نمودار نمادین پیوند بین  PVAو  TEOSدر شکل  6نشان
داده شده است.

4

براي مشخص کردن اثر  TEOSروي ظرفیت جذب یونهاي

2

اورانیل جاذب ،جاذبهاي ترکیبی  PVA/TEOSبا درصدهاي
وزنی مختلف  68 ،18 ،28( TEOSو  58با توجه به وزن پلیمر)

40

ساخته شد و ظرفیت جذب جاذب در  pHبرابر  ،5/4غلظت اولیهي

20
30
TEOS
)TEOS(%
درصد وزنی

10

0
0

اورانیم  288میلیگرم بر لیتر ،دزاژ جاذب  2گرم بر لیتر و دماي

شکل  .3تأثیر درصد وزنی  TEOSبر میزان جذب یونهاي اورانیم توسط

 14درجهي سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت .نتایج در شکل

جاذب ترکیبی ( PVA/TEOSغلظت اولیهي اورانیم  288میلیگرم بر لیتر،

 5آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،ظرفیت جذب

مقدار جاذب  8/2گرم ،دما  14درجهي سانتیگراد pH ،برابر .)5/4

با افزایش درصد  TEOSافزایش مییابد و در  18درصد به مقدار
بیشینهي خود میرسد .افزایش بیشتر درصد  TEOSمنجر به

 4.4اثر درصد وزنی  TMPTMSدر جاذب ترکیبی

کاهش ظرفیت جذب جاذب ترکیبی  PVA/TEOSبراي

 PVA/TEOS 20%/TMPTMSروی جذب یونهای اورانیل

یونهاي اورانیل میشود .کاهش میزان جذب با افزایش بیشتر

اصالح سطح جاذب ترکیبی  PVA/TEOS 20%با گروه

درصد  TEOSبه دلیل تجمع ذرات  SiO1در نمونههاي جاذب و

عاملی مرکاپتو میتواند منجر به افزایش جذب یونهاي اورانیم

کاهش سطح قابل دسترس جاذبهاي تهیه شده براي فرایند جذب

توسط جاذب ترکیبی  PVA/TEOS 20%/TMPTMSشود،

است .نتایج مشابهی توسط سایر پژوهشگران به دست آمده است

زیرا گروههاي عاملی مرکاپتو توانایی تشکیل کیلیت با یونهاي

].[21 ،22

اورانیم را دارند.

24

)(mg/g
qq (mg
(g-1

شکل  1آورده شده است.

مطالعهي سینتیک ،تعادل و ترمودینامیک جذب اورانیم ). . . (VI
14

براي بهینه کردن مقدار  TMPTMSدر جاذب ترکیبی

12

)q(mg/g
q (mg
(g-1

 24 ،28 ،4 ،PVA/TEOS 20%/TMPTMSو  18درصد
وزنی از  TMPTMSبه جاذب ترکیبی افزوده و ظرفیت جذب
یونهاي اورانیل در  pHبرابر  ،5/4غلظت اولیهي اورانیم 288
میلیگرم بر لیتر ،دزاژ جاذب  2گرم بر لیتر و دماي  14درجهي
سانتیگراد تعیین شد .نتایج تجربی در شکل  4داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،افزایش جذب یونهاي اورانیم به
وسیلهي جاذبهاي تهیه شده تا  24درصد وزنی TMPTMS
ادامه دارد و افزایش بیشتر آن ،منجر به کاهش ظرفیت جذب
جاذبهاي تهیه شده براي یونهاي اورانیم میشود .افزایش

13

11

15
)TMPTMS (%

20

10
5

10

درصد وزنی TMPTMS

شکل  .6تأثیر درصد وزنی  TMPTMSبر میزان جذب یونهاي اورانیل به
وسیلهي جاذب ترکیبی ( PVA/TEOS/TMPTMSغلظت اولیهي اورانیم
 288میلیگرم بر لیتر ،مقدار جاذب  8/2گرم ،دما  14درجهي سانتیگراد،

ظرفیت جذب با افزایش  TMPTMSبه دلیل سطح ویژهي زیاد،
ساختار منظم و خواص سطحی اصالح شده است .کاهش در
ظرفیت جذب در وراي  24درصد  TMPTMSبه دلیل
غیریکنواخت شدن سطح جاذب و احتماالً پیوند گروههاي عاملی
با یکدیگر است که در نهایت منجر به کاهش سطح قابل
دسترس جاذب براي فرایند جذب میشود.

 pHبرابر .)5/4
15

)(mg/g
(g-1
q q(mg

10

 3.4اثر  pHروی جذب اورانیم

تأثیر  pHبر ظرفیت جذب جاذب

PVA/TEOS 20%/TMPTMS 15%

6

در محدودهي  1تا  ،3در دماي  14درجهي سانتیگراد و غلظت

5

4
pH

اولیهي اورانیم  288میلیگرم بر لیتر مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج در شکل  3داده شده است .با توجه به این که اورانیم در
pHهاي باالي  3رسوب میکند ،آزمایشهاي جذب تنها تا pH
برابر  3طراحی و انجام شد .همانطور که از شکل  3مشاهده
میشود ،ظرفیت جذب جاذب براي اورانیم با افزایش pH
افزایش یافته و در  pHبرابر  5/4به بیشینه مقدار خود میرسد و
آن سوتر کاهش مییابد .در pHهاي پایین ،جذب پایین یونهاي
اورانیم به دلیل افزایش غلظت  H+است که از یک طرف ،باعث
پایین آمدن توانایی گروههاي عاملی منفی ( )-S-H, Si-OHبر
روي سطح جاذب و از سوي دیگر باعث افزایش رقابت با یونهاي
اورانیم میشود .با باال رفتن  ،pHدرجهي پروتوندار شدن گروههاي
عاملی روي سطح جاذب کاهش و با افزایش نیروهاي جاذبهي
الکتروستاتیک ،میزان ظرفیت جذب افزایش مییابد .در pHهاي
باالي  5/4یونهاي اورانیل عمدتاً به شکلهاي ،UO1)OH(+
 ) UO1(1)OH(11+و  )UO1(6 )OH(4+هیدرولیز میشوند که
عالوه بر ممانعتهاي فضایی به علت بار سطحی یونی کمتر به
ازاي هر مول یون اورانیم میزان جذب اورانیم کاهش مییابد .لذا
با توجه به نتایج شکل  pH ،3بهینه در آزمایشهاي بعدي جذب
 5/4درنظر گرفته شد.

pH

3

5
2

شکل  .5تأثیر  pHبر میزان جذب اورانیم به وسیلهي جاذب ترکیبی
( PVA/TEOS 20%/TMPTMS 15%غلظت اولیهي اورانیم  288میلیگرم بر
لیتر ،زمان تماس  5ساعت ،مقدار جاذب  8/2گرم ،دما  14درجهي سانتیگراد).

 6.4اثر مقدار جاذب روی جذب اورانیم

مقدار جاذب نشاندهندهي تعداد جايگاههاي قابل دسترس
جاذب براي جذب یونهاي فلزي است .به منظور بررسی تأثیر
مقدار جاذب بر میزان جذب اورانیم ،مقدار جاذب در
محدودهي بین  8/2تا  8/4گرم (معادل  2تا  4گرم بر لیتر)
تغییر داده شد .جذب اورانیم به وسیلهي جاذب
 PVA/TEOS 20%/TMPTMS 15%در دماي  14درجهي
سانتیگراد و غلظت اولیهي اورانیم  288میلیگرم بر لیتر در شکل 7
به صورت تابعی از مقدار جاذب نشان داده شده است .همانطور که
مشاهده میشود ،ظرفیت جذب با افزایش مقدار جاذب کاهش
مییابد ،این کاهش به دلیل باقی ماندن جايگاههاي غیراشباع در
طول فرایند جذب است .همچنین با افزایش مقدار جاذب ،میزان
دسترسی یونهاي اورانیم به جايگاههاي باقیمانده کاهش
مییابد .بنابراین مقدار جاذب در کلیهي آزمایشهاي جذب8/2 ،
گرم در نظر گرفته شد.
23
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 64و  54درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت .نتایج در
شکل  3داده شدهاند .همانطور که مشاهده میشود ،جذب اورانیم

13

به وسیلهي جاذب ترکیبی PVA/TEOS 20% /TMPTS 15%

12
-1

( (mg g
)qq (mg/g

11

با افزایش غلظت اولیهي اورانیم ،به تدریج افزایش مییابد و با
افزایش بیشتر غلظت ،ظرفیت جذب به مقدار ثابتی میل میکند.

10

افزایش ظرفیت جذب به دلیل افزایش نیروي محرکهي انتقال

9

جرم است و ثابت شدن تقریبی آن با افزایش بیشتر غلظت اولیهي

اورانیم ،به دلیل اشباع شدن جايگاههاي فعال جاذب است.
0.5

0.3
0.4
adsorbent
dosage
جاذب (گرم)
مقدار

0.2

0.1

عالوه بر آن ،با افزایش دما ،میزان جذب افزایش مییابد که
نشاندهندهي گرماگیر بودن فرایند جذب اورانیم است.

شکل  .7تأثیر مقدار جاذب بر میزان جذب اورانیم به وسیلهي جاذب ترکیبی
( PVA/TEOS 20%/TMPTMS 15%غلظت اولیهي اورانیم  288میلیگرم بر

15

لیتر ،زمان تماس  5ساعت ،دما  14درجهي سانتیگراد).

 5.4اثر زمان تماس روی جذب اورانیم
10

)(mg/g
(g-1
(mg
qq

زمان تماس نقش اساسی در مدلسازي و طراحی فرایند جذب
دارد .در شکل  0تأثیر زمان تماس بر میزان جذب اورانیم به
وسیلهي جاذب ترکیبی PVA/TEOS 20%/TMPTMS 15%

5

در دماي  14درجهي سانتیگراد و غلظت اولیهي اورانیم 288
میلیگرم بر لیتر نشان داده شده است .همانطور که انتظار
میرود ،با افزایش زمان تماس ،ظرفیت جذب افزایش ،و با اشغال
400

تمامی جايگاههاي فعال روي جاذب ،سرعت جذب تا به تعادل
رسیدن فرایند جذب کاهش یافته است .با توجه به نتایج به دست

300

200
time
)(min
(دقیقه)
زمان

100

0
0

شکل  .8تأثیر زمان تماس بر میزان جذب اورانیم به وسیلهي جاذب ترکیبی

آمده ،مشاهده میشود که فرایند جذب بعد از  5ساعت به تعادل

( PVA/TEOS 20%/TMPTMS 15%غلظت اولیهي اورانیم  288میلیگرم بر

میرسد و بیش از  38درصد کل جذب در همان  1ساعت اول

لیتر ،دما  14درجهي سانتیگراد).

اتفاق میافتد .جذب سریع در  1ساعت اول مربوط به جايگاههاي

T=45 ◦C
C
T=35 ◦C
T=25 ◦C

سطحی قابل دسترس جاذب براي جذب یونهاي اورانیل است.
بعد از  1ساعت که جايگاههاي فعال خارجی به اشباع رسید ،نیاز

35
30

به زمان بیشتري است تا فرایند جذب در جايگاههاي فعال داخلی
انجام پذیرد .بعد از  5ساعت ،تقریباً تمام جايگاههاي داخلی و

20

خارجی به حالت اشباع رسیده و فرایند جذب به تعادل میرسد.

15
10

 7.4اثر غلظت اولیه و دما روی جذب اورانیم

غلظت اولیهي یون فلزي ،یک پارامتر بحرانی تعیینکنندهي

500

400

200
300
Initial
concentrationلیتر)
)(mg/Lاولیه (میلیگرم بر
غلظت

100

5
0

نیروي محرکهي انتقال جرم مابین دو فاز جامد و مایع در فرایند

شکل  .1تأثیر غلظت اولیهي اورانیم بر میزان جذب اورانیم به وسیلهي جاذب

جذب است .تأثیر غلظت اولیهي اورانیم روي جذب اورانیم ،در

ترکیبی ( PVA/TEOS 20%/TMPTMS 15%مقدار جاذب  8/2گرم ،زمان

محدودهي غلظتی  28تا  488میلیگرم بر لیتر و در سه دماي ،14

تماس  5ساعت ،دما  14درجهي سانتیگراد).

27

(q (mg g-1
)q (mg/g

25

مطالعهي سینتیک ،تعادل و ترمودینامیک جذب اورانیم ). . . (VI

 8.4مدلهای سینتیکی

مطالعهي دادههاي سینتیکی در فرایند جذب که براساس نفوذ

با توجه به این که معادلهي شبه مرتبهي اول و شبه مرتبهي

مولکولی و یا واکنش شیمیایی است ،براي مدلسازي فرایند

دوم نمیتوانند سازوکار انتقال جرم را به طور دقیق بیان کنند ،با

جذب بسیار مهم است .مدلهاي سینتیکی شبه مرتبهي اول ،شبه

دادههاي سینتیکی مدل سینتکی دو نمایی نیز برازش شدهاند .بیان

مرتبهي دوم و دو نمایی براي توصیف سینتیک جذب اورانیم به

ریاضی این مدل چنین است ][24

وسیلهي جاذب ترکیبی PVA/TEOS 20%/TMPTMS 15%

D1
D
) exp( k D1t )  2 exp( k D2 t
m ads
m ads
()5

مورد بررسی قرار گرفت.
بیان ریاضی مدل شبه مرتبهي اول که توسط الگرگرین بیان
شده ،چنین است ][26

که در آن  D2و  D1برحسب میلیگرم بر لیتر ،ثابتهاي

)) q t  q e (1  exp( k1t

()1

q t  qe 

نشاندهندهي مرحلهي سریع و مرحلهي کند واکنش ،و  kD2و
 kD1برحسب ( )min-2ثابتهاي مربوط به سازوکار کنترلکنندهاند

که در آن  qtو ( qe(mg g-2به ترتیب ،مقادیر جذب اورانیم در

و  madsمقدار جاذب برحسب گرم بر لیتر است.

زمان  tو زمان تعادل و ( k2)min-2مقدار ثابت شبه مرتبهي اول

ثابتهاي مدل سینتیکی دو نمایی از رسم دادههاي تجربی qt

است .پارامترهاي مدل شبه مرتبهي اول با رسم دادههاي

برحسب  tمطابق شکل  28به دست آمده و در جدول  2نشان داده

آزمایشگاهی  qtبرحسب  tمطابق شکل  28محاسبه و در جدول 2

شدهاند.

آورده شدهاند.

15

بیان ریاضی مدل سینتیکی شبه مرتبهي دوم که توسط هو و
مککی( )2بیان شده ] ،[25به صورت زیر است
10

() 6

k 2q 2e t
1 k 2q e t

qt 

(q (mg g-1
)q (mg/g

Exprimental data
Pseudo-second-order
Pseudo-firs-order
Double- exponential

5

که در آن  k1ثابت شبه مرتبهي دوم برحسب گرم بر میلیگرم بر
400

دقیقه است .پارامترهاي سینتیکی شبه مرتبهي دوم نیز از رسم
دادههاي تجربی  qtبرحسب  tمطابق شکل  28به دست آمده و در

350

300

200
250
)time (min
زمان (دقیقه)

100

150

50

0
0

شکل  .11برازش دادههاي تجربی جذب اورانیم به وسیلهي جاذب ترکیبی

جدول  2آورده شدهاند .با مقایسهي ضریب برازش معادلههاي

 PVA/TEOS 20%/TMPTMS 15%با مدلهاي سینتیکی شبه مرتبهي اول،

شبه مرتبهي اول ( )R1=8/337و شبه مرتبهي دوم ()R1=8/335

شبه مرتبهي دوم و دو نمایی (مقدار جاذب  8/2گرم ،زمان تماس  5ساعت ،دما 14

می توان فهمید که مدل شبه مرتبه اول نسبت به مدل شبه مرتبه

درجهي سانتیگراد).

دوم با دادههاي تجربی مطابقت بهتري دارد.
جدول  .1پارامترهاي سینتیکی جذب اورانیم به وسیلهي جاذب ترکیبی پلی وینیل الکل/تترااتیل اورتوسیلیکات -6 /مرکاپتو پروپیل تري متوکسی سیالن
شبه مرتبهي اول
یون فلزي

qexp
()mg g-2

qeq
()mg g-2

)U (VI

26/35

26/45

k2

شبه مرتبهي دوم
R1

qeq

-2

( )min
8/81640

k1

دونمایی
R1

qeq

()g/mg.min
8/337

24/4

8/88204

20

8/335

25/52

D2

KD2
-2

D1

KD1

R1

-2

()mg/L

( )min

()mg/L

( )min

1/56

8/8863

22/31

8/81713

8/333
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مدل سینتیکی دو نمایی نشان میدهد که پدیدهي نفوذ به

شده است .افزایش  kFبا افزایش دما نشان میدهد که فرایند

عنوان مرحلهي کنترلکنندهي سرعت فرایند جذب است .این

جذب اورانیم گرماگیر است .مقادیر  2/nکوچکتر از یک در

مدل شامل دو مرحلهي مجزا است :مرحلهي اول ،مرحلهي سریع

هر سه دما نشاندهندهي میل باالي جاذب ترکیبی براي جذب

فرایند جذب است که در آن نفوذ خارجی کنترلکنندهي سرعت

یونهاي اورانیم است .مقادیر ضریب برازش بزرگتر از 8/353

کلی جذب است و مرحلهي دوم مرحلهي کند فرایند جذب است

در دماهاي مختلف نشان میدهد که دادههاي تعادلی به خوبی با

که در آن ،نفوذ داخلی یونهاي اورانیم به داخل جاذب سرعت

معادله فرندلیچ برازش میشوند.

جذب را کنترل میکند .نتایج نشان داد که هر دو نفوذ داخلی و
خارجی در فرایند جذب یونهاي اورانیم مؤثراند .با مقایسهي

 2.1.4مدل همدمای النگمویر

ضرایب برازش براي سه مدل شبه مرتبهي اول ،شبه مرتبهي دوم و

مدل همدماي النگمویر یک معادلهي دو پارامتري است

دو نمایی میتوان فهمید که مدل سینتیکی دو نمایی بهتر از دو

که نشاندهندهي سطح همگن با انرژيهاي یکنواخت از

مدل دیگر ،دادههاي سینتیکی را توصیف میکند.

جايگاههاي فعال است ] .[26این مدل چنین بیان میشود

 1.4مدلهای همدمای جذب

bC e
1  bC e

()3

مطالعهي همدماهاي جذب براي طراحی و مدلسازي فرایندهاي

-2

qe  qm

-2

جذب امري اساسی است .دادههاي تعادلی جذب اورانیم به

که در آن (  qm(mg gو (  b(L mgثابتهاي مدل النگمویر

وسیلهي جاذب ترکیبی  PVA/TEOS 20% TMPTMS 15%با

هستند qm .حداکثر میزان جذب یونهاي فلزي به ازاي هر گرم از

استفاده از سه مدل همدماي فرندلیچ ،النگمویر و دوبین-

جاذب است .پارامترهاي مدل النگمویر با رسم  qeبرحسب  Ceدر

رادشویچ ( )D-Rمدلسازي شدند.

دماهاي مختلف به دست آمده و در جدول  1خالصه شدهاند.
همانطور که مشاهده میشود ،حداکثر میزان جذب یونهاي

 1.1.4مدل همدمای فرندلیچ

اورانیم به وسیلهي جاذب ترکیبی با افزایش دما از  14تا 54

مدل فرندلیچ یک معادلهي دوپارامتري است که نشاندهندهي

درجهي سانتیگراد ،از  62/24به  63/80میلیگرم بر گرم افزایش

سطح ناهمگن با انرژيهاي نامساوي از جايگاههاي فعال جذب

یافته است .در جدول  6حداکثر میزان جذب اورانیم به وسیلهي

است ] .[26این مدل چنین میشود

جاذب ترکیبی پلی وینیل الکل/تترا اتیل اورتو سیلیکات با گروه
عاملی مرکاپتو با حداکثر میزان جذب اورانیم گزارش شده

1

q e  k FCen

() 4

توسط سایر پژوهشگران مقایسه شده است ]،23 ،20 ،27 ،23
 .[11 ،12 ،18نتایج نشان میدهد که میزان جذب اورانیم به

که در آن  kFو  nثابتهاي معادلهي فرندلیچ هستند که به ترتیب،

وسیلهي جاذب ترکیبی تهیه شده قابل قیاس با میزان جذب

نمایندهي ظرفیت جذب و شدت جذب هستند .پارامترهاي مدل

اورانیم به وسیلهي دیگر جاذبها است.

فرندلیچ با رسم  qeبرحسب  Ceبه دست میآید .نتایج به دست
آمده براي جذب اورانیم در دماهاي مختلف در جدول  1آورده
جدول  .2مقادیر پارامترهاي همدماهاي جذب تعادلی اورانیم به وسیلهي جاذب  PVA/TEOS 20% TMPTMS 15%در دماهاي مختلف
همدماي فرندلیچ
دما )(K

Kf

n

همدماي النگمویر
1

R

همدماي دوبین -رادشویچ
1

qmax

KL

()mg g-2

()L/mg

130

1/531

1/437

8/372

62/24

8/88335

8/353

680

1/433

1/463

8/337

64/27

8/88067

8/315

8/1142

620

1/083

1/457

8/353

63/80

8/88777

8/386

8/1834

()mg g-2

23

R

1

R

qDR

BDR

()mmol/g

()mol1/J1

8/1656

6/135×28-3

8/341

-3

8/035

-3

1/753×28
1/375×28

8/053
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جدول  .4مقایسهي جذب اورانیم به وسیلهي جاذب ترکیبی تهیه شده با
C
T=25 ◦C
C
T=35 ◦C
T=45 ◦C
C

دیگر جاذبها
جاذب
Activated carbon

MCM-41
Silica
Talc
Zeolite Mn
PVA/Silica/TMPTMS

RL

Diatomite

23
27
20
23
18
12
11
کار حاضر

0.6
RL

Amorphous silica

ظرفیت جذب یونهاي اورانیل
()mg g-2
10/8
40/8
60/8
214/8
3/35
52/38
24/8
63/80

مرجع

0.8

0.4

0.2

500

با مقایسهي ضرایب برازش براي دو مدل همدماي فرندلیچ و

100
200
300
400
concentration
)(mg/L
 initialلیتر)
(میلیگرم بر
اولیهی اورانیم
غلظت

0
0

شکل  .11تغییرات ضریب جداسازي برحسب غلظت اولیهي اورانیم در

النگمویر مشاهده میشود که مدل همدماي فرندلیچ ()R1>8/353

دماهاي  64 ،14و  54درجهي سانتیگراد.

توصیف میکند.

که در آن ( qDR(mg g-2و ( BDR (mol1J-1ثابتهاي مدل

بهتر از مدل همدماي النگمویر ( )R1>8/386دادههاي تعادلی را

ویژگی دیگر مدل النگمویر ،تعیین تمایل یا عدم تمایل

دوبین -رادشویچ و  εDRپتانسیل پالنی و برابر با

جاذب براي فرایند جذب با استفاده از ضریب جداسازي ()RL

)  RT ln(1 1است R .ثابت گازها ()0/625 J mol-2K-2
Ce

است که چنین تعریف میشود ][26

و  Tدماي مطلق برحسب کلوین است .پارامترهاي مدل دوبین-
رادشویچ با رسم  qeبرحسب  Ceدر دماهاي مختلف محاسبه و در
1
1  bC

() 7

RL 

جدول  1خالصه شدهاند.
مقدار  BDRبا انرژي آزاد جذب ( )Eارتباط دارد و به صورت

که در آن ( C◦(mgL-2غلظت اولیهي یونهاي اورانیل است.

زیر محاسبه میشود

مقدار  RLنشاندهندهي مناسب بودن جاذب براي جذب یون
فلزي است ،به طوري که مقادیر بزرگتر و کوچکتر از یک

1
E
2BDR

() 3

 RLبه ترتیب ،بیانگر عدم تمایل و تمایل جاذب به جذب یون

مقدار انرژي آزاد جذب نشاندهندهي نوع سازوکار جذب

موردنظر است.
مقادیر  RLبراي غلظتهاي اولیه و دماهاي مختلف محاسبه و

است ،به طوري که اگر سازوکار جذب فیزیکی باشد ،مقدار

نتایج در شکل  22نشان داده شدهاند .مقدار  RLبه دست آمده در

انرژي آزاد جذب در بازه بین  2الی  0کیلوژول بر مول خواهد

بازهي صفر تا یک در دماهاي مختلف نشاندهندهي تمایل

بود و اگر مقدار  Eدر بازه بین  0الی  23کیلوژول بر مول باشد،

مطلوب جذب یونهاي اورانیل به وسیلهي جاذب ترکیبی است.

سازوکار جذب ،تبادل یونی خواهد بود ] .[26از نتایج به دست
آمده ،مقدار انرژي آزاد جذب با افزایش دما از  14تا  54درجه

 4.1.4مدل همدمای دوبین -رادشویچ )(D-R

سانتیگراد از  21/677به  26/375کیلوژول بر مول افزایش مییابد

مدل همدماي دوبین -رادشویچ یک مدل دو پارامتري است که

که حاکی از آن است که جذب یونهاي اورانیل به وسیلهي

اطالعات مفیدي در مورد سازوکار فیزیکی یا شیمیایی فرایند

جاذب ترکیبی از نوع تبادل یونی است .با مقایسهي ضریبهاي

جذب ارایه میدهد .مدل همدماي دوبین -رادشویچ چنین بیان

برازش میتوان فهمید که مدل فرندلیچ در مقایسه با دو مدل

میشود ][26

دیگر ،دادههاي تعادلی را بهتر توصیف میکند.

()0

) qe  qDR exp( BDR2DR
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مجله علوم و فنون هستهاي2631 ،36 ،

 11.4اثر دما روی جذب اورانیم و پارامترهای ترمودینامیکی

 PVA/TEOS20%/TMPTMS 15%نشاندهندهي گرماگیر

پارامترهاي ترمودینامیکی نقشی اساسی در فرایند جذب برعهده
دارند .درجهي خودبهخودي بودن و میزان بینظمی فرایند با
محاسبهي مقادیر تغییرات انرژي آزاد گیبس و تغییرات انتروپی به
دست میآید .تغییرات انرژي آزاد گیبس (◦ )∆Gچنین محاسبه
میشود

بودن است .تغییرات آنتروپی نیز  8/221کیلوژول بر مول بر
کلوین به دست آمد که نشاندهندهي افزایش بینظمی در الیهي
مرزي جاذب -محلول است.
 11.4بازیابی جاذب

بازیابی جاذب در فرایند جذب امري ضروري است ،چرا که
استفادهي چند باره از جاذب در فرایندهاي جذب ،از
لحاظ اقتصادي عاملی کلیدي است .در این رابطه ،پنج
چرخهي جذب  -واجذب یونهاي اورانیل از جاذب ترکیبی

∆G◦ = -RTlnkc

() 28

که  kcدر آن ثابت تعادلی جذب است که از معادلهي زیر به

 PVA/TEOS 20% TMPTMS 15%در غلظت اولیهي
اورانیم  288میلیگرم بر لیتر و دماي  14درجهي سانتیگراد مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج در شکل  26داده شده است .مرحلهي
واجذب یونهاي اورانیل از جاذب ترکیبی با استفاده از محلول
 8/2مول بر لیتر هیدروکلریک اسید 8/4 /مول بر لیتر نیتریک اسید
با نسبت حجمی یکسان انجام شد .زمان واجذب یونهاي اورانیل
از جاذب ،همانند جذب ،چهار ساعت درنظر گرفته شد.
همانطورکه مشاهده میشود ،میزان جذب یونهاي اورانیل از
 26/3میلیگرم بر گرم در چرخهي اول به  21/0میلیگرم بر گرم

دست میآید

Ces
C e l  C
el

k c  lim

()22

که در آن  Cesو  Celغلظت یونهاي اورانیل در ،به ترتیب ،فاز
جامد و مایع در حالت تعادل برحسب میلیگرم بر لیتر هستند.
مقادیر  kcدر دماهاي مختلف از رسم دادههاي تجربی

Ces
Cel

برحسب  Celاز معادلهي ( )22به دست میآید .نتایج در جدول 5
ارایه داده شده است .در ادامه ،انرژي آزاد گیس با استفاده از

در چرخهي پنجم کاهش یافت .نتایج نشان میدهد که جاذب
ترکیبی  PVA/TEOS 20%TMPTMS 15%میتواند براي
چندین بار بدون تغییر قابل توجه در ظرفیت جذب ،مورد استفاده
قرار گیرد .کاهش ظرفیت جذب جاذب به دلیل آن است که
تعدادي از گروههاي  –SHجاذب توسط اسید به طور فیزیکی از
بین رفتهاند.

معادلهي ( )28در دماهاي  64 ،14و  54درجه سانتیگراد به
ترتیب برابر  -2/1364 ،-8/2660و  -1/1816کیلوژول بر مول
محاسبه شده است .منفی بودن تغییرات انرژي آزاد گیبس
نشاندهندهي خودبهخودي بودن فرایند جذب یونهاي اورانیل با
جاذب ترکیبی تهیه شده است ،همچنین بیشتر منفی بودن آن در
دماهاي باالتر به معنی آن است که فرایند جذب یونهاي اورانیل
در دماهاي باالتر سریعتر و بهتر انجام میشود.
◦
تغییرات آنتالپی (◦ (∆Hو تغییرات آنتروپی (  (∆Sاز معادلهي
وانت هوف به دست میآیند

1

0.8

0.4

که در آن ◦ ∆Hو ◦ ∆Sاز شیب و عرض از مبدأ نمودار lnkc

0.2

برحسب  1به دست میآید .نتایج در شکل  21و جدول  5داده

0

T

3.4

شدهاند .همانطورکه از جدول  5مشاهده میشود ،مثبت بودن
تغییـرات انتالپـی فـراینـد جذب اورانیم به وسیلهي جاذب ترکیبی

-3

x 10

3.35

3.3

3.25
11 ×11/T
)/T )(1/K
(K-1

3.2

3.15

4

شکل  .12تغییرات  lnkcبرحسب .l/T

جدول  .3مقادیر پارامترهاي ترمودینامیکی فرایند جذب اورانیم به وسیلهي جاذب ترکیبی PVA/TEOS 20%/TMPTMS 15%
(∆G◦ (kJ mol-2
(∆S◦ (kJ mol-2 K-2
(∆H◦ (kJ mol-2
kc
620K
680K
130K
620K 680K 130K
-1/181
-2/136
-8/2660
8/221
66/224
1/561 2/047 2/841

12

lnkc

() 21

ln Kc

S H
ln k c 

R
RT

0.6
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ضریب برازش  8/333بهترین انطباق را با دادههاي تجربی دارد.
مقادیر متوسط انرژي آزاد جذب که از مدل همدماي دوبین-

13.5
(g-1
q
)(mg/g
q (mg

13

رادشویچ به دست آمد ،نشان داد که سازوکار جذب از نوع تبادل
یونی است .ثابتهاي ترمودینامیکی فرایند شامل ◦ ∆H◦ ،∆Gو
◦

 ∆Sبه ترتیب -1/1816 ،کیلوژول بر مول 66/224 ،کیلوژول بر

مول و  8/221کیلوژول بر مول بر کلوین به دست آمد که

12.5

نشاندهندهي خودبهخودي و گرماگیر بودن فرایند جذب اورانیم
5

4

3
Number
cycle
ofچرخه
شمارهی

2

12
1

به وسیلهي جاذب ترکیبی PVA/TEOS 20%/TMPTMS

 15%است .بازیابی جاذب ترکیبی نیز توسط محلول نیتریک

شکل  .14تغییرات میزان جذب اورانیم به وسیلهي جاذب

اسید  8/4موالر /هیدروکلریدریک اسید  8/2موالر ،با نسبت

 PVA/TEOS 20%/TMPTMS 15%در پنج چرخهي جذب -واجذب

حجمی یکسان انجام شد .بازیابی جاذب در پنج چرخهي جذب-

متوالی.

واجذب و کاهش کمتر از  28درصدي جذب بعد از چرخهي

 .3نتیجهگیری

پنجم نشان داد که جاذب ترکیبی تهیه شده میتواند چندین بار

جاذبهاي ترکیبی  PVA/TEOS/TMPTMSبه روش سل-

متوالی بازیابی شده و در فرایندهاي صنعتی جذب به طور گسترده

ژل تهیه و براي حذف یونهاي اورانیل از محلولهاي آبی مورد

مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده قرار گرفتند .طیفسنجی تبدیل فوریهي زیر قرمز جاذب
پینوشت:

ترکیبی  PVA/TEOS/TMPTMSنشان داد که TMPTMS

2. Ho and McKay

به خوبی به عنوان گروه عاملی منفی به جاذب PVA/TEOS

اضافه شده است ،به طوري که میزان جذب یونهاي اورانیل به
وسیلهي جاذب ترکیبی  PVA/TEOS/TMPTMSدر مقایسه
با جاذب  PVA/TEOSبه طور قابلمالحظهاي افزایش یافت.
جاذبهاي ترکیبی با درصدهاي مختلف  TEOSو TMPTMS

ساخته شد و مقدار بهینهي جذب اورانیم با جاذب ترکیبی
 PVA/TEOS 20%/TMPTMS 15%به دست آمد .تأثیر
پارامترهاي مهم فرایندي نظیر  ،)3-1( pHمقدار جاذب
( 8/4-8/2گرم) ،زمان تماس ( 638-28دقیقه) ،غلظت اولیهي
( 488-28میلیگرم بر لیتر) و دما ( 54-14درجهي
سانتیگراد) بر میزان جذب اورانیم به وسیلهي جاذب ترکیبی
 PVA/TEOS 20%/TMPTMS 15%مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج تجربی نشان داد که فرایند جذب اورانیم به وسیلهي
جاذب در  pHبرابر  ،5/4زمان تماس  158دقیقه ،مقدار جاذب
 8/2گرم (معادل  2گرم بر لیتر) و در دماي  54درجهي سانتیگراد

بهترین عملکرد را دارد .حداکثر میزان جذب یونهاي اورانیل
 63/80میلیگرم بر گرم به دست آمد .همچنین مدلسازي
دادههاي تجربی سینتیکی نشان داد که مدل سینتیکی دو نمایی با
11
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