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تاريخچه مقاله:

دس ايه تحميك ،تٍ مىظًس جذايش طسماويم اص محلًل آتي حايي اسيذتاستاسيه ،اص
استخشاج مايغ-مايغ ي غشاي حالل آلي ( )SLMاستفادٌ شذ .دس ايه سيستمَا ،اص
غشاي پلي-تتشافلًسياتيله ( )PTFEتٍ ػىًان غشا ي حالل آلي  Alamine 336تٍ
ػىًان استخشاجوىىذٌ استفادٌ شذ .دس سيستم استخشاج مايغ-مايغ ،تاثيش غلظت
استخشاجوىىذٌ ،غلظت اسيذتاستاسيه تٍ ػىًان ومپلىسساص ي غلظت اسيذ ولشيذسيه
تٍ ػىًان استشيپوىىذٌ مغالؼٍ شذ .دسطذ استخشاج طسماويم اص مماديش غلظت 10v/v %
تشاي  Alamine 336تٍ  %100ميسسذ .تا افضيدن اسيذ تاستاسيه تٍ ميضان mM
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آصمايشَاي  ،SLMفاص حامل تا غلظت  %15تشاي اوتمال طسماويم اص فاص خًسان تٍ فاص
استشيپ وافي است .دس ممايسٍ تا استخشاج مايغ-مايغ ،تا يجًد اوتمال تمامي طسماويم
اص خًسان تٍ فاص استشيپ ،صمان ايه اوتمال ( 20ساػت) وسثت تٍ سيستم مايغ-مايغ
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 -1مقذمٍ
طسماويم ػىظشي ش يميايي ت ا وم اد  Geي ػ ذد اتم ي 32
است .طسماويم دس جاي جاي اي ه ػ الم يج ًد داسد .مم ذاس اي ه
ػىظش تش سيي پًستٍ صميه تغًس مياوگيه  7/6 ppmتخميه صدٌ
ميشًد وٍ لاتل لياس تا سشب ي ا سيي اس ت .ت ٍ دلي ل اسص
تاالي طسماويم ،جذاساصي ايه ػىظش اص لحاػ التظادي ي مح يظ
صيستي تسياس پ ش اَمي ت اس ت [ .]1اص مُمت شيه واستشدَ اي
طسماويم ميتًان تٍ تًليذ ويمٍَاديَ ا ،ط ىايغ لي ضس ي ط ىايغ
وظامي اشاسٌ وشد [ .]2تٍ دليل غلظت پاييه طسماويم دس مى اتغ
مختلف استفادٌ اص سي َاي جذاساصي حشاستي طشفٍ التظ ادي
وذاسد ،تىاتشايه تُتش است جُت جذاساصي ي غىيساصي طسم اويم
اص فشآيى ذَاي َي ذسيمتالًسطي اس تفادٌ ش ًد .ت ا تًج ٍ ت ٍ
واخالظيَاي مختلف مًجًد دس محل ًل ح ايي طسم اويم ماوى ذ
اوًاع فلضات سىگيه ،اوتظاس تش ايه است وٍ استفادٌ اص سي َاي
جذاساصي مثتىي تش استخشاج حاللي ت شاي جذاس اصي طسم اويم
واسساص تاشذ.
اخيشا استخشاج حاللي تشاي جذايش طسماويم اص محلًلَاي
آتي تىاس سفتٍ است .تشخي تحميمات مؼايثي ماوىذ جذايش فاصي
مشىلَ ،ذسسيي استخشاجوىىذٌ ،ايجاد فاص امًلًسيًوي ي وىتشل
سخت فشآيىذ سا تشاي سي استخشاج حاللي تششمشدٌاوذ [.]5-3
تىاتشايه ،استفادٌ اص سيشي جايگضيه تشاي سيت شي وش ذن ت ا اي ه
مؼاية ميتًاوذ مفيذ يال غ ش ًد .غش اَاي م ايغ يى ي اص اي ه
سي َاست وٍ دس تحميمات مختلف ت ا سي اس تخشاج حالل ي
لياس شذٌ است [ .]6 ,3تا يجًد وىذ تًدن فشآيىذ غش ايي و ٍ
دليل استفادٌ تسياس وم اص حالل آلي (تظًستي وٍ فم ظ خل ل ي
فشج غشا سا آغشتٍ مي وىذ) است ،تا ايه حال ،تٍ دليل مظ ش
تسياس وم حالل ي اوتخاتيت وسثتا ت اال فشآيى ذ وس ثت ت ٍ سي
مايغ-مايغ ،مي تًان دس ممياس طىؼتي تا افضايش س غ غش ا ي
پيًس تٍ و شدن فشآيى ذ اي ه صم ان سا و اَش داد .دس ط ًست
مًفميت آميض تًدن ايه سي  ،فشآيىذ غشاي ح الل آل ي تس ياس
اسصان ليمت تش اص سي استخشاج مايغ-مايغ خًاَذ تًد چشا و ٍ
ػاليٌ تش مظش پاييه حالل مشاحل اس تخشاج ،شس ت ي ش ً ي
استشيپ َمگي دس يه سلًل  SLMتجميغ مي شًوذ [ .]4 ,3اص
آن جا وٍ استخشاجوىىذٌَا دس غشايَاي حالل آلي ت ٍ ػى ًان
فاص حامل تىاس ميسيوذ ،تىاتشايه شىاخت ايه و ًع م ًاد دس اي ه
سيستمَا حائض اَميت است .استخشاج وىى ذٌَ اي متى ًػي دس
استخشاج حاللي طسماويم اص محلًلَاي آت ي تى اس رشفت ٍ ش ذٌ
اس ت [1] TOA ،[9, 10] LIX 63 ،[7, 8] KELEX 100 .ي
 ،[11] Cyanex 301استخشاجوىىذٌَايي َستىذ وٍ م يتًاوى ذ

تٍ ػىًان فاص حامل دس غش ا جُ ت تاصي اتي ي ج ذايش طسم اويم
استفادٌ شًد .دس مىاتغ تحميم اتي ،مغالؼ ات تس ياسي ت ش سيي
ج ذايش ػىاط ش مختل ف تًس ظ غش اي ح الل آل ي ح ايي
 Alamine 336ط ًست رشفت ٍ اس ت .ت شاي ومًو ٍ جذاس اصي
آويًنَاي مًليث ذن ،و شي ،،وو ًتيم ي و ادميم اص محل ًلَ اي
مختلف تٍ ومه فشآيىذ  SLMر ضاس ش ذٌ اس ت [.]14-12
تىُا مغالؼٍ غشايي طًست رشفتٍ سيي جذايش طسماويم ،اوتم ال
آن دس غشاي ميىشيامًلًسيًوي تٍ ومه حالل آلي آميىي تا وا،
 N235ي سغ س اص  AOTت ًدٌ اس ت [ .]15ت ذيه تشتي ة ت ٍ
جشات مي تًان رف ت و ٍ ت اوىًن تحمي ك مىتش ش ش زٌ اي دس
خظًص جذايش طسماويم تًسظ غشاَاي حالل آل ي ط فحٍ اي
وٍ مًضًع تحميك حاضش است ،طًست وگشفتٍ است.
دس ايه تحميك ،تشاي ايليه تاس ،اوتمال ي استخشاج طسم اويم
اص محلًل سىتضي تٍ ومه سيستم  SLMطفحٍاي اوجا ،ش ذٌ
است .دس ايه سيستم ،فيلتش غشايي پلي-تتشافلًسياتيله ()PTFE
ي  Alamine 336تٍ ػى ًان ف اص حام ل دس غش ا ت شاي ج ذايش
طسماويم استفادٌ شذٌ است .ت اثيش او ًاع پاسامتشَ ا ماوى ذ  ،pHي
غلظت استخشاج وىىذٌ سيي دسطذ اس تخشاج ي مي ذان جشي ان
طسماويم مغالؼٍ شذٌ است.

 -2سيش ي مشاحل تحقيق
 -1-2مًاد
دس وليٍ آصمايشَاي ايه تحميك اص محلًلَاي سىتض شذٌ
استفادٌ شذٌ است .تذيه مىظًس محلًل طسم اويم 1000 mg/L
اص اوحالل مماديش مًسد وظش پًدس خالض ( GeO2مشن ،آلمان) دس
محيظَاي مختلف ماوىذ آتي ي ا اس يذي تذس ت آم ذ .اص اي ه
محلًل ،محلًلَايي تا غلظتَاي مًسد وظش تذست آم ذ .ت شاي
تشسس ي اوتم ال ػىاط ش س ىگيه ،وم هَ اي س ًلفات سيي
( ،)ZnSO4.7H2Oسًلفات و ادميم ( ،)CdSO4س ًلفات وثال ت
( ،)CoSO4.H2Oسًلفات ويى ل ( )NiSO4.6H2Oتُي ٍ ش ذٌ اص
ششوت سيگما آلذسيچ دس محيظَاي ياد شذٌ اوحالل دادٌ شذ.
اص اسيذ تاستاسيه (تُيٍ شذٌ اص ش شوت م شن آلم ان) دس
آصمايشَاي مختلف تٍ مىظًس ومپلىسساص طسماويم دس محل ًل
آت ي اس تفادٌ ش ذَ .مچى يه اص س ًد (م شن آلم ان) ي اس يذ
سًلفًسيه (مشن آلمان) تشاي تىظيم  pHمحلًلَاي آتي تُ شٌ
رشفتٍ شذ .دس ايه تحميك اص استخشاج وىىذٌ آميىي وًع سً ،ت ا
وا ،تشي-ان-اوتيل/دويل آميه ( )Alamine 336ساخت ششوت
سايته آمشيىا تا مشخظات يصن مًلى ًلي ،353چگ الي g/cm3
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 0/81ي حاللي ت تمشيث ا  0 mg/Lدس آب اس تفادٌ ش ذ .ولي ٍ
استخشاجوىىذٌَا تا وشيصيه (سيگما-آلذسيچ) سليك شذوذ.
 -2-2سيشَاي آصمايطگاَي
 -2-2-1استخشاج حاللي طسماويم با Alamine 336

پيش اص اوجا ،آصمايشَاي غشاي ح الل آل ي ،ت ٍ مىظ ًس
شىاخت پاسامتشَا ي آراَي اص سغًح تاثيشرزاسي پاسامتشَ ا ي ه
سشي آصمايشَاي استخشاج حاللي ت ٍ وم ه اس تخشاجوىى ذٌ
 Alamine 336اوج ا ،ش ذ .اص آوج ا و ٍ مى اويض ،اس تخشاج دس
فشآيىذ استخشاج حاللي ي غشاي حالل آل ي مش اتٍ اس ت ،اي ه
آصمايشَا ومه شاياوي دس جُت فُم ػميك فشآيىذ داشت .اث ش
پاسامتشَ اي مُ م وظي ش غلظ ت  ،Alamine 336غلظ ت اس يذ
تاستاسيه ي غلظت اسيذ ولشيذسيه تٍ ػىًان اس تشيپوىى ذٌ اص
جملٍ پاسامتشَايي تًدوذ وٍ دس آصمايشَاي غش اي ح الل آل ي
ويض تشسسي شذوذ .محلًل تىاس سفتٍ دس ايه آصمايشَ ا ،محل ًل
آتي حايي  100 mg/Lاص ػىاطش طسماويم ،وثالت ،وادميم ،ويى ل
ي  1000 mg/Lسيي تًد .اوتخاب ايه ػىاطش تا تًج ٍ ت ٍ يج ًد
ايه ػىاطش دس مىاتغ سشب ي سيي ي ويض خاوستش صغال تًدٌ است
تا تذيه تشتية تتًان جذاساصي طسماويم اص ايه فلضات س ىگيه سا
تشسسي وشد .تمامي آصمايشَا دس وسثت ف اص آل ي ت ٍ آت ي ،1:1
صمان تماس  15دليمٍ ي دماي اتاق اوجا ،شذ .جُت اختالط دي
فاص ويض اص يه لشصاوىذٌ مىاويىي ( SBSاسپاويا) استفادٌ شذ.
دس محلًل آتي حايي اسيذ تاستاسيه ،طسماويم رًوٍ آويًوي
 Ge(OH)2T22تا تاست اسات ( )C2H4O₆2−= Tتش ىيل م يدَ ذ.شىل  1ومًداس رًوٍ ساصي طسم اويم ي فل ضات س ىگيه ت ا اس يذ
تاستاسيه وٍ تٍ ميضان دٌ تشاتش ممذاس م ًلي طسم اويم دس محل ًل
افضيدٌ شذٌ سا وشان ميدَذَ .م اوغًس و ٍ مش اَذٌ م يش ًد،
طسماويم تىُا رًوٍ ياوىش دَىذٌ تا تاستاسات تًدٌ ي فلضات ديگ ش
ياوىش خاطي تا تاستاسات ومي دَى ذ .ت ذيه تشتي ة م ي ت ًان،
ياوىش  Ge(OH)2T22-تا  Alamine 336سا مغ اتك ياو ىش ()1
وًشت:
2

)( 1
2R3 NHCl  Ge(OH ) 2 T2  ( R3 NH ) 2 Ge(OH ) 2 T2  2Cl

 2-2-2اوتقااال طسماااويم اص طشي اق غطاااي حااالل آل اي
صفحٍاي بٍ کمک Alamine 336

دس ايه سشي اص آصمايشَا اص  Alamine 336تٍ ػى ًان ف اص
حامل مًجًد دس خلل ي فشج غشا استفادٌ شذ .تاثيش پاسامتشَايي
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چًن غلظت فاص حامل ،دس تاصٌ  5ت ا  %35تشسس ي ش ذٌ اس ت.
محلًل مًسد آصمايش دس ايه تحميك ح ايي طسم اويم ي وثال ت،
ويىل ،وادميم (تٍ ميضان  )100 mg/Lي سيي (ت ا غلظ ت mg/L
 )1000تًد .آصمايشَا دس تاصٌ صماوي  0تا  25ساػت اوجا ،شذ.
 -2-3معادالت مًسد وياص دس محاسبات
ت Cf

ميذان اوتمال ػىظشي ماوىذ طسم اويم ( )JGeت ٍ غلظ
دس ف اص خ ًسان تس تگي داش تٍ ي مغ اتك مؼادل ٍ ( )2تؼشي ف
ميشًد:
)( 2
J  Pf C f
دس ايه مؼادلٍ  Pfضشية وفًرپزيشي دس فاص خًسان اس ت.
ميذان  Jتظًست ديفشاوسيلي تظًست مؼادلٍ ( )3وًشتٍ ميشًد:
] V [dC f
)( 3
() (J  
)
A
dt
 Vحجم محلًل دس سلًل خًسان ي  Aمس

احت
وٍ دس آن
سغ مًثش غشا ميتاشذ .تا تشوية دي مؼادل ٍ اخي ش ت ٍ َم شاٌ
اوتگشالريشي ،مؼادلٍ ( )4تذست ميآيذ:
APt
)( 4
ln(C / C )  
V

f

f .t

دس وتيجٍ ،ميذان ( )Jدس َش صم اوي لات ل محاس ثٍ اس ت.
V
) ln(C f / C f .total
A

تذيه تشتية ،ت ا سس م وم ًداس



دس ممات

لt

(صمان) ضشية وفًدپزيشي  Pتذس ت م يآي ذ .ت ا ض شب مم ذاس
غلظت دس َش صمان مشخض ،ممذاس  Jاص مؼادلٍ ( )5دس َش صم ان
لاتل محاسثٍ است .مم ذاس دسط ذ اوتم ال ( )%Tي ا اس تخشاج
( )%Eدس آصمايشَاي غشاي حالل آلي يا استخشاج حاللي وي ض
اص مؼادلٍ ( )5لاتل محاسثٍ است:
) (C f , 0  C f ,t
)( 5
% E or %T  100 
C f ,0

 -3اسائٍ ي تحليل وتايج
 -3-1استخشاج حاللي طسماويم با Alamine 336

-3-1-1

اثش غلظت Alamine 336

تشاي تشسسي اثش غلظت استخشاجوىىذٌ تش استخشاج طسماويم
ي ج ذايش آن اص سيي ،ويى ل ،و ادميم ي وثال ت ،غلظ تَ اي
مختلف  Alamine 336دس ت اصٌ  5 %v/vت ا  40م ًسد تشسس ي
لشاس رشفت .ومًداس دسطذ استخشاج ػىاطش دس مماتل غلظت اي ه
استخشاجوىىذٌ دس شىل  2وشان دادٌ شذٌ است.
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ضكل ( )1ومًداس گًوٍساصي طسماويم ي اسيذ تاستاسيک دس حضًس فلضات سىگيه (غلظت طسماويم ،سيي ،ويكل ،کادميم ي کبالت  111 mg/Lي سيي
 1111 mg/Lي اسيذ تاستاسيک معادل  11بشابش مقذاس مًلي طسماويم).
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)Alamine 336 (%v/v
ضكل ( )2اثش غلظت  Alamine 336بش دسصذ استخشاج طسماويم ي فلضات سىگيه (غلظت طسماويم ،سيي ،ويكل ،کادميم ي کبالت  111 mg/Lي سيي
 ،1111 mg/Lاسيذ تاستاسيک معادل  11بشابش مقذاس مًلي طسماويم ي صمان تماع  15دقيقٍ).

غلظت طسماويم ،سيي ،ويىل ،و ادميم ي وثال ت دس محل ًل
خًسان  100 mg/Lي مم ذاس سيي آن  1000 mg/Lت ًد .وىت ٍ
مُم ،افضيدن اسيذ تاستاسي ه ت ٍ مي ضان  10تشات ش ج ش ،م ًلي
طسماويم مًجًد دس محلًل استَ .ماوغًس وٍ دس ايه شىل ديذٌ
ميشًد تا افضايش غلظت  Alamine 336اص  0%ت ا  %30دسط ذ
استخشاج طسماويم اص حذيد  %0تا  %100افضايش مييات ذ .دسط ذ
استخشاج طسماويم اص مماديش غلظت  10 %v/vتٍ يه سغ ثات ت
 %100مي سسذ .عثك ايه شىل ،دسطذ استخشاج يًنَاي فلضات
ديگش تسياس واچيض ي لاتل چشم پًشي است .ػل ت اي ه ام ش وي ض
ػذ ،تشىيل ومپلىسَاي آويًوي ايه ػىاطش تا تاست اسات اس ت.

ػلت ػذ ،تشىيل ومپلىس تيه تاستاسات ي فلضات سىگيه پاييه
تًدن ثاتت تشىيل ايه ومپلىس َ ا (ت ٍ تشتي ة ،2/32 ،2/39
 2/26 ،2/27ت شاي سيي ،ويى ل ،و ادميم ي وثال ت) وس ثت ت ٍ
طسماويم تاستاسات ( )31/51است [.]18-16
 -3-1-2اثش غلظت اسيذ تاستاسيک بش استخشاج طسماويم
يىي اص ػًامل م ًثش ت ش اس تخشاج طسم اويم حض ًس اس يذ
تاستاسيه استَ .ماوغًس وٍ رفت ٍ ش ذ ػ ذ ،يج ًد اي ه م ادٌ
مؼادل تا ػذ ،تشىيل رًوٍَ اي مىف ي لات ل اس تخشاج تًس ظ
استخشاج وىىذٌَاي آميى ي ماوى ذ  Alamine 336اس ت .وت ايج
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تحميك حاضش مثيه ايه مغلة َستىذَ .ماوغًس وٍ دس شىل 3
ومايش دادٌ شذٌ است ،ػذ ،يجًد اسيذ تاستاسيه مًج ة ػ ذ،
استخشاج رًوٍَاي طسماويم مي ش ًد .ت ا اف ضايش غلظ ت اس يذ
تاستاسيه تا  1تشاتش غلظت طسم اويم مًج ًد دس محل ًل ،دسط ذ
استخشاج طسماويم تا حذيد  %60افضايش ميياتذ .تا افضيدن تيشتش
ايه ومپلىس ساص تٍ ميضان دي تشاتش غلظت مًلي طسماويم مًجًد
دسمحل ًل يؼى ي  2/75 mMدس ح ذيد  % 98/6اص طسم اويم
استخشاج ميش ًد .مغ اتك وم پلىسس اصي اس يذ تاستاسي ه ي
طسماويم ،تىُا تٍ اصاي يه مًل  ،Ge(OH)2T22-دي مًل تاستاسات
وياص است .تىاتشايه اص وظ ش توًسي ه ،ح ذالل مم ذاس الص ،ت شاي
ياوىش وامل ي ًنَ اي طسم اويم ت ا تاست اسات حض ًس دي تشات ش
آويًنَاي تاستاسات وسثت تٍ رًوٍَ اي طسم اويم اس ت .و اَش

تيش اص  40دسطذي استخشاج طسماويم دس حضًس اسيذ تاستاسيه
مؼادل  1تشاتش طسماويم مًجًد دس محلًل مثيه ايه مغلة است.
دس مماديش تاالتش اص ممذاس  2تشاتش اسيذ تاستاسيه تغيي ش چى ذاوي
دس دسطذ استخشاج مشاَذٌ وم يش ًد .تى اتشايه ،مم ذاس تُيى ٍ
اسيذ تاستاسيه  2تشاتش ممذاس م ًلي طسم اويم دس محل ًل ت ًدٌ ي
مماديش تيشتش تاثيشي دس استخشاج وذاسد .عثك ش ىل  ،3مم اديش
تسياس واچيضي اص ويىل ،وادميم ي وثالت استخشاج شذٌ است .دس
مماديش تاالي اسيذ تاستاسيه دس حذيد  %7اص فلض سيي اس تخشاج
شذٌ وٍ دليل آن دوثالٍسيي فيضيى ي «سيي» ت ٍ دلي ل غلظ ت
تاالي آن دس محلًل [ ]19ي يا تشىيل جضئي آوي ًنَ اي سيي-
تاستاسات ميتًاوذ تاشذ [.]17
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ضكل ( )3اثش اسيذ تاستاسيک بش دسصذ استخشاج طسماويم ي فلضات سىگيه (غلظت طسماويم ،سيي ،ويكل ،کادميم ي کبالت  111 mg/Lي سيي mg/L
 ،1111اسيذ تاستاسيک معادل  11بشابش مًلي مقذاس طسماويم ،غلظت  Alamine 336بشابش  11 %v/vي صمان تماع  15دقيقٍ).

 HClدس غلظتَاي مختلف جُت استشيپ طسماويم استفادٌ شذ.
شىل  4اثش غلظت ايه اسيذ تش دسطذ استشيپ طسم اويم ي س ايش
ػىاطش سا وشان ميدَذَ .ماوغًس وٍ دس ايه شىل ديذٌ ميشًد،
تا افضايش غلظت اسيذ تا  ،1 Mدسطذ استشيپ طسماويم تا ح ذيد
 %98افضايش ميياتذ ي پس اص آن تا افت حذيد  %3/5ت ٍ س غ
پايذاسي مي سسذ .دسطذ استشيپ ػىاطش ديگش وي ض تس ياس و اچيض
است.
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 -3-1-3استشيپ طسماويم اص  Alamine 336باسداس ي تااثيش
غلظت مادٌ استشيپکىىذٌ
تشاي تشسسي استشيپ طسماويم اص فاص آلي Alamine 336 ،تا
غلظت  10 %v/vتُيٍ ي طسماويم دس حضًس اس يذ تاستاسي ه ت ٍ
ميضان  2تشاتش ممذاس م ًلي غلظ ت طسم اويم مًج ًد دس محل ًل
استخشاج شذ .فاص آلي تاسريشي شذٌ تشاي آصمايشَاي اس تشيپ
استفادٌ شذ .تا تًجٍ تٍ سًاتك تحميك ،اسيذَاي مؼذوي لادس تٍ
اس تشيپ اص َ Alamine 336س تىذ [ .]20 ,1ت ذيه تشتي ة اص
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ضكل ( )4اثش غلظت اسيذ کلشيذسيک ( )HClبش دسصذ استخشاج طسماويم ي فلضات سىگيه (غلظت  Alamine 336بشابش  11 %v/vي صمان تماع
 15دقيقٍ).

 -3-2اوتقال طسماويم دس سيستم غطاي حاللاي آلاي باا
Alamine 336

تٍ مىظًس تشسسي اوتمال طسماويم ي ممايس ٍ آن ت ا سيس تم
مايغ-مايغ ،اثش غلظت  Alamine 336تٍ ػىًان حامل دس فاص غشا
تشسسي شذ .تذيه مىظًس ،ي ه س شي آصم ايش دس غلظ تَ اي
مختلف  Alamine 336دس تاصٌ ( 35-5 %)v/vاوجا ،شذ .تم امي
آصمايش َا تامحلًلي تا غلظت طسماويم ،ويىل ،و ادميم ي وثال ت

 100 mg/Lدس فاص خًسان ي غلظ ت سيي مؼ ادل 1000 mg/L
اوجا ،شذَ .مچىيه ،ممذاس اسيذ تاستاسيه افضيدٌ شذٌ تٍ ػىًان
ومپلىس ساص مؼ ادل  2تشات ش مم ذاس م ًلي طسم اويم (mmol/L
 )2/75مًجًد دس محلًل ي غلظت  HClتشات ش  2 mol/Lدس ف اص
استشيپ تىظيم شذ .اوتمال ومپلىس آويًوي طسم اويم-تاستاسي ه
تٍ ومه  Alamine 336مغاتك شىل  5است.

ضكل (( )5الف) ومًداس ضماتيک اوتقال طسماويم اص طشيق سيستم غطاي حالل آلي صفحٍاي.

َماوغًس وٍ دس ايه شىل مش اَذٌ م ي ش ًد ،رًو ٍَ اي
آويًوي طسماويم-تاستاسات تٍ ومه حامل دس فظ ل مش تشن ف اص

«خًسان-غشا» استخشاج ي سپس تا وفًر عشيك غش ا ،دس فظ ل
مشتشن «غشا-استشيپ» ياسد فاص استشيپ مي شًد .اص آوجا و ٍ
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04
محيظ استشيپ ،محلًل  HClاس ت ،شىاس ايي و ًع رًو ٍَ اي
طسماويم تسياس مشىل است .تىاتشايه ،رًوٍَاي محتمل مختل ف
سا مي تًان دس شىل ياد شذٌ مشاَذٌ وشدَ .م اوغًس و ٍ رفت ٍ
شذ ،ومًداس )   A ln(C f .0 / C f .tتٍ ػىًان تاتؼي اص  tتشاي يافته
V

ضشية وفًرپزيشي طسم اويم دس غلظ تَ اي مختل ف
 336لاتل سسم است (ش ىل  .)6مم اديش تذس ت آم ذٌ ت شاي P
Alamine

تظًست شىل  7تٍ ػىًان تاتؼي اص غلظت استخشاج وىىذٌ وشان
دادٌ شذٌ استَ .ماوغًس وٍ مشاَذٌ ميشًد ،اوتمال طسماويم ت ا
اف ضايش غلظ ت حام ل ت ا  15 %v/vاص  2/87 cm/hت ٍ 6/56
اف ضايش م ييات ذ .ت ا اي ه ح ال ،ت ا ادام ٍ اف ضايش غلظ ت
استخشاجوىىذٌ ،اوتمال تٍ  5/26 cm/hواَش ي س پس ت ٍ ي ه
سغ ثاتت ( )5/90 cm/hميسسذ (ومًداس تشاص دس شىل .)7

ضكل (( )6الف) ومًداس ) –V/Aln(C/C0دس مقابل صمان (ساعت) بشاي غلظتَاي مختلف ( Alamine 336الف) ( 5 %v/vب) ( 11 %v/vج)
( 15 %v/vد) ( 21 %v/vي)  31 %v/v )ٌ( 25 %v/vي (ي) .35 %v/v
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ايه سفتاس احتماال تٍ دليل اف ضايش ييس ىًصيتٍ ي َ ذايت
الىتشيىي دس غلظ تَ اي ت االي  Alamine 336ي وي ض اف ضايش
ممايمت غشا اتفاق افتادٌ است [ .]21 ,13دس فشآيى ذ اس تخشاج
حاللي ،مشاَذٌ شذ وٍ تا افضايش غلظت استخشاج وىىذٌ دس فاص
آلي ،دسط ذ اس تخشاج ت ٍ دلي ل تش ىيل وم پلىس اس تخشاج
وىىذٌ-طسماويم افضايش ميياتذ .تىاتشايه ،پيشتيىي مي ش ذ و ٍ
اي ه سفت اس دس فشآيى ذ  SLMوي ض ت ٍ دلي ل تش ىيل چى يه
ومپلىسَايي دس فظل
مشتشن«غش اي م ايغ-ف اص خ ًسان» اتف اق تيفت ذ .اي ه
افضايش دس تؼذاد ومپلىسَا مىجش تٍ تُثًد ويشيي پ يشتشو ذٌ
( )driving forceتشاي اوتمال طسماويم اص عشيك غشا ميش ًد .ت ا

ايه حال ،تا تًجٍ تٍ مغالؼات آصمايشگاَي اوج ا ،ش ذٌ دس اي ه
تحميك ،ييسىًصيتٍ فاص حامل تاثيش تيش تشي وس ثت ت ٍ يج ًد
ومپلىسَاي اشاسٌ شذٌ دس اليٍ سغ مش تشن داسد تغًسيى ٍ
تا افضايش غلظت استخشاج وىىذٌ ي افضايش ييسىًصيتٍ (ج ذيل
 ،)1سيوذ افضايش وف ًر رًو ٍَ ا وى ذ م يش ًد [.]23 ,22 ,13
تىاتشايه ،ييسىًصيتٍ تاال دس فاص حامل ت ا غلظ ت ت اال مىج ش ت ٍ
واَش اوتمال ومپلىس طسماويم Alamine-اص عشي ك غش ا ش ذ.
ايه سفتاس سا ميتًان دس ومًداس سسم ش ذٌ دس ش ىل  7مش اَذٌ
وشد .عثك ايه وتايج ،غلظت  Alamine 336تُيىٍ جُت اوتمال
طسماويم مؼادل  %15تذست آمذ.
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ضكل(( )7الف) اثش  Alamine 336بش وفًرپزيشي ( )Pطسماويم دس سيستم .FSSLM
ت Alamine 336 %20

اي ه دس ح الي اس ت و ٍ دس غلظ
ممذاس فاوتًس جذايش واَش يافتٍ ي سپس تا افضايش غلظت فاص
حامل تٍ تيىُايت ميل ميوىذ .افضايش ي واَش مش اتُي ت شاي
فاوتًس جذايش  Ge/Znمشاَذٌ ش ذ .عث ك ج ذيل  ،2اف ضايش
فاوتًس جذايش  Ge/Znتا غلظت  %15ديذٌ ميشًد يلي واَش
اوتم ال طسم اويم دس اث ش اف ضايش ييس ىًصيتٍ ف اص حام ل دس
غلظتَ اي ت االتش ،مىج ش ت ٍ اوتخ اب غلظ ت  15 %v/vت شاي
 Alamine 336تٍ ػى ًان حال ت تُيى ٍ ش ذ .تغ ًسولي ،صم ان
اوتمال دس سي غشاي ح الل آل ي ( 20س اػت) دس ممايس ٍ ت ا
استخشاج مايغ-مايغ ( 5دليمٍ) (تا يجًد اوتمال تم امي طسم اويم
اص فاص خًسان تٍ فاص استشيپ ي مىاويض ،مشاتٍ) تسياس وىذ است.

جذيل  2ف اوتًس ج ذايش  αGe/Zn, αGe/Cd, αGe/Coي
 αGe/Niسا وشان مي دَذ .اص آن جا وٍ غلظ ت سيي ي ويى ل دس
فاص استشيپ صيش  10 mg/Lي  5تًدٌ ي غلظت سايش واخالظ يَ ا
وضديه طفش است ،محاسثٍ ايه فاوتًس تٍ دليل افت دلت ي وي ض
تٍ دليل خغاي غيش لاتل چشمپًشي دس آواليض غلظتَاي پاييه،
وادليك استَ .ماوغًس و ٍ دس اي ه ج ذيل مش اَذٌ م يش ًد،
مماديش ف اوتًس ج ذايش ت شاي  Ge/Znت ٍ تيىُاي ت مي ل پي ذا
ميوىذ .ايه مماديش ت شاي  Ge/Niوي ض دس غلظ تَ اي ت اال ف اص
حامل تٍ تيىُايت ميل ميومايذ .مم ذاس ف اوتًس ج ذايش ت شاي
 Ge/Cdدس غلظت  Alamine 336 %5مؼادل  289/90تًدٌ ي ت ا
افضايش ايه غلظت تا  %15تٍ  3123/81ميسسذ.
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جذيل ( )1ييسكًصيتٍ ديىاميكي غلظتَاي مختلف Alamine 336
)Alamine 336 (%
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 -4وتيجٍ گيشي
دس ايه تحميك استخشاج م ايغ-م ايغ طسم اويم دس حض ًس
فلضات سىگيه مختلف ي ويض اوتمال آن دس سيستم غشاي حالل
آلي طفحٍاي تشسسي شذٌ است .تشاي تشسسي ػملىشد سيس تم
استخشاج مايغ-مايغ ،تاثيش غلظت استخشاجوىىذٌ ،غلظت اسيذ
تاستاسيه تٍ ػىًان ومپلىس ساص ،غلظت اس يذ ولشي ذسيه ت ٍ
ػىًان فاص استشيپ وىىذٌ تشسسي ش ذ .ت ا اوج ا ،آصم ايشَ اي
تاثيش غلظت  Alamine 336تش استخشاج حاللي طسماويم ،غلظت
 10 %v/vتٍ ػىًان غلظت تُيىٍ اوتخاب شذ .وتايج وشان داد،
تا افضيدن اسيذ تاستاسيه تٍ ميضان دي تشاتش غلظت مًلي طسماويم
مًجًد دسمحلًل يؼىي  2/75mMدس حذيد  %98/6اص طسم اويم
استخشاج ميشًد .تا افضايش غلظت اسيذ ولشي ذسيه ت ا ،1 M
دسطذ استخشاج طسماويم تا حذيد  %98افضايش يافت ٍ ي پ س اص
آن تا اف ت ح ذيد  %3/5ت ٍ س غ پاي ذاسي م يسس ذ .وت ايج
آصمايشَاي غشاي حالل آلي وشان داد وٍ تا اف ضايش غلظ ت
فاص حامل ي متؼالثا افضايش ييسىًصيتٍ ضشية وفًرپزيشي

00

و
∞
3458/82
اَ ش
ميياتذ .عثك وتايج فاص حامل تا غلظت  %15تشاي اوتم ال م ًثش
طسماويم اص فاص خًسان تٍ فاص استشيپ وافي است.
دس ممايسٍ تا ششايظ مشاتٍ اس تخشاج م ايغ-م ايغ طسم اويم ،ت ا
يجًد اوتمال تمامي طسماويم اص فاص خًسان تٍ فاص استشيپ ،صمان
ايه اوتمال دس ممايسٍ تا سيستم مايغ-مايغ ( 15دليمٍ) تس ياس
صياد است.
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:
In this research, in order to separate germanium from an aqueous solution
containing tartaric acid, liquid-liquid extraction (LLX) and supported
liquid membrane (SLM) were employed. In these systems,
polytetrafluoroethylene (PTFE) as the membrane and Alamine 336 as the
carrier/extractant were used. In the LLX system, the effect of
concentrations of extractant, tartaric acid, and HCl as a strippant was
studied. As a result, the germanium extraction efficiency increased 100%
after reaching Alamine 336 concentration to 10 %v/v. At the tartaric acid
concentration of 0.275 mM, the highest germanium extraction (98.6%)
was obtained. According to the SLM experiments, the carrier
concentration of 15 %v/v was enough for the efficient transport of
germanium from feed to strip phase. In comparison with LLX system,
despite transportation of all germanium species in the SLM system, the
time of this process (20 h) is higher than that of the LLX system.
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