سنتز ،شناسايي و بررسي رفتار جذبي يک تبادلگر کامپوزيتي جديد برای جذب
راديونوکلئيدها
مژگان ،ايرواني1 ؛ محمد ،مويد2؛ حسين ،فقيهيان

3

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

چکيده
بسياري از جاذب هاي معدني در جذب پاره هاي شکافت استفاده شده است .مهمترين عيب جاذب هاي معدني خواص
نامطلوب گرانولي و مکانيکي آنها مي باشد .به منظور غلبه بر اين محدوديت ها مطالعات بسياري در جهت ساخت
هيبريدهايي از جاذب هاي آلي و معدني انجام شده است .اين گونه جاذب ها شامل يک تعويض کننده يوني معدني و
يک ماده متصل کننده آلي ميباشند .هدف از انجام اين کار تحقيقاتي ،سنتز کامپوزيتي با استفاده از زئوليت  Yو پليمر
پلي آکريلونيتريل ( )PANو بررسي ميزان جذب برخي از پاره هاي شکافت نظير سزيم و استرانسيم توسط کامپوزيت
سنتز شده است.

كليد واژه

ها :زئوليت  ،Yکامپوزيت ،راديونوکلئيد ،ايزوترم تبادل يون

 -1مقدمه
يکي از مشکالت مهم پيش روي بشر ٬آالينده هاي متفاوت زيست محيطي است .پسمان هاي راديواکتيو
يکي از مهم ترين آالينده هاي زيست محيطي مي باشند که تصفيه آن ها از اهميت بااليي برخوردار است.
پارههاي شکافت ايزوتوپ هايي هستند که در اثر شکافت هسته اي توليد مي شوند .تحقيقات فراواني در زمينه
حذف اين گونه پسمانها انجام شده است [1و .]2بسياري از جاذب هاي معدني و آلي نيز در جذب پاره هاي
شکافت استفاده شده است .جاذب هاي آلي با وجود استفاده گسترده داراي محدوديت هايي مي باشند که
عمدتاً مربوط به پايداري حرارتي ضعيف آنهاست .همچنين استحکام مکانيکي و ظرفيت جذبي آنها در دماهاي
باال کاهش مي يابد ,لذا جاذبهاي معدني به عنوان جايگزين مناسب پيشنهاد شدهاند ،که به نوبه خود داراي
محدوديت هايي مي باشند .اين جاذب ها رفتار جذبي تکرارپذير نداشته و تبديل آنها به دانه هاي مستحکمي
که بتوان از آن براي ساخت يک ستون استفاده کرد ،بسيار مشکل است .به عالوه عموماً جاذب هاي معدني
مقاومت مکانيکي و شيميايي ضعيف تري نسبت به جاذب هاي آلي دارند .به منظور غلبه بر اين محدوديتها
مطالعات بسياري جهت ساخت هيبريدهايي از جاذب هاي آلي و معدني انجام شده است .اين گونه جاذب
هاي ساخته شده شامل يک تعويض کننده يوني معدني و يک ماده متصل کننده آلي ميباشند [ .]3پلي
آکريلونيتريل ( )PANيکي از عمومي ترين متصل کننده هاي پليمري براي جاذب هاي معدني است .سبستا از
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اين پليمر به منظور ساخت تبادلگرهاي کامپوزيتي استفاده کرده است [ .]4در اين تحقيق يک تعويضگر يوني
کامپوزيتي جديد بر اساس پليمر پلي اکريلونيتريل و نانوزئوليت  Yسنتزگرديد .کارآيي کامپوزيت سنتز شده در
جذب يون هاي سزيم و استرانسيم مورد ارزيابي قرار گرفت.

 -2بخش تجربي
 -1-2مواد شيميايي مورد استفاده :پليآکريلونيتريل ( )PANاز شرکت پليآکريل اصفهان تهيه شد .سزيم
کلريد ،استرانسيم کلريد ،آمونيوم استات ،آلومينيوم سولفات ،سديم استات ،سديم هيدروکسيد و دي متيل فرماميد
( )DMFاز شرکت مرک آلمان خريداري شد و مورد استفاده قرار گرفت
 -2-2آماده سازي كامپوزيت پلي آكريلونيتريل -زئوليت :Yبراي سنتز زئوليت  Yابتدا محلول هسته زا و ژل
آلومينوسيليکات تهيه شد [ .]14ترکيب بدست آمده به راکتور فوالدي با جدار داخلي تفلون منتقل و به مدت
 24ساعت در دماي  59ºCقرار گرفت .سپس راکتور از آون خارج شد و دماي آن به دماي اتاق رسيد .محلول
جامد بدست آمده با قيف بوخنر صاف و  4-3بار با آب داغ شستشو داده شد .رسوب بدست آمده در دماي
 111ºCخشک شد .براي تهيه کامپوزيت محلول  1/2گرم از  PANدر  4 mLدي متيل فرماميد در دماي 01
درجه سانتيگراد تهيه شد .اين محلول به مخلوطي از  1/8گرم از زئوليت  Yدر  8 mLدي متيل فرماميد اضافه
شد و با استفاده از همزن مغناطيسي هم زده شد تا مخلوط يکنواختي حاصل شود .مخلوط حاصله با عبوراز
يک نازل با قطر داخلي  1/9ميلي متر قطره قطره به داخل يک ظرف حاوي آب دوبار تقطير شده ،وارد شد.
پس از ورود هر قطره از مخلوط به آب ،بالفاصله دانههاي کرهاي شکل کوچک تشکيل شد .دانههاي کامپوزيت
به آساني از آب جدا شده و  3مرتبه با آب دوبار تقطير شده شستشو داده شدند .سپس در دماي  01درجه
سانتيگراد به مدت  12ساعت خشک و در دسيکاتور نگهداري شد .کامپوزيت سنتز شده به کمک تکنيک هاي
 DTG ،FT-IR ;XRDو  SEMمطالعه قرار گرفت.
 -3-2جذب سزيم واسترانسيم به روش پيمانه اي :مقدار  1/2گرم از زئوليت يا کامپوزيت در ظروف پلي اتيلن
در مجاورت  21ميلي ليتر محلول هاي يون هاي سزيم و يا استرانسيم باغلظت مشخص ،براي زمان معلوم ودر
دماي معيني هم زده شد .پس از جدا کردن جاذب از محلول ،ميزان يون هاي سزيم و استرانسيم باقيمانده در
محلول با استفاده از دستگاه  ICP-AESاندازهگيري شد .با استفاده از معادله ( q )1مقدار ظرفيت جذب (meq

) g-1هر جاذب نسبت به يون هاي سزيم و استرانسيم محاسبه شد .در اين رابطه  Ciو  Cfبه ترتيب غلظت
اوليه کاتيون و غلظت تعادلي آن بعد از فرايند جذب برحسب  V ، meq mL-1حجم محلول اوليه برحسب mL

و  mوزن جاذب بر حسب  gمي باشد
692

q = (Ci – Cf) × V/m

()1

 -3نتايج و بحث
 -1-3شناسايي و تعيين ساختار كامپوزيت :الگوي پراش اشعه ايکس زئوليت سنتزي و کامپوزيت آن تهيه و
سپس شدت نسبي و موقعيت خطوط طيفي نمونه با طيف مرجع زئوليت  Yمورد مقايسه قرار گرفت (شکل
 .)1با مقايسه الگوهاي پراش مشخص شد که نمونه زئوليت سنتزي از نوع زئوليت  Yميباشد .در الگوي پراش
کامپوزيت سنتز شده با اين زئوليت ،به علت حضور پليمر پلي آکريلونيتريل ،خطوط طيفي در مقايسه با زئوليت
اوليه پهن تر شده اند وليکن موقعيت و شدت نسبي پيک ها تغيير نکرده است که نشانگر عدم تغيير ساختار
بلورين زئوليت است.

شکل ( )1الگوي پراش اشعه ايکس (الف) زئوليت  Yمرجع [( ،]11ب) زئوليت  Yسنتزي و (ج) کامپوزيت

طيف  FT-IRزئوليت  Yسنتزي وکامپوزيت آن در محدوده طول موج  411-4111 cm-1ثبت و در شکل
( )2نشان داده شده است .در طيف زئوليت  Yسنتزي (شکل -2الف) دو نوار جذبي مشاهده شده در cm-

 10331و محدوده  3211-3111 cm-1مربوط به حضور مولکول آب در ساختار زئوليت است که به ترتيب
مربوط به مد خمشي مولکول آب و مد کششي متقارن گروه هيدروکسيل مولکول آب است .شديدترين پيک
در  ،1121 cm-1نوار شاخص در انواع نمونه هاي زئوليت است که مربوط به ارتعاش داخلي از نوع کششي
نامتقارن  T-Oمي باشد ( .)T=Si, Alنوار جذبي واقع شده در  151 cm-1مربوط به ارتعاشات داخلي از نوع
کششي متقارن  T-Oاست .نوار واقع شده در  983 cm-1و  491به ترتيب مربوط به ارتعاشات کششي حلقه
دوگانه و خمشي  T-Oاست .مقايسه ارتعاشات شاخص زئوليت  Yگزارش شده در مراجع با نتايج حاصله از
طيف زئوليت تطابق خوبي نشان مي دهد .در طيف  FT-IRکامپوزيت (شکل -2ب) نوارهاي شاخص مربوط
به زئوليت قابل تشخيص است که مي تواند نشان دهنده عدم تغيير ساختار زئوليت در حين فرايند سنتز

692

کامپوزيت باشد .در اين طيف نوارهاي  2244 ،2539 cm-1و  1490ديده مي شود .همان طور که ذکر شد ،اين
نوارها به ترتيب مربوط به ارتعاشات کششي  ،C−Hارتعاشات کششي  CNو ارتعاشات خمشي  C−Hاست
که تاييد کننده حضور پليمر  PANاست .منحنيهاي تجزيه حرارتي نمونه هاي زئوليت  Yسنتزي و کامپوزيت
آن در شکل ( )3آورده شده است.

شکل ( )3منحني ( DTGالف) زئوليت Yسنتزي و (ب) کامپوزيت

شکل ( )2طيف ( FT-IRالف) زئوليت  Yسنتزي و (ب) کامپوزيت

در طيف زئوليت  Yسنتزي (شکل -3الف) پيک کاهش وزن شاخص در محدوده دمايي 91- 211 °C
با کاهش وزن  21/1درصد به علت حذف مولکول هاي آب است .دردماهاي باالتر از  311°Cحذف مولکول
هاي آب متوقف مي شود [ .]21در منحني حرارتي کامپوزيت (شکل -3ب) پيک کاهش وزن واقع شده در
محدوده دمايي  91-191 °Cمربوط به حذف مولکول هاي آب است .پيک هاي کاهش وزني ديگري در دماهاي
 311 °Cو  411مشاهده مي شود که به ترتيب ناشي از اوليگومر شدن گروه نيتريل  PANو تخريب  PANبه
ترکيباتي نظير سيانيد هيدروژن و آمونياک مي باشد .بنابراين کامپوزيت سنتز شده تا دماي  291 °Cپايدار است.
تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي زئوليت  Yسنتزي و کامپوزيت در شکل ( )4ارائه شده است.
تصوير  SEMزئوليت  Yسنتز شده (الف) نشان دهنده ذراتي همگن با ابعاد حدود  1/9ميکرومتر است .تصوير
 SEMکامپوزيت شکل (-4ب) نشان مي دهد که ذرات زئوليت بطور يکنواخت در ساختار متخلخل کامپوزيت
پراکنده شده اند .ساختار متخلخل نفوذ يونهاي موجود در محلول به داخل دانههاي کامپوزيت و انجام فرايند
تبادل يون را امکان پذير ميسازد .بنابراين ميتوان انتظار داشت که حضور پليمر  PANتاثير بازدارندهاي در
فرايند جذب نداشته باشد.
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شکل ( )4تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي (الف) زئوليت  Yسنتزي و (ب) کامپوزيت

 -2-3بررسي ايزوترم تبادل يون :پس از شناسايي ساختار ،قابليت جذبي زئوليت  Yو کامپوزيت نسبت به
يون هاي سزيم و استرانسيم در محدوده غلظتي  1/1-1/111نرمال مورد بررسي قرارگرفت( شکل .)9

شکل ( )5ايزوترم هاي جذب سزيم واسترانسيم توسط زئوليت  Yو کامپوزيت آن

همانگونه که ديده مي شود ،با افزايش غلظت ،ميزان جذب يون ها افزايش مي يابد و در غلظتهاي
باال ،جاذبها نسبت به يون هاي وارد شونده اشباع مي شود .داده هاي تجربي با استفاده از مدل هاي ايزوترمي
مختلف مورد بررسي قرار گرفتند که بهترين توافق با مدل النگموير بدست آمد(جدول  .)1بر اساس اين مدل
زئوليت  Yداراي حداکثر ظرفيت جذب 211/1و  84/35ميلي گرم بر گرم و کامپوزيت داراي حداکثر ظرفيت
جذب  215/8و  11/23از يون هاي سزيم و استرانسيم بود .اين مقادير تاييد کننده قابليت بسيار باالي کامپوزيت
سنتز شده به منظور حذف اين دو يون مي باشد.
جدول ( )1مقادير ثابت هاي ايزوترم النگموير براي جذب سزيم و استرانسيم توسط Yو کامپوزيت
جاذب
زئوليت

Y

کامپوزيت

يون

)Q1 (mg g-1

)b×113 (L mg-1

RL×113

R2

سزيم

211/1

8/350

8/883

1/5551

استرانسيم

84/35

1/445

25/13

1/5501

سزيم

215/8

9/815

12/04

1/5588

استرانسيم

11/23

9/405

41/11

1/5505
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 نتيجه گيري-4
 کامپوزيت سنتز شده. و پلي آکريلونيتريل سنتز و تعيين ساختار شدY جاذب کامپوزيتي بر پايه زئوليت
 داده هاي تجربي با استفاده.گرانولهاي کروي شکل و داراي ساختار متخلخل و استحکام مکانيکي مناسبي بود
از مدل هاي ايزوترمي مختلف مورد بررسي قرار گرفتند که بهترين توافق با مدل النگموير بدست آمد که بر
 و با ماهيت مطلوب از ديدگاه ايزوترمي واز طريق فرايند تعويض1< RL<1 اساس آن جذب هر دو يون داراي
 و کامپوزيت براي جذب يون هايY  ايزوترمهاي جذبي نشان دهنده ظرفيت باالي زئوليت.يون انجام مي شود
 با سرعت و به طور کامل قابل،سزيم و استرانسيم مي باشد و اين در حالي است که کامپوزيتها به آساني
.جداسازي است
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