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بررسی جذب زیستی توریم از محلولهای آبی توسط جلبک قهوهای سیستوسیرا اندیکای
اصالح شده به روش زانتاسیون
1

 سیدمحمدعلی موسویان،2* علیرضا كشتکار،1مهرناز مفرس

 تهران ـ ایران،11155-4563 : صندوق پستی، دانشگاه تهران، دانشکدهی مهندسی شیمی.1
 تهران ـ ایران،11365-8486 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشکدهی مواد و سوخت هستهای.2

) از محلولهای آبی در روشIV(  در جذب زیستی یونهای توریم، توانایی جلبک سیستوسیرا اندیکای اصالح شده به روش زانتاسیون:چکیده
 تا0/5 g L-1( ) و مقدار جاذب250 mg L-1  تا50 mg L-1(  غلظت اولیهی یون فلزی،)6-2( pH  اثر سه متغیر مستقل فرایند شامل.ناپیوسته بررسی شد
 اعتبار مدل درجهی دوم با استفاده.) مورد ارزیابی قرار گرفتCCD( ) براساس طرح مرکب مرکزیRSM( ) با استفاده از روش سطح پاسخ2/5 g L-1
 نتیجههای بهینهسازی نشان داد که میزان جذب. و ضریب رگرسیون باال تأیید شدF- مقدار باالی ارزش،P-از تحلیل واریانس مانند مقدار کم ارزش
 دادههای مدلسازی نشان. است230/628 mg g-1 )0/5 g L-1  و مقدار جاذب250 mg L-1  غلظت اولیهی،pH 3/31( ) تحت شرایط بهینهIV( توریم
داد که دادههای تجربی سرعت جذب توریم توسط مدل سینتیکی شبه مرتبهی دوم بهتر برازش میشوند و همچنین همدمای النگمیر دادههای تجربی
، عالوه بر این. تخمین زده شد329/90 mg g-1  حداکثر ظرفیت جذب توریم بهوسیلهی همدمای النگمیر.تعادلی جذب را بهخوبی توصیف میکند
.) بررسی شدFTIR( مشخصههای سطح جلبک و سازوکار جذب با استفاده از تحلیل تبدیل فوریه زیرقرمز
(CCD)  طرح مركب مركزی،(RSM)  روش سطح پاسخ، زانتاسیون، سیستوسیرا اندیکا، توریم، جذب زیستی:واژههای كلیدی

Investigation of Thorium Biosorption from Aqueous Solutions by Chemically
Modified Brown Algae Cystoseira Indica using Xanthation Method
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Abstract: In this work, the ability of the modified Cystoseira indica algae by the Xanthation method has
been investigated for the biosorption of Th (IV) ions from aqueous solution in the batch mode. The effects
of the three process independent variables including pH(2–6), biomass dosage (0.5 g L-1 – 2.5 g L-1) and
initial metal concentration(50 mg L-1 – 250 mg L-1) were investigated using the response surface
methodology (RSM) based on the central composite design (CCD). The accuracy of the model was
confirmed by ANOVA such as low p-value, high F-value and Regression. The results of the optimization
showed that the biosorption capacity of Th(IV) under the optimal conditions (pH=3.31, initial concentration
250 mg L-1, and biosorbent concentration 0.5 g L-1) will be 230.628 mg g-1. The results of the modeling
showed that the experimental data of biosorption rate of thorium were better fitted by the pseudo secondorder kinetic model, and also the Langmuir isotherm describes the experimental data of biosorption quite
well. The maximum biosorption capacity of thorium was estimated to be 329.90 mg g-1 by the Langmuir
isotherm. In addition, the specifications surface of algae and mechanism of biosorption were investigated
using the Fourier transform infrared (FTIR) analysis.
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 .1مقدمه

براساس سیستم طبقهبندی اسید و بازهای نرم و سخت

توریم یکی از عناصر گروه آکتینیدها است که در پوستهی زمین با

(،(HSAB))6

مقدار میانگین نسبتاً باال وجود دارد و میتواند در محلهای فراوری

لیگاندهای نرم است و میتواند با فلزهای سنگین که جز اسیدهای

اورانیم و خاکیهای نادر بهوفور وجود داشته باشد [ .]1آلیاژها و

نرماند پیوند قوی داشته باشد [.]15 ،14

اتم گوگرد برخالف اکسیژن جز طبقهبندی

ترکیبهای توریم ( )IVمانند توریم ( )IVاکسید بهعنوان

در داخل کشور نیز پژوهشهای مختلفی با استفاده از جلبک

کاتالیزور در تولید لنز و سرامیک باکیفیت باال در دمای باال کاربرد

سیستوسیرا اندیکای اصالح شده با ترکیبهایی مانند کلسیم کلرید

دارد [ .]2ماهیت این عنصر سمّی بوده و اگر در مقدارهای حتی

انجام شده است .در حوزهی صنعت هستهای و به منظور حذف

کم وارد زنجیرهی غذایی شود باعث بروز اثرهای جدی و

آلودگیهای ناشی از فلزهای سنگین موجود در این صنعت،

مشکلهای سالمتی میشود [ .]4 ،3با توجه به خطرهای زیستی این

نتیجههای مربوط به جذبزیستی عنصرهایی مانند توریم ،نیکل و

عنصر ،جداسازی و حذف آن از محلولهای آبی مهم است.

اورانیم ثابت کرده است که این جلبک از قابلیت مناسبی برای به

روشهای متداول زیادی مانند تبادل یون ،استخراج با حالل،

کارگیری به عنوان زیستتوده برخوردار است [.]10 ،17 ،16

رسوبگیری ،جذب ،و اسمز معکوس برای جداسازی یونهای

روش سطح پاسخ( )RSM( )7یک ابزار تصمیمگیری خوب

فلزی وجود دارند ،که دارای عیبهایی مانند نیاز به انرژی باال،

است زیرا شرایط بهینهی متغیرهای فرایند را بدون صرف زمان و

گزینشگری پایین و هزینههای عملیاتی باال هستند [ .]6 ،5در

هزینهی زیاد تعیین میکند .در این مطالعه جلبک قهوهای

سالهای اخیر برای حذف یا بازیابی یونهای فلزی از محلولهای

سیستوسیرا اندیکا توسط کربن دی سولفید از طریق واکنش

آبی استفاده از جذب زیستی با توجه به مزیتهای آن نظیر بازده

شیمیایی اصالح شده است .هدف این مقاله بررسی اثر  ،pHغلظت

باال ،هزینهی پایین فرایند و عدم تولید آلودگی ثانویه توسعه داده

اولیهی یون توریم و مقدار جاذب بر جذب زیستی توریم است.

شده است [ .]7فرایند جذب زیستی مستقل از سوخت و ساز است

آزمایشها با استفاده از روش سطح پاسخ بر مبنای طرح مرکب

و براساس اندرکنشهای بین مادهی جذبشونده و سطح بیرونی

مرکزی ،توسط نرمافزار دیزاین اکسپرت( )8طراحی شد .در ادامه

دیوارهی سلول عمل میکند [.]8

مدلهای سینتیکی و همدماهای جذب و در نهایت گروههای

استفاده از زیستتودهی غیرزنده به دلیل آنکه نیاز به مواد
مغذی ندارد و همچنین از مواد سمّی موجود در محلول تأثیر

عاملی مؤثر بر فرایند جذب زیستی توریم از طریق تجزیهوتحلیل
تبدیل فوریه -زیرقرمز مورد بررسی قرار گرفت.

نمیپذیرد توصیه میشود .در بیشتر پژوهشها استفاده از جلبک
توجه بیشتری را به دلیل ظرفیت باالی جذب ،کمهزینه و در

 .2مواد و روشها

دسترس بودن به خود جلب کرده است .جلبک قهوهای سیستوسیرا

 1.2مواد

اندیکا( )1به دلیل ساختار خاص دیواره سلولیاش قادر به جذب

محلول آبی یون توریم ( )IVمورد استفاده ،از انحالل نمک توریم

رادیونوکلید و فلزهای سنگین مانند کروم ،اورانیم ،مس و نیکل

نیترات ] [Th(NO3)4.5H2Oمحصول شرکت مرک آلمان در

است [ .]11-9عاملدار کردن جاذب باعث افزایش

آب مقطر تهیه شد .همچنین از سدیم هیدروکسید و نیتریک اسید

ثبات جاذب و همچنین بهبود ظرفیت جذب میشود .یکی از

 1موالر برای تنظیم  pHمحلول استفاده شد.

گروههای عاملدار ،گروههای حاوی گوگرد مانند تیول(،)2
دی تیوکربامات( ،)3دی تیوفسفات( )4و زانتاس( )5است [ .]12فرایند
زانتاسیون جلبک از طریق واکنش گروههای هیدروکسیل موجود
روی سطح جلبک با کربن دی سولفید در حضور سود اتفاق
میافتد [ .]13آمایش جلبک به روش زانتاسیون اولینبار بهمنظور
حذف سرب از محلولهای آبی مورد استفاده قرار گرفت [.]14

 2.2زیستتوده

جلبک قهوهای سیستوسیرا اندیکا ،جمعآوری شده از ساحل
چابهار ،در ابتدا برای حذف ذرههای شن و ماسه و دیگر ناخالصیها

توسط آب معمولی چندین بار شسته و سپس خشک شد .جلبک
پس از خرد شدن در یک هاون آزمایشگاهی ،با استفاده از الک
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استاندارد ( 1 mmتا  )2 mmدانهبندی گردید .این زیست توده

از طیفسنج نشر نوری -پالسمای جفتشدهی القایی (مدل لیبرتی

قبل از اصالح شیمیایی ،با آب مقطر شسته شد و به مدت  18ساعت

 150آ .ایکس .توربو( )9ساخت شرکت واریان) اندازهگیری شد.

در آون در دمای  60 °Cخشک شد.
 5.2طراحی آزمایش
 3.2اصالح شیمیایی جلبک سیستوسیرا اندیکا

بهینهسازی فرایندهایی که شامل چندین متغیر هستند گاه پیچیده و

 20گرم جلبک خام با  300 mlمحلول سدیم هیدروکسید  4موالر

مستلزم بهکارگیری تکنیکهای آماری و ریاضی است .یکی از

مخلوط و به مدت  2ساعت با تندی  150 rpmو در دمای 30 °C

معتبرترین و پرکاربردترین روشهای بهینهسازی ،روش سطح

هم زده میشود .آنگاه  20 mlکربن دی سولفید ( )CS2به مخلوط

پاسخ است .روش سطح پاسخ یا  RSMمجموعهای از

اضافه و اجازه داده شد که واکنش زانتاسیون به مدت  2ساعت

تکنیکهای ریاضی و آماری است که برای مدلسازی و تحلیل

کامل شود .در ادامه جلبک اصالح شده در مدت  30دقیقه تهنشین

مسائلی است که دارای پاسخی هستند که تحت تأثیر چندین

و از محلول جدا شد .جلبک اصالح شده در حدود  10بار با آب

فاکتور است و هدف بهینهسازی آن پاسخ است [ .]18در این

مقطر شسته شد تا  pHمحلول شستشو به مقدار ثابتی برسد .برای

مطالعه بهمنظور تعیین شرایط مطلوب برای جذب توریم از طرح

خشککردن ،جلبک به مدت  18ساعت درآون با دمای 60 °C

مرکب مرکزی ( )CCDتوسط نرمافزار دیزاین اکسپرت استفاده

قرار گرفت و سپس برای استفاده در عملیات جذب توسط الک

شده است [ .]19آزمایشها در  5سطح برای  3متغیر مستقل ،pH

در اندازهی  1 mmتا  2 mmدانهبندی شد [.]12

غلظت اولیهی یون فلزی و مقدار جاذب انجام شد (جدول .)1
تعداد آزمایشها  20مورد است ε .در معادلهی  2خطای آزمایش

 4.2آزمایش جذب

است و توسط تکرار نقطه مرکزی برآورد میشود .اگر در سیستم

آزمایشها در حالت ناپیوسته و در یک ظرف پلیاتیلنی

انحنا وجود داشته باشد بنابراین یک رابطه چندجملهای با درجات

 100میلیلیتری حاوی  50میلیلیتر محلول توریم با غلظت مشخص

باالتر مانند مدل درجه دو باید استفاده گردد .که در قالب معادله

و مقدار وزن شدهای از جلبک ،با تندی همزن  150 rpmانجام

زیر ظاهر میشود:

شد .با انجام آزمایشهای اولیه ،مشخص شد که فرایند جذب در
زمانی کمتر از  5ساعت به حالت تعادل میرسد .بنابراین ،پس از
تماس جاذب و فلز در شرایط مشخص به مدت  5ساعت (به غیر از
آزمایشهای سینتیک) ،نمونهها با کاغذ صافی صاف و از محلول
نمونهبرداری شده و با اندازهگیری غلظت فلز باقیمانده در محلول،
میزان جذب تعادلی فلز موردنظر بر روی جاذب برای هر مرحله
تعیین شد .مقدار جذب تعادلی چنین به دست میآید،

()1

(C  Ce )V
m

k

()2

k

k

Y     i x i   ii xi2  ij xi x j 
i j

i 1

i 1

 Yپاسخ مدل است (متغیر وابسته)  ،ضریب ثابت i ،ضریب یا
اثر خطی داده ورودی  βij ،xiاثر خطی بین عاملهای ورودی  xiو
 xjو  βiiاثر درجهی دوم پارامتر ورودی  xiرا نشان میدهند؛
 εخطای تصادفی را نشان میدهد و با تکرار نقطهی مرکزی برآورد

qe 

که در آن C ،و  Ceبه ترتیب غلظت اولیه و تعادلی یون فلزی

میشود .تحلیل واریانس ( )ANOVA()10برای ارزیابی دقت و
تناسب سازگاری مدل و شناسایی متغیرهای مهم مورد استفاده قرار
گرفته است [.]20

برحسب میلیگرم بر لیتر V ،حجم محلول برحسب لیتر m ،جرم

جدول  .1محدوده و سطحهای متغیرهای مورد بررسی

جاذب خشک برحسب گرم و  qeظرفیت جذب تعادلی برحسب

متغیر

نام

-α

میلیگرم بر گرم است .غلظت یونهای محلول در آب با استفاده

-1

°

+1

+α

A

pH
غلظت اولیهی یون فلزی ()mg L-1

2

2/81

4

5/19

6

50

90/54

150

209/46

250

C

مقدار جاذب ()g L-1

0/5

0/91

1/5

2/09

2/5

B

71
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 6.2تجزیه و تحلیل  FTIRجاذب

و ارزش 0/1381 ،Pهستند ،پس عدم برازش معنیدار نیست ،چون

برای شناسایی گروههای عاملی و ساختار مولکولی جاذب،

ارزش Pبیشتر از  0/05است در نتیجه مدل انتخاب شده مناسب

طیفنمایی تبدیل فوریهی زیرقرمز ( )FTIRتکنیک مناسبی است.

است [.]23

برهمکنش تابش زیرقرمز با نمونه باعث تغییر انرژی ارتعاشی پیوند
در مولکولهای آن میشود .این تجزیه و تحلیل در محدودهی
 400 cm-1تا  4000 cm-1و با استفاده از دستگاه وکتور  )11(22از

جدول  .2پاسخهای به دست آمده برای جذب توریم ( )IVتوسط جلبک اصالح
شده
غلظت اولیهی

مقدار جاذب

 qeواقعی

 qeپیشبینی شده

()g L-1

()mg g-1

()mg g-1

0/91

73/58

76/02

0/91

61/15

65/94

162/57

164/55
143/85
34/08

شمارهی

pH

1

2/81

90/54

 1.3تجزیه و تحلیل آماری

2

5/19

90/54

3

2/81

209/46

0/91

نتایج بهدستآمده برای ظرفیت جذب توریم در جدول  2درج

4

5/19

209/46

0/91

141/82

شده است .پاسخهای پیشبینی شده برای توریم ،با مدل درجهی

5

2/81

90/54

2/09

35/78

6

5/19

90/54

2/09

39/23

37/59

دوم محاسبه شدهاند .معادلهی مدل برای جذب یونهای توریم از

7

2/81

209/46

2/09

87/32

88/86

محلول آبی این است،

8

5/19

209/46

2/09

83/86

81/76

9

2

150

1/5

71/10

68/73

10

6

150

1/5

52/38

54/28

11

4

50

1/5

33/01

34/43

12

4

250

1/5

147/90

146/01

13

4

150

0/5

156/50

153/55

14

4

150

2/5

63/58

66/06

15

4

150

1/5

94/00

96/96

16

4

150

1/5

99/47

96/96

17

4

150

1/5

98/15

96/96

18

4

150

1/5

95/24

96/96

19

4

150

1/5

97/47

96/96

20

4

150

1/5

96/98

96/96

شرکت بروکر( )12آلمان انجام شده است.
 .3یافتهها و بحث

YTh = 96/96 -4/30A + 33/17B –26/01C - 2/65 AB+ 3/40AC –8/44BC

()3

-12/54A2- 2/38B2 + 4/54C2

در حالیکه  Yمقدار جذب را نشان میدهد ،در معادلههای باال
 B ،Aو  Cمتغیرهای مفرد مستقل و  AC ،ABو  BCمتغیرهای
متقابلاند .جملههای درجه دوم معادله شامل  B2 ،A2و  C2است.
جدول  3خالصهای از نتیجههای تحلیل واریانس مدلی است.

آزمایش

یون فلزی
()mg L-1

اعتبار مدل با آزمونهای عدم برازش( ،)13ارزش  Pو ارزش  Fمورد
آزمایش قرارگرفت [ .]21زمانی که ارزش  Pکوچکتر از 0/05

جدول  .3تحلیل واریانس مدل سطح پاسخ برای جذب توریم
منبع

مجموع مربعها

DF

ارزشF-

اثرگذار بودن برای متغیر است [ .]22طبق این جدول برای توریم

مدل

28030/62

9

400/34

>0/0001

A

سه اثر خطی عاملهای ( B ،)pH( Aغلظت اولیهی محلول یون

252/04

1

32/40

0/0002

B

15029/21

1

1931/85

>0/0001

فلزی) و ( Cمقدار جاذب) ،سه اثر متقابل  AC ،ABو  BCو سه

C

9238/69

1

1187/54

>0/0001

اثر مربعی  B2 ،A2و  C2معنیدار و قابلتوجه هستند و بیشترین

AB

56/34

1

7/24

0/0227

تأثیر را دارند به دلیل اینکه مقدارهای ارزش  Pکوچکتر از 0/05

AC

92/28

1

11/86

0/0063

BC

596/36

1

73/19

>0/0001

کمارزش  )>0/0001( Pصحت مدل انتخاب شده را تأیید

A2

2265/15

1

291/16

>0/0001

B2

میکنند .براساس جدول  3مقدار  R2برابر با  0/9972است این

81/96

1

10/54

0/0088

C2

296/98

1

38/17

0/0001

مقدار نزدیک به  1است که نشان میدهد که دادههای تجربی به

باقیمانده

77/80

10

خوبی با مدل پیشنهاد شده توسط نرمافزار برازش شدهاند و این

عدم برازش

57/55

5

خطای خالص

20/25

5

R2

0/9972

و ارزش  Fزیاد باشد نشاندهندهی معنیدار بودن برای مدل و

و مقدارهای ارزش  Fزیاد است .ارزش  400/34 ،Fو مقدار خیلی

مدل قادر به پیشبینی پاسخ با دقت قابل قبولی است .همانطور که
در جدول دیده میشود برای آزمون عدم برازش ،ارزش 2/84 ،F

(الف) قابل توجه (ب) غیرقابل توجه.

2/84

ارزشP-
الف

ب

0/1381
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 2.3بررسی صحت مدل با نمودارهای آماری

170/00

135/00

است یا نه ،از نمودارهای آماری احتمال بهنجار باقیمانده و مقدار
پیشبینی شده در مقابل مقدار تجربی استفاده شده است .شکل 1

100/00

نمایش احتمال بهنجار باقیماندههای حاصل از مدل آزمایش برای
جذب توریم توسط جلبک اصالح شده است و چون این نقاط در

65/00

امتداد یک خط هستند نشان میدهد که خطاهای حاصل بهصورت
30/00

تصادفی بوده و از یک جامعهی بهنجار پیروی میکند این امر برای
نقطههای مرکزی بسیار اهمیت دارد ،اما انحراف نقطههای کناری

مقدار پیشبینیشدهی جذب ()mg g-1

برای اینکه بدانیم مدل انتخاب شده تقریب کافی از سیستم واقعی

164/55

131/66

65/89

98/78

33/01

مقدار واقعی جذب ()mg g-1

چندان مهم نیست بنابراین با توجه به پیروی خطاهای حاصل از

شکل  .2نمودار مقدار پاسخ واقعی و پیشبینی شده.

حالت تصادفی ،صحت مدل تأیید میشود.
در شکل  2مقدارهای حاصل از تخمین مدل با مقدارهای
مشاهده شده (تجربی) مقایسه شده است .این نمودار بیانگر آن

 1.3.3اثر  pHمحلول -غلظت اولیه یون فلزی

است که مدل میتواند تغییرهای کلی درون محدودهی مقدارهای

اثر  pHاولیهی محلول -غلظت اولیهی یون فلزی توریم بر مقدار

مطالعه شده را توضیح دهد .با استفاده از این نمودار میتوان نقاطی

جذب توریم در دمای محیط و زمان ثابت  6ساعت در شکل 3

که بهخوبی پیشبینی نشده است را تشخیص داد .طبق شکل  2و با

نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود مقدار جذب

توجه به اینکه  R2پیشبینی شده  0/9830است پاسخ پیشبینیشده

توریم از  2 pHتا  3/31افزایش و سپس کاهش مییابد .در pH 2

نزدیک به خط پاسخ واقعی است؛ این ،صحت مدل انتخابشده را

مقدارهای باالیی از  H+و  H3O+وجود دارد که با یون  Th4+برای

بهخوبی تأیید میکند.

پیوستن به جایگاههای پیوندی فعال روی سطح زیستتوده
رقابت میکنند .با افزایش  ،pHاز مقدار  H+و  H3O+کاسته شده

 3.3تأثیر متغیرهای عملیاتی بر پاسخ

طبق جدول  3غلظت اولیهی یون فلزی و مقدار جاذب بیشترین
تأثیر بر مقدار جذب را دارند .نمودار پاسخ سطح یک نمودار
سهبعدی است که خطوط ثابت پاسخ را برای متغیرها بهخوبی به
تصویر میکشد و به کمک آن میتوان شرایط بهینه را تعیین کرد.

و بر مقدار  Th4+که یون غالب است ،افزوده میشود .در pHهای
باالتر ،واکنش هیدرولیز فلزها در جهت تشکیل کمپلکسهای
یونی ،پیش رفته و ترکیباتی از قبیل
6
2

) Th 2 (OHو

9
15

)Th 6 (OH

،Th(OH)3+

2
2

)، Th(OH

افزایش مییابد و در مقابل Th4+

که یونهای اصلیاند کاهش مییابد [ .]4این کمپلکسها با
جایگاههای پیوندی رقابت نموده و از دسترسپذیری یونهای

99

1

1/69

0/89

0/08

-0/72

احتمال نرمال باقیمانده

شکل  .1نمودار نرمال باقیماندهها.

-1/52

درصد احتمال نرمال

95
90
80
70
50
30
20
10
5

فلزی برای جذب زیستی میکاهند .همچنین دیده شد که غلظت
اولیهی یون فلزی بر مقدار جذب تأثیر مثبت دارد .با افزایش غلظت
اولیهی یون فلزی از  50 mg L-1تا  250 mg L-1مقدار جذب
توریم افزایش مییابد .به نظر میرسد که میتوان علت افزایش
مقدار جذب را ناشی از افزایش اختالف پتانسیل بین محلول و
جاذب و در نتیجه نیروی محرکهی انتقال جرم دانست .بنابراین با
ایجاد اختالف پتانسیل شیمیایی بین محلول و جاذب میتوان به
جذب بهتری دستیافت.
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240
185

75

)qe (mg g-1

130

20

250/00
200/00

)B: C° (mg L-1

150/00
100/00
50/00

6/00

3/00

4/00

5/00

2/00

A: pH

شکل  .3اثر  pHمحلول -غلظت اولیهی یون توریم بر ظرفیت جذب جاذب برای توریم.
 2.3.3اثر غلظت اولیهی یون فلزی -مقدار جاذب

 5.3مدلهای سینتیکی

شکل  4اثر مقدار جاذب -غلظت اولیهی یون فلزی بر ظرفیت

برای مدلسازی فرایند جذب ،مطالعهی سینتیک جذب سطحی

جذب جاذب برای توریم را نشان میدهد .طبق شکل  4مقدار

بسیار مفید است و اطالعاتی را در مورد مرحله یا مرحلههای

جاذب بر ظرفیت آن برای جذب توریم تأثیر منفی دارد .در

کنترلکنندهی سرعت در اختیار ما قرار میدهد .با این مدلها

مقدارهای پایین جاذب ،همهی انواع جایگاههای جذب بهطور

میتوان پاسخ سیستم را وقتیکه شرایط تجربی و مشخصههای

کامل در دسترس قرار گرفته و بهسرعت با جذب یونهای فلزی

جاذب تغییر میکند ،به دست آورد.

اشباع میشود؛ این به یک مقدار بزرگتر  qمیانجامد؛ اما در

در مدل سینتیکی شبه مرتبهی اول فرض میشود که سرعت

مقدارهای باالتر جاذب ،تعداد جایگاههای فعال برای تبادل یون

اشغال جایگاههای فعال جذب متناسب با تعداد جایگاههای

و یا جذب یون فلزی افزایش مییابد ولی ظرفیت جذب جاذب با

اشغال نشده است [:]6

افزایش مقدار جاذب کاهش مییابد زیرا با افزایش مقدار جاذب
تعدادی از جایگاههای فعال غیراشباع باقی میماند و میزان
دسترسی یونهای فلزی به جایگاههای باقیماندهی غیراشباع
کاهش مییابد .نتیجههای بهدست آمده با نتیجههای جذب کادمیم
توسط مخمر ساکارومایسز سرویسیا( )14مطابقت دارد [.]24

q t  qe 1  exp(k1t)

()4

که در آن  qeو  qtبه ترتیب ظرفیت جذب جاذب برای یون فلزی
در زمان تعادل و در زمان  tبوده و  k1ثابت سرعت واکنش مرتبهی
اول ( )min-1است.

در مدل سینتیکی شبه مرتبهی دوم ،فرض بر این است که

 4.3بهینهسازی آماری جذب

تقریباً هدف تمام واحدهای جذب رسیدن به حداکثر میزان جذب

سرعت اشغال جایگاههای فعال جذب متناسب با مجذور تعداد

است پس در این مرحله بهینهسازی آماری متغیرها برای رسیدن به

جایگاههای اشغال نشده است [:]25

حداکثر مقدار ظرفیت جذب انجام شده است .براساس جدول 4
تابع هدف ،سطحهای پاسخ و متغیرهای مستقل تنظیم شد.
نتیجههای بهینهسازی در جدول  5درج شده است .همانطور که از
جدول  5مشاهده میشود ظرفیت جذب جاذب برای توریم در
شرایط بهینهی  pHبرابر با  ،3/31غلظت یون فلزی  250 mg L-1و
مقدار جاذب  0/5 g L-1تطابق خوبی با مقدار پیشبینی شدهی آن
توسط مدل دارد و مقدار خطا تنها در حدود  3/56%است.

()5
که در آن  k2ثابت سرعت
است.

k 2q2e t
1  k 2q e t

واکنش مرتبهی دوم (min-1

qt 

)g mg-1
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240
182/5

)qe (mg g-1

125
67/5
10
250/00

0/50
1/00
)C: D (g L-1

1/50

2/00

50/00 2/50

100/00

200/00

150/00

)B: C° (mg L-1

شکل  .4اثر غلظت اولیهی یون توریم -مقدار جاذب بر ظرفیت جذب جاذب برای توریم.
جدول  .4دامنهی تغییرات متغیرها ،و تابع هدف
متغیر مستقل

هدف

حد پایین

حد باال

pH

در محدوده بودن

2

6

غلظت اولیهی یون فلزی ()mg L-1

در محدوده بودن

50

250

مقدار جاذب ()g L-1

در محدوده بودن

0/5

2/5

ظرفیت جذب ()mg g-1

بیشینه شدن

100

500

جدول  .5نتیجههای بهینهسازی متغیرهای  ،pHغلظت یون فلزی و مقدار جاذب
غلظت یون
یون فلزی

pH

)Th(IV

3/31

فلزی
-1

( )mg L
250

مقدار جاذب

 qeپیشبینی شده

 qeواقعی

خطا

()g L-1

()mg g-1

()mg g-1

%

0/50

230/62

222/40

3/56

در نهایت ،مدل سینتیکی نمایی براساس رابطههای ریاضی

در مدل سینتیکی نفوذ درون -ذرهای فرض میشود که سرعت

بررسی میشود و در این مدل فرض میشود که فرایند جذب شامل

جذب تنها توسط مرحلهی نفوذ یونهای فلزی در داخل خلل و

دو مرحله است .در مرحلهی اول ،جذب سریع است و در آن

فرج جاذب کنترل میشود .مدل نفوذ درون -ذرهای چنین بیان

سرعت نفوذ خارجی یونهای فلزی تا سطح جاذب ،فرایند جذب

میشود [،]18

را کنترل میکند .در مرحلهی دوم که جذب کند است ،فرایند به
وسیلهی سرعت نفوذ داخلی یونهای فلزی در داخل خلل و فرج

q t  K P t1/2  C

()7

جاذب کنترل میشود .معادلهی مدل دونمایی چنین بیان میشود،
D1
D
(exp( kD1 t)  2 exp( kD2 t) )6
mads
m ads

q t  qe 

که در آن Kp ،ثابت سرعت نفوذ درونذرهای و  Cثابت جذب
است که از برازش غیرخطی دادههای آزمایشی  qtبرحسب  tبه
دست میآید.

که در آن  D1و  )mg L-1( D2پارامترهای سرعت جذب ،به

دادههای تجربی سرعت جذب توریم بر روی جاذب

ترتیب ،در مرحلههای سریع و آهستهی واکنش هستند kD1 ،و

سیستوسیرا اندیکای اصالحشده ،با مدلهای سینتیکی شبه مرتبهی

 )min-1( kD2ثابتهای سازوکار کنترلکنندهاند و  madsمقدار

اول ،شبه مرتبهی دوم ،درون -ذرهای و دونمایی بررسی شد.

جاذب ( )g L-1است [.]26

برازش غیرخطی دادههای تجربی در محیط نرمافزار MATLAB
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جدول  .6پارامترهای سینتیکی جذب یونهای توریم

انجام شد .آزمایش بررسی سرعت جذب توریم در شرایط غلظت
اولیهی  250 mg L-1توریم ،pH 3/31 ،مقدار جاذب ،0/5 g L-1
دمای محیط  25°Cو در بازهی زمانی  5تا ( 300 minدستیابی به
حالت تعادل) انجام شد .در شکل  5نتیجههای تجربی سرعت

مدل سینتیکی

پارامترهای مدل
(k1 )min-1

0/01823

-1

( qe )mg g

شبه مرتبهی اول

2

جذب توریم با نتیجههای حاصل از مدلهای سینتیکی مقایسه شده
است .همچنین در جدول  6پارامترهای سینتیکی جذب توریم

جلد  ،87شماره 1

222/6

R

0/9943

(k2 )g mg-1 min-1

6/922×10-5

(qe )mg g-1

272/5

R2

0/9970

شبه مرتبهی دوم

جدولبندی شده است .طبق شکل  5و جدول  6با مقایسهی ضریب
-1

( qe )mg g

همبستگی این معادلهها ،مشخص شد که مدل شبه مرتبهی دوم،

220

-1

( D1 )mg L

89/01

(kD1 )min-1

0/01613

اشغال نشده است .مدل نفوذ درونذرهی که انطباق کمتری نسبت

(D2 )mg L-1

11

(kD2 )min-1

0/01624

به سه مدل دیگر با دادههای تجربی دارد ،بیانگر این است که

R2

0/9901

)kP (mg g-1 -t0/5

14/19

بهتر از سه مدل دیگر بوده و نشاندهندهی این است که سرعت
اشغال جایگاههای فعال جذب متناسب با مجذور تعداد جایگاههای

دونمایی

جذب یونهای توریم در سطح جلبک سیستوسیرا اندیکای
اصالحشده با سازوکار نفوذ درون -ذرهای کنترل نمیشود بلکه

نفوذ درون -ذرهای

تعادلی یکی از پایهایترین موردها برای محاسبهی قابلیت جاذب
در فاز صنعتی است .برخی از همدماهای جذب تعادلی تک جزیی
دو پارامتری عبارتاند از :النگمیر ،فروندلیچ و تمکین [.]29-27

150
دادههای تجربی

100

مدل شبه مرتبهی اول

ظرفیت جذب )(mg g-1

200

مدل شبه مرتبهی دوم
مدل دونمایی

جذبی است که در آن فرض میشود که جذب مواد روی سطح
بهصورت تک الیه است و همهی جایگاههای موجود روی سطح
دارای انرژی برابر هستند .همچنین فرض میشود که توانایی یک
مولکول برای جذب شدن در یک جایگاه فعال بستگی به میزان
پر بودن جایگاههای مجاور ندارد .با این فرضها معادلهی النگمیر
چنین است،

250

50

()8

200

150

100

شکل  .5مقایسهی نتایج تجربی سرعت جذب توریم با مدلهای سینتیکی

(g-1

qe 

 )mgو

غلظت تعادلی یون فلز ( )mg L-1است .همچنین  Klو  qmaxثابت
النگمیر مربوط به انرژی جذب و بیشینه ظرفیت جذب است.
پارامتر تعادلی  RLیکی از پارامترهای مدل النگمیر ،است:

50

زمان )(min

) (q max Kl Ce
) (1  K l Ce

که در آن  qeو  Ceبه ترتیب ظرفیت جذب تعادلی

مدل نفوذ درون -ذرهای

مختلف.

R

0/9287

مدل النگمیر یکی از مدلهای رایج برای توصیف سیستمهای

تعیین کنشهای بین جاذب و جذبشونده و تعیین همدماهای

300

13/67

 1.6.3همدمای النگمیر

 6.3همدماهای جذب تعادلی توریم

250

) C(mg g
2

برهمکنش بین یونهای توریم و جاذب کنترلکنندهی فرایند
جذب است.

-1

()9

1
RL 
1  bC
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که در آن C ،غلظت اولیهی یون فلزی ( )mg L-1است .مقدار

 ،0/5 g L-1دمای محیط  25°Cبه مدت ( 5 hتا دستیابی به حالت

بین صفر و یک  ،RLنشاندهندهی مناسب بودن جاذب برای جذب

تعادل) انجام شد .جهت دستیابی به اطالعات بیشتر دربارهی

یون فلزی موردنظر است.

برهمکنش جاذب -یون فلزی ،دادههای تعادلی جذب توریم با سه
همدمای النگمیر ،فروندلیچ و تمکین مدلسازی شد .ثابتهای

 2.6.3همدمای فروندلیچ

مدل از برازش غیرخطی دادههای تجربی با این همدماها در محیط

همدمای فروندلیچ یک معادلهی تجربی است که برای توصیف

نرمافزار  MATLABبهدست آمد .نتایج آنها در جدول  7و

تعادل در سیستمهای جذب استفاده میشود .در این همدما

شکل  6داده شدهاند .مشاهده میشود که مدل النگمیر ضریب

برخالف همدمای النگمیر فرض میشود که جذب مواد بهصورت

رگرسیون باالتری دارد و دادههای تعادلی را بهتر برازش میکند.

چندالیه بوده و سطح جاذب ناهمگن است .معادلهی آن چنین

طبق شکل  6با افزایش غلظت اولیهی توریم ظرفیت جذب تعادلی

است،

نیز افزایش مییابد .به نظر میرسد که میتوان علت افزایش ظرفیت
جذب جاذب برای توریم را ناشی از افزایش اختالفپتانسیل بین
qe  K f C1e/n

()10

محلول و جاذب و در نتیجه نیروی محرکهی انتقال جرم دانست.
همانطور که مشاهده میشود بیشینهی ظرفیت جذب پیشبینی

که در آن Kf ،مربوط به ظرفیت جذب ] [)mg g-1( )L mg-1(1/nو

شدهی جاذب برای جذب توریم بر مبنای همدمای النگمیر

 nثابت بدون بعد نشاندهندهی استحکام پیوند است .بهطورکلی

 329/90 mg g-1در دمای محیط است .با توجه به غلظت

وقتی  ،1> n> 10فرایند جذب مطلوب خواهد بود .مقدارهای

محلول توریم در مطالعهی حاضر که در محدودهی  50 mg L-1تا

بزرگتر  nباعث جذب قویتر بین جاذب و یونهای فلزی

 250 mg L-1است مقدار  RLبرای جذب توریم بین  0/221و

میشود و در مقابل اگر  n=1باشد ،جذب خطی خواهد بود و این

 0/5865بهدست آمد؛ بنابراین جلبک سیستوسیرا اندیکای

نشاندهندهی برابر بودن انرژی همهی جایگاهها برای جذب است.

اصالحشده ،برای جذب توریم ) (IVمطلوب به نظر میرسد.
همچنین مقدار  nبراساس معادلهی فروندلیچ  1/875است که

 3.6.3همدمای تمکین

حاکی از مطلوب بودن جاذب است .مقایسهی حداکثر ظرفیت

در این همدما فرض بر آن است که با افزایش پوشیده شدن سطح

جذب به دست آمده از مدل همدمای النگمیر برای جذب توریم

جاذب ،گرمای جذب بهصورت خطی کاهش مییابد .این مدل

با جلبک سیستوسیرا اندیکای اصالحشده با کلسیم کلرید

بهصورت زیر ارایه شده است:

( ]16[ )169/49 mg g-1و با جلبک سیستوسیرا اندیکای
اصالحشده با کربن دی سولفید ( )329/90 mg g-1نشان میدهد

()11

RT
) ln(Te Ce
bTe

qe 

که در آن bTe ،ثابت تمکین ( )J mol-1است و با گرمای جذب
رابطه دارد aTe .ثابت همدمای تمکین ( R ،)L g-1ثابت جهانی
گازها ) (8/314 J mol-1 K-1و  Tدمای مطلق ) (Kاست.
آزمایشهای بررسی همدماهای جذب توریم در شرایط
غلظت اولیهی توریم ( 50تا  ،pH 3/31 )250 mg L-1مقدار جاذب

که اصالح با کربن دیسولفید موجب بهبود ظرفیت جذب جلبک
در مقایسه با نمونههای اصالحنشده و اصالحشده با کلسیم کلرید
شده است.
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جاذب در قبل و در بعد از جذب توریم استفاده شد (شکل .)7
تغییر برخی از پیوندهای گروههای عاملی ،نشاندهندهی یک گروه

200

دادههای تجربی
مدل فروندلیچ
مدل تمکین

ظرفیت جذب ()mg g-1

150

عاملی درگیر در فرایند جذب است .در شکل  7قلهی پهن
مشاهدهشده در ناحیه  3300 cm-1تا  3600 cm-1مربوط به
ارتعاشهای کششی گروهای هیدروکسیل هستند و با این حقیقت
که در دیوارهی سلولی جلبک تعدادی پلیساکارید وجود دارد

100

مدل النگمیر

سازگارند .قلهی مشاهدهشده در ناحیهی حدود
cm-1

120

140

60
80
100
غلظت نهایی ()mg L-1

40

20

کششی ،N-H ،N-H

N-H2+

است [ .]30گروه عاملی آمید در

عدد موج  1633/5 cm-1نشاندهندهی حضور پیوندهای آمید در
پروتئین یا دیگر ترکیبهای دیوارهی سلولی جلبک است [.]14
قلهی مشاهده شده در  1382/5 cm-1ممکن است به دلیل کشش

جدول  .7پارامترهای همدماهای جذب توریم توسط جلبک سیستوسیرای

متقارن COO-

اصالح شده
همدمای جذب

پارامترهای مدل
(qm )mg g-1
(kl )L mg-1

0/0141

RL
R2

0/5865 -0/221
0/9975

Kf )mg g-1( )L mg-1( 1/n

16/14

n
R2

1/875

 796 ،582و  1097 cm-1به ترتیب مربوط به دی سولفید (،)S-S
استر ( )S-ORو تیوکربونیل ( )C=Sهستند [ .]12همانطور که
مشاهده میشود قلهها در  582 cm-1و  796 cm-1در نمونهای که
توریم روی آن جذبشده ناپدید و قله در  1097 cm-1ضعیفتر

0/9944

(αTe )L mol-1

0/1377

(bTe )J mol-1

33/91

R2

0/9907

شده است که احتمال درگیر شدن گروهای عاملی گوگرددار
در فرایند جذب را تقویت میکند .نکتهی قابل ذکر دیگر
جابهجایی بسامد گروههای  N-C=O ،C–O ،NH2 ،O–Hو

 7.3طیفبینی تبدیل فوریه زیرقرمز ()FTIR

گروههای  –CHاست که به نظر میرسد این گروهها از طریق

برای تعیین اطالعات در مورد ماهیت تعامل بین گروههای عاملی

سازوکار تبادل یون با یون توریم اتصال برقرار میکنند [.]32

موجود در جاذب و یون فلزی ،از طیف تبدیل فوریه زیرقرمز
1382/25

796/4

1633/5

از پکتین باشد [ .]31به دلیل اصالح شیمیایی سطح

جاذب با کربن دی سولفید گروههای عاملی گوگرد در ناحیهی

329/90

فروندلیچ

582/3

 2921مربوط به ارتعاش کششی پیوند  C-Hاست .قلههای
+

همدماهای جذب مختلف.

تمکین

 1400تا

ضعیف نشان داده شده در عدد موج  2300 cm-1مربوط به ارتعاش

شکل  .6مقایسهی نتایج تجربی ظرفیت جذب تعادلی جاذب برای توریم با

النگمیر

cm-1

قبل از جذب توریم

1097

1434

1076/9

1632

بعد از جذب توریم

2919/93
1164
عدد موج )(cm-1

شکل  .7طیف تبدیل فوریهی زیرقرمز جلبک قهوهای سیستوسیرا اندیکای اصالح شده ،قبل و بعد از جذب یون توریم.

عبور (یکای اختیاری)

2921
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 .4نتیجهگیری

پینوشتها
1. Cystoseira Indica
2. Thiols
3. Dithiocarbamates
4. Dithiophosphates
5. Xanthates
6. Hard and Soft Acids and Bases
7. Response Surface Methodology
8. Design Expert
9. Liberty 150 Ax Turbo
10. Analysis of Variance
11. Vector22
12. Bruker
13. Lack of Fit
14. Saccharomyces Cerevisiae

در این مطالعه جلبک قهوهای سیستوسیرا اندیکا با کربن دی
سولفید در حضور سود اصالح و برای جذب ناپیوستهی یونهای
توریم ( )IVاستفاده شد .برای بهینهسازی متغیرهای مهم فرایند
جذب و مقدار جذب از روش طراحی آزمایش سطح پاسخ با طرح
مرکب مرکزی استفاده شد .نتیجههای اصلی در زیر آورده شده
است:
-

روش سطح پاسخ ،مدل درجهی دوم را برای طراحی
آزمایشها پیشنهاد داد .مقدار ضریب  R2برای توریم 0/9972
است این مقدار نزدیک به  1و نشاندهندهی آن است که
دادههای تجربی به خوبی با مدل پیشنهاد شده توسط نرمافزار
برازش میشوند و این مدل قادر به پیشبینی پاسخ با دقت
قابلقبولی است.

-

نتیجهها نشان دادند که جذب توریم ( )IVبه  pHمحلول،
غلظت اولیه یون فلزی و مقدار جاذب بستگی دارد و عالوه
بر اثر پارامترهای منفرد مستقل اثرهای متقابل بهینهی پارامترها
روی پاسخ مدل مؤثر است.

-

طبق نتیجههای بهینهسازی در شرایط  ،pH 3/31غلظت
اولیهی یون فلزی  250 mg L-1و مقدار جاذب 0/5 g L-1
ظرفیت جذب جاذب برای توریم 230/628 mg g-1 ،به
دست آمد که تطابق خوبی با ظرفیت جذب پیشبینیشدهی
مدل داشت و خطا حدود  3/56%بود.

-

دادههای سینتیکی با مدل شبه مرتبهی دوم بهتر از مدلهای
شبه مرتبهی اول ،نفوذ درون ذرهای و دونمایی برازش شد.
بنابراین جذب شیمیایی مرحلهی کنترلکنندهی سرعت بوده
و سرعت اشغال شدن جایگاههای جذب متناسب با مجذور
تعداد جایگاههای خالی است.

-

نتیجههای مدلسازی همدماها نشان داد که همدمای النگمیر
دادههای تجربی را بهتر توصیف میکند و حداکثر ظرفیت
جذب جاذب برای توریم بهوسیلهی همدمایی النگمیر
 329/90 mg g-1تخمین زده شد.

-

طیفبینی تبدیل فوریهی زیرقرمز نشان داد که گروههای
عاملی هیدروکسیل ،کربوکسیل ،آمید و گوگرددار در جذب
توریم مؤثر هستند.
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