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گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 

 حذف حذف در آن عملکرد مطالعه و آمین های گروه با شده دار عامل گرافن صفحات نانو سنتز

 استرانسیم یون

  *سجادی، سوده السادات 

 کاربرد پرتوهاای، پژوهشکده سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته 

 

 چکيده:
 سپس. شد ساخته گرافن آمینودی-1،3 به این منظور .است حذف یون استرانسیم برای مناسب جاذبی ساخت، پژوهش این هدف

 شد مشخص و مقایسه گرافن عاملدار نشده آن با جذب قدرت و استفاده یون استرانسیم حذف برای جاذب عنوان به این ترکیب از
 بهینه مقادیر و شددد بررسددی جذب بر مؤثر پارامترهای اثر، ادامه در. اسددت گرافن از عاملدار شددده بیشددتر گرافن جذب قدرت که

 حاصل هایداده. آمد دست به لیتر بر گرم 5جاذب  مقدار و pH 8،  درجه سانتیگراد 25 دما، دقیقه 30 زمان: آمد دست به پارامترها
سی از شت مطابقت دوم یمرتبه شبه سینتیک مدل با جاذب این برای سینتیک برر ساس. دا  فرایند ترمودینامیکی هایمطالعه برا

 .است خودی-خودبه و گرمازا جذب

 آمینو گرافن.دی-1،3سطح،  عاملدار کردن، استرانسیم یون  :کلمات کليدي 

 
  

 

 مقدمه :

سیم ستران صوالت از ا سته شکافت مهم مح ساب در موجود ایه سته هاینیروگاه پرتوزای پ ست ایه  نیمه دلیل به که، ا

یت و طوالنی عمر بدرا می ایویژه توجه هاپسددداب از آن حذف، آبی هایمحلول در باال حالل یل  به همچنین .طل دل

سیوم سودمندی ستران شمه عنوان به ا شی -حرارتی چ سازی، تاب صر این بازیابی و جدا سته  از عن سماندهای ه از  ایپ

بل هایتاالش، رو این از .]1[ای برخوردار اسدددتاهمیت ویژه عه برای توجهی قا  بازفراوری و حذف بهبود و توسددد

، الکتروشیمیایی فرایندهای، شیمیایی توان به ترسیباست که از آن جمله می شده انجام ایهسته پسماند از استرونسیوم

ستخراج شایی یون، فرایندهای تبادل، حاللی ا شاره سطحی جذب و غ ، باال راندمان دلیل به سطحی جذب روش. کرد ا

 .دارد برتری هاروش دیگر به نسبت کمینه لجن تولید و پایین هزینه، روش سادگی، پذیریانعطاف

2 کربن های اتم از الیه تک صفحه یک گرافن
sp گرافن. است گسترش یافته بعد دو در ضلعی شش آرایش با که باشدمی 

در  گرافن به دلیل این خصوصیات ویژه از. دارد عالی حرارتی پایداری و العادهفوق هدایت، باال سختی مساحت سطح و
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 گرافن صفحات، کربن هایاتم ضلعی شش آرایش .]2[استشده  استفاده آب آلودگی های مختلف از جمله در کنترلزمینه

روی صفحات  بر داراکسیژن عاملی هایوجود گروه دلیل به اما؛ کندآل میایده دیگر هایمولکول با قوی برای تعامالت را

شود که این مسئله در جداسازی و می پراکنده های آبیمحیط اکسید، این ترکیب به سهولت در گرافن ساختار ها درو لبه

 .]3[تواند به حل این مشکل کمک کندساز است. کاهش گرافن اکسید تا حد زیادی میبازیابی این جاذب مشکل

 .باشد داشته جذب در تاثیرگذاری کمی است ممکن دلیل همین به است محدود نسبتا گرافن در عاملی هایگروه تعداد

 بنابراین. دهدکمپلکس نمی تشکیل سنگین فلزات با سهولت به کربوکسیلیک گروه در موجود اکسیژن هایاتم همچنین

 جذب ظرفیت و شودگرافن می خواص جذبی بهبود باعث دیگر عاملی هایگروه وسیله به گرافن سطح عاملدار کردن

 آلی مواد از استفاده گرافن سطح عاملدار کردن هایاز روش یکی. یابدمی افزایش گرافن وسیله به سنگین فلزات هاییون

 به محققان از بسیاری، گرافن جذبی عملکرد بهبود برای اخیر سالهای در .است دندانه لیگاندهای چند مانند منظوره چند

 .]4-6[اندپرداخته گرافن کردن دارعامل برای، نیتروژن ترکیبات حاوی روی بر تحقیق

کاهش و  سپس. شد سنتز اکسید گرافن ابتدا های استرانسیمیون حذف برای کارامد جاذبی سنتز منظور به تحقیق این در

شد تا گروه دارعامل سید انجام  شیمیایی کردن گرافن اک های فلزی بر روی یونهایی با قابلیت ایجاد کمپلکس و جذب 

شکل  شود ) سیم یون حذف برای جاذبی عنوان ترکیب به این کارایی بعد یمرحله در. (1سطح گرافن ایجاد  ستران های ا

 .شد بهینه جذب فرایند بر موثر پارامترهای و بررسی
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 . فرایند عاملدار کردن سطح گرافن.1شکل 
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 روش کار :

 سنتز گرافن اکسيد

 13 و اسیدسولفوریک لیتر میلی120 با گرافیت یک گرم .]7[شده سنتز شد اصالح هامرز گرافن اکسید بر اساس روش

 مخلوط که حالی در، دقیقه 30 زمانی بازه در سپس. مخلوط شد درجه سانتیگراد 50 دمای در اسیدفسفریک لیتر میلی

 سپس. شد اضافه تدریجی به صورت پرمنگنات پتاسیم آن به بود همخوردن حال در سانتیگراد درجه 50 دمای در همچنان

 گذاشته یخ حمام در ساعت یک مدت به را مخلوط ساعت 24 از بعد. شد همزده دما این در ساعت 24مدت  به مخلوط

 به مخلوط اکسیژنه آب لیتر میلی 2 نهایتا. شد اضافه مخلوط به ساعت نیم آهستگی طی به مقطر آب لیتر میلی 200 سپس و

در  و شستشو مقطر آب با مرتبه 5 و %5 اسیدکلریدریک با مرتبه 2 مخلوط سپس. گردد روشن رنگ محلول تا کرده اضافه

 .گردید خشک درجه 60 دمای

 کاهش و عاملدار کردن سطح گرافن اکسيد

 ( شد."الف محلول "پراکنده ) اولتراسونیک دستگاه وسیله به تتراهیدروفوران لیتر میلی 30 در اکسید گرافن گرم میلی 40

 صفر دمای در مالونیتریل گرممیلی 200 و تتراهیدروفوران لیترمیلی 20، هیدریدکلسیم گرممیلی 70 ایدر ظرف جداگانه

 تا داده شد اجازه و کرده اضافه " الف" به را "ب" سپس مخلوط. ("ب محلول") گردید مخلوط هم با سانتیگراد درجه

 (CN-GOحاصل ) ماده، واکنش اتمام از پس. شوند همزده یکدیگر گراد با سانتی درجه 60 دمای در ساعت 24 مدت به

 ساعت 12 مدت به سپس. شد جدا سانتریفیوژ با و داده شستشو مقطر با آب مرتبه سه و اسید هیدروکلریک با مرتبه یک

 20گرم گرافن اکسید عاملدار شده با مالونیتریل در میلی 30در مرحله بعد،  .گردید خشک سانتیگراد درجه 50 دمای در

لیتر تتراهیدروفوران میلی 20گرم لیتیم آلومینیوم هیدرید در ظرف دیگری در میلی 150لیتر تتراهیدروفوران پراکنده شد. میلی

ساعت  24خلوط در دمای اتاق به مدت به سوسپانسیون گرافن عاملدار شده اضافه شد و م 4LiAlHحل شد. سپس محلول 

، سه مرتبه HCl( صاف شد و با 2NH-G-2NH آمینو گرافن،دی-3،1هم زده شد. پس از اتمام واکنش محصول بدست آمده )

 با آب مقطر و دو بار با اتانول شستشو داده و خشک شد.

 استرانسيم حذف یون در آمينو گرافندي-1،3 کارایی بررسی

اسددترانسددیم   ppm 50میلی لیتر محلول 10گرم از جاذب پس از توزین به ظروف پلی اتیلنی منتقل شددده و به آن  05/0

شیکر در دمای  شد و به مدت الزم درون  ضافه  سرعت محیط ا شود. در انتهای  rpm150با  شد تا به هم زده  قرار داده 

از فاز مایع جدا شددد. پس از جداسددازی جاذب، غلظت یون اسددترانسددیم درون  فرایند، جاذب به راحتی با صدداف کردن

   گیری شد. اندازه (ICP)محلول با دستگاه اسپکترومتری نشری پالسمای جفت شده القائی 
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 نتایج :

 شده عاملدار گرافن یابیمشخصه

 گرافن الگوی پراش. است شده داده نشان 2شکل  در شده عاملدار اکسید گرافن و اکسید گرافن Xپراش پرتوی  الگوی

◦زاویه  اکسید در
 26/10  =θ2 عاملدار اکسید گرافن در این پیک که دهدمی ( نشان002)  صفحه با متناظر واضحی پیک 

 دهدمی نشان که شودمی ظاهر  θ2=  25◦زاویه     جدیدی در پیک عاملدار اکسید گرافن در همچنین باشدمی ضعیف شده

 .]8[یابداکسید تا حدی کاهش می گرافن کردن عاملدار فرآیند در طی

 
 

 شده. عاملدار اکسيد گرافن و اکسيد گرافن XRD . تصاویر2شکل 
 

. (3ل شکمشخص شد ) SEM/EDXبه همراه ترکیب عنصری آن با آنالیز دار شده لعام دیگرافن اکسامورفولوژی سطح 

های حضور اتم EDXآنالیز باشد می هیال-هیدارشده اللعام دیاکسا شود، ساختار گرافنمشاهده می 3در شکل همان طور که 

C, O  وN کند.های عاملی نیتروژن را روی سطح گرافن تایید میدهد که حضور گروهرا نشان می 

 
 )الف(
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 )ب(

 شده. عاملدار اکسيد گرافن SEM/EDX گرافن اکسيد قبل از عاملدار شدن، )ب(SEM)الف(  . تصاویر3شکل 

 

 عاملدار توانمی ( 4 است )شکل شده طیف مادون قرمز گرافن عاملدار شده مشخص در که عاملی هایگروه به توجه با

همچنین شدت ضعیف پیک مربوط به گروه عاملی کربونیل کاهش حدودی گرافن را نشان  .کرد تایید را گرافن شدن

 دهد.می

 

 
 شده. عاملدار اکسيد . طيف مادون قرمز گرافن4شکل 

 

 استرانسيم جداسازي گرافن عاملدار شده در کارایی بررسی

 بهینه جاذب، زمان هایی برای بدست آوردن مقدار بهینهآزمایش آبی هایمحلول از استرانسیم یون جذب بررسی جهت

 mg 15، mg  25 ، mg ترتیب      به بهینه جاذب آوردن مقدار دست به بهینه انجام شد. جهت pH میزان و تعیین تماس
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  NaOHمحلول کمک به محلول pH و شد اضافه ppm 50 غلظت با استرانسیم محلول ml 10 درون به جاذب mg 100  و 50

 گیری شد.اندازه ICPغلظت یون استرانسیم درون محلول با دستگاه  ساعت یک زمان مدت گذشت از پس. رسید 8 به

ستفاده با سیم فلزی ( یونqe) ظرفیت جذب  ( میزان1) معادله از ا ستران ساس بر mg حسب بر ا  دست به جاذب از g 1 ا

 :آمد

(1)    
( )C V

q
M

o Ce
e 


 

 محلول غلظت با برابر Ce و جذب فرآیند از قبل  ppm حسددب بر اولیه یونی محلول غلظت با برابر 0C معادله این در که

سب بر یونی شدمی جذب فرآیند از پس  ppm ح سب بر هانمونه از یک هر یونی محلول حجم با برابر V همچنین. با  ح

ml و بوده M حسب بر  استفاده مورد جاذب میزان با برابر g بر اساس نتایج بدست آمده . باشدمی  هانمونه از یک هر در

 افزایش شیب آن از پس و یابدمی افزایش زیادی شیب با جذب میزان mg 50 تا جاذب میزان افزایش با مشخص شد که

 تاثیر دادن نشدددان منظور شدددد. به گرفته درنظر mg 50  با برابر جاذب بهینه میزان بنابراین. یابدمی کاهش جذب میزان

 نتایج طبق. گرفت صددورت شددده عاملدار گرافن و گرافن بین ایمقایسدده، جذبی عملکرد بهبود در، کردن گرافن عاملدار

 (.217 (mg/g)بیش از سه برابر گرافن است ) شده سنتز آمینو گرافندی-1،3 جاذب کارایی که شد مشخص

کمترین مقدار  استرانسیم یون جذب میزان،  3 با برابر pH های مختلف مشخص شد که درpHبا بررسی فرایند جذب در 

 سطح در  موجود آمین فعال هایگروه با لیت کی تشکیل و الکترواستاتیک تعامل طریق از استرانسیم یون جذب. را دارد

 .گیردمی صورت جاذب

سیدی های pH در شدن گروه ا سطح جاذب، قابلیتبه دلیل پروتونه  شکیل های آمین   با های فعالکمپلکس این گروه ت

میزان یون  pH رفتن باال با. یابدمی کاهش استرانسیم یون جذب میزان بنابراین. رودمی دست استرانسیم از فلزی هاییون
+H واکنش فلزی استرانسیم هاییون با بیشتری میزان به آمین فعال هایمحل نتیجه در. یابندمی کاهش محلول در موجود 

 یابد.می ادامه 8 برابر pHتا  جذب میزان افزایش این. یابدمی افزایش جذب میزان دهند، در نتیجهمی

 صدددورت min 60و min 10  ،min 20، min 30 زمانی هایبازه در هاآزمایش بهینه تماس زمان آوردن دسدددت به جهت

 از پس افزایش میزان این اما. یافت افزایش کلی طور به اسدددترانسدددیم یون جذب تماس، میزان زمان افزایش با. گرفت

شت سیار شیب با min 60 تا min 30 زمان گذ ست به نتایج به توجه با. یابدمی افزایش کمتری ب شت از پس آمده د  گذ

سیم هاییون با توانندمی آمینی فعال هایمحل تمامی تقریباً min  30 زمان مدت ستران شند  ا شته با  تنها و برهمکنش دا

 فرآیند min 30 زمان گذشت از پس اینکه به توجه با بنابراین. مانندباقی می فعال محل صورت به هنوز آنها از کمی تعداد

 .شد گرفته درنظر min 30 بهینه، تماس زمان مدت هاآزمایش سایر در، است شده کامل تقریباً جذب
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ستره  ستفاده از منحنی  10 -45تاثیر دما بر میزان جذب در گ شد. با ا سانتیگراد تعیین  سب معکوس  dLn(K(درجه  بر ح

°دما بر حسدددب کلوین،
H∆ و°S∆  ( به ترتیب برابر با 2طبق معادله وانتهوف )معادلهkJ/mol 3/14-   وkJ/molK 06/0 

شد. مقدار منفی به دست آمده برای سبه   محا
°

H∆  سنتز سیم توسط جاذب  ستران شان دهنده گرمازا بودن فرایند جذب ا ن

 باشد.شده می

(2                                            ) 

°در این رابطه 
H∆  و°

S∆  ،ستاندارد سب  Rبه ترتیب تغییرات آنتالپی و آنتروپی ا  Tو  )kJ/mol K(ثابت جهانی گازها برح

 باشد.می  (K)دمای مطلق

 یاولیه غلظت با یون استرانسیم حاوی محلول، آمینو گرافندی-1،3 توسط یون استرانسیم جذب سینتیک تعیین منظور به

ppm 50  8در  جاذب لیتر بر گرم 5 با تماس در دقیقه 160 تا 5 مدت به: pH  شد داده قرار . 

صل هایداده . شدند برازش الوویچ مدل و دوم مرتبه شبه، اول مرتبه شبه سنتیکی مدل سه با( 1 جدول) جذب از حا

ستگی ضریب مقدار 2) همب
R )ست به نتایج طبق. بود 63/0 و 99/0، 75/0 با برابر ترتیب به مدل سه این برای ، آمده د

 .شد برازش دیگر مدل دو از بهتر دوم مرتبه شبه مدل با تجربی هایداده

 

 هاي سينتيک جذب شبه درجه اول، دوم و مدل الوویچ. مدل1جدول 
 مقدارها پارامترها معادله سینتیکمدل 

شبه درجه 
e اول t e

/

k t
log (q -q ) = -  + log q1

2 303
 1k( 1: ثابت سرعت-min) 012/0  =1k 

  eq ظرفیت جذب در زمان :
 (mg g-1تعادل )

16/4  =eq 

 2R=  75/0  همبستگی ضریب  
 

شبه درجه 
 دوم

 

t ee

t t
= +

q qK q2
2

1
 

 
2k( 1: ثابت سرعت-g (mg 

min)) 

 
334/0  =2k 

 

  eq ظرفیت جذب در زمان :
 (mg g-1تعادل )

24/11  =eq 

 2R=  99/0 همبستگی ضریب  

t الوویچ

1 1
q = ln (αβ) + ln (t)

β β 

 

α :جذب  اولیه سرعت ثابت 
(1-min)mg (g ) 

 
21/4  =α 

 

d

ΔH ΔS
ln k = -

RT R
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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

  β( 1: ثابت واجذبی-g mg) 47/0  =β 
 2R=  63/0 همبستگی ضریب  

 

 بحث ونتيجه گيري :

سیم حذف برای مناسب جاذبی به دستابی جهت ستران شده با گروه از، یون ا ستفاده های فعال آمینگرافن عاملدار  . شد ا

 قدرت دهنده نشددان نتایج. گرفت قرار مطالعه مورد pH و جاذب مقدار، زمان، دما مانند محیطی شددرایط اثرات همچنین

سب جذب سه همچنین. بود جدید جاذب منا شده عاملدار گرافن با جاذب این عملکرد مقای های آمین موثر گروه نقش، ن

 .نمود در افزایش قدرت جذب گرافن را اثبات
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