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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

حذف استرانسيوم از محلول هاي آبي
به وسيلهي اگزروژل بهدست آمده از تترا اتيل اورتو سيليکات:
بررسيهاي سينتيکي و ترموديناميکي
مژگان شمسالدين* ،+مصطفي فضلي
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مسعود نصيري
سمنان ،دانشگاه سمنان ،دانشکده مهندسي شيمي ،نفت و گاز

کمالالدين حق بين
تهران ،پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري ،دانشکده علوم

چكيده :در اين پژوهش کاتيون استرانسيوم( )IIتوسط اگزروژل به دست آمده از تترا اتيل اورتو سيليکات از محلول
آبي در يک سامانه ناپيوسته حذف شد .مقدارهاي جذب با تغيير پارامترهاي زمان pH ،محلول ،دما ،مقدار جاذب و
مقدار اوليه يون فلزي بررسي شد .همدماهاي جذبي النگموير ،فروندليچ ،تمپکين و دوبينين ـ رادشکويچ بررسي شد.
مطالعهها نشان دادند که داده هاي آزمايش با همدماي النگموير تطابق بيشتري داشتند .با بهرهگيري از مدل
النگموير بيشترين ظرفيت جذب  11ميلي گرم بر گرم تعيين شد .مدل هاي سينتيکي گوناگوني براي توصيف دادههاي
سينتيکي بهکار رفتند و مدل سينتيکي شبه درجه دوم با نتيجهها منطبق بود .پارامترهاي ترموديناميکي فرايند جذب
استرانسيوم ( )IIهمچون انرژي آزاد گيبس( ،)∆G0آنتالپي ( )∆H0و تغييرهاي آنتروپي ( )∆S0محاسبه شدند .نتيجهها
نشان دادند که با توجه به منفي بودن انرژي آزاد گيبس و مثبت بودن مقدار آنتالپي ،فرايند جذب خودبهخودي و
گرماگير ميباشد.
واژههاي كليدي :استرانسيوم؛ اگزروژل؛ جذب سطحي؛ همدما؛ سينتيک؛ مطالعه ناپيوسته.
KEY WORDS: Strontium; Xerogel; Adsorption; Isotherm; Kinetics; Batch experiment.
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استرانسيوم  09بهعلت پيچيدگي و نيمه عمر طوالني يکي از
فراوانترين راديونوکلئيدهاست .استرانسيوم  09يکي از فراوردههاي
به دست آمده از فرايند نفوذ هسته اي در خروجي هاي پسابهاي
راديو اکتيو باز فرآو ري سوخت هاي هسته اي است [.]2
افزون بر اين استرانسيوم کاربردهاي صنعتي گوناگوني دارد .از موارد
استفاده آن در برخي مواد نوري و توليد رنگ قرمز شعله
در دستگاههاي آتش بازي است .استرانسيوم  09بهطور معمول
از طريق زنجيره غذايي جذب بدن انسان مي شود و در بدن تجمع
پيدا مي کند و در پي آن ممکن است خطراتي را بهدليل تابش،
براي سالمتي انسان به دنبال داشته باشد .در نتيجه ،حذف يون
استرانسيم ( )IIاز محيط هاي آبي يکي از موضوعهاي مهم
در زمينه علوم زيست محيطي و فناوري است [.]3
روشهاي بسياري براي حذف يون هاي راديواکتيو از محلولهاي
آبي وجود دارد که از جمله مي توان به روش هايي مانند
استخراج [ ]4تبادل يوني [ ]5رسوب گيري [ ]6تصفيه []7
فرايندهاي زيستي [ ]8و جذب سطحي [ ]0اشاره کرد .در سالهاي
اخير در ميان روشهاي گوناگون ،جذب سطحي بهدليل سادگي،
باصرفه بودن از نظر اقتصادي و مؤثر بودن براي حذف فلزهاي سنگين،
بيشتر مورد توجه واقع شده است .در مطالعههاي صورت گرفته
با اين روش ،از جاذب هايي مانند زئوليتهاي طبيعي و سنتزي [،]19
خزه بهعنوان جاذب طبيعي [ ،]11کامپوزيت نانولولههاي کربني/
آهن اکسيد [ ،]12کربن فعال [ ،]13کامپوزيت ذرههاي مغناطيسي ]،[14
کائولينيت ] ،[15تالک ] ،[16بنتونيت ] ،[17نانوذرههاي مغناظيسي
آهن [ ]18و نانو ورقههاي گرافيتي ] [10براي حذف آاليندهها
استفاده شده است.
توسعه فرايندهاي سرد آماده سازي سل ـ ژل باعث بروز
انقالبي در زمينه سراميک ،شيشه و زمينه هاي مرتبط با آن شده
است .اين فرآيندها طي سه مرحله (تشکيل سل ،ژل ،اگزروژل)
بر پايه هيدروليز تترا اتيل اورتو سيليکات در شرايط اسيدي يا بازي
و در دماي محيط صورت ميپذيرند .اگزروژلها موادي هستند که
بر خالف شيشههاي معمولي که در فرايند داغ تهيه ميشوند،
در دماي اتاق و پايين تر از آن ساخته ميشوند ].[29،21
در پژوهشي که توسط فرامري( )1و همکاران [ ]22بر روي
سيليکاژلها و اگزروژلها انجام شد ،چهار نوع سيليکاژل

با هيدروليز تترا اتوکسي سيالن ( )TEOSدر اتانول با استفاده از
کاتاليستهاي گوناگون  NH3 ، NaOH ، HClو  NBu4Fتهيه شدند.
پرتو  29Si NMRاز ژلهاي تر (پيش از خشک شدن) ،درجه پايين
تراکم را براي ژل با کاتاليست  HClو حضور  TEOSمونومر
هيدروليز نشده در ژل با کاتاليست  NaOHرا نشان داد.
با مقايسه انجام شده بين پرتوهاي  29Si NMRاگزروژل هاي
بهدست آمده ،افزايش چشمگيري در چگالي ژل تهيه شده با HCl
طي مرحله خشک شدن ( 3ساعت در  129درجه سلسيوس) ديده شد.
فالويا پاون( ]23[ )2در آزمايشهايي بر روي آنيلينپروپيلسيليکا اگزروژل(،)3
به بررسي قدرت جذب مس دو ظرفيتي به کمک اين اگزروژل
پرداخت .در اين آزمايشها محلولهاي آبي از يون هاي مس،
روي و کادميم مورد بررسي قرار گرفتند .مطالعهها نشان دادند که
در غلظت هاي کم ،گزينش پذيري خوبي براي مس ،در مقايسه
با ساير کاتيونهاي فلزي وجود دارد .اين پژوهشگران قدرت جذب
سطحي مس در مقايسه با روي و کادميم را با توجه به مورفولوژي
سطح اگزروژل قابل توجيه ميدانستند .مارسيا( )4و همکاران []24
در مورد کمپلکس استيلاستونات آهن( )5تثبيت شده
بر روي سطح سيليسي ،مطالعه کردند .در اين مطالعه که منجر
به تشکيل اگزروژل  Fe-acac/silicaشد ،اگزروژلها با استفاده از
ميکروسکوپ الکتروني روبشي و پرتو سنجي  IRمورد بررسي
قرار گرفتند .با توجه به نتيجهها ،اگزروژل Fe-acac/silica
پايداري دمايي باال و ويژگيهاي برجستهاي در زمينه
کاربرد کاتاليستي ناهمگن از خود نشان داد .در پژوهشي توسط
حق بين و همکاران [ ]25بررسي حذف ترکيبهاي فنولي
توسط اگزروژلهاي هيبريدي انجام شد ،نتيجهها نشان دادند
که اگزروژلهاي تهيه شده قابليت خوبي براي حذف
ترکيبهاي فنولي دارند .محبي و همکاران [ ]26از اگزروژل
تترا اتيل اورتو سيليکات براي حذف رنگدانه هاي آلي استفاده
کردند .نتيجهها جذب باالتري را براي رنگ داراي بار مثبت
(متيلن بلو) در مقايسه با رنگهاي داراي بار منفي و بدون بار
نشان دادند.
در اين مطالعه اگزروژل بهدست آمده طي فرايند پليمريزاسيون
سل ـ ژل تترا اتيل اورتوسيليکات در شرايط هيدروليز اسيدي ،بهعنوان
جاذبي براي حذف استرانسيوم( )IIمورد استفاده قرار گرفته است.

)4( Marcia

)1( Framery

)3( Iron acetylacetonate

)2( Flávio A. Pavan
)5( Anilinepropylsilica
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حذف استرانسيوم از محلولهای آبي به وسيله اگزروژل ...

سطح اين جاذب به علت جهت گيري اتم هاي اکسيژن موجود
در ساختمان جاذب به سمت بيرون داراي بار منفي است و
به همين خاطر توانايي خوبي براي حذف فلزهاي کاتيوني از خود
نشان ميدهد .از برتريهاي اگزروژلها براي اين کار قابلييت
تهيه آنها در دماي پايين ميباشد ].[25
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تراکمي سيالنولها با سرعت انجام شده و سل ـ ژل به دست آمد.
در اين فرايند به دليل واکنشهاي هيدروليز و تراکمي ،آب و الکل
نيز به همراه سل ـ ژل به دست ميآيد .اين فراوردههاي فرعي
به کمک تبخير در دماي اتاق و يا به کمک خال از سل ـ ژل
تهيه شده جدا شدند .در انتها و پس از حذف آب و الکل ماده
شيشه مانندي باقي ميماند که همان اگزروژل ميباشد ].[25

بخش تجربي
مواد

تمامي مواد شيميايي بهکار رفته در اين پژوهش داراي خلوص
خوب و تجزيهاي بودند .براي تهيه محلولهاي استاندارد استرانسيوم
با غلظت  1999ميلي گرم برليتر مقدار مناسبي از نمک استرانسيوم
نيترات( )1در آب مقطر حل شد و محلول هاي با غلظت پايين تر،
از محلول استاندارد تهيه شدند .دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمي
شيمادزو( )2مدل  ، AA-680براي اندازه گيري ميزان يون فلزي
موجود در محلول مورد استفاده قرار گرفت .براي مخلوط شدن
جاذب و محلول از تکاننده( )3شيمي فان( )4استفاده شد pH .متر
مدل  Ts-Technology pH 462براي سنجش  pHاستفاده شد.
جاذب

روش کار

آزمايشهاي جذب بهصورت سامانه ناپيوسته انجام شد .براي
اينکار با توجه به نوع آزمايش ،محلول استرانسيوم در غلظت هاي
مورد نظر ( 5تا  199ميلي گرم بر ليتر) با مقدارهاي مشخصي
از جاذب مورد نظر ( 9/98-9/992گرم) در بازهي  pHبرابر  2تا 8
در مدت زمان هاي  5تا  09دقيقه تماس داده شد pH .محلول
با افزودن مقدارهاي الزم از نيتريک اسيد و سود رقيق تنظيم شد.
تمامي آزمايشها در دماي محيط 208 ،کلوين (به استثناي
آزمايشهاي بررسي اثر دما که در بازهي  333-283کلوين انجام شد)
بهطور يکسان توسط دستگاه هم زن تکان داده شد .سپس مخلوط
جاذب و يون فلزي صاف شد .مقدار فلز موجود در محلول زير صافي
به وسيله دستگاه جذب اتمي تعيين شد .درصد جذب با استفاده از
معادله ( )1و ظرفيت جذب تعادلي از معادله ( )2محاسبه شد.

ابتدا اگزروژل  TEOSبا استفاده از تترا اتيل اورتو سيليکات
شرکت مرک ،به روش سل ـ ژل تهيه شد .پس از خشک شدن
به مدت دو هفته در دماي اتاق ،در ميانگين اندازه ذرهها
با مش  140( 199ميکرومتر) براي انجام آزمايشها مورد بررسي
قرار گرفت.
تهيه اگزروژل در دو مرحله انجام شد .در مرحله اول هيدروليز
پيش ماده آلکوکسي سيالن در محيط اسيدي صورت گرفت.
براي انجام اين فرايند مقدار الزم از آلکوکسي سيالن به آب داراي
اسيد و يا باز افزوده شد (مقدارهاي الزم از تترا اتيل اورتو سيليکات,
آب و هيدروکلريک اسيد به ترتيب با نسبت مولي 9/9915 : 4 : 1
به يکديگر افزوده شد) سپس به مدت 3ساعت در دستگاه سونيکيت()5
قرار داده شد تا مخلوط تک فازي بهدست آمد که اين مخلوط
تک فازي سل ناميده ميشود.
در مرحله دوم واکنشهاي تراکمي تند سيالنولها و توليد
سل ـ ژل در  pHخنثي صورت گرفت .استفاده از بافر فسفاتي
سبب شد که  pHمخلوط در حد خنثي باقي بماند .در اين حالت واکنش

پرتوي  IRمربوط به اگزروژل تترا اتيل اورتوسيليکات تهيه شده
در شکل  1آمده است .بهطور کلي پيک هاي اين طيف در دو بخش

)4( Shimi funn

)1( Sr(NO3)2

)3( Sonicate

)2( Shimadzu

()1
() 2

ci  cf
100
ci

Ads(%) 

ci  c f
V
m

q

که دراين روابط  C iبيانگر غلظت اوليه محلول و  Cfبيانگر
غلظت نهايي هر دو برحسب ميلي گرم بر ليتر و  qمقدار يون جذب شده
برحسب ميلي گرم بر گرم m ،جرم جاذب برحسب گرم و  Vحجم محلول
برحسب ليتر است .شايان ذکر است که تمامي آزمايشها حداقل
سه بار تکرار شد و ميانگين داده ها و نتيجهها مورد استفاده قرار گرفت.
نتيجهها و بحث
نتيجههاي به دست آمده از آناليزهاي جاذب مورد بررسي

)5( Shaker
علمي ـ پژوهشي
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04

آناليز ميکروسکوپ الکتروني روبشي جاذب مورد نظر (شکل )2
بيانگر شکل ظاهري نمونه ،ويژگي سطح و تا حدودي اندازه و
شکل ذرهها ميباشد.

04
04

34
44

درصد عبور
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مطالعه اثر pH

متمايز ديده ميشود :ناحيه اول (فرکانس  3499 cm-1و )1647/1
مربوط به گروه هيدروکسيل( )OHکششي آب آزاد يا جذب شده
مي باشد .ناحيه دوم مربوط به حالتهاي گوناگون سيليکا است و
اين ناحيه مي تواند به سه پيک تقسيم شود (899 ، 459 cm-1
و پيک پهن .) 1199جذب در فرکانس  455/17 cm-1بيانگر
رفتار خمشي اکسيژن هاي پل ساز در پيوند سيلوکسان ()Si-O-Si
است .ارتعاشهاي متقارن اتمهاي سيليکون در پيوند سيلوکسان
در  894/26 cm-1ديده مي شود .بزرگترين پيک ديده شده
در پرتو سيليکا در  1987/78 cm-1ميباشد و نشانگر ارتعاش متقارن
اتمهاي سيليکون ميباشد.
-1
پيوند ضعيف در فرکانس  068/29 cmنشانگر ارتعاش
کششي گروه سيالنول ( )Si-OHمي باشد .همه موارد با مطالعههاي
پيشين ] 20ـ  [27هماهنگي دارد.

به منظور مطالعه تأثير  pHمحلول آبي بر روي کارايي
جاذب 9/915 ،گرم از جاذب مورد نظر با  5ميلي ليتر از
محلول  49ميلي گرم بر ليتر استرانسيوم در  pHهاي گوناگون
بين  2تا  8مخلوط شد و پس از زمان تماس  69دقيقه
مقدارهاي جذب اندازه گيري شد .نتيجهها نشان داد رقابت بين
يون هاي  H+موجود در محيط و يون هاي استرانسيوم براي
جذب شدن بر روي جاذب  ،باعث کاهش مقدارهاي جذب يون
استرانسيوم ميشو د .با افزايش  pHسطح جاذب منفيتر شده و
نيروي الکترواستاتيک بين جاذب و يون فلزي استرانسيوم
افزايش مي يابد .بازده جذب در  pHبرابر  6به بيشترين مقدار
خود ميرسد ولي پس از آن يعني در  pHهاي باالتر از  6مقدار
جذب يون هاي استرانسيو م بروي جاذب مورد مطالعه،
کاهش پيدا مي کند .در  pHهاي باالتر احتمال تشکيل رسوب
هيدروکسيدي وجود دارد و اين موضوع مي تواند روي کاهش
ميزان جذب تأثير گذار باشد[ .]3تأثير  pHبر بازده و ظرفيت
جذب در شکل  3نشان داده شده است .مطالعههاي بسياري
صورت گرفته که نتيجههاي به تقريب همانندي دربر داشتهاند.
ال-کاماش( ]39[ )1در مطالعهاي بر روي حذف يونهاي
استرانسيوم و سزيم توسط زئوليت  Aکه در سامانه پيوسته و
ستوني انجام شد  pH=6را براي حالت بهينه در نظر گرفت.
در مطالعهاي توسط لي( )2و همکاران [ ]31حذف يون استرانسيوم
و کلسي م توسط ژل هيبريدي مشتق شده از بيس (تري
متوکسيليل پروپيل) آمين بازهي  pH =12-2مورد بررسي قرار گرفت
که با افزايش  pHدرصد حذف افزايش داشته است .در مطالعهاي
که توسط وي گوان( )3و همکاران [ ]3بر روي حذف استرانسيوم
توسط پتاسيم تترا تيتانات و سديم تري تيتانات انجام شد pH=6
مناسب بود ،دسيردي هاريکيشور کومار ردي( )4و همکاران []32
در مطالعه اي از خاک رس براي حذف استرانسيوم راديواکتيو
استفاده کردند و بيش ترين ظرفيت جذب را براي  5 pHتا 6
به دست آوردند.

)5( Wei Guan

)1( El-Kamash

)4( Desireddy Harikishore Kumar Reddy

)2( Li. et al

34
344

944

4
4944 4344 2944 2344 3944 3344

عدد موجي

()cm-3

شکل 3ـ پرتو  IRاگزروژل تترا اتيل اورتو سيليکات.

شکل 2ـ تصوير  SEMجاذب تترا اتيل اورتو سيليکات.
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03
02
04

زمان (دقيقه)

شکل 4ـ تأثير  pHبر بازده و ظرفيت جذب استرانسيوم( .مقدار جاذب
 4/430گرم  0 ،ميلي ليتر فلز سنگين با غلظت  34ميلي گرم بر ليتر ،
مدت زمان  04دقيقه).

شکل 3ـ تأثير زمان تماس بر بازده و ظرفيت جذب استرانسيوم.
( 0ميلي ليتر محلول فلز سنگين با غلظت  34ميلي گرم بر ليتر ،مقدار
جاذب  4/430گرم و .)pH =0

مطالعه اثر زمان تماس

گوناگوني از جاذب مورد نظر به وزن هاي  9/992تا 9/98گرم
به مدت  69دقيقه در تماس با  5ميلي ليتر محلول استرانسيوم
به غلظت  49ميلي گرم در ليتر قرار گرفت .نتيجهها نشان دادند
که مقدار استرانسيوم جذب شده با افزايش ميزان جاذب ،افزايش پيدا کرد.
روشن است که با افزايش مقدار جاذب ،تعداد جايگاههاي جذب
قابل دسترس افزايش مي يابد ،درنتيجه کارايي جذب بيشتر ميشود
اما چگالي جذب يعني مقدار جذب شده به ازاي واحد جرم
کاهش مييابد .کاهش چگالي جذب نيز در اثر اشباع نشدن
جايگاهها در واکنش هاي جذبي است .با توجه به شکل ،5
در مقدار  9/92گرم از جاذب  ،درصد جذب به مقدار بيشينه رسيده
و تغييرهاي درصد جذب با افزايش مقدار جاذب از  9/92تا9/98
تغيير زيادي نمي کند ،در نتيجه مقدار  9/92گرم به عنوان مقدار
بهينه انتخاب شد.

به منظور بررسي اثر زمان تماس  9/915گرم از جاذب
با  5ميلي ليتر از محلول استرانسيوم  49ميلي گرم در ليتر در زمانهاي
 5تا  09دقيقه مخلوط شد .مقدارهاي بازده و ظرفيت جذب
استرانسيوم روي جاذب در زمانهاي گوناگون ثبت شد (شکل .)4
چنانچه از شکل نيز پيداست ،با افزايش زمان تماس ،درصد جذب
افزايش يافت .تعادل جذبي در زمان  69دقيقه به دست آمد.
پس از  69دقيقه ،با افزايش زمان مقدار جذب تغيير زيادي نداشت.
همچنين اين شکل نشان مي دهد در زمانهاي ابتدايي نيز
مقدارهاي بااليي از فلز توسط جاذب جذب شده است و بيشترين
مقدار جذب در همان ده دقيقه ابتدايي انجام شد .مطالعه انجام شده
توسط جانا مارسوا( ]33[ )1بر روي حذف استرانسيوم و کبالت
توسط جاذب طبيعي خزه نشان دهنده نتيجههاي همانند ميباشد،
جذب در مدت زمان  19دقيقه به تعادل ميرسد و در مدت  69دقيقه
تعادل نهايي به دست ميآيد و در مطالعه پينگسياو وو()2
و همکاران که به بررسي تعادلي حذف استرانسيوم توسط خاک
رس (ارگانو ـ مونتموريلونيت) پرداخته است زمان تعادل  24ساعت
به دست آمده است [.]34
مطالعه اثر مقدار جاذب

تاثير مقدار جاذب بر بازده و ظرفيت جذب استرانسيوم
در شکل  5نشان داده شده است .در اين آزمايشها مقدارهاي
)5( Pingxiao Wu
علمي ـ پژوهشي

مطالعه اثر غلظت اوليه يون فلزي

در اين مرحله براي يون فلزي مورد نظر محلولهايي
با غلظتهاي گوناگون از  5تا  199ميلي گرم بر ليتر آماده شد
و پس از تنظيم  pHبهينه براي آن 9/92 ،گرم از جاذب مورد مطالعه
به مدت  69دقيقه در تماس با  5ميلي ليتر محلول استرانسيوم قرار گرفت.
با افزايش غلظت اوليه يون فلزي ،درصد جذب کاهش پيدا کرد،
زيرا با وجود ثابت بودن تعداد سايت هاي فعال جاذب ،ميلي گرمهاي
بيشتري از يون استرانسيوم در تماس با گرمهاي جاذب قرار گرفت.
)1( Jana Marešová
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34
4
4/40

4/40

4/43

4/44

4/42

ميزان جاذب (گرم)

غلظت جذب شونده (ميلي گرم بر ليتر)

شکل  0ـ تأثير مقدار جاذب بر بازده و ظرفيت جذب استرانسيوم.
( 0ميليليتر محلول فلز سنگين با غلظت  34ميلي گرم بر ليتر  ،مدت زمان
 04دقيقه و.)pH =0

شکل  0ـ تأثير غلظت جذب شونده بر بازده و ظرفيت جذب استرانسيم.
( 0ميلي ليتر محلول فلز سنگين با  4/42گرم جاذب ،مدت زمان
 04دقيقه و.)pH=0

تأثير غلظت اوليه بر بازده و ظرفيت جذب استرانسيوم در شکل 6
نشان داده شده است.

و بررسي قرار گرفت و نتيجههاي تجربي با اين معادلههاي
مقايسه شد.

مطالعه اثر دما

همدماي النگموير

شکل کلي معادله به صورت زير است []36

براي بررسي اثر دما بر روي ميزان جذب ،آزمايشها در دماهاي
گوناگون  59 ، 49 ،39 ،29 ،19و 69درجه سلسيوس صورت پذيرفت.
منحني تغييرهاي بازده و ظرفيت جذب برحسب دما در شکل 7
نشان داده شده است .نتيجهها نشان دادند که با افزايش دما ميزان
جذب افزايش يافت که اين حاکي از گرما گير بودن فرايند جذب
است و اين نشان مي دهد که افزايش دما شرايط را براي فرايند
جذب بهتر مي کند .در مطالعههايي همانند که توسط وي گوان و
همکاران [ ]3روي جذب استرانسيوم توسط جاذبهاي پتاسيم
تترا تيتانات و سديم تري تيتانات ،و هوسيين تل( )1و همکاران []35
روي جذب استرانسيوم توسط جاذبهاي  ZrO2و ZrO2-TiO2
انجام شد فرايند جذب گرماگير گزارش شده است.

که در اين معادله  Ceغلظت تعادلي برحسب ميلي گرم بر ليتر،
 qمقدار جذب فلز برحسب ميلي گرم بر گرم KL ،ثابت جذب برحسب
ليتر بر ميلي گرم مربوط به انرژي جذب و  qeظرفيت جذب بيشينه
بر حسب ميلي گرم بر گرم است .منحني خطي  Ce/qeبرحسب  Ceبراي
محاسبه اين موردها به کار ميرود (شکل  .)8جدول  1نشان ميدهد
که معادله النگموير به خوبي با همدماي جذبي بهدست آمده از
نتيجهها و دادههاي تجربي مطابقت دارد و بيشترين جذب استرانسيوم
توسط جاذب  17ميلي گرم بر گرم بهدست آمد.

بررسي همدماي جذب

همدماي فروندليچ

براي توصيف رفتار جذب ،معادلهها و همدماهاي گوناگون
مورد توجه قرار ميگيرد .در اين مطالعه همدماهاي النگموير( ،)2فروندليچ(،)3
همدماي تمکين( )4و همدماي دوبينين ـ رادشکويچ( )5مورد مطالعه

ce
c
1

 e
q qe K L qe

()3

شکل خطي معادله فروندليچ به صورت زير است[]37
() 4

1
log Ce
n

log qe  log K f 

)4( Tempkin Isotherm

)1( Huseyin Tel

)3( Dubinin-Radeshkuvich Isotherm

)2( Langmuir Isotherm
)5( Freundlich Isotherm
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جدول 3ـ ثابتهای همدماهای النگموير ،فروندليچ ،تمپکين و دوبينين-راداشکويچ برای جذب يون ) Sr(IIتوسط جاذب TEOS
( 4/42گرم جاذب 0 ،ميلي ليتر محلول فلز سنگين با غلظت  34ميلي گرم بر ليتر ،مدت زمان 04دقيقه.)pH=0 ،

ثابت ها

مدل ايزوترمي
النگموير

)qmax (mg/g

17/15

)KL (L/mg

9/1161

2

R

9/0050

)Kf (L/g

2/030

n

2/168

R2

9/0973

AT

1/9245

BT

3/0353

R2

9/0512

)Qmax (mg/g

11/020

)KD-R (mol2/kJ2

2×19-6

R2

9/0968

)E (kJ/mol

9/599

فروندليچ

تمپکين

دوبينين -رادشکويچ

ظرفيت جذب

9/34

93

4/44

9/24

92

2/04

9/44

94

0/04

00

0/04
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0/24
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0/44
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بازده جذب (درصد)

9/04

90
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بازده جذب

4/04

3/44
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4/44
04

34

24

44

34

4

Ce

دما (کلوين)

شکل  0ـ تأثير دما بر بازده و ظرفيت جذب استرانسيوم ( 4/42گرم
جاذب 0 ،ميلي ليتر محلول فلز سنگين با غلظت  34ميلي گرم بر ليتر،
مدت زمان  04دقيقه.)pH= 0 ،

شکل  0ـ منحني همدمای النگموير برای جذب يون ) Sr(IIتوسط
جاذب  4/424( TEOSگرم جاذب 0 ،ميلي ليتر محلول فلز سنگين
با غلظت  34ميلي گرم بر ليتر ،مدت زمان 04دقيقه.)pH=0 ،

که در اين معادله  qeمقدار جذب شده برحسب ميلي گرم بر گرم،
 Ceغلظت تعادلي يون هاي جذب شونده برحسب ميلي گرم بر ليتر،
 KFو  nبه ترتيب ثابت هاي فروندليچ مربوط به ظرفيت و
شدت جذب هستند .وقتي منحني  log qeبرحسب logCe
رسم ميشود ،يک خط راست با شيب  1/nو عرض از مبدا log KF
به دست مي آيد .نتيجههاي به دست آمده از دادههاي تجربي و

محاسب ه ،بيانگر مناسب بودن مدل هم دماي فروندليچ براي
جذب يون هاي استرانسيوم بود که اين نتيجهها در جدول 1
ارايه شده است.

علمي ـ پژوهشي

همدماي تمکين

همدماي تمکين به صورت خطي با معادله  5بيان ميشود []38
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جدول 2ـ مقايسه نتيجههای به دست آمده از بررسي جذب استرانسيوم روی اگزروژل  TEOSدر اين مطالعه
با نتيجههای ساير جاذبهای استفاده شده در مقالهها.

جاذب

ظرفيت جاذب (ميلي گرم بر گرم)

مرجع

نانوذره نقره فرآوري شده با آلومينا

1/666

[]41

خاک رس

2/816

[]32

ZrO2

19/52

[]30

17

مطالعه حاضر

28/91

[]30

اگزروژل

TEOS

ZrO2-TiO2

() 5

qe  BT ln KT  BT ln Ce

که در اين معادله  BT=RT/bاست .با استفاده از منحني
برحسب  ln Ceمي توان ثابت هاي همدماي  BTو KTرا به ترتيب
از شيب و عرض از مبدا منحني تعيين نمود .ثابت هاي محاسبه شده
مربوط به همدماي تمکين در جدول  1آمده است.
qe

همدماي دوبينين ـ رادشکويچ

همدماي دوبينين ـ رادشکويچ به صورت خطي با معادله ()6
بيان ميشود:
() 6

2

D R 

ln qe  ln Qm  K

که در اين معادله KD-R ،ثابت مربوط به انرژي جذب بر حسب
مول برکيلوژول است Qm .ظرفيت اشباع تک اليه نظري برحسب
ميلي گرم بر گرم و پتانسيل پوالني است که از معادله زير
محاسبه ميشود:
() 7


1 
  RT ln 1 

 Ce 

شيب نمودار  lnqeبر حسب  2برابر با
و عرض از مبدا آن برابر با ظرفيت جذب (mg/g) Qm ،خواهد بود
].[30 ،49
انرژي آزاد جذب ) E(J/molبرابر با تغيير انرژي آزاد وقتي که
يک مول از يون جذب شونده از بينهايت در محلول به سطح
جامد منتقل ميشود و به صورت زير محاسبه ميشود:

اگر مقدار  E < 8 kJ/molنيروي فيزيکي کنترل کننده
مکانيسم جذب است و اگر 8 kJ/mol < E < 16 kJ/mol
تبادل يون کنترل کننده فرايند جذب و درصورتي که E > 16 kJ/mol
نفوذ ذرهاي کنترل کننده مکانيسم جذب است.
مقايسه ضريب همبستگي بهدست آمده از رسم منحني هاي
هر يک از همدماها ،ميتواند به عنوان معيار مناسبي براي بيان
تطبيق دادههاي تجربي و همدماهاي ياد شده باشد .درنتيجه
همانگونه که در جدول  1ديده ميشود ،همدماي النگموير نسبت
به همدماهاي ديگر تطابق بيشتري با داده هاي تجربي دارد که
اين همدما نشان دهنده جذب تک اليه روي سطح و توزيع همگن
مکان هاي فعال جذب و انرژي جذب ،در سطح ميباشد.
نتيجههاي به دست آمده از بررسي جذب استرانسيوم روي
اگزروژل  TEOSدر اين مطالعه با نتيجههاي ساير جاذبهاي
مورد استفاده در جدول  2مورد مقايسه قرار گرفته است.
مطالعههاي همانند ديگري نيز انجام شده است که نشان دهنده
ظرفيت جذب باالتري هستند ].[3 ،33 ،49

(mol2/J2) KD-R

()8

1
2K D  R

E

)5( Intraparticle Diffusion Model
)4( Elovich Model

40

سينتيک جذب

براي تطابق داده هاي تجربي مربوط به جذب آالينده ها روي
جاذبها مدلهاي سيتنيکي متفاوتي از جمله معادلههاي سينتيکي
شبه درجه اول( ،)1شبه درجه دوم( ،)2مدل سينتيکي نفوذ بين ذرهاي( )3و
الوويچ( )4گزارش شده است .در اين مطالعه مقايسهاي بين
دادههاي به دست آمده از نتيجههاي آزمايشهاي تجربي
با اين معادلههاي انجام شد.
)1( Pseudo-First Order Model
)2( Pseudo-Second Order Model
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جدول 4ـ بررسي مدل های سينتيکي برای يون ) Sr(IIتوسط جاذب  4/42( TEOSگرم جاذب 0 ،ميلي ليتر محلول فلز سنگين
با غلظت  34ميلي گرم بر ليتر ،مدت زمان 04دقيقه(pH=0 ،

ثابت ها

مدل سينتيکي
)q1 (mg/g

1/692

)k1 (min-1

9/9532

R2

9/0390

)q2 (mg/g

8/0365

)k2 (g/mg min

9/966

R2

9/0007

)h(mg/g min

5/2798

)t1/2 (min

1/6054

β

2/5753

α

20109754/78

R2

9/0973

)Kdif (mg/g min1/2

9/1526

C

7/4694

R2

9/0357

شبه درجه اول

شبه درجه دوم

الوويچ

نفوذ درون ذره اي

مدل شبه درجه اول

معادله شبه درجه اول به صورت زير است []30
() 0

ln  qe  q t   ln qe  k1t

که در آن  qeظرفيت جذب جاذب در حالت تعادل بر حسب
ميلي گرم بر گرم qt ،مقدار استرانسيوم جذب شده در زمان t
برحسب ميلي گرم بر گرم و  K1ثابت سرعت شبه درجه اول
برحسب  min-1است .مقدارها و ثابتهاي محاسبه شده مربوط
به مقايسه بين داده هاي تجربي و معادله سينتيک درجه اول
در جدول  3ارايه شده است.

سينتيکي با داده هاي تجربي تطابق دارد(شکل  ،0جدول  .)3مدل
شبه درجه دوم بر اين فرض استوار است که مرحله کنترل کننده
فرايند جذب ،برهم کنش هاي شيميايي بين سطح جاذب و
استرانسيوم است.
در مدل شبه درجه دوم زماني که  t  9سرعت اوليه جذب
) h (mg/g minو زمان مورد نياز براي رسيدن به نيمه تعادل
) t1/2 (minتوسط معادلههاي ( )11و ( )12محاسبه مي شود [.]43
h  k 2 q 22

()11

1
k 2q2

() 12
مدل شبه درجه دوم

مدل شبه درجه دوم نيز قادر است سينتيک جذب استرانسيوم
بر روي اگزروژل  TEOSرا توصيف کند[]42
()19

 1 
t
1

 t
q t k 2 q e2  q e 

که در اين معادله  K2ثابت سرعت جذب درجه دو برحسب
 g/mg minاست .منحني خط راست  t/qtبرحسب  tبراي دادههاي
تجربي امتحان شد و نتيجههاي آن نشان داد که اين مدل
علمي ـ پژوهشي

t1 2 

مدل نفوذ بين ذره اي

مدل نفوذ بين ذره اي به صورت زير نوشته ميشود[]44
()13

c

q t  k dif t

12

که در اين معادله  Cعرض از مبدا و  Kdifثابت نفوذ بين ذرهاي
بر حسب  mg/g min1/2است .مقدارهاي سينتيک جذب ديده شده
در جدول  3ارايه شده است.
49
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34

2/04

0

2/44

t / qt

344

04

04

34

24

3/04

3

3/44

2

4/04

4

4/4440

4/4443

شکل  9ـ نمودار مدل سينتيکي شبه درجه دوم برای يون )Sr(II
توسط جاذب  4/42( TEOSگرم جاذب 0 ،ميليليتر محلول فلز سنگين
با غلظت  34ميلي گرم بر ليتر ،مدت زمان 04دقيقه.(pH=0 ،

شکل  34ـ نمودار ترموديناميک جذب برای يون ) Sr(IIتوسط جاذب
 4/42( TEOSگرم جاذب 0 ،ميلي ليتر محلول فلز سنگين با غلظت
 34ميلي گرم بر ليتر ،مدت زمان  04دقيقه.)pH= 0،
(∆S0

مدل الوويچ

مدل الوويچ به صورت زير نوشته مي شود[]45
1
1
q t    ln       ln t



که در اين معادله  )mg/g( qtمقدار جذب شده گونه جذب شده
در زمان  tبر واحد جرم جاذب و  αو  βمقدارهاي ثابتاند.
ترموديناميک جذب استرانسيوم

ثابت تعادل ظاهري جذب ( )Kcبه صورت زير تعريف ميشود ]:[46
Cad,eq
Ceq

Kc 

که در اين معادله  ceq,adغلظت يون فلزي روي جاذب در حالت
تعادل بر حسب ميلي گرم در ليتر است.
مقدار  ΔH0با استفاده از رسم  ln Ceبر اساس  1/Tو از روي
شيب خط مورد نظر براساس معادله کالزيوس ـ کالپيرون بهدست ميآيد
(معادله (.))16
()16

H
D
RT

ln Ce 

 Ceغلظت تعادلي يون فلزي در محلول ( (mg/Lو
هم عرض از مبدأ نمودار مورد نظر مي باشد (شکل  ΔH0 .)19براي
يک پوشش سطحي ثابت ،ثابت فرض شده است .براي محاسبه
D

34

 )∆G0,از معادهاي ( )17و ( )18استفاده

ديگر پارامترها
شده است.
0
تغيير انرژي آزاد گيبس (  ،)ΔGميزان خودبهخودي بودن
فرايند جذب را مشخص ميکند .براي اينکه فرايند جذب زياد و
چشمگير باشد ،بايد مقدارهاي تغيير انرژي آزاد منفي باشد.
تغيير انرژي آزاد گيبس بهصورت زير تعريف مي شود.
()17

() 15

4/44
4/4420

3/T

زمان (دقيقه)

() 14

/4442

4/4444

Ln Ce

32

4/44

0

4
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G  RT ln Kc

که در اين معادله  Rثابت جهاني گازها برابر 8/314 J/mol K
و  Tدماي مطلق است K .ثابت تعادلي ترموديناميک است.
مهمترين مقدارهاي ترموديناميکي مانند  S° ،G° ،H°توسط
معادلهي زير با هم مرتبط مي شوند [.]47
()18

G  H  TS

جدول  4داده هاي ترموديناميکي را ارايه ميدهد .بررسي
نتيجهها نشان داد که مقدارهاي  ΔG0براي جذب فلز منفي است
که بيانگر خود به خودي بودن و امکان پذير بودن فرايند جذب
ميباشد .مقدارهاي مثبت  ΔH0بيانگر گرماگير بودن فرايند است
که باال رفتن دما مزيتي براي بهتر شدن بازده جذب به حساب ميآيد،
مقدارهاي مثبت  S°نشان دهندهي افزايش بينظمي و افزايش
احتمال برخورد در حد فاصل جاذب و محلول در فرايند جذب
کاتيون فلزي روي جاذب ميباشد.
علمي ـ پژوهشي
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جدول  3ـ پارامترهای ترموديناميکي مربوط به جذب يون استرانسيوم باجاذب  4/42( .TEOSگرم جاذب 0 ،ميلي ليتر محلول فلز سنگين
با غلظت  34ميلي گرم بر ليتر ،مدت زمان  04دقيقه.)pH= 0 ،

دما (کلوين)

پارامترهاي ترموديناميکي
)ΔH°(kJ/mol

)ΔS° (J/mol K

)ΔG°(kJ/mol

Kc

283

27/3070

07/478

-9/188320

1/9833

203

27/3070

05/886

-9/60657

1/33192

393

27/3070

05/08

-1/6838

1/0511

313

27/3070

04/39

-2/1103

2/2570

323

27/3070

04/57

-3/148

3/2203

333

27/3070

04/60

-4/1358

4/4543

نتيجه گيري

در اين مطالعه ابتدا اگزروژل تترا اتيل اورتو سيليکات در حضور
هيدروکلريک اسيد بهعنوان کاتاليست و به روش سل ـ ژل که روش
آمادهسازي به نسبت آساني ميباشد ،تهيه شد که در ميانگين
اندازه ذرهها با مش  199براي انجام آزمايشهاي مورد بررسي
قرار گرفت .نتيجههاي بهدست آمده نشان داد مقدار جذب تعادلي
با افزايش غلظت يون فلزي و با افزايش دما افزايش پيدا کرد.
بيشترين مقدار جذب در  pHبرابر با  6انجام گرفت .مقدار بهينه
جاذب و زمان تماس به ترتيب  4گرم در ليتر و  69دقيقه به دست آمد.
از بين همدماهاي بررسي شده داده هاي تعادلي و تجربي مطابقت خوبي

با همدماي النگموير نشان دادند که نشان دهنده تک اليه بودن
فرايند جذب ميباشد .داده هاي سينتيکي نشان دهنده سرعت
باالي فرايند جذب هستند بهطوري که بيشترين ميزان جذب
بهتقريب  89درصد در همان ده دقيقه ابتدايي صورت گرفت.
بهطور کلي باتوجه به ميزان جذب باالي يون استرانسيوم
توسط اگزروژل تهيه شده مي توان گفت ،اگزروژل تترا اتيل اورتو
سيليکات قابليت خوبي براي جذب کاتيون استرانسيوم از محلولهاي
آبي را داراست.
تاريخ دريافت  1512/11/22 :؛ تاريخ پذيرش 1514/1/ 2 :

مراجع
[1] http://cfpub.epa.gov/ncer_abstracts/index.cfm/fuseaction/display.abstractDetail/abstract/5775 /report/F.,
United States Environmental Protection Agency.
[2] Isnard H., Aubert M., Blanchet P., Determination of 90Sr/238U Ratio by Double Isotope
Dilution Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer with Multiple Collection in Spent
Nuclear Fuel Samples with in Situ 90Sr/90Zr Separation in a Collision-Reaction Cell,
Spectrochim. Acta Part B, 61: 150-156 (2006).
[3] Guan W., Pan J., Ou H., Wang X., Zou X., HuW., Li C., Wu X., Removal of Strontium(II) Ions
by Potassium Tetratitanate Whisker and Sodium Trititanate Whisker from Aqueous Solution:
Equilibrium, Kinetics and Thermodynamics, Chem. Eng. J., 167: 215-222 (2011).
[4] Okugaki T., Kitatsuji Y., Kasuno M., Development of High Performance Electrochemical
Solvent Extraction Method, J. Electroanal. Chem., 629: 50–56 (2009).
[5] Zhang A.Y., Akashi T., Electrical Conductivity of Partially Ion Exchanged Sr and Ba -Alumina
Single Crystals Determined by a.c. Impedance Spectroscopy, Mater. Lett., 60: 2834–2836 (2006).

علمي ـ پژوهشي

33

3493 ،3  شماره،43 دوره

مژگان شمسالدين و همکاران

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[6] Park J., Photocatalytic Activity of Hydroxyapatite-Precipitated Potassium Titanate Whiskers,
J. Alloys Compd., 492, 57–60 (2010).
[7] Bae S.D., Sagehashi M., Sakoda A., Prevention of Microparticle Blocking in Activated Carbon
Membrane Filtration with Carbon Whisker, J. Membr. Sci., 252: 155-163 (2005).
[8] Sawaki Y., Ohno T., Tahata M., The Ediacaran Radiogenic Sr Isotope Excursion in the
Doushantuo Formation in the Three Gorges Area, South China, Precambrian Res., 176: 46-64
(2010).
[9] Missana T., Atun G., Adsorption of Bivalent Ions (Ca(II), Sr(II) and Co(II)) onto FEBEX
Bentonite, Phys. Chem. Earth, 32: 559-567 (2007).
[10] Marinin D.V., Brown G.N., Studies of Sorbent/Ion-Exchange Materials for the Removal of
Radioactive Strontium from Liquid Radioactive Waste and High Hardness Groundwater,
Waste Manage., 20: 545–553 (2000).
[11] Balarama Krishna M.V., Raoa S.V., Arunachalam J., Murali M.S., Kumarc S., Manchand V.K.,
Removal of 137Cs and 90Sr from Actual Low Level Radioactive Waste Solutions Using Moss
As a Phyto-Sorbent, Sep. Purif. Technol., 38: 149-161 (2004).
[12] Chen C., Hu J., Shao D., Li J., Wang X., Adsorption Behavior of Multiwall Carbon
Nanotube/Iron Oxide Magnetic Composites for Ni(II) and Sr(II), J. Hazard. Mater., 164: 923–
928 (2009).
[13] Chegrouche S., Mellah A., Barkat M., Removal of Strontium from Aqueous Solutions by
Adsorption onto Activated Carbon: Kinetic and Thermodynamic Studies, Desalination 235:
306-318 (2009).
[14] Yea X., Liua T., Li Q., Liua H., Wu Z., Comparison of Strontium and Calcium Adsorption
Onto Composite Magnetic Particles Derived from Fe3O4 and Bis(trimethoxysilylpropyl) amine,
Colloids Surf. A, 330: 21-27 (2008).
[15] Bascetin E., Atun G., Adsorption Behavior of Strontium on Binary Mineral Mixtures of
Montmorillonite and Kaolinite, Appl. Radiat. Isot., 64: 957-964 (2006).

 محمد؛ بررسي فرآيند حذف سيانيد از آب، محمود؛ مشکيني، احمد؛ عبداللهي، عبداهلل؛ خدادادي،[ سميعي بيرق16]
، نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران، تکاب با استفاده از کاني تالک-سد باطله کارخانه فراوري طالي آقدره
.)1301( 32  تا21 :43)3  و4(
 روي و نيکل، بتول؛ جذب يون هاي مس، عبدالرضا؛ لشکري، امير؛ ايرج منصوري، مجيد؛ صرافي،] طهمورثي17[
.)1302( 16  تا7 :42)1( ، نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران،توسط بنتونيت کلسيمي
 قاسم؛ حذف فلز سرب از پساب صنايع، غالمرضا؛ عمو عابديني، سوده؛ نبي بيدهندي، رضا؛ عابديني،] عليزاده18[
77  تا71 :44)1( ، نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران،باتريسازي با استفاده از نانوذرات مغناظيسي آهن
.)1309(
علمي ـ پژوهشي

32

3493 ،3  شماره،43 دوره

... حذف استرانسيوم از محلولهای آبي به وسيله اگزروژل

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[19] Kiani Gh., Adsorption Kinetics and Thermodynamics of Malachite Green from Aqueous
Solutions onto Expanded Graphite Nanosheets, Int. J. Nano Dimens., 6(1): 55-66 (2015).
[20] Pierre A.C., Sol-gel Immobilization of Catalytic Molecules and Applications, Adv. Sci.
Technol., 45: 2127-2136 (2006).
[21] Mehrotra R.C., Present Status and Future Potential of Sol-Gel Process, in: Reisfeld R.,
Jorgensen C.K. (Eds.), “The Chemistry, Spectroscopy, and Applications of Sol-Gel Glasses”,
Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, (1992) 1-36.
[22] Framery, E. Mutin, P.H. 29Si MAS-NMR Study of Silica Gels and Xerogels: Influence of the
Catalyst; J. Sol-Gel Sci., 24: 191-195 (2002).
[23] Flávio A. Pavan, Alzira M.S. Lucho, Reinaldo S. Gonçalves, Tania M.H. Costa, and Edilson V.
Benvenutti ; Anilinepropylsilica Xerogel Used as a Selective Cu (II) Adsorbent in Aqueous
Solution, JCIS, 263: 688-691 (2003).
[24] Marcia C. Brasil, Edilson V. Benvenutti, Jose´ R. Grego´ rio, Annelise E. Gerbase; Iron
Acetylacetonate Complex Anchored on Silica Xerogel Polymer; Reactive & Functional
Polymers 63: 135-141 (2005).
[25] Haghbeen K., Legge R.L., Adsorption of Phenolic Compounds on Some Hybrid Xerogels,
Chem. Eng. J. 150: 1-7 (2009).

 با استفاده از حذف رنگدانه هايTEOS  مصطفي؛ بررسي بار سطحي جاذب زروژل، اسدهلل؛ فضلي،] محتبي26[
.)1301( ،" "سومين همايش علوم و فناوري مواد فعال سطحي و صنايع شوينده،آلي محلول در آب
[27] Ibrahem S., Ibrahem H., Preparation and Study Properties of Xerogel Silica Using Sol-Gel
Method, International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management
(IJAIEM), 2(9): 111-116 (2013).
[28] Venkateswara Rao, A. Wagh, P. h. Haranath, D. Risbud, P. P. Kumbhare, S. D. Infuence of
Temperature on the Physical Properties of TEOS Silica Xerogels, Ceramics International 25:
505-509 (1999).

 روي بستر سيليکا با ابعاد،) اکسيدII(  عبدالجواد؛ سنتز ترکيبات مس، سيد حسين؛ نوين روز،] توحيدي20[
، نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران،نانومتري به روش شيميايي سل – ژل و بررسي طيف سنجي آن
.)1386( 195  ص،3 شماره
[30] Lu N.P., Carles A.G., El-Kamash A.M., Evaluation of Zeolite A for the Sorptive Removal of
Cs+ and Sr2+ Ions from Aqueous Solutions Using Batch and Fixed Bed Column Operations,
J. Hazard. Mater. 151: 432-445 (2008).
[31] Li Q., Liu H.N., Liu T.Y., Strontium and Calcium Ion Adsorption by Molecularly Imprinted
Hybrid Gel, Chem. Eng. J., 157: 401-407 (2010).
[32] Reddy D.H.K., Lalhmunsiama D., Tiwari2, Choi H.J., Lee S.M., Attenuation of Radioactive
Sr(II) from Water Environment Using Sericite Clay, International Conference on Environment,
Chemistry and Biology, 49: 105-109 (2012).
34

علمي ـ پژوهشي

3493 ،3  شماره،43 دوره

مژگان شمسالدين و همکاران

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[33] Marešova J., Pipiška M., Rozložnik M., Hornik M., Remenarova L., Augustin J., Cobalt and
Strontium Sorption by Moss Biosorbent: Modeling of Single and Binary Metal Systems,
Desalination, 266: 134–141(2011).
[34] Wu P., Daia Y., Longa H., Zhua N., Li P., Wua J., Danga Z., Characterization of OrganoMontmorillonites and Comparison for Sr(II) Removal:Equilibrium and Kinetic Studies, Chem.
Eng. J., 191: 288-296 (2012).
[35] Tel, H. Altas¸ Y., Eral, M. enol Sert, S.B.C, Etinkaya, S, I˙nan, Preparation of ZrO2 and ZrO2–
TiO2 Microspheres by the Sol–Gel Method and An Experimental Design Approach to their
Strontium Adsorption Behaviours, Chem. Eng. J. 161: 151–160 (2010).
[36] Elouear Z., Bouzid J., Boujelben N., Feki M., Jamoussi F., Montiel A., Heavy Metal Removal
from Aqueos Solution by Actived Phosphate Rock, J. Hazard. Mater., 156: 412-420 (2008).
[37] Jain C.K., Singhal D.C., Sharma M.K., Adsorption of Zinc on Bed Sediment of River Hindon:
Adsorption Model and Kinetics, J. Hazard. Mater., 114: 231-239 (2004).
[38] Seker A., Shahwan T., Eroglu A.E., Yilmaz S., Demirel Z., Conk Dalay M., Equilibrium,
Thermodynamic and Kinetic Studies for the Biosorption of Aqueous Lead(II), Cadmium(II)
and Nickel(II) Ions on Spirulina Platensis, J. Hzard. Mater., 154: 973-980(2008).
[39] El Nemr A., Potential of Pomegranate Husk Carbon for Cr Removal from Wastewater: Kinetic
and Isotherm Studies, J. Hzard. Mater., 161: 132-141 (2009).
[40] Jain M., Garg V.K., Kardirvelu K., Choromium Removal from Aqueous System Using
Helianthus Annuus (Sunflower) Stem Waste, J. Hzard. Mater., 162: 365-372 (2009).
[41] Kumar R., Abraham T.N., Jain S.K., Silver Nano Particles Impregnated Alumina for the
Removal of Strontium(II) from Aqueous Solution, Adv. Mat. Lett., 3(6): 507-510 (2012).
[42] Srinivasa Rao, K. Roy Chaudhury, G, B. Mishra, K. Kinetics and Equilibrium Studies for the
Removal of Cadmium Ions from Aqueous Solution Using Duolite ES 467 Resin, J. Miner.
Process, 97: 68-73 (2010).
[43] Wu Z.J., Joo H., Lee K., Kinetics and Thermodynamics of the Organic Dye Adsorption on the
Mesoporous Hybrid Xerogel, Chem. Eng. J., 112: 227–236 (2005).
[44] Colak F., Atar N.A. Olgum, Biosorption of Acidic Des from Aqueous Solution by
Paenibacillus Macerans: Kinetics, Thermodynamic and Equilibrium Studies., J. Chem. Eng.,
150: 122-130 (2009).
[45] Wang X.S., Li Z.Z., Tao S.R., Removal of Chromium from Aqueous Solution Using Walnut
Hull, JEM, 90: 721-729 (2009).
[46] Aksu Z., Determination of the Equilibrium , Kinetic and Thermodynamic and Equilibrium
Studies, J. Process Biochem., 38:89-99 (2002).
[47] Madaeni S.S., Salehi E., Adsorption of Cations on Nanofiltration Membrane: Separation
Mechanism, Isotherm Confirmation and Thermodynamic Analysis, J. Chem. Eng., 150: 114121 (2009).

علمي ـ پژوهشي

33

