روشي نوين براي اندازهگيري عنصر هافنيم در غالف آلياژي زيركونيم -نيوبيم،
محصول كارخانه  ZPPاصفهان
فاطمه السادات جاللالديني ،اميرسعيد شيراني ،بيژن پورعباس تحويلداری
سازمان انرژی اتمي ،شرکت سورنا (ساخت و راه اندازی نيروگاه های هسته ای)
سازمان انرژی اتمي ،پژوهشکده چرخه سوخت
دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشکده مهندسي هستهای ،گروه چرخه سوخت

چكيده
برای تعیین ناخالصیهای موجود در غالف آلیاژ زیرکونیم -نیوبیم ،استفاده از روشهای آنالیزی سریع و دقیق،
همچون دستگاه  ICP-AES1ضروری میباشد .قبل از استفاده از دستگاههای اندازهگیری ،برای آنالیز عنصر هافنیم ،باید
نمونهای از آلیاژ ،تراشکاری شده و بعد از برادهبرداری ،انحالل پیدا کند .در این مقاله ،انحالل نمونهها توسط دستگاه
مایکروویو در  4دقیقه انجام شده است و با انجام محلول سازیهای مربوطه ،نمونههای آماده شده ،جهت آنالیز ،در
دستگاه  ICP-AESقرار گرفتند .با انجام عملیات  Spikeو افزودن استاندارد ،2میزان هافنیم موجود در نمونه آلیاژی غالف
سوخت ،با استفاده از ماده مرجع 3هافنیم ،محاسبه و اثبات شد که این محصول ،گرید هستهای میباشد.
كلمات كليدي :آلیاژ زیرکونیم -نیوبیم ،دستگاه مایکروویو ،عنصر هافنیم ،دستگاه .ICP-AES

 -1مقدمه
برای داشتن انرژی هستهای قابل اطمینان و ایمن در رآکتورهای هستهای ،داشتن موادی با ساختار مناسب،
بسیار مهم است .آلیاژهای زیرکونیم -نیوبیم ،در این عرصه به عنوان غالف سوخت رآکتورهای هستهای ،نقش
اساسی را ایفا میکنند .زیرکونیم بکار رفته در صنایع هستهای باید سطح مقطع جذب نوترونی 4پایینی داشته و
دارای خلوص باال و بخصوص ،فاقد عناصری مانند هافنیم باشد که جذب نوترونی باالیی دارند .بنابراین در
تمام مراحل تولید و ساخت آن ،کنترل دقیقی بر کیفیت محصول اعمال میگردد .اهمیت آنالیز عنصر هافنیم این
است که سطح مقطع جذب نوترونی باالیی دارد و همیشه و در همه حال ،با عنصر زیرکونیم همراه است و و
باید از آلیاژ زیرکونیمی که برای ساخت غالف سوخت رآکتورهای هستهای استفاده میشود ،جدا شود و یا به
مقدار مجاز (ماکزیمم  )111ppmدر آن موجود باشد تا بتوان آن محصول را گرید هستهای نامید] [1و ].[2
Introduction Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy
Standard Addition

2

Reference Material

3

Neutron Absorption Cross Section
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1

4

جداسازی این عنصر دارای عملیات بسیار سخت میباشد .به جهت حساسیت باالی این موضوع ،مقدار هافنیم
موجود در غالف زیرکونیمی ،باید به درستی آنالیز و بررسی شود .در تحقیقات انجام شده ،برای انحالل نمونه
آل یاژی ،از اسید هیدروفلوئوریدریك ،اسید نیتریك ،تارتاریك ،کلریدریك ،سولفوریك و  ....استفاده شده [3-

] ،6که با حرارت دادن بر روی هیترها و صرف زمان طوالنی ،انحالل انجام شده است و یا از دستگاه ماکروویو
در زمانهای زیاد تقریباً  31دقیقه استفاده شده است و همچنین از آمینهای تجاری اختصاصی ،برای ختثی
کردن اثر اسید هیدروفلوریدریك ،بر روی شیشه آالت دستگاههای اندازهگیری استفاده شده است که در مرحله-
ای مجزا ،عملیات حذف این آمین از محلولها نیز به کار رفته است ] [7و ] .[8درحالی که در این مقاله ،نمونه
مورد نظر از طریق دستگاه مایکروویو با کمترین زمان ( 4دقیقه) حل گردید و آنالیز آن در دستگاه دقیق و
حساس  ICP-AESو با استفاده از ماده مرجع هافنیم انجام شد .نوین بودن این کار ،حذف زمان طوالنی در
انحالل تراشههای آلیاژ و عدم استفاده از مادهای که اثر  HFرا خنثی کند و اسیدهای خطرناکی همچون  HFکه
شیشهآالت دستگاه اندازهگیری را از بین میبرد.

 -2روش كار
در این کار ،آنالیز عنصر هافنیم در دستگاه  ICP-AESو با اعمال دو روش  Spikeو Standard Addition

استفاده شده که روش  ،Spikeدرستی روش  Standard Additionرا اثبات میکند] .[9مطمئنترین روش برای
صحت و درستی روش آنالیز ،استفاده از ماده مرجع آن عنصر میباشد .بنابراین در اینجا نیز از مادهی مرجع
مربوط به ناخالصیهای زیرکونیم گرید هستهای ،یعنی  ،SRM 361bاستفاده شده است.
 1-2روش انحالل نمونه آلياژي در دستگاه ما ی كروویو
نمونه مورد نظر مطایق استاندارد  ،ASTM E55-91تراشکاری و برادهبرداری شد] .[11برای آنالیز نمونه
آلیاژی ،در ابتدا باید نمونه جامد به صورت محلول درآید تا بتوان ،آنرا در دستگاه طیف سنجی  ICP-AESقرار
داد .برای انحالل نمونه آلیاژی ،از دستگاه مایکروویو استفاده شد .انحالل  1/3گرم از نمونهی غالف آلیاژی
زیرکونیم -نیوبیم ،با این دستگاه انجام شده است که در آن توان ،میزان نمك آمونیم سولفات و اسید سولفوریك،
زمان و  ،....در آن بهینه شدند .نمونه آلیاژی به همراه همان وزن از نمونه آلیاژی ،توزین شد و مانند آن در
دستگاه مایکروویو ،در مدت زمان  4دقیقه حل شدند.
 2-2توزین و انحالل نمونه آلياژي و ماده مرجع
در ابتدا دو نمونه آلیاژی ،دو نمونه از ماده مرجع ،اسید و نمك مربوطه ،مطابق جدول  1با دقت باالیی
توزین شدند.
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جدول  :1اوزان نمونهها و حاللها ،جهت انحالل و آنالیز در مایکروویو
اوزان

اسید سولفوریك

نمك آمونیم سولفات

)(g

)(ml

)(g

ردیف

نمونه حل شده

1

نمونه آلیاژی

1/31111

2

نمونه آلیاژی برای Spike

1/31118

3

ماده مرجع

1/31113

4

ماده مرجع برای Spike

1/31115

4/1119
11

4/111
4/1119
4/1118

بعد از انحالل نمونهها در دستگاه مایکروویو ،به نمونههای با نام  ،Spikeمقدار  5 mlمحلول استاندارد ppm
 11هافنیم ،اضافه و در ظروف  ،51 mlبا آب عاری از یون به حجم رسانده شدند و به نمونههای با نام Sample

و حاوی نمونه آلیاژی و ماده مرجع ،فقط آب عاری از یون اضافه شد و در نهایت به حجم  51 mlرسیدند.
 3-2روش Standard Addition

در ساخت محلولها جهت آنالیز در دستگاه  ،ICP-AESبرای هریك از چهار نمونهی مادر تهیه شده،
چهار بالن حجمی به حجم  25 mlدر نظر گرفته شد و به هر کدام مقدار  11 mlاز نمونهی مادر ،اضافه
شد .مقدار  1 ،2 ،3 mlاستاندارد  11 ppmهافنیم به  3تا از این بالن حجمیها اضافه شد و یکی از آنها،
بدون افزودن هرگونه استاندارد ،به عنوان محلول شاهد (معرف) ،1در نظر گرفته شد و در نهایت همگی آنها
با آب یونیزه شده به حجم رسانیده شدند .برای ماده مرجع نیز به همین نحو ،محلول سازیها صورت
گرفت.
 4-2روش Spike
همانند چهار بالنی که در تهیه آنها ،از محلول مادر  Sampleاستفاده شد ،برای ساخت نمونههای Spike

شده نیز از نمونهی  ،Spikeچهار محلول ،ساخته شد .در محلول سازیها برای ماده مرجع  Spikeشده نیز
به همین صورت انجام شد و در نهایت  16بالن حجمی جهت آنالیز آماده شد .به دلیل تغییر حجم بالن
حجمیها از  51 mlبه  ،25 mlغلظت  Spikeشده و استانداردهای اضافه شده به نمونههای نهایی که تغییر
کرده ،در جدول  2آورده شده است.
جدول  :2غلظت نهایی هافنیم افزوده و  Spikeشده
Blank
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1

عنوان

حجم محلول مادر

استاندارد  11 ppmاضافه شده

ظرف به حجم رسانی

غلظت هافنیم اضافه شده

غلظت  Spikeشده

)(ml

)(ml

)(ml

)(ppm

)(ppm

1

Blank
Std. 1

1

11

Std. 2

1
25

2

Std. 3

1/4

1/4

1/8
1/2

3

 5-2آناليز ماده مرجع
محلولهای ساخته شدهی مربوط به مادهی مرجع  Spikeشده ،درون دستگاه  ICPقرار گرفت و آنالیز شدند.

غلظت هافنیم ،با توجه به معادله منحنی کالیبراسیون هافنیم به دست آمد .بعد از آن ،آنالیز ماده مرجع بدون
 Spikeنیز ،توسط دستگاه  ICP-AESانجام شد و غلظت نهایی هافنیم نیز محاسبه شد .جدول  3نتایج حاصل
از این مرحله از آزمایش را نشان میدهد .شکل  1نتایج نهایی را نشان میدهد.
جدول  :3نتایج نهایی حاصل از آنالیز ماده
عنصر
هافنیم

غلظت محاسبه شده

غلظت  Spikeشده

غلظت  Spikeنهایی

)(ppm

)(ppm

Recovery
%

1/4

1/419148

114/75

طول موج

Certified
)(ppm

)(ppm

264/141

81

91/81

)(nm

مرجع SRM 361B

)Sample (R.M

)Spike (R.M
35000
30000
25000
15000

= 4443.2x + 20386y
0.9999 =² R

Count

20000

= 12845x + 20165y
0.9996 =² R

10000
5000
0

1.5

1

0.5

1.5

0

غلظت هافنيم )(ppm

1

0.5

Count

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0

غلظت هافنيم )(ppm

شکل  :1منحنیهای حاصل از آنالیز ماده مرجع در دو حالت  Sampleو

Spike

از تفاضل غلظت هافنیم بدست آمده در حالت  Spikeبا غلظت هافنیم حاصل از آنالیز نمونه در حالتی که
 Spikeوجود ندارد ،میزان غلظت استاندارد هافنیم اضافه شده به سیستم ،بعد از آنالیز را میدهد ،طول موج
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محاسبه شده توسط دستگاه و دیگر پارامترهای محاسبه شده ،در جدول  3آورده شده است .غلظت  Spikeشده
در نهایت محاسبه و مشخص شد که روش  ،Standard Additionبرای آنالیز این آلیاژ ،روش درستی است.
 6-2آناليز نمونه آلياژي
آنالیز مرحله اول ،مربوط به نمونه آلیاژی ،در حضور  Spikeمیباشد و همانند محاسبات برای ماده مرجع،
برای نمونه آلیاژی نیز ،این محاسبات انجام شد و از معادله منحنی حاصل از دستگاه  ICP-AESمیزان غلظت
نهایی هافنیم در حالت  Spikeشده محاسبه شد.
آنالیز مرحله دوم مربوط به نمونه آلیاژی بدون حضور  Spikeبود که همانند  3روش گذشته انجام شد و از
معادله منحنی مربوطه ،میزان غلظت نهایی هافنیم به دست آمد .نتایج نهایی حاصل از آنالیز غالف آلیاژی
زیرکونیم -نیوبیم ،در جدول  4آورده شده است .شکل  2نتایج نهایی حاصل از آنالیز را نشان میدهد.

Spike

Sample

20000

20000

15000

1.5

10000
= 2497.8x + 10758y
1 =² R

5000

1.9997 =² R
1

Count

= 6538.2x + 11379y

Count

10000

15000

5000

0
0.5

0

0
1.5

1

0

0.5

غلظت هافنيم )(ppm

غلظت هافنيم )(ppm

شکل  :2منحنیهای حاصل از آنالیز نمونه غالف آلیاژی در دو حالت  Sampleو
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Spike

 نتایج7-2
 نشان میدهد که این غالف آلیاژی در گرید هستهای قرار دارد و میتوان از آن4 دادههای حاصل از جدول
، با توجه به نتایج حاصل از آنالیز نمونه آلیاژی و مادهی مرجع. استفاده کرد،در رآکتورهای با سوخت هستهای
 در نهایت از آن گرفته شد که این نشان دهنده دقت، که به سیستم اضافه شده بودSpike تقریباً همان میزان
 را به عنوان روشیStandard Addition باالی این روش و محلول سازیها میباشد و در نتیجه میتوان روش
 دانست و براساس این تحقیق میتوان عناصر دیگر مربوط به غالف،مطمئن برای کار آنالیز این نوع از آلیاژ
 نیوبیم را نیز از همین روش محاسبه کرد و مقادیر موجود در آنها را به طور دقیق بهدست-آلیاژی زیرکونیم
. بیان شده است4  حاصل از این آنالیز نیز در جدول.[11] بازیافت.آورد
 نیوبیم- نتایج حاصل از آنالیز نمونه آلیاژی غالف زیرکونیم:4 جدول
Recovery
%

 نهاییSpike غلظت

 شدهSpike غلظت

غلظت محاسبه شده

غلظت مجاز هافنیم

طول موج

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(nm)

99/45

1/3978

1/4

96/74

111

264/141

عنصر
هافنیم
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