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 -1دانشگاه اصفهان -دانشکده شيمي – گروه شيمي تجزيه
-2سازمان انرژي اتمي ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي ،پژوهشکده چرخه سوخت
 -3دانشگاه آزاد اسالمي – واحد شهرضا

چكيده:
پسمان هاي حاصل از سوختهاي مصرف شده در نيروگاه هاي هسته اي عمده ترين منبع نگراني در چرخه سوخت
هستهاي مي باشند.در اين تحقيق يک نانوکامپوزيت مغناطيسي زئوليتي با روشي جديد سنتز و کارآيي آن به منظور
حذف يون هاي سزيم و استرانسيم از محيط هاي آبي بررسي شد .فرايند جذب با اين نانوکامپوزيت بسيار سريع بود
به گونهاي که بيش از  09درصد از حداکثر ظرفيت جذب ،در  51-09دقيقه ابتدايي بدست آمد .مقادير  RLبدست آمده
در همهي موارد بين  9و  5بوده و مطلوب بودن فرايند جذب توسط اين جاذبها را تاييد مي کند .پس از انجام فرآيند
جذب کامپوزيت و نانوکامپوزيت به آساني و با سرعت از محيط با استفاده از يک آهنربا جداسازي شد.
كليد واژه ها :نانوکامپوزيت ،سزيم ،استرانسيم ،مغناطيسي

 -1مقدمه :سزيم و استرانسيم به علت نيمه عمر طوالني و بازده توليد باال در فرايند شکافت هستهاي ،از
مهمترين راديونوکلئيدهاي موجود در پسمانهاي راديواکتيو به شمار ميروند .پسمانهاي راديواکتيو حاوي
اين راديونوکلئيدها از مهمترين و خطرناکترين آاليندههاي زيست محيطي ميباشند و تصفيه آنها مورد
توجه ويژه قرار گرفته است] .[5,0استفاده از جاذب هاي معدني و بويژه زئوليت ها به علت پايداري باال در
برابر تشعشع و دماي باال ،ظرفيت جذبي و گزينش پذيري مناسب مورد توجه ويژه قرار گرفته اند .به عالوه با
تغيير سايز جاذب ها از ميکرومتر به مقياس نانو عالوه بر افزايش ظرفيت ،سينتيک فرايند جذب نيز به شدت
قابل افزايش است] [3اما يکي از مشکالت اساسي در استفاده از نانوجاذب ها و جاذب هاي پودري
ميکرومتري ،جداسازي آنها از محيط ،پس از سنتز و همچنين تکميل فرايند جذب است .سنتز و استفاده از
کامپوزيت هاي مغناطيسي مي تواند راه حل اين معضل باشد] .[4-6پس از فرايند تعويض يون ،جاذب با
استفاده از يک آهنرباي دائمي يا الکتريکي به سادگي و به سرعت از محيط جذب جدا مي شود .در اين
تحقيق نانوکامپوزيت مغناطيسي که به اختصار  MZNCناميده مي شود ،ساخته شد .در مرحله اول ساخت
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نانوکامپوزيت ،نانوزئوليت  Aسنتز و در مرحله دوم نانوذرات مگنتيت بر روي آنها تشکيل داده شد .سپس
قابليت جذبي آنها به منظور حذف يون هاي سزيم و استرانسيم بررسي شد.

 -0بخش تجربي
 -1-2مواد و تجهيزات :تترااتيل اورتو سيليکات ) ، (TEOS, 089تترامتيل آمونيوم هيدروکسايد (TMAOH,

) ،019تترامتيل آمونيوم برمايد ) (TMABr, 089و آلومينيوم ايزوپروپکسايد ( )079براي سنتز نانوزئوليت
استفاده شد .به منظور سنتز اکسيد آهن از FeCl3-6H0Oو FeCl0-4H0Oومحلول غليظ آمونياک از شرکت
مرک استفاده شد .به منظور جداسازي کامپوزيت مغناطيسي از محلول ،از يک آهنرباي دائمي استفاده شد.
غلظت يون هاي سزيم و استرانسيم با دستگاه نشر اتمي القايي مدل ) (GBC integra XLاندازهگيري شد.

 -2-2سنتز نانوكامپوزيت مغناطيسي :نانوکامپوزيت طي يک فرايند دو مرحله سنتز شد .در مرحله اول،
نانوزئوليت سنتزشد .به منظور سنتز نانوزئوليت محلول  ،TMAOHسود ،آلومينيوم ايزوپروپکسايد و
TMABrبا هم مخلوط مي شوند تا يک محلول شفاف تشکيل شود (محلول  .)5محلول  TMAOHو TEOS

با اتانول مخلوط شده و براي  0ساعت همزده مي شود تا يک محلول هموژن ديگر تشکيل شود (محلول .)0
°

دو محلول تهيه شده با هم مخلوط شده و به منظور انجام عمل کريستاله کردن ،براي  69ساعت در دمايC

 08حرارت داده شدند.
در مرحله دوم به منظور سنتز نانوکامپوزيت ،مخلوط مرحله اول در يک بالون تهگرد به مدت  5ساعت با
استفاده از گاز  N0اکسيژن زدايي شد .سپس مخلوطي از محلولهاي  5موالر  FeCl3-6H0Oو  0موالر FeCl0-

( 4H0Oدر  HClبا غلظت 0موالر) که به مدت  1دقيقه اکسيژن زدايي شده بود به مخلوط در حال به هم
خوردن با يک همزن مکانيکي با سرعت  5199دور در دقيقه ،قطره قطره اضافه شد .بالفاصله پس از اضافه
شدن مخلوط کلريد هاي آهن ،رسوب سياه رنگي تشکيل شد .نانوکامپوزيت سنتز شده با استفاده از آهنربا از
محلول جدا و چهار مرتبه با استفاده از آب دوبار تقطير و اکسيژن زدايي شده ،شستشو داده شد .سپس در
دماي  69ºCخشک و براي مراحل بعدي مورد استفاده قرار گرفت.
 -3-2فرآيند جذب :جهت انجام فرآيند جذب 9/5 ،گرم از جاذب در مجاورت  59ميل ي ليت ر محل ول ب ه
مدت زمان هاي مشخص ،در دماي  01درجه سانتيگراد به هم زده ش د .در مطالع ه ايزوت رم ج ذبي ،غلظ ت
محلول يون هاي سزيم و استرانسيم  9/5-9/995نرمال بود .پس از جداسازي جاذب با استفاده از يک آهنرب ا,
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غلظت يون هاي سزيم و استرانسيم باقيمانده ب ا اس تفاده از دس تگاه  ICP-AESان دازه گي ري ش د .مق دار
ظرفيت جذب ) (qاز رابطه زير محاسبه شد.
q = (Ci – Cf) × V/m

)(5

در اين رابطه  Ciو  Cfبه ترتيب غلظت محلول قبل و بعد از فرايند جذب است V .حجم محلول و m

مقدار جاذب است.

 -3نتايج و بحث:
 -1-3تعيين ساختار نانوكامپوزيت سنتز شده :به منظور شناسايي ساختار زئوليت و کامپوزيت سنتز شده
آزمون  XRDانجام شد .نتايج حاصله در مقايسه با طيف مرجع زئوليت  Aدر شکل ( )5نشان داده شده است.
مقايسه الگوي نانوکامپوزيت با طيف مرجع نشان داد که زئوليت سنتز شده داراي ساختار کريستالي زئوليت
 Aمي باشد .خط طيفي ديده شده در  31/11 °= 0θمربوط به اکسيد آهن به فرم مگنتيت است .وجود خطوط
طيفي زئوليت  Aو مگنتيت تاييد کننده سنتز نانوکامپوزيت مغناطيسي مدنظر مي باشد .بر اساس معادله شرر
سايز ذرات نانوزئوليت و مگنتيت در نانوکامپوزيت به ترتيب  61/8و  03/3نانومتر تخمين زده شد.

شكل  –1الگوي  XRDنانوكامپوزيت( )MZNCدر مقايسه با مرجع

زئوليتA

 -2-3بررسي اثر زمان تماس :شکل  0اثر زمان تماس بر ميزان جذب سزيم و استرانسيم توسط
نانوکامپوزيت زئوليت  Aدر مقايسه با يک کامپوزيت مغناطيسي مشايه در ابعاد ميکرومتري را نشان مي دهد.
در مورد تمامي جاذبها ،سرعت جذب در مراحل اوليه باال و به تدريج با گذشت زمان کاهش يافته و پس از
رسيدن به تعادل ،ثابت مي شود .از آنجاکه واکنش تبادل يون يک واکنش تعادلي و استوکيومتري است ،با
999

افزايش زمان تماس فازهاي محلول با کامپوزيتها ،واکنش تعويض به سمت کامل شدن و تعادل نزديک مي
شود .در نتيجه ميزان جذب افزايش يافته و سپس ثابت مي شود .شيب منحني جذب در ابتدا بسيار زياد بوده
که نشان دهنده سرعت باالي فرايند جذب است .در  39دقيقه ابتدايي بيش از  899از ظرفيت جذب
کامپوزيت براي سزيم و استرانسيم بدست مي آيد .اين مقدار براي نانوکامپوزيت تنها در  51-09دقيقه اول
بدست مي آيد .اين نتايج نشان مي دهد که سرعت فرايند جذب توسط نانوکامپوزيت بسيار سريعتر از
کامپوزيت است .اين سرعت باالي جذب را مي توان ناشي از ابعاد نانومتري ذرات نانوکامپوزيت دانست.

شكل - 2اثر زمان بر روي ميزان جذب سزيم و استرانسيم توسط كامپوزيت( )MZCو نانوكامپوزيت()MZNC

به منظور ارزيابي سرعت فرايند جذب و تعيين مرحله تعيين کننده سرعت ،برازش داده هاي تجربي
اثر زمان بر ميزان جذب در معادله سينتيکي شبه درجه دوم بررسي و پارامترهاي سينتيکي استخراج شد .مدل
سينتيکي شبه درجه دوم بعد از انتگرالگيري در شرايط حدي ،به صورت معادله ( )0نوشته مي شود .در اين
معادله  k0ثابت سرعت جذب شبه درجه دوم ( )g mg-5 min-5است .پارامتر سرعت اوليه جذبmmol g-( h ،

 )5 min-5نيز از رابطه ( )3قابل محاسبه است( .جدول )5
()0

t/qt = 5/(k0qe0) + (5/qe)t

()3

h = k0 qe0

داده هاي تجربي با اين مدل با ضرايب همبستگي بسيار خوبي برازش مي شوند که نشان مي دهد
سرعت کلي فرايند جذب توسط يک مرحله جذب شيميايي کنترل مي شود .مقايسه ثابت سرعت جذب
توسط نانوکامپوزيت با کامپوزيت نشان داد که جذب توسط نانوکامپوزيت با سينتيک سريع تري انجام مي
شود .اين سينتيک سريع را مي توان با توجه به ابعاد نانومتري زئوليت توجيه کرد.
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جدول  -1پارامترهاي بدست آمده از مدل سينتيكي شبه درجه دوم
)h(×59-0

)qe(×59-5

)k0(×59-5

)(mmol g-5 min-5

)(mmol g-5

)(g mmol-5 min-5

9,0000

59,68

7,503

0,596

Cs+

9,0009

3,041

4,437

0,994

Sr0+

9,0000

09,35

8,418

0,841

+

9.0003

7,950

1,978

0,700

0+

R0

-3-3

ions

Sorbents

MZC

Cs
Sr

MZNC

بررسي

ايزوترم تبادل يون :پس از شناسايي ساختار ،قابليت جذبي نانوکامپوزيت در محدوده غلظتي 9/5-9/995
نرمال مورد بررسي قرارگرفت( شکل .)3همانگونه که ديده مي شود ،با افزايش غلظت ،ميزان جذب يون ها
افزايش مي يابد و در غلظت هاي باال ،جاذب نسبت به يون هاي وارد شونده اشباع مي شود .داده هاي
تجربي با استفاده از مدل هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفتند که بهترين توافق با مدل النگموير بدست
آمد(جدول  .)5فرم خطي مدل النگموير به صورت معادله ( )4نوشته مي شود.
Ce/qe = 5/(Q9b) + Ce/Q9

)(4

در اين معادله  qeمقدار گونه جذب شده توسط جاذب ) Ce ،(mg g-5مقدار گونهي جذب شونده باقي
مانده در محلول در حال تعادل ) Q9 ،)mg ml-5حداکثر ميزان گونه قابل جذب توسط جاذب ( )mg g-5و b

ثابتي است که نشان دهنده ميزان انرژي برهم کنش بين جاذب و گونه جذب شونده است .بر اساس اين مدل
نانوکامپوزيت داراي حداکثر ظرفيت جذب 000/3و  80/91ميلي گرم بر گرم از يون هاي سزيم و استرانسيم بود.

اين مقادير تاييد کننده قابليت بسيار باالي نانوکامپوزيت سنتز شده به منظور حذف اين دو يون مي باشد .اين
مقدار باالي  Q9را مي توان با توجه به ابعاد نانومتري کامپوزيت و درنتيجه امکان دسترسي به جايگاههاي
تعويض بيشتر توسط يونها ،توجيه کرد .همچنين مقادير  RLبدست آمده در همهي موارد بين  9و  5بوده و
مطلوب بودن فرايند جذب توسط اين هر دو کامپوزيت را تاييد مي کند.
جدول  -2پارامترهاي بدست آمده از مدل النگموير
R0

Model parameters
b×593 (L mg-5) RL×593

Ions

Composite

)Q9 (mg g-5

9,0005

09,69

3,160

000,3

Cs+

9,0005

0,073

04,30

80,91

Sr0+

0111

MZNC

MZNCمغناطيسي

 ايزوترم تبادل يون بر روي نانوكامپوزيت-3 شكل

 نتيجه گيري-4
 شناسايي و رفتار جذبي آن مورد،  سنتزA جاذب نانوکامپوزيتي مغناطيسي جديدي بر پايه نانوزئوليت
89  دقيقه بيش از51-09  جذب بر روي نانوکامپوزيت بسيار سريع بوده و در زمان.بررسي قرار گرفت
 ايزوترمهاي جذبي نشان دهنده ظرفيت باالي نانوکامپوزيت.درصد از حداکثر ميزان ظرفيت جذب تکميل شد
 با سرعت و به، اين در حالي است که نانوکامپوزيت به آساني.براي جذب يون هاي سزيم و استرانسيم بود
.طور کامل قابل جداسازي از محيط آبي تنها با استفاده از يک آهنرباي دائمي بود
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