اندازه گيري مقادير کم اورانيوم با استفاده از کمپلکس سيترات اورانيل به روش
ولتامتري عاري سازي کاتدي
مهدي عسگري ،محمد تقی زاده ،مهسا بهزاد
سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای ،گروه پژوهشی میله ها و
مجتمع سوخت

چکيده :اورانيوم( )VIبا اس يد سيتريک ايجاد يک کمپلکس پايدار مي نمايد .مي توان از اين کمپلکس جهت اندازه
گيري بس يار دقيق و حس ا اورانيوم به روش ولتامتري عاري س ازي کاتدي با اس تااده از الکترود کربن شيشه اي
اص ح شده با نانولوله ااي کربیي به عیوان الکترود کار استااده کرد .در اين کار پژواشي اثر برخي پارامتر اا مانید
 ، pHغلظت ليگاند ،پتانس يل پيش تغليظ و زمان پيش تغليظ بر روي حس اس يت و گزيیش پذيري روش بررس ي
گرديده اس ت .حد تش يص به دست آمده تحت شرايط بهيیه آزمايشي يعیي بعد از  510ثانيه پيش تغليظ برابر -9
 2/5  50موالرمي باش د .ش د جريان قله متیاس با غلظت اورانيوم در محدوده  2/5 50-9تا  1  50-7موالر
مي باشد.
واژه هاي کليدي :اورانيوم ،اسيد سيتريک ،ولتامتري عاري سازي کاتدي ،نانولوله ااي کربیي
 -1مقدمه
اورانيوم در آبهاي محيطيدر تعداد زيادي از مراکز انرژي اتمي يافت مي ش ود .تحشهاي بسياري براي گسترش روشهاي
تجزيه اي با حساسيت باال براي اندازه گيري مقادير جزئي اورانيوم صور گرفته است .ازآنجايي که بيشتر روشها  ،مانید
اس پکتروس کوپي  ،]5کروماتوگرافي گازي  ،]2تيتراسيون تشکيل کمپلکس  ،]3فعالسازي با نوترون  ]1و پحروگرافي
پالس ي  ]1براي تعيين مستقيم نمونه ااي حقيقي ،از حساسيت کافي برخوردار نيستید ،لذا مرحله پيش تغليظ بسيار
ضروري است .ولي اين مرحله بسيار وقت گير بوده و باعث پايين آمدن حساسيت مي شود .بیابراين ضروري است که از
روش هايي نظير ولتامتري عاري س ازي اس تااده ش ود .البته بايد ذکر گردد که در اين روش اا نيز مرحله پيش تغليظ
وجود دارد ولي مانید س اير روشها يک يا نید مرحله مجزا بوده و وقت گير نيست  ،بلکه جزئي از روش است که احتياج
به سيستمهاي اضافي ندارد.
روش ولتامتري عاري س ازي کاتدي يک روش قدرتمید براي مقادير جزئي يونهاي فلزي و مواد آلي مي باش د .اين
روش بر اس ا تجمع جذبي يونهاي فلز کمپلکس ش ده با يک ليگاند میاس  ،بر روي س طا الکترود و س پس روبش
پت انس ي ل در جهت میاي مي باش د .ازجمله مزاياي اين روش در مورد تجزيه مقادير کم مي توان به مواردي مانید
حس اس يت باال ،ازيیه کم  ،امکان تجزيه نمونه ااي حقيقي بدون جداس ازي اوليه مي باش ید .تاکیون نیدين عامل
کمپلکس س از مانید کا فرون  ،]6اکس ين  ، ]7کلروآنيليک اسيد  ، ]8پروپيل گاال  ]9و بسيار ليگاندااي ديگر بر
روي الکترود قطره آويزان جيوه استااده شده اند.
در اين کار تحقيقاتي يک روش حس ا و میاس ولتامتري عاري سازي جذب کاتدي براي تعيين مقادير اورانيوم در
نمونه ااي آب ارائه شده است .اين روش بر پايه تجمع جذبي مؤثر اورانيوم( )VIکمپلکس شده با سيترا روي الکترود
قطره آويزان جيوه و احياء کمپلکس جذب شده مي باشد.

 -2بخش تجربي
 -1-2مواد و دستگاه ها
مواد اوليه مورد استااده در اين کار پژواشي شامل اسيد سيتريک  ،نيترا اورانيل ،اسيد کلريدريک که از شرکت مرک
خريداري شده اند .تمامي محلول اا با آب مقطر رزيیي دوبار تقطير تهيه گرديده اند.
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اندازه گيري ااي پحروگرافي به وسيله يک دستگاه پحروگراف مدل  POL510ساخت شرکت راديومتر انجام شده است.
در اندازه گيري اا از الکترود قطره آويزان جيوه به عیوان الکترود کار  ،از يک س يم نقره به عیوان الکترود کمکي و از
الکترود نقره-نقره کلريد به عیوان الکترود مرجع اس تااده گرديده اس ت.محلول اا قبل از انجام ار آزمايش به وس يله
جريان گاز نيتروژن به مد  1دقيقه اکسيژن زدايي شده است.
 -2-2روش کار
 -1-2-2گروه دار کردن نانولوله هاي کربني چند دیواره
براي گروه دار کردن نانو لوله ااي کربیي نید ديواره  ،مقدار مش صي از نانو لوله ااي کربیي نید ديواره را در يک
م لوط  5:3از اسيد نيتريک :اسيد سولاوريک به مد  52ساعت در دماي  81درجه سانتي گراد ،رفحکس مي نماييم.
سپس ،مواد باقي مانده را صاف کرده و با آب مقطر شستشو مي دايم تا  pHآب عبوري از صافي برابر يا در حدود 7
گردد .سپس ،نانو لوله ااي کربیي نید ديواره باقي مانده را در دماي  10درجه سانتي گراد به مد يک ش در شرايط
خأل خشک مي کیيم.
 -2-2-2اصالح الکترود با نانو لوله هاي کربني چند دیواره
ابتدا سطا الکترود کربن شيشه اي را به روشي که در قسمت ااي قبل ذکر گرديد پيش تيمار مي نماييم .سپس يک
جوار از نانولوله ااي کربیي نید ديواره و نافيون 5تهيه مي نماييم .براي اين میظور  56ميلي گرم نانولوله کربیي نید
ديواره به م لوط  0.1درصد نافيون اضافه مي کیيم .بعد از اضافه کردن به مد  50دقيقه جوار را تحت اولتراسونيک
قرار مي دايم تا امگن شود .در نهايت  20ميکروليتر از جوار تهيه شده را روي سطا الکترود کربن شيشه اي قرار داده
و الکترود را در دماي  31درجه سانتي گراد خشک مي نماييم.

 -3-2روش آناليز

3
 3موالر اسيد سيتريک و 5ر 0موالر اسيد کلريدريک و مقدار
 50ميلي ليتر از الکتروليت حامل شامل
موالر نيترا اورانيل به داخل ظرف نمونه دستگاه ري ته شد و براي مد  1دقيقه اکسيژن زدايي گرديد.سپس پتانسيل
تجمع  -900ميلي ولت به الکترود اص ح ش ده اعمال گرديد و در اين مد محلول به وس يله ام زن مغیاطيس ي با
س رعت  110دور در دقيقه به ام زده ش د .بعد از تجمع ،ام زدن قطع شدو بعد محلول به مد  50ثانيه به حال خود
راا ش د تا به تعادل برس د .س پس ولتامتري موج مربعي در محدوده  -900تا  -100ميلي ولت با پالسهايي به اندازه
 -21ميلي ولت و اندازه مراحل  50ميلي ولت با مد  0.5ثانيه انجام گرديد.
تمامي اندازه گيري اا در دماي اتاق ودر حالي که از روي محلول گاز نيتروژن عبور مي کید انجام مي شوند.
50-7

50-7

 -3بحث و نتيجه گيري
 -1-3ولتامتري عاري سازي جذب کاتدي
شکل( )5نشان دایده ولتاموگرام موج مربعي  UO2-Citدر محدوده -900تا -100ميلي ولت نسبت به الکترود نقره-
نقره کلريد مي باش د .میحیي( )aنش ان دایده ولتاموگرام اس يد سيتريک در غياب اورانيوم مي باشد که بعد از  1دقيقه
تجمع در پتانس يل -900ميلي ولت به دس ت آمده اس ت .ولتاموگرام ااي اورانيوم در غياب اس يد س يتريک ) (bو در
حض ور اس يد س يتريک ( )cبعد از  1دقيقه تجمع در پتانس يل -900ميلي ولت نيز نش ان داده ش ده اند .میحیي ((d
نش ان دایده ولتاموگرام موج مربعي اورانيوم در حض ور س يتريک اس يد بدون پيش تغليظ مي باشد .نیان که مشااده
مي ش ود قله ظاار ش ده در پتانس يل  -600ميلي ولت مربوط به تبديل  UO22+به  UO2+مي باش د .با مقايس ه اين
ولتاموگرامها مي توان دريافت که ارتااع قله کااش اورانيوم بس تگي به مد زمان مرحله پيش تغليظ و حض ور اس يد
سيتريک دارد که نشان دایده طبيعت جذبي محصوال دارد .]50-52

- Nafion
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شکل  -5ولتاموگرام موج مربعي مربوط به( ) aسيتريک اسيد ) b( ،اورانيوم بدون پيش تغليظ )c( ،اورانيوم با سيترا بعد از پيش
تغليظ براي  1دقيقه تجمع در پتانسيل -900ميلي ولت  )d( ،اورانيوم با سيترا بدون پيش تغليظ .غلظت اورانيوم  500 ppbو
غلظت سيترا  .500 ppbپالس به اندازه  -21ميلي ولت و اندازه مراحل  50ميلي ولت با مد  0/5ثانيه.

 -2-3بهينه سازي شرایط
 -1-2-3اثر pH
از الکتروليت ااي م تلاي به عیوان الکتروليت حامل اس تااده گرديد ( اس تا س ديم  ،کلريد س ديم ،و اس يد
کلريدريک).در بين اين محلول اا ،در  HClبه غلظت 0.3موالر بهترين جواب به دست آمد .براي محدوده  pHبين 1
تا  1.6از بافر استا به غلظت  0.2موالر استااده گرديد .نتايج اين آزمايش را مي توان در شکل(  )2مشااده کرد.

شکل - 2اثر تغيير  pHبر روي شد جريان قله کااش اورانيوم.
با توجه به اين نتايج مي توان دريافت که در  pHااي کمتر از  1.1جريان ااي بهتري در قله مي توان به دس ت آورد.
اين موض وع را مي توان اين گونه توجيا کرد که در محدوده  pHبين 1 -7مونومر ] [UO2Cit-تش کيل مي شود و در
 pHااي باالتر تا  pH=9کمپلکس با نس بت  (U/Cit) 3:2تش کيل مي گردد  .]53امچیين در  pHبين  3تا 1
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گونه ااي دو استه اي  [(UO2)2(Cit)2]2-مشااده مي شوند که به وسيله اکسيژن يا پل ااي ايدروکسيل به يکديگر
پيون د خورده ان د  .]51در pHااي باالتر کمپلکس ااي س ه اس ته اي  U/Citبا نس بتهاي  3:3و  3:2در نظر
گرفته مي شوند.

شماي کمپلکس ] [UO2Cit 2
بیابراين مي توان گات که گونه ااي دو اس ته اي به راحتي احياء مي ش وند و امچیين راحت تر جذب س طا الکترود
جيوه مي گردند .به امين دليل شد جريان ااي بيشتري را مشااده مي کیيم.
 -2-2-3اثر غلظت ليگاند
7
جريان ااي احياء مربوط به غلظت  3 50موالر ) U(Vدر حض ور نسبتهاي م تلاي از اسيد سيتريک اندازه گيري
ش د .در تمامي موارد زمان پيش  1دقيقه تجمع در پتانس يل -900ميلي ولت بود .نتايج اين آزمايش را مي توان در
ش کل( )3ديد .بر طبق اين نتايج مي توان ديد که نس بت  5به  5بهترين نتيجه را حاص ل مي کید .بیابراين در تمامي
موارد نسبت  5:5 U/Citانت اب شد.
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شکل- 3اثر تغيير غلظت ليگاند بر روي شد جريان قله کااش اورانيوم

-3-2-3

اثر زمان پيش تغليظ و پتانسيل پيش تغليظ

اثر پتانس يل تجمع بر روي جريان قله ) U(VIدر محدوده پتانس يلي اعمالي  0تا  -300ميلي ولت بررس ي گرديد.
میحیي ش د جريان قله به عیوان تابعي از پتانس يل تجمع را مي توان در ش کل( )1ديد.بررس ي اين میحیي نش ان
مي دا د که با تغيير اين پتانس يل از  0تا  -200ميلي ولت ش د جريان قله افزايش مي يابد که احتماالً مربوط به
افزايش تجمع کمپلکس  UO2-Citدر سطا الکترود مي باشد .با افزايش پتانسيل به مقادير میاي تر کااش در جريان
قله را خواايم داشت.
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شکل- 4اثر تغيير پتانسيل پيش تغليظ بر روي شد جريان قله کااش اورانيوم
اثر مد زمان پيش تغليظ بر روي ش د جريان قله نيز بررس ي گرديد و نتايج آن را مي توان در ش کل ( )1مش ااده
نمود .بعد از زمان  200ثانيه ،تغيير زمان اثري بر روي شد جريان قله ندارد و اين امر به دليل اين است که بعد از اين
مد جذب و واجذب به يک تعادل مي رسد .بیابراين زمان  510ثانيه به عیوان مد زمان بهيیه انت اب گرديد.
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شکل- 5اثر تغيير مد زمان پيش تغليظ بر روي شد جريان قله کااش اورانيوم.
 -3-3محدوده خطي پاسخ دهي
با توجه به پارامترااي بهيیه ش ده در مراحل فوق وابستگي جريان ااي قله کااش کمپلکس اورانيوم به خوبي مش ص
گرديد .در محدوده  5-500 ppbمیحیي کاليبراسيون اين اندازه گيري رفتار خطي از خود نشان مي داد .که رابطه آن
(9892ر71 )R2= 0ر y= 3  50-8x +26مي باش د .که  yنش انگر میاي جريان برحس نانوآمپر و x
بص ور
غلظت اورانيوم برحس موالر مي باشد.
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نتيجه گيري-4
 پتانس يل پيش تغليظ و زمان پيش تغليظ بر روي، غلظت ليگاند، pH در اين کار پژواش ي اثر برخي پارامتر اا مانید
 موالر5ر9  50 -9  حد تش يص به دس ت آمده تحت ش رايط بهيیه آزمايش ي برابر.حس اس يت بررس ي گرديد
. موالر متیاس مي باشد1  50-7  تا5ر9 50-9  شد جريان قله با غلظت اورانيوم در محدوده.مي باشد
امچیين با استااده از اين.اين ليگاند نس بت به ليگاندااي ديگر بيش تر در دستر مي باشد و ارزان قيمت تر مي باشد
ليگاند مد زمان پيش تغليظ نيز کمتر ميش ود و حد تش يص آن در حد ديگر ليگانداا مي باش د ولي از ليگاند
.کاپارون حد تش يص بيشتري دارد
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