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ÖZET

Sulu fazdaki çevre örneklerinde bulunan düşük derişimlerdeki uranyumun verimli bir
şekilde tutulabilmesi için hızlı ve seçici bir şekilde uranyum soğurabilen, yeterli adsorpsiyon
kapasitesi olan ve ortama karşı yüksek fiziksel ve kimyasal kararlılık gösteren adsorbanlara
gereksinim vardır. Bu çalışmada hem suda şişmeyi sağlayan hidrofilik grupları hem de
uranyumla şelat yapabilen amidoksim grubunu içeren yeni bir polimerik adsorban geliştirilmiş
ve bu adsorbanin sulu ortamdan uranyum adsorplama kapasitesi incelenmiştir. Adsorban,
polietilen glikolun (PEG) akrilonitril (AN) içerisindeki çözeltisinin değişik dozlarda ışınlanması
ile oluşturulan ÎPN (Interpenetrating Polymer Networks) polimerlerinden, IPN ye dönüşümü
yaklaşık % 60 olanına amidoksimleştirme tepkimesi uygulanarak elde edilmiştir.
Akrilonitrildeki nitri! (CN) grubunun hidroksilamin (NH2OH) ile amidoksim (HONCNH2)
grubuna dönüştürülmesi tepkimesinin kinetiği sulu ortamda molce NH2OH/CN = 1,25
oranında, üç farklı sıcaklık için 3-4 gün süre ile incelenmiştir. Amioksimleşme derecesi uranii
(UO22+) iyonu adsorpsiyonu ve FTER. spektrometresi ile UOî2+ iyonu adsorpsiyonu ise UV ve
gamma spektrometresi ile ve gravimetrik olarak belirlenmiştir. Polimerik adsorbanin yüksek bir
verimle UÛ22+ iyonlarını adsorpladığı görülmüştür (~ 540 mg U/g İPN/day).

ABSTRACT

Using adsorbents is thought to be the most effective method for recovering the low
concentrations of uranium in the aqueous media because of their fast and selective uptake of
uranium, a sufficient adsoiption capacity and high physical and chemical stability against the
media. In this study, a new polymeric adsorbent bearing both hydrophilic groups providing
swelling in water and amidoxime groups for chelating with uranyl ions (UG2

2") has been
developed and its adsorptive ability for uranium from aqueous media has been investigated.
The polymers obtained by irradiating the solution of polyethylene glycol (PEG) in acrylonitrile
(AN) are defined as Interpenetrating Polymer Networks (IPNs) and the adsorbent has been
obtained by applying the amidoximation reaction to the IPNs with a conversion of 60 %,
approximately. Kinetics of the conversion reaction of nitrile (CN) group to amidoxime
(HONCNH2) group has been studied by reacting with hydroxylamine (NH2OH) solution at a
molar ratio of NH2OH/CN=1.25 in aqueous media at three different temperatures, 30, 40,
50°C, for 3-4 days. The degree of amidoximation was determined by UO22+ ion adsorption and
FTIR spectrometer and the UC>22+ ion adsorption values were found by both UV and gamma
spectrometry and also by gravimetry. It was found that the polymeric adsorbent has a very high
adsorption ability for uranium (~ 540 mg U/g IPN/day).
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GIRIŞ

Karalardaki uranyum kaynaklarının yakın bir gelecekte tükenmesi beklenildiğinden son
30 yıldır yapılan araştırmalar uranyumun geleneksel olmayan kaynaklardan kazanılmasına doğru
yönlenmiştir. Bu kaynaklar kömür, yeraltı sulan (0.1-10 mg U/m3) ve özellikle de deniz
suyudur (2.8-3.3 mg U/m3). Uranyum madenlerinden çıkan uranyumla kirlenmiş sulardaki (0.1-
15 mg U/m3) uranyumun giderilmesi de çok önemli bir çevre sorunudur. Çeşidi adsorbanlar
kullanılarak uranyum kazanılması yönteminin, adsorbanlann uranyum için yüksek seçicilikleri
olması, kolay elde edilebilmeleri, tekrar geri kazanılabilmeleri, çevre için güvenli olmaları vb.
nedenlerle en etkili yöntem olduğu düşünülmektedir. Pek çok değişik tipteki adsorbanlar
arasında amidoksim grubu içeren adsorbanlar çok daha fazla incelenmiştir [1-6]. Bunun nedeni
sulu titanyum oksit gibi inorganik adsorbanlarla karşılaştırıldığında, uranyumu çok miktarda
adsorplamaları ve desorpsiyon işlemlerinde kullanılan asitler gibi kimyasal maddelere karşı olan
yüksek kararlılıklarıdır [7]. Hem amidoksim grubunu hem de hidrofilik grupları içeren
adsorbanîar sadece amidoksim grubunu içerenlere göre çok daha fazla uranyum tutarlar. Bunun
nedeni amidoksim, amid, karboksi! ve hidroksil grupları arasında en az hidrofilik olan grubun
amidoksim grubu olmasıdır [8,4]. Adsorpsiyonda hız belirleyen basamak olan sulu çözeltinin
difiizyonu daha hidrofilik olan polimerlere daha hızlı olduğundan su alımı ve buna bağlı olarak
da uranyum alımı hidrofilik gurupların türüne ve miktarına göre artar [9]. Bu nedenle bu
çalışmada, hem suda şişmeyi sağlayan hidrofilik grupları hem de uranyumla şelat yapabilen
amidoksim grubunu içeren yeni bir poiimerik adsorban, polietilen glikolun (PEG) akrilonitril
(AN) içerisindeki çözeltisinin değişik dozlarda ışınlanması ile elde edilen IPN lere
(Interpenetrating Polymer Networks) amidoksimleştirme tepkimesi uygulanarak elde edilmiş ve
adsorbanın sulu ortamlardan uranyum adsorplama kapasitesi araştırılmıştır.

DENEYSEL ÇALIŞMA

IPN oluşumu

Polietilen glikolun (PEG, 35000) akrilonitril (AN) içerisindeki çözeltisinin değişik
dozlarda ışınlanması ile IPN polimerleri elde edilmiştir. İşınlama işlemleri 5,0 kGy h'1 doz hızına
sahip wCo-gama kaynağı ile oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen IPN lerin belirli
kütleleri [(triodo], 48 saat dimetil formamidde (DMF) ve 24 saat deiyonize suda bekletildikten
sonra 40°C ta sabit kütleye ulaşılana dek kurutulmuştur [(mıp>j)s]. IPN lerin dönüşümü, D (%) =
[(IHIPN)»] / [(mn>N)o] xl00 olarak tanımlanır. Daha sonraki deneylerde kullamian IPN ler PEG -
AN çözeltisinin 14,1 kGy dozda ışınlanması ile elde edilmiştir. Bu değer, D (%) - doz (kGy)
grafiğinde (Şekil 1) en yüksek dönüşümü veren platonun başlangıcında ulaşılan yaklaşık doz
değeridir. IPN ler silindirik bir geometride (~3mm çap, ~3mm yükseklik) kesilerek
kullanılmıştır.

Nitril (CN) grubunun anıidoksinıleştirümesi

IPN lerdeki nitril (CN) grubunun hidroksilamin (NH2OH) ile amidoksim (HONCNH2)
grubuna dönüştürülmesi tepkimesinin kinetiği, sulu ortamda molce NH2OH/CN = 1,25
oranında, 30, 40 ve 50°C sıcaklıklar için 3-4 gün süre ile incelenmiştir. IPN ler amidoksimleşme
tepkimesinden önce 48 saat süre ile deiyonize suda bekletilmiştir. Hidroksilamin çözeltisi, sulu
hidroksilamin hidroklorür çözeltisinin katı sodyum hidroksit ile nötralleştirilmesi ile elde
edilmiştir. Belirli aralıklarla tepkime kabından alınan amidoksimleştirilmiş IPN ler 24 saat süre
ile deiyonize suda bekletildikten sonra 40°C ta sabit kütleye ulaşılana dek kurutulmuştur.
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Amidoksimleşme derecesi UO2Z+ iyonu adsorpsiyonu ölçümleri ve Nicolet 520 Model FTIR
spektrometresi ile belirlenmiştir.

Amidoksimleştirilmiş IPN lerin su içeriği ve sudaki kütle kaybı

Belirli sıcaklıklarda değişik süreler amidoksimleştirilmiş IPN lerin belirli kütleleri
[(mn>N)o], 48 saat deiyonize suda tutulduktan sonra sadece dış yüzeylerindeki su kurulanarak
yaş kütleleri [(mn>N)y] ve yaş IPN ler 40°C ta sabit kütleye ulaşılana dek kurutulduktan sonra
kuru kütleleri belirlenmiştir [(ITUPKOIJ. Amidoksimleştirilmiş IPN lerin su içeriği ve sudaki kütle
kaybı sırasıyla, [(nWy - (ma>N)0] / (niipN)o (g H20 / g IPN) ve [(mn>N)o - (miPN)k] / ( m ^ o xl00
(%) olarak tanımlanmıştır [10].

Amidoksimleştirilmiş EPN lere UOı2+ iyonu adsorpsiyonu

Belirli sıcaklıklarda değişik sürelerle amidoksimleştirilmiş IPN lerin belirli kütleleri
(-0.025 g), 20 cm3 0,01 M UO2(NO3)2.6H2O çözeltisi (pH=4) ile 24 saat süre ile
etkileştirildikten sonra EPN ler çözeltiden alınarak deiyonize su ile çalkalanıp 40°C ta sabit
kütleye ulaşılana dek kurutulmuştur. U O Î 2 * iyonlarının çözeltideki denge derişimi UV
spektrometresi ile belirlenmiş ve kompleksleştirici olarak 450 nm de absorpsiyon maksimumu
veren sodyum salisilat kullanılmıştır. Absorpsiyon ölçümleri Hitachi Model 200-20 çift ışık
yollu görünür bölge UV spektrofotometresi ile 450 nm de boş çözeltiye karşı (deiyonize su)
yapılmıştır. Katı IPN lere adsorplanan uranyum miktarı gama spektrometresi ile ve gravimetrik
olarak belirlenmiştir. Gama ölçümleri 110 cm3 kuyu-tipi HPGe detektörlü ORTEC-GWL-
110220-S Model gama spektrometresi ile yapılmıştır. Pik alanları uranyumun 63.283 ve 92.5
keV enerjileri için saptanmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

IPN oluşumu

Oluşturulan IPN ler beyaz renkli, homojen ve artan ışınlama dozu ile sertliği artan bir
yapıdadır. IPN ye dönüşümün dozla değişimi Şekil 1 de verilmiştir. Amidoksimleştirme
tepkimeleri için kullanılan IPN ler PEG-AN çözeltisinin 14,1 kGy dozda ışınlanması ile elde
edilmiştir. Bu değer, D (%) - doz (kGy) grafiğinde en yüksek dönüşümü veren platonun
başlangıcında ulaşılan yaklaşık doz değeridir (Şekil 1). Bunun nedeni daha yüksek ışınlama
dozlarında artan çapraz bağlanma ile IPN lerin şişmesinin yani su alımının azalması ve buna
bağlı ojarak da amidoksimleşme sonrasındaki uranyum alımının azalmasıdır.

Nitril (CN) grubunun amidoksimleştirilmesi

30°C ta amidoksimleştirilmemiş ve 7, 28, 48 ve 72 saat amidoksimleştirilmiş IPN lerin
FTIR spektrumlan Şekil 2 de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi amidoksimleşme süresi
arttıkça, 2242 cm'1 deki nitril (C=N) grubunun karakteristik gerilme bandının gitgide
küçüldüğü ama 72 saat amidoksimleşme süresi için bile henüz yok olmadığı, 1652 cm"' deki
C=N grubunun karakteristik gerilme bandının ise gitgide büyüyerek genişlediği görülmektedir.
3360 ve 3390 cm"1 de ki pikler sırasıyla NH2 grubunun antisimetrik ve simetrik gerilmelerine
özgüdür. 930 cm"1 deki amidoksimleşme süresi arttıkça gitgide genişleyen pik ise N-0
gerilmesine özgüdür. Bu sonuçlar nitril gruplarının hidroksilamin ile tepkimesi sonucunda
amidoksim grubuna dönüştüğünü ve ayrıca dönüşümünün tepkime süresi ile arttığını açıkça
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göstermektedir. 72 saatlik tepkime süresi sonunda tepkimeye girmeden kalan nitril gruplarının
varlığı ise bu sürede dönüşümün henüz tamamlanmadığını göstermektedir.

Amidoksimleştirilmis ÍPN lerin su içeriği ve sudaki kütle kaybı

Üç farklı sıcaklıkta amidoksimleştirilmiş IPN lerin su içeriğinin ve sudaki kütle kaybının
amidoksimleşme süresi ile değişimi sırasıyla Şekil 3 ve 4 te verilmiştir. 30°C ta gerçekleştirilen
amidoksımleşme tepkimesi için amidoksimleşme süresi arttıkça yani amidoksim gruplarının
derişimi arttıkça su içeriği de doğru orantılı olarak artmaktadır. Ancak 40 ve 50°C ta
gerçekleştirilen amidoksimleşme tepkimeleri için su içeriği başlangıçta amidoksimleşme süresi
ile doğru orantılı olarak artarken 40°C ta yaklaşık 30 saatlik ve 50°C ta yaklaşık 15 saatlik
tepkime süresinden sonra su içeriği azalmaya başlamıştır (Şekil 3). Bu durum çapraz
bağlanmamış PEG zincirlerinin suda özütlenmiş olabileceğini ve bu nedenle de yapının
hidrofılikliğinin azaldığını göstermektedir. Bunun nedeni PEG zincirlerinin bidrofılikliğe olan
katkısının amidoksim gruplarından çok daha fazla olmasıdır. Kütle kaybının amidoksimleşme
süresi ile artması da yine aynı nedenle açıkianabilmektedir (Seki! 4} îPN lerin yapısının daha
hidrofılik bir karakterden daha az hidrofılik bir karaktere değişme hızı 10 derecelik bir sıcaklık
artışı için yaklaşık olarak iki kat artmıştır (Şekil 3). Kütle kaybının sıcaklıkla değişme hızı ise
yine artan sıcaklıkla doğru orantılı olarak yapıdan özütienen PF.G zincirlerinin miktarının
artması nedeni ile artmaktadır (Şekil 4).

Amidoksimieştirümiş IPN Sere UOj3+ iyonu adsorpsiyonu

UO2 ' iyonları adsorplanmış amidoksimieştirümiş IPN lerin renklerinin, amidoksimleşme
süresi arttıkça açık sandan koyu kahverengiye doğru koyulaştığı gözlenmiştir. Gravimetri, UV
ve gama spektrometresi yöntemleri ile saptanan, 30°C ta amidoksimleştirilmiş IPN lerin birim
kütlesi (g) basma adsorplanan uranyum miktarının amidoksimieşme süresi ile değişimi Şekil 5 te
karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Adsorplanan uranyum miktarı, amidoksimleşme süresi ile
orantılı olarak artan IPN ierdeki amidoksim grubu derişimi ile artar. 30°C ta
amidoksimleştirilmiş IPN ler için her üç yöntem ile elde edilen eğriler benzer davranış
göstermektedir (Şekil 5) ve 40 ve 50°C ta amidoksimleştirilmiş IPN ler için de benzer
davranışlar gözlenmiştir. Gravimetrik ve gama spektrometrik ölçümler doğrudan katı IPN
lerden yapılmıştır. Bu çalışmada sulu ortamda var olan tek katyon UO22* iyonu olduğu için
gravimetrik sonuçlar en az saçılan ve en güvenilir olan sonuçlardır. Doğal ortamlardan (deniz
suyu, yeraltı suları, uranyumla kirlenmiş maden suları, vb.) adsorpsıyon söz konusu olduğunda,
bu ortamlarda UC>22+ iyonları ile birlikte var olan diğer katyonların (Na, K, Mg, Ca, Fe, Ni, Cu,
Zn, Pb, Mn, AJ, Cr, Cd, As, Au, Ag, Ra, Th, Mo, V, vb.) da adsorbana adsorplanmasi nedeni
ile gravimetrik sonuçlar kullanılamazlar. Gama spektrometrik sonuçlar, uranyum için yüksek
seçiciliği olması ve hiç bir matrix etkisi olmaması nedeniyle UO2

2* iyonlarının doğal
ortamlardan adsorplanmasi için elde edilen en güvenilir sonuçlardır. Ayrıca yüksek uranyum
derişimlerindeki yüksek sayım hızları nedeniyle sayım hataları daha düşük olduğundan gama
spektrometrik sonuçlar yüksek uranyum derişimli örnekler için daha güvenilirdir.

UV ölçümleri dolaylı olarak çözeltiden yapılmış ve adsorplanan uranyum miktarı da
çözeltideki UO22 iyonları derişimindeki azalmadan bulunmuştur. Absorpsiyon ölçümlerindeki
0,001 birimlik fark çözeltinin adsorpsiyon sonrası denge derişiminde 0,645 mg uranyuma karşın
gelmektedir ve bu da uranii iyonu adsorpsiyonu için kullanılan ÍPN nin kütlesine bağlı olarak
gram IPN başına yaklaşık 30 mg uranyuma karşın gelmektedir. 30°C ta amidoksimleştirilmiş
IPN lere uranyum adsorpsiyonu için yapılan UV spektrometrik ölçüm sonuçlarının ortalama
hatası yaklaşık % 40 tir. Bu da göstermektedir ki UV sonuçları üç yöntem arasında en çok
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saçılan ve en az güvenilir olan sonuçlardır. UV spektrometrisi nicel olarak en az güvenilir olan
yöntem olmakla birlikte, adsorplanan uranyum miktarlarının yaklaşık değerleri ve adsorban
hakkında genel bir fikir vermektedir. Büyük matriks etkilerinin var olması nedeni ile UV
spektrometrisinin de doğal ortamlardan uranyum adsorpsiyonu çalışmaları için en uygun
yöntem olması söz konusu değildir.

Gama spektrometresi ile saptanan, 30, 40 ve 50°C ta amidoksimleştirilmiş IPN lerin
birim kütlesi başına adsorplanan uranyum miktarının amidoksimleşme süresi ile değişimi Şekil 6
da görülmektedir. Uranyumun adsorplannıa hızı başlangıçta sıcaklıkla doğru orantılı olarak
artarken, 40°C ta yaklaşık 40 saat ve 50°C ta yaklaşık 20 saatlik tepkime süresinden sonra, IPN
lerde gözlenen parçatanmalar nedeniyle değerlerde saçılmalar gözlenmektedir. 30°C için 72
saatlik tepkime süresine dek böyle bir etki gözlenmemiştir. Gravimetrik ve UV spektrometrik
veriler için de benzer sonuçlar elde edilmiştir.

SONUÇ

Bu çalışmada kullanılan yöntemlerle saptanan gram IPN başına adsorplanan en büyük
uranyum miktarları Tablo 1 de verilmiştir.

Tablo 1 : Gravime+ri, UV ve gama spektrometresi yöntemleri ile saptanan, 30, 40 ve 50°C ta
amidoksimleştirilmiş IPN lerin birim kütlesi başına adsorplanan en büyük uranyum miktarları.

Amidoksimleşme
sıcaklığı (°C)

30
40
50

Amidoksimleşmemiş IPN

Adsorplanan uranyum miktarı (mg/g IPN)
Gravimetri

149
340
353

Kütle kaybı

UV-Spektr.
208
190
398
75

Gama Spektr.
156
379
542
22

Belirli bir geometride ve fiziksel yapıda olan amidoksimleştirilmiş IPN lerin en büyük
miktarda uranyum alma kapasitesine ulaştıkları optimum koşullar 50°C amidoksimleşme
sıcaklığı ve yaklaşık 20 saatlik tepkime süresi olarak saptanmıştır (Şekil 6). Bu koşullarda
amidoksimleştirilmiş IPN için gama spektrometresi ile elde edilen en büyük adsorpsiyon değeri
yaklaşık > 540 mg U/g IPN/gün olarak bulunmuştur. Ticari adı "Go Pur 3000" olan akrilonitril
ve hidroksamik asit ile sentezlenmiş yeni bir amidoksim polimerin uranyum madeni atık
sularından (pH=5.5) uranyum adsorplama kapasitesinin 600 mg U/g adsorban ve sadece UO2

2 +

iyonlarına özgü olan özgün adsorplama kapasitesinin ise 880 mg U /g adsorban olduğu
bilinmektedir [11]. Bu çalışmada elde edilen ve GoPur kullanıcılarının verdiği sonuçlar
amidoksim polimerlerinin sulu ortamlardan uranyum tutmakta çok etkin olduklarını yeniden
göstermiştir. Amidoksim polimerleri sularda var olan değişik'metal iyonlarına karşı da önemli
bir ilgi gösterdiğinden sulu ortamlardan uranyumla birlikte adsorplanan bu yan ürünlerin de
nitel ve nicel olarak saptanabilmesi için daha fazla araştırma yapılmalıdır.

IPN lerin mekanik dayanıklılığını ve uranyum adsorplama kapasitelerini artırmak
amacıyla, IPN lerin sentezlenmesinde değişik molekül kütleli PEG kullanılması, IPN lerin farklı
geometrilerde kullanılması, daha yüksek amidoksimasyon sıcaklıklarının uygulanması ve alkali
uygulaması ile IPN nin yapısında amidoksime dönüşmeden kalan nitril gruplarının karboksilik
asit gruplarına hidrolizlenmesi bu çalışmanın daha ileri aşamaları olarak düşünülmektedir. Sulu
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ortamda var oian katyon ve anyonların ve pH in IPN lere uranyum adsorpsiyonuna olan etkisi
de yapay olarak hazırlanmış uranyum madeni atık sulan ile çalışılacaktır.

Nicel uranyum adsorpsiyonu ölçümlerinde kullanılan ve literatürde sıklıkla karşılaşılan
UV spektrometrisi, gama spektrometrisi ve gravimetri ile karşılaştırıldığında en az güvenilir
olan yöntem olarak bulunmuştur. Uranyumun doğal ortamlardan olan adsorpsiyonu için en
güvenilir olan yöntem ise gama spektrometrisi olarak bulunmuştur.
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Şekil 1. IPN dönüşümlerinin ışınlama dozu ile değişimi.

O

Dalga sayısı (cm"1)

Şekil 2. Amidoksimleştirilmemiş ve 30°C ta 7, 28, 48 ve 72 saat amidoksimleştirilmiş IPN lerin
FTIR spektrumlan.
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Şekil 3. 30, 40 ve 50°C ta amidoksimleştirilmiş IPN lerin su içeriğinin amidoksimleşme süresi ile
değişimi.
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Şekil 4. 30, 40 ve 50°C ta amidoksimleşunkniş IPN lerin sudaki kütle kaybının amidoksimleşme
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Şekil 5. 30°C ta amidoksimleştirilmiş IPN lere adsorplanan uranyumun gravimetri ve UV ve gama
spektrometreleri ile elde edilen değerlerinin amidoksimleşme suresi ile değişimi.
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Şekil 6. 30, 40 ve 50°C ta amidoksimleştirilmiş IPN lere adsorplanan uranyumun gama
spektrometresi ile elde edilen değerlerinin amidoksimleşme süresi ile değişimi.
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