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چکیده
 در سیستم ناپیوسته موردAmberlit CG- 400 در این پژوهش جذب و جداسازی یون های زیرکونیم و هافنیم از محیط هیدروکلریک اسید با استفاده از رزین
 نتیجه بررسیها. برای این منظور ابتدا اثر غلظت هیدروکلریک اسید در محلول خوراک بر فرآیند جذب و جداسازی زیرکونیم و هافنیم مطالعه شد.بررسی قرار گرفت
 همچنین با افزایش غلظت. مول بر لیتر هیدروکلریک اسید قابل دستیابی است10 ) در غلظتα=9( نشان داد که بیشترین میزان جداسازی هافنیم از زیرکونیم
 سه مدل همدمای. درصد جذب این عناصر کاهش یافته ولی میزان جذب آنها به ازای واحد وزن جاذب افزایش یافت،اولیه یونهای زیرکونیم و هافنیم در محلول
)R2 =0/993( ) و هافنیمR2=0/969(  نتایج نشاندهنده تطابق دادههای تجربی زیرکونیم. فرندلیچ و تمکین برای توصیف دادههای تعادلی بکار گرفته شد،النگمویر
 این امر بهمفهوم توزیع یکنواخت یونهای فلزی استخراج شده روی سطح دانههای رزین و همچنین تشکیل پوشش تک الیه یونها روی.با ایزوترم النگمویر بود
. میلیگرم بر گرم بدست آمد0/34  و42/19  بیشینه ظرفیت جذب برای عناصر زیرکونیم و هافنیم بهترتیب برابر با.سطح رزین است
. رزین تبادل یونی، جداسازی، هافنیم، زیرکونیم:کلیدواژهها
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Abstrac:
In this study, the adsorption and Separation of Zirconium (Zr) and Hafnium (Hf) ions from hydrochloric acid media was
investigated using Amberlite CG- 400 resin in the batch system. For this purpose firstly the effect of hydrochloric acid
concentration in the feed solution on the adsorption and separation of Zr and Hf were investigated. The results showed that
the maximum Zr/Hf separation factor at 10M hydrochloric acid is equal to 9. Also, increasing the initial concentration of
Zr and Hf ions in solution, results in adsorption percentage decrement, but the adsorption per unit weight of adsorbent were
increased. Three isotherm models of Langmuir, Freundlich, and Tamkin were applied to describe the equilibrium data. The
results showed the agreement of the experimental data of Zr (R2=0.969) and Hf (R2=0.993) with Langmuir isotherm. The
maximum adsorption capacity for Zr and Hf was 42.19 and 0.34 mg.g -1, respectively.
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 .1مقدمه
عناصر زیرکونیم و هافنیم در طبیعت همواره در کنار یکدیگر حضور دارند .با توجه به کاربردهای مختلف این عناصر در صنایع خصوصاً در
صنعت هستهای جداسازی این دو عنصر از یکدیگر ضرورت دارد [ .]1یکی از روشهای رایج جداسازی این عناصر استفاده از تکنیک تبادل
یونی میباشد .تاکنون مطالعات مختلفی در خصوص استفاده از رزینهای تبادل یونی جهت جداسازی هافنیم از زیرکونیم انجام گرفته
است .کالنتری و همکارانش ( )1394به جداسازی عناصر زیرکونیم و هافنیم از محلول لیچینگ حاصل از انحالل سنگ معدن به روش
کروماتوگرافی پرداختند .مطالعات آنها نشان داد که با بهرهگیری از روش تبادل یون به کمک رزین کاتیونی  Dowex 50wx8میتوان
زیرکونیم را در حجم انبوه ،به صورت نیمه پیوسته در بسترهای کروماتوگرافیک با طول بلند و قطر کم خالصسازی نموده و همچنین
می توان هافنیم را به صورت ناپیوسته پس از عاری شدن ستون از زیرکونیم ،به صورت خالص از ستون خارج نمود [ .]2فلیپه و همکاران
( )2013نیز با استفاده از روش تبادل یون به وسیله رزینهای  Amberlite IR-120 ،Dowex 50wx8 ،Dowex 50wx4و Marathon

 Cجداسازی یونهای زیرکونیم و هافنیم از محیط نیتریک اسید را مورد بررسی قرار دادند [ .]3حاصل کار آنها نشان داد که ظرفیت جذب
زیرکونیم و هافنیم توسط رزینهای مورد بررسی باال بوده ولی امکان جداسازی این عناصر در غلظت  1مول بر لیتر نیتریک اسید وجود
ندارد .این محققان ( )2018همچنین جداسازی زیرکونیم و هافنیم توسط رزین تبادل کاتیونی ( )Marathon-cدرون ستون را مورد
بررسی قرار دادند [ .]4دیلونز و همکارانش ( )2009جداسازی زیرکونیم از هافنیم از محیط هیدروکلریک اسید توسط رزینهای تبادل
یونی  Dowex 1X8و  Reillex HPQرا مورد مطالعه قرار دادند .نتایج بررسی آنها نشان داد که رزینهای تبادل یونی میتوانند تا حد
مطلوبی به جدایش زیرکونیم از هافنیم کمک کنند .از بین دو رزین مورد مطالعه ،رزین  Reillex HPQنتایج مطلوبتری را در جدایش
زیرکونیم از هافنیم به همراه داشت ] .[5ژو و همکارانش ( )2010جداسازی زیرکونیم و هافنیم توسط رزین تبادل یون  MIBKدر سیستم
 NH4SCN-HClرا مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه آنها نشان دهنده جداسازی مطلوب زیرکونیم از هافنیم با فاکتور جداسازی در
بازه  25-30بود [.]6
در این پژوهش عملکرد رزین  Amberlite CG-400در جذب و جداسازی یونهای زیرکونیم و هافنیم از محیط هیدروکلریک اسید در
یک سیستم ناپیوسته مورد ارزیابی قرار گرفت .برای این منظور تاثیر غلظت هیدروکلریک اسید در محلول خوراک بر فرآیند جذب و
جداسازی زیرکونیم و هافنیم مورد بررسی قرار گرفت .همچنین سه مدل ایزوترم النگمویر ،فرندلیچ و تمکین برای توصیف دادههای تعادلی
بکار گرفته شد.

 .2روش کار
در این پژوهش رزین  Amberlite CG-400با ابعاد مش  200تا  400محصـول شـرکت فلوکا بکار برده شـد .همچنین از کلرید زیرکونیم
)(IVبا فرمول شـیمیایی ( )ZrCl4با خلوص  98درصـد (حاوی  %2هافنیم) محصـول شـرکت سـیگما الدریچ ،برای تهیه محلول زیرکونیم و
هافنیم اسـتفاده شـد .هیدروکلریکاسـید ( )HClبا دانسـته  1/19گرم بر سـانتی متر مکعب و با درصـد خلوص 37درصـد محصـول شـرکت
مرک برای تنظیم اسـیدیته محلول خوراک اسـتفاده شـد .سـایر مواد شـیمیایی مصـرفی همگی با خلوص تجزیهای و محصـول شـرکت مرک
بود.
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بهمنظور پیش آمادهســازی رزینها وزن مشــخصــی از رزین ابتدا به مدت  3ســاعت در دمای محیط در  200میلی لیتر آب دو بار تقطیر
قرارداده شــد .پس از جدا کردن رزینها از آب رزینها چند بار دیگر توســط آب دوبار تقطیر شــســته شــد .در پایان کار رزینها در دمای
محیط خشک شده و برای استفادههای بعدی در داخل یک ظرف تمیز نگه داری شد.
برای انجام آزمایشهای جذب ،ابتدا  20میلیلیتر محلول حاوی غلظت مشـــخص یونهای زیرکونیم و هافنیم و با اســـیدیته معین درون
ارلن شـیشـهای به حجم  50میلیلیتر ریخته شـد سـپس یک گرم از رزین آمادهسـازی شـده به آن اضـافه شـد و پس از محکم کردن درب
ارلنها ،همگی به مدت  3سـاعت توسـط یک شـیکر با سـرعت  200 rpmدر دمای محیط همزده شـدند .سـپس رزینها با اسـتفاده از کاغذ
صـافی از محلول جدا گردید و غلظت تعادلی یونهای زیرکونیم و هافنیم در محلول با اسـتفاده از دسـتگاه پالسـمای جفت شـده القایی با
طیف سـنج نشـر اتمی ( )ICP-AESاندازهگیری شـد .ظرفیت جذب زیرکونیم و هافنیم به ازای واحد جرم رزین ( )mg.g-1با اسـتفاده از
معادله ( )1محاسبه شد [.]3
×V

)( 1

𝑓𝑐𝑐𝑖 −
𝑀

= qe

مقادیر ضریب توزیع ( ،)Dدرصد جذب ( )Eو فاکتور جداسازی ( )αنیز مطابق با روابط ( )2تا ( )4محاسبه شدند.
Ci −Cf
V
×
Cf
M
C −C
E = i f × 100
Cf
D
α(Zr/Hf) = D zr
Hf

=D

)( 2
)( 3
)( 4

در این روابط  Ciو  Cfبه ترتیب غلظت اولیه و تعادلی یونهای فلزی برحســـب  V ،mg.L-1حجم محلول برحســـب  Lو  Mجرم جاذب
خشک برحسب  gاست.

 .3یافتهها
 1.3بررسی تاثیر غلظت هیدروکلریکاسید بر جداسازی زیرکونیم و هافنیم
اسیدیته محلول خوراک یکی از مهم ترین پارامترهای موثر بر فرآیند جداسازی عناصر زیرکونیم و هافنیم است .برای همین منظور تاثیر
غلظت هیدروکلریکاسید در محدوده  8تا  12مول بر لیتر بر ظرفیت جذب و میزان جداسازی عناصر زیرکونیم و هافنیم مورد بررسی قرار
گرفت و نتایج آن در شکل ( )1نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود میزان جذب عناصر زیرکونیم و هافنیم با افزایش غلظت
هیدروکلریکاسید افزایش یافته و در غلظت  12مول بر لیتر اسید به بیشینه مقدار خود میرسد .دلیل این امر افزایش تمایل یونهای
زیرکونیم و هافنیم به تشکیل کمپلکسهای آنیونی در غلظتهای باالتر اسید بوده که شرایط جهت جذب آنها بر روی سطح رزین
 Amberlite CG-400فراهم میکند.
بررسی فاکتور جداسازی زیرکونیم نسبت به هافنیم نشان میدهد که بیشترین فاکتور جداسازی ( )α=9در غلظت  10مول بر لیتر اسید
رخ میدهد .بنابراین در مطالعات بعدی غلظت اسید بهینه  10مول بر لیتر در نظر گرفته شد.
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شکل ( :)1تاثیر غلظت هیدروکلریکاسید بر میزان جذب و جداسازی زیرکونیم و هافنیم توسط رزین Amberlite CG-400
(مقدار رزین  ،1 gزمان تماس  3ساعت ،دما  ،C °25غلظت اولیه یونهای فلزی  [Zr]=1000 mg.L-1و )[Hf]=20 mg.L-1

 2.3بررسی اثر غلظت اولیه یونهای فلزی زیرکونیم و هافنیم بر میزان جذب
اثر غلظت اولیه یونهای زیرکونیم در محلول خوراک در محدوده  500تا  3000میلیگرم بر گرم غلظت اولیه یونهای هافنیم در محلول
خوراک در محدوده  10تا  60میلیگرم بر گرم بر میزان جذب و ظرفیت جذب این عناصر توسط رزین  Amberlite CG-400مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج مربوط به تغییرات غلظت اولیه زیرکونیم و هافنیم به ترتیب در شکلهای ( )2و ( )3نمایش داده شده است.
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همانطور که در شکلهای ( )2و ( )3مشاهده میشود ،با افزایش غلظت اولیه یونهای زیرکونیم و هافنیم در محلول ،بازده جذب این عناصر
کاهش یافته ولی میزان جذب آنها به ازای واحد وزن جاذب افزایش مییابد .انتظار میرود با افزایش غلظت یونهای جذبشونده ،مقدار
ظرفیت جذب افزایش یافته و در نهایت به یک مقدار ثابت برسد که این امر نشاندهنده اشباع شدن سایتهای رزین از گونه جذبشونده
است .افزایش کند مقدار جذب در غلظتهای باالتر به علت کاهش سایتهای جذب در دسترس و کاهش تحرک یونها در محلولهای
غلیظ در مقایسه با محلولهای رقیق است [.]3
 3.3بررسی ایزوترمهای فرآیند جذب
جهت توصیف رفتار جاذب و بهینه نمودن سیستم جذب و همچنین تعیین الگوی پیشبینی جذب از ایزوترمهای جذب استفاده میگردد.
با استفاده از ایزوترمها میتوان اطالعاتی درباره فیزیکی و شیمیایی بودن فرآیند جذب ،ظرفیت جذب ،چگونگی توزیع مولکولهای جذب
شونده و دلخواه بودن فرآیند جذب کسب نمود .در این پژوهش  3مدل النگمویر ،فرندلیچ و تمکین برای تحلیل فرآیند جذب زیرکونیم و
هافنیم مورد بررسی قرار گرفت.
معادله ( )5فرم خطی ایزوترم النگمویر براساس بیشترین ظرفیت جذب و غلظت تعادلی ارائه میدهد .در این معادله
) cₑ (mg.L-1و ) qₑ (mg.g-1به ترتیب غلظتهای جزء جذبشونده و میزان جذب تعادلی را مشخص میکنند .بیشترین ظرفیت جذب
رزین با ( qm (mg.g-1مشخص شده و متناظر با پوشش تک الیه است .مقدار پارامتر ) KL(L.mg-1نشانگر میزان جذب میان جزء
جذبشونده و جاذب میباشد [.]6
1

()5

e

.c

1

1

=q +k

L qm

m

1
qe

رابطه ( )6فرم خطی ایزوترم فرندلیچ را نشان میدهد ،در این ایزوترم فرض برآن است که فرآیند جذب به صورت چند الیه و روی سطوح
همگن انجام میشود .این ایزوترم در محدودهی غلظتهای پایین تا متوسط کارآیی دارد.
) Ln(ce

)(6

1
n

Ln(qe )=Ln(k f )+

در این رابطه ) kf (mg.g-1و  nKثوابت ایزوترم فرندلیچ بهترتیب برابر ظرفیت و شدت جذب میباشند.

معادله ایزوترم تمکین به صورت رابطه ( )7تعریف میشود .در این معادله  Rثابت جهانی گازها ( 8/314بر حسب  )j.mol-1.k-1و  Tدمای
مطلق ،برحسب کلوین است .در ایزوترم تمکین فرض بر این است که جذبشونده بر روی جاذب کامال یکنواخت پخش میشود بهصورتیکه
افت گرمای جذب ،خطی باشد .عالوهبر این با پوشش سطح توسط جذبشونده ،به دلیل دافعه میان گونههای جذبشونده گرمای جذبی
آنها روی الیه جذب بهصورت خطی کاهش مییابد [.]17
𝑇𝑅
𝑏

) 𝑒𝐶𝐴(𝑞𝑒 = ( ) ln

)( 7

فرم خطی رابطه باال به صورت رابطه زیر خواهد بود:
𝑒𝐶 𝑞𝑒 = 𝐵 ln 𝐴 + 𝐵 ln

)( 8

که در آن Aو Bعرض از مبدا و شیب نمودار  qeبر حسب  lnCeمیباشند.
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شکل ( :)5برازش دادههای تجربی جذب هافنیم توسط رزین  Amberlite CG-400با مدلهای همدمای جذب

برازش دادههای تجربی جذب زیرکونیم و هافنیم توسط رزین  Amberlite CG-400با مدلهای همدمای جذب النگمویر ،فروندلیچ و
تمکین به ترتیب در شکلهای ( )4و ( )5نمایش داده شده است .ثوابت و ضرایب همبستگی ایزوترمهای مورد بررسی نیز در جدول ()1
ارائه شده است .با توجه به نتایج حاصل از مدلسازی دادههای تعادلی ،مقدار ضریب همبستگی دادههای تجربی زیرکونیم ( )R2=0/969و
هافنیم ( )R2 =0/993با ایزوترم النگمویر ،نسبت به دو مدل فرندلیچ و تمکین بیشتر بوده و بیانگر تطابق دادههای جذب هر دو فلز با
مدل النگمویر است .پذیرش این ایزوترم به عنوان مدل جذبی برای هر دو یون ،بهمفهوم توزیع یکنواخت یونهای فلزی استخراج شده روی
سطح دانههای رزین و همچنین تشکیل پوشش تک الیه یونها روی سطح رزین است.
براساس نتایج بدست آمده ،بیشترین ظرفیت جذب ( )qmبرای فلزات زیرکونیم و هافنیم بهترتیب برابر  42/19 mg.g-1و 0/34 mg.g-1
میباشد.
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Amberlite CG-400  فروندلیچ و تمپکین برای دادههای تجربی جذب زیرکونیم و هافنیم توسط رزین، ثابتهای ایزوترم النگمویر:1 جدول
)Hf(هافنیم

)Zr(زیرکونیم

ثابتها

0/3407
0/15215
0/993
0/10378
3/44353
0/9449
1/98676
0/0689
0/9383

42/1941
0/01015
0/9688
6/73
4.21408
0/8097
1/03592
4/9076
0/7417

qmax (mg.gr-1)
KL(L.mg-1)
R2
Kf
N
R2
AT
BT
R2

مدلایزوترمی
النگمویر

فروندلیچ

تمپکین

 نتیجهگیری.5
 برای این منظور ابتدا اثر غلظت هیدروکلریک. در سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت،در این تحقیق جداسازی زیرکونیم از هافنیم
 حداکثر فاکتور جداسازی یونهای مورد نظر دردمای.اسید در محلول خوراک فرآیند جذب و جداسازی زیرکونیم و هافنیم مطالعه شد
 بررسی ایزوترمهای تعادلی جذب همزمان فلزات زیرکونیم و. بدست آمد9  مول بر لیتر هیدروکلریدریک اسید برابر با10 محیط با غلظت
 این امر بهمفهوم توزیع یکنواخت یونهای فلزی استخراج.هافنیم نشان داد که مدل النگمویر همپوشانی بهتری با دادههای تجربی دارد
.شده روی سطح دانههای رزین و همچنین تشکیل پوشش تک الیه یونها روی سطح رزین است
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