مطالعه حذف یون اورانیوم از محلول آبی با استفاده از زئولیتهای طبیعی ایران
2

ريحانه ،فائقی1؛ عبدالرضا ،نيلچی*2؛ زهرا ،شيری يکتا

.1دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،دانشکده فنی مهندسی،گروه مهندسی هسته ای
 .2پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکده چرخه سوخت هستهای

چکيده
يکي از روش هاي استخراج مواد راديو اکتيو از پسمان هاي هسته اي استفاده از جاذب هاي طبيعي است .با اين رويکرد
در اين پروژه زئوليتهاي طبيعي مربوط به مناطق فيروزکوه و تبريز با استفاده از دستگاههاي  BET ،XRD،FT-IRو XRF

شناسايي شدند همچنين خواص تبادل يوني با محاسبه درصد جذب براي يون اورانيوم به روش ناپيوسته بررسي گرديد.
به همين منظور تأثير متغيرهاي غلظت اوليه pH ،و زمان تماس فاز محلول و مبادله کننده بر ميزان جذب بررسي و شرايط
بهينه براي عملکرد مطلوب مبادله کننده براي جداسازي اين يون تعيين گرديد .نتايج نشان داد که زئوليت فيروزکوه
داراي توانايي بااليي در جذب يون هاي اورانيوم از محلول آبي مي باشد.
كليد واژهها :زئوليت طبيعي ،جذب ،اورانيوم

 1مقدمه
اورانيوم سنگين ترين فلز موجود در طبيعت با وزن مخصوص  81/9گرم بر سانتي مترمکعب است .در بسياري
از موارد همانند آزمايش تسليحات هسته اي ،فعاليت هاي معدنکاري اورانيوم ،پسماندهاي توليد شده در صنايع
هسته اي ،استفاده از کودهاي فسفري حاوي اورانيوم در زمين هاي کشاورزي و هواديدگي کانيهاي حاوي
اورانيوم ميتوانند خا ك ها را با مقادير مختلف اورانيوم آلوده کنند] .[8اورانيوم ميتواند در اثر آبشويي شسته
شده و آب هاي زير زميني را آلوده کند ] .[2مقادير با الي اورانيوم ميتوانند براي محيط زيست و بشر خطرات
فرواني ايجاد نمايند  .اورانيوم به لحاظ شيميايي ميتواند خطرات فراواني براي کليه ها ايجاد نمايد ،همچنين
اورانيوم باقيمانده در بدن از طريق ايجاد راديواکتيويته ميتواند منجر به افزايش خطر سرطان و مشکالت ژنتيکي
شود] .[3بنابراين کاهش و حذف اورانيوم موجود در آبهاي آلوده در مديريت پسمانداري هسته اي به لحاظ
خطرات فراوان شناخته شده آن براي بشر اهميت مي يابد .مطالعات متعدد نشان داده اند که زئوليت طبيعي يا
کلينوپتيلواليت قادر است برخي از راديو نوکلئوتيدها را از آبهاي آلوده جذب نمايد ] .[4زئوليت
آلومينوسيليکاتي کريستالي داراي ساختمان سه بعدي است .زئوليتها به طور گسترده به عنوان

غربا لهاي

مولکولي استفاده شده اند  .مهم ترين کاربرد هاي آنها استفاده در کشاورزي و آلودگي زدايي بوسيله جداسازي،
جذب ،رهاسازي و تبادل يوني است ] .[5با توجه به وجود منابع عظيم زئوليت در ايران و بهره برداري از اين
منا بع در مناطق مختلف ايران ،اين منابع ميتوانند به طور گسترده اي در حذف آالينده هاي زيست محيطي
مورد استفاده قرار گيرند ].[6
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 2بخش تجربی
 1-2مواد شيميايی و دستگاهها
کليه واکنشگرهاي شيميايي مورد استفاده با درجه خلوص تجزيه اي بوده و از شرکتهاي  Aldrichيا Merck

تهيه شدهاند .براي شناسايي جاذب ،تعيين ساختار کريستالي ،تعيين مقدار و نوع عناصر ،مساحت سطح ويژه و
مقدار ميانگين قطر حفرات به ترتيب از اسپکتروسکوپي مادون قرمز مدل  ،Brucker-Vector22ديفراکتومتر
 Philipsمدل  ،PW8831اسپکتروسکوپي فلورسانس اشعه Xمدل

 ،Oxford ED2111تخلخل سنج

 Quantachormeمدل  NovaWin2استفاده شده است .تعيين غلظت عناصر با روش پالسماي کوپلشده القائي،
اسپکترومتر  5511Perkin-Elmerو تنظيم  pHبا  pHمتر  Metrohm 128انجام شده است.

 2-2روش تحقيق
به منظور انتخاب غلظت مناسب محلول براي حداکثر مقدار جذب يون اورانيوم به روي جاذب1 /8 ،گرم از
جاذب به همراه  25ميلي ليتر از محلول حاوي  21ميلي گرم بر ليتر از يون اورانيوم ،براي مدت  2ساعت با
سرعت  851دور در دقيقه در همزن ترموستاتيک قرار داده شد .پس از گذشت زمان تعادل غلظت اورانيوم در
محلول ها با استفاده از روش ) (ICPاندازه گيري و جذب توسط جاذب از رابطه  8محاسبه گرديد.
× 011

()8

𝑓𝐶𝐶𝑖 −
𝑓𝐶

= Adsorption%

 :Ciغلظت گونه يوني مورد نظر در محلول قبل از تبادل يونيبر حسب ميلي گرم بر ليتر
 :Cfغلظت همان گونه يوني پس از تبادل يوني و به تعادل رسيدن دو فاز بر حسب ميلي گرم بر ليتر

 3نتايج و بحث
 1-3شناسايی جاذب ها
در طيف هاي  IRهر طيف را مي توان به دو بخش تقسيم کرد .يک دسته از پيک ها مربوط به ارتعاشات داخلي
واحد هاي اوليه ،تتراهدرالهاي  SiO4و AlO4مي باشند و دسته اي ديگر مربوط به اتصاالت مابين تتراهدرال ها
يا اصطالحا شبکه ثانويه زئوليت مي باشند .در طيف مادون قرمز اين مبادله کننده که در شکل  8نشان داده شده
است پيک پهن جذبي در ناحيه  951-8311cm-8و دومين باند قوي در 411-511 cm-8به ترتيب مربوط به
ارتعاشات کششي و خمشي  T-Oمي باشند .دومين گروه فرکانس ها که به اتصاالت بين تتراهدرال و شکل
گيري واحدهاي ثانويه مربوط مي باشد در منطقه  511-611cm-8ديده مي شود .اين پيک مربوط به حضور
حلقه دو تايي در ساختار شبکه زئوليت مي باشد که در تمام زئوليت هاي با ساختار حلقه دو تايي 6
عضوي( (double-6 ringوجود دارد] .[5پيک هاي 3411-3611 cm-8و 8611-8811cm-8به ترتيب مربوط به
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مولکولهاي آب درون شبکهاي و گروه هيدروکسيل وارتعاشات تغيير شکل مولکول هاي آب آزاد موجود در
شبکه مي باشند .الگوي پراش اشعه ايکس جاذب نيز در محدوده  2θ = 1-81اندازه گيري شد .پيک هاي تيز
و بلند در اين محدوده نشان مي دهد که زئوليت داراي ساختمان کريستالي مي باشد .سايز ذرات از رابطه
 nm = K.λ / W cos θ ، [8] Scherrerبرابر با  31و 31/8نانومتر به ترتيب براي فيروزکوه و تبريز محاسبه شده
است .ضمنا مشخص شد که ترکيب ها به ترتيب از نوع کلينوپتيلوليت و فروفروليت مي باشند .سطح تماس
ماده هاي جاذب با استفاده از  BETتعيين شد که مقدار مساحت سطح ويژه اندازه گيري شده از اين روش
براي زئوليتهاي فيروزکوه و تبريز به ترتيب برابر با 21/58و  4/81متر مربع بر گرم گزارش شد.

ب

الف

شکل  .8طيف  IRمربوط به زئوليت هاي (الف) فيروزکوه و (ب) تبريز

2-3

بررسی خواص جذبی جاذب ها

خواص جذبي اين دو زئوليت براي يون اورانيوم به روش ناپيوسته مورد بررسي قرار گرفت .براي انتخابpH

مناسب محلول1 /8 ،گرم از جاذب به همراه  21ميلي ليتر از محلول حاوي  51ميلي گرم بر ليتر از يون اورانيوم
براي مدت  2ساعت در pHهاي مختلف از 2تا  6در همزن ترموستاتيک با سرعت  851دور در دقيقه قرار داده
شد .پس از گذشت زمان تعادل غلظت اورانيوم در محلول با استفاده از روش ) (ICPاندازه گيري و درصد
جذب از رابطه  8محاسبه گرديد .نتايج در شکل  2نشان دادند که با افزايش  pHدر محدوده  2تا  6ميزان جذب
يون اورانيوم افزايش يافته و درpHهاي  4و  5/5به ترتيب با استفاده از زئوليت هاي فيروز کوه و تبريز به
باالترين سطح ميرسد .همچنين زئوليت فيروزکوه نسبت به زئوليت تبريز داراي توانايي جذب بااليي براي
يون هاي اورانيوم نشان مي دهد که با توجه به سايز ذرات و مساحت سطح زئوليت فيروزکوه قابل توجيه مي
باشد.
در pHهاي بهينه با افزايش غلظت يون اورانيوم در محيط آبي ميزان جذب توسط جاذب فيروزکوه تا  51ميلي
گرم بر ليتر ثابت بوده و پس از آن ميزان جذب کاهش مي يابد اما براي تبريز تا  51ميلي گرم بر ليتر افزايش و
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سپس کاهش مي يابد .بنابراين ميزان غلظت بهينه براي يون اورانيوم  21و  51ميليگرم بر ليتر به ترتيب با
استفاده از زئوليت فيروزکوه و تبريز مشاهده ميشود (شکل  .)3وابستگي جذب يون اورانيوم نيز توسط جاذبها
با زمان بين  61تا  311دقيقه مورد مطالعه قرار گرفتند که نتايج در شکل  4نشان مي دهد که سرعت تغيير
جذب با افزايش زمان براي هر دو جاذب يکسان و کند مي باشد که حداکثر ميزان جذب براي يون اورانيوم
در زمانهاي  241دقيقه اتفاق ميافتد.
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شکل  .2بررسي اتر  pHبرروي جذب يون اورانيوم بوسيله زئوليت فيروزکوه و تبريز
100
80

40

فیروزکوه
تبریز

%Uptake

60

20
0

140

120

100

80

60

40

20

0

)C0 (ppm

شکل  .3بررسي اتر غلظت برروي يون اورانيوم بوسيله زئوليت فيروزکوه و تبريز
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 بررسي اثر زمان يون اورانيوم بوسيله زئوليت فيروزکوه و تبريز.4 شکل
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