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

آلی اصالح شده به عنوان جاذب مناسب برای جذب آالینده مولیبدن از -ارچوب های فلزچ

 محلول آبی
 

 (2)شربت داران،معصومه – (1) *سعید،دهقان پور -(1) مهدیه،ساقیان

 شیمی، گروه  شیمی-دانشکده فیزیک، دانشگاه الزهرا 

 شتابگرها، پژوهشکده علوم و فنون هسته ای، پژوهشگاه  سازمان انرژی اتمی

 

 :دهيچک
عنوان بسررببی مناخررا ببای بارگ اری و قابلیت اصرر س خررا بار به های منحصررب به فبدآلی به دلیل ویژگی-های فلزچارچوب

خبفاده از کار گبفبه میهای مخبلف بهگونه شده MOFشوند. در این پبوژه ج ب آالینده مولیبدن از محلول آبی با ا ص س  های ا
خبفاده از تباکم ایمینی 2NH-66-UIOچارچوب شد. به این منظور  خیببر شد و به 1با ا ص س  عنوان جاذب ببای ج ب موثب ا

شد. آالینده خبفاده  صورت یکنوا ت و تک الیه از مدل النگمویب تبعیت کبد و ج ب به فبآیند ج بی مولیبدن از محلول آبی ا
شان داد. پارامببهای تبمودینامیکی منفی  شیمیایی را ن شبه مبتبه دوم و ج ب  خینبیکی  خینبیک ج ب نیز مدل  صورت گبفت. 

دن را ندارد اما بعد از اص س، چارچوب اولیه توانایی ج ب مولیب  ودی بودن آن رانشان دادند. ودبهج ب و  فبآیند بودن زاگبما

  قادر به ج ب مولیبدن می باشد.میلی گبم بب گبم  6/666چارچوب با ظبفیت ج ب 

 لی، اص س پساخنبزی، آالینده مولیبدن، ظبفیت ج ب باالآ-چارچوب فلز :کلمات کليدي

 

 : مقدمه

 یوخرریلهک خررببهای معدنی هسرربند که به های نامحدودی از مباکز فلزی یاشرربکه (هاMOF) آلی-چارچوب های فلز

لیگاند به هم مبصررل  -روند، از طبیق ایجاد پیوندهای فلزمی عنوان اتصررال دهنده به کارصررلا آلی که به هایمولکول

وری بل های منظمتبین ویژگی این شرربکهمهم از .[1]آورندبعدی را به وجود می یک، دو و خرره شرروند و خررا بارهایمی

پ یبی و پایداری گبمایی زیاد انعطاف، هابسرریار زیاد، تخلخل باالی آن به خررا بار منظم بلوری آنها، اخرربحکام توانمی

به همین دلیل . [2] دهای اخیدی و بازی و در دماهای باال پایدار هسبنها در محیطاغلا آن ای کهگونهها اشاره کبد، بهآن

و، کاتالیزگب و حمل دار گازها،ذ یبه  ، ب تبکیبات گوناگونجببای کارببدهای مبنوعی از جمله  توانندمیتبکیبات  نای

 غیبه مورد اخبفاده قبار بگیبند. 

                                                 
1 Imine condensation 
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دخررت آوردن های بهیکی از راهباشررد. ها، تنوع باالی خررا بارهای ایجاد شررده میMOFهای تبین ویژگییکی از مهم

و  چارچوبروش بعد از خرنبز  . در اینها اخرت( آنPSMاصر س پسراخرنبزی  دار شرده آلی عامل-فلز هایچارچوب

شکیل صورتشبکه ت خا باری در آن  ص س  خبفاده از یک روش ناهمگن ا خیلهبه گیبد.می ی جامد، با ا این روش  یو

سبقیم آن هاییMOF توانمی خنبز م شان وجود ندارد،را که امکان  خا باری تهیه کبد. بنابباین در این روش  ها از اجزاء 

  .[3]شوندمی خنبز های عاملی مبفاوتبا توپولوژی یکسان اما با گبوه هاییچارچوب

های آب، گازها و بخارات خرررمی، تبکیبات گوگبد دار و مانند انواع آالینده در ج ب تبکیبات مخبلف مبخلخلمواد 

تغییب  . با[4]دهنداز  ود نشرران می نظیبی نسرربت به مواد غیبمبخلخل صرروصرریات بی ها و غیبه،نیببوژن دار خررو ت

های مخبلف در ج ب گونه توان به عملکبدهای مبفاوت، میمبخلخلمواد  یهای خرررا بارویژگی و حفبات یاندازه

عنوان جاذب ببای ج ب انواع ها پبانسرریل بسرریار باالیی ببای اخرربفاده بهMOF. در میان مواد مبخلخل، پیدا کبددخررت 

شاره کبد. های گوناگون را دارا میآالینده خنگین ا شند. از انواع آالینده ها می توان به فلزات  خنگین از طبیق با فلزات 

ی های فسرریلی، تخلیهاحبباق خررو ت های صررنعبی و معدن کاری،های انسررانی مانند فعالیتهای طبیعی یا فعالیتپدیده

ی شوند. ورود فلزات خنگین به منابع آبی خبا اضافه شدن این تبکیبات به زنجیبهپسماندها و... وارد محیط زیست می

 مواد غ ایی و در نبیجه ببوز مشک ت مبعدد  واهد شد.

خمولیبدن به شنا به شده ا خطه بیولوژیک فعال  صنعبی وارد  هایطبیق پساب ت. این تبکیا ازعنوان یکی از عناصب وا

ست می صبف آن به یشود که در نبیجهمحیط زی خیلهم سان،و ضای بدن  منجب به ا ب الت گوناگون در عملکبد ی ان اع

شد. بنابباین ح ف این ض ب و آب شخص  واهد  ست محیطییون از فا خطحی از نقطه نظب زی از اهمیت قابل  های 

خت. ببای ح ف یونتوجهی بب ور وجود دارند که در میان آن ها  گوناگونیهای روشهای آبی نمونه های فلزی ازدار ا

 .[5]اندتوخعه یافبه نسبت به خایب روش ها بیشبب ی غشا و ج بوخیلهنشینی، جداخازی به یونی، ته تبادلمی توان 

Mo99 سبهاز مهم شکی ه خبفاده در پز شد.ای میتبین رادیونوکلئیدهای مورد ا  7/66این رادیونوکلئید دارای نیمه عمب  با

شد و به خاعت می سبهیک ایزوتوپ ایده Tc99کند. زوال پیدا می Tcm99با شکی ه صویبببداری پز خت که در ت ای آل ا

خبفاده قبار می خبفاده می Tcm99Mo/99ای در تهیه ژنباتور طور گسببدهبه Mo99گیبد. بنابباین مورد ا  Mo99. [6]شودا

بسیار  Mo99شود. اخبخباج و  الص خازی تولید می 3MoOای و بمباران هسبه U235ای عمدتاً از طبیق شکافت هسبه

ای مدیبیت شوند که حفاظت گونه باید به Mo99باشد. از طبف دیگب پسماندهای واکنش پ یب حاصل از تولید دشوار می

های از محلول Mo99های گوناگونی ببای ج ب ن شود. روشاز مبدم و محیط زیست، در حال حاضب و در آینده تضمی

خوب صعید، ر خبخباج با ح ل، ت شده دهی، ج ب و... میآبی وجود دارد که عبارت از ا خی نبایج گزارش  شد. ببر با



 

3 

 

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

شان می خبخباج با ح ل از مبداولن خبخباج  تبین روشدهد که ا شدمی Mo99ببای ا . از جمله معایا این روش [7]با

 .[8]باشدهای آلی و اخیدهای معدنی میمصبف مقدار نسبباً زیادی از ح ل

شدصبفه ببای  ارج کبدن و ح ف فلزات کمیاب از آب میبه مقبونج ب یکی از روش های  مخبلفی از . تبکیبات با

های آبی توانند ببای ج ب فلزات خنگین از محلولیبوخان، غشاهای مخبلف، زئولیت و... میجمله اکسیدهای فلزات، ک

عنوان جاذب ببای ج ب مولیبدات از یبوخررران بهبلو و همکارانش از ک 2018در خرررال  .[9]مورد اخررربفاده قبار گیبند

خبفاده کبدمحلول خبایبن . هم[10]ند و ظبفیت ج ب قابل قبولی را ارائه دادندهای آبی ا چنین پن و همکارانش از پلی ا

خبفاده کبدند. تحقیقات آنبه شده عنوان جاذب ببای ج ب مولیبدات از محلول آبی ا خت که جاذب تهیه  شان داده ا ها ن

 .[11]های مخبلف، ج ب کندآنیون مولیبدات را از محلول آبی حاوی آنیونطور گزینش پ یب تواند بهمی

شد و به 2NH-66-UIOدر این پژوهش چارچوب  ص س  خبفاده از تباکم ایمینی ا ی عنوان جاذب ببای ج ب آالیندهتهیه و با ا

 مولیبدات از محلول آبی اخبفاده شد.

 : روش کار

 تمامی مواد از شبکت خیگما و مبک  بیداری شدند. 

 2NH-66-UIOسنتز چارچوب 

اخرررید آمینو تبفبالیک اخرررید و -2، زیبکونیومکلبید ی روش رف کس از واکنش وخررریلهبه 2NH-66-UIOچارچوب 

توان ببای انجام اصرر س باشررد که میهای آمین آزاد میتهیه شررد. این تبکیا در خررا بار  ود دارای گبوه کلبیدریک

خبفاده کبد خنبزی از آن ا سا  150با قبار دادن تبکیا در دمای  2NH-66-UIOخازی چارچوب . بدین منظور فعال[21]پ

خایی این چارچوب به شنا صورت گبفت.  سیوس  خل خیلهدرجه   SEMو  FT-IR ،XRD ،TGA ،BETی آنالیزهای و

 انجام گبفت.

 2NH-66-UIOاصالح چارچوب 

صورت گبفت.  شده  خنبزی تثبیت گبوه عاملی آلدهیدی، بب روی چارچوب تهیه  سا ص س پ خبفاده از روش ا تثبیت با ا

خا بار،  ضافه کبدن  2NH-66-UIOبا پباکنده کبدن چارچوب گبوه عاملی مورد نظب بب روی  آلدهید در ح ل اتانول و ا

اص س  یل آلدهید ببای اص س پساخنبزی اخبفاده شد. چارچوبسیعاملی خال انجام شد. گبوه مببوطه همباه با بازروانی

 نشان داده شد. SA-2NH-66-UIOصورت شده به

 روش کلی جذب آالینده موليبدن از محلول آبی

خبفاده از جاذب شد. ببای انجام فبآیند ج ب،  SA-2NH-66-UIO ج ب آالینده مولیبدن از محلول آبی با ا خی   25ببر

آبه تهیه شررد و  4گبم/لیبب از نمک آمونیوم هپبا مولیبدات میلی 200تا  20هایی با غلظت اولیه در گسررببه لیبب محلولمیلی
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. پس هم زده شدمخلوط تهیه شده در دمای محیط های فوق اضافه شد. تازه تهیه شده به محلول گبم از جاذبمیلی 100

 ICPمانده با اخرربفاده از آنالیز مولیبدن باقی و غلظت با اخرربفاده از خررانببیفیوژ جدا شررداز مدت زمان مورد نظب، جاذب 

خت شد. ببای د شده از تفاوت غلظت اولیه و نهایی در محلول تعیین  شد. مقدار مولیبدن ج ب  شبایط تعیین  یابی به 

 مورد ببرخی قبار گبفت. pHانند زمان، دما، مقدار جاذب و بهینه واکنش، اثب پارامببهای مخبلف م

 نتایج

 بررسی ساختار ترکيبات تهيه شده

شده،  2NH-66-UIOمببوط به تبکیبات  XRDالگوی  خازی  شده،  2HN-66-UIOشبیه  در  SA-2NH-66-UIOخنبز 

شاهده می 1شکل  شکل م خت. با توجه به  شده ا شان داده  ص س چارچوب  XRDشود که الگوی ن تبکیبات پس از ا

2NH-66-UIOخت صلی منطبق ا خت و .[21]، با الگوی ا خانده ا خیبی نب خا بار آن آ ص س چارچوب به  . بنابباین ا

 اخت. خا بار چارچوب حفظ شده

 
UIO-66- خنبز شده  پ( ب( شبیه خازی شده،  الف(  2NH-66-UIOمببوط به تبکیبات  (XRD ( الگوی پباش اشعه ایکس 1شکل  

SA-2NH. 

 نشان داده شده اخت. تصاویب 2در شکل  2NH-66-UIO ،SA-2NH-66-UIOمببوط به تبکیبات  SEMهای میکبوگباف

سبیده با اندازه ذرات یکنوا ت در حدود ذرات به شان می nm 100هم چ مورفولوژی تبکیبات بعد از هم چنین دهد. را ن

 کند.اص س چارچوب تغییبی نمی
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 .SA-2NH-66-UIO پ و ت(  2NH-66-UIOمببوط به  الف و ب(  SEM( میکبوگباف 2شکل  

 بررسی قابليت جذب جاذب تهيه شده

( محاخررربه شررردند. ظبفیت ج ب و میزان ح ف 2( و  1ج ب و درصرررد ح ف آالینده از معادله های   مقدار ظبفیت

 ( نشان داده شده اخت.1  شماره آالینده مولیبدن در جدول

 1                                                                                    )Q
e
=
v(c0-ce)

m
 

شونده در محلول  بب حسا غلظت اولیه ماده 0cدر این معادله،   m( و mlحجم محلول  بب حسا  L/mg ،)Vی ج ب 

 باشد.( میmgوزن جاذب مورد اخبفاده  بب حسا 

 2                                                                             )𝐷. 𝑅. (%)=
(c0-ct)

c0
∗ 100 

 

 تهیه شده. قابلیت ج ب جاذب (1جدول شماره  

 (mg/gظبفیت ج ب   درصد ح ف مولیبدن جاذب
2NH-66-UIO ----- ----- 
SA-2NH-66-UIO 93 6/666 

 

 بررسی ایزوترم هاي جذب سطحی

ند و فبآیند ج ب گبفبه شررد کارندلیچ و النگمویب ببای ببرخرری فبآیند ج ب بهوفب های، ایزوتبمپبوژه انجام شرردهدر 

 ی این دو مدل مورد مقایسه شدند.وخیلهبه
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 شود.( بیان می3ی  صورت معادلهتئوری النگمویب به

 3                                                                      )𝑐𝑒

𝑄𝑒
=

𝑐𝑒

𝑄𝑚𝑎𝑥
+

1

𝑘𝐿𝑄𝑚𝑎𝑥
 

 شود.( بیان می4ی  تئوری فبوندلیچ به صورت معادله

 4                                                                        )lnQ
e
-LnkF=

1

n
lnCe 

 نشان داده شده اخت. (2 مقادیب مببوط به این پارامببها در جدول 

 مدل النگمویب و فبوندلیچ ببای ج ب مولیبدن پارامببهای محاخبه شده (2جدول شماره  
دما  النگمویر  فروندلیچ

(K) 
 جاذب

2R FK Fn  2R LR )1-(L mgLK Q(mg/g) 

975/0 95/6 112/1  990/0 668/0 006973/0 6/666 298 
UIO-66-

SA-2NH 

 

محاخبه  97/0و  99/0تبتیا ببابب با های النگمویب و فبوندلیچ بهببای ببای مدل 2Rهای ببرخی شده، مقادیب در ایزوتبم

که فبآیند ج ب از مدل النگمویب نشررران داد  ببای مدل النگمویب نسررربت به فبوندلیچ، 2Rگبدید. بزرگبب بودن مقادیب 

 گبفبه اخت.و تک الیه صورت  صورت یکنوا تبنابباین ج ب به کبده اخت وتبعیت 

خباندارد   شامل آنبالپی ا خباندارد  ∆H°پارامببهای تبمودینامیکی  خباندارد  ∆S°(، آنببوپی ا ( ∆G°( و انبژی آزاد گیبس ا

 باشد.( قابل محاخبه می6( و  5های  باشد که با اخبفاده از معادلهمی

 

 5                                                            )∆G°=-RT LnK0 =∆H°-T∆S°         

 6                                                                          )LnK0= 
∆𝑆°

𝑅
−

∆𝐻°

𝑅𝑇
 

( نشان داده شده 3 در جدول  SA-2NH-66-UIOدر حضور جاذب  تبمودینامیکیمقادیب مببوط به هب یک از پارامببهای 

چنین با توجه به نبایج باشرررد. همج ب می فبآیند بودن زاگبمای تأیید کننده آنبالپی واکنش(  °H∆مقادیب منفی اخرررت. 

دهد که می باشد. منفی بودن این پارامبب نشان، منفی میببای جاذب تهیه شده °G∆شود که مقادیب مببوط به مشاهده می

  ودی اخت.پ یب و  ودبهفبآیند ج ب امکان

  ب مولیبدنببای ج پارامببهای تبمودینامیکی محاخبه شده (3جدول شماره  
)1-K1 -(J mol °S∆ )1-(kJ mol °H∆ )1-(kJ mol°G∆ 0LnK  دما(K) جاذب 

48/114- 18/43- 67/5- 60/3 298 SA-2NH-66-UIO 
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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 

 بحث و نتيجه گيري

خایی آن 2NH-66-UIOچارچوب  شنا خبفاده از تباکم ایمینی با موفقیت اص س و  خنجی ها با بهبا ا FT-کارگیبی طیف 

IR ،XRD ،BET ،TGA  وSEM ی مولیبدن از عنوان جاذب ببای ج ب آالیندهتبتیا بهتأیید شررد. تبکیا تهیه شررده به

 محلول آبی اخبفاده شد.

-UIO-66اصرر س چارچوب چارچوب اولیه به هیچ عنوان قادر به ج ب مولیبدن نیسررت و توانایی ج ب آن را ندارد. 

2NH شد. جاذب موجا افزایش قابل توجهی در ظبفیت ج ب و درصد شبه  ح ف آالینده  خینبیکی  شده از مدل  تهیه 

خت مبتبه دوم و النگمویب تبعیت کبده شیمیایی، یکنوا ت و تک الیه بودن فبآیند ج ا خطح جاذب را که   ب بب روی 

شان می دهد  فبآیند بودن ودی  ودبهو  زاگبما تغییبات انبژی آزاد گیبس ببای جاذب،. مقادیب منفی آنبالپی واکنش و ن

 .داده اختج ب را نشان 
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