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 سمیه رسولی گرمارودی،2 فاطمه صیدی،1*عبدالرضا نیلچی

 تهران ـ ايران،11381-4848 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشکدهی چرخهی سوخت هستهای.1
 کرج ـ ايران،31841-313 : صندوق پستی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، گروه شیمی.2

 و با، در حضور تمپلیت تترااتیل آمونیم هیدروکسید ساخته شده،نانو زئولیت بتا با هدف جداسازی اورانیم از محلولهای رقیق آبی

:چکیده

 با محاسبهی درصد، خواص تبادل یونی نانو زئولیت ساخته شده. مورد شناسایی قرار گرفتSEM  وTEM ،BET ،XRD استفاده از تکنیکهای
، محلول و زمان تماس فاز مایع و تبادلگر بر میزان جذبpH ، تأثیر متغیرهای غلظت اولیه.( به روش ناپیوسته بررسی شدVI) جذب برای اورانیم
 براساس نتایج به دست آمده مطلوبترین شرایط.( تعیین شدVI) مطالعه و شرایط بهینه برای عملکرد مطلوب تبادلگر برای جداسازی اورانیم
. بود37%  بیشینهی جذب اورانیم، تعیین شد؛ تحت این شرایط218  و زمان تماسpH=7 ،08ppm  غلظت اولیهی،جذب

 زئولیت بتا، محلولهای آبی،(VI)  اورانیم، جذب:کلیدواژهها

Uranium(VI) Adsorption from Aqueous Solutions on the Synthesized
Nano- Zeolite Beta
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Abstract: In this study nano-crystalline zeolite beta is synthesized with tetraethyl ammonium
hydroxide as a template with the aim of separation of Uranium (VI) from radioactive waste, and
characterized by XRD, IR, XRF and BET surface area measurements. Furthermore, ion-exchange
properties of synthetic nano-crystalline zeolite beta were evaluated for batch system by calculating the
percentage of uranium ions adsorption. The effects of variables such as initial concentration, pH and
contact time between the exchanger and liquid phase, on the adsorption of the U(VI) ions were
investigated and optimized. The results revealed that in the optimal conditions including the initial
concentration of 80 ppm, pH=4, and contact time of 120 min, the percentage of U(VI) ions adsorbed by
the synthesized zeolite beta was 94%.
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جذب اورانیم ) (VIاز محلولهای آبی بر روی نانو زئولیت. . .

 .1مقدمه

 .2بخش تجربی

با توجه به استفادهی روزافزون اورانیم در صنعت و سمیّت آن،

 1.2مواد و دستگاهها

کنترل آلودگی ناشی از آن امری حیاتی و مهم است .جداسازی

مواد مورد استفاده برای ساخت نانو زئولیت بتای بلوری عبارتاند

انتخابی اورانیم ) (VIاز محلولهای رقیق آبی و

از :کلوییدال سیلیکا ( 78%وزنی) محصول شرکت

نمونههای پسآب به روشهای مختلفی از جمله استخراج با

زیگما -آلدریچ ،تترا اتیل آمونیم هیدروکسید (92% ،TEAOH

حالل ،الکترولیز و تبادل یون انجام میشود ].[1 ،2

وزنی) ،آلومینیم سولفات ( )Al1)SO7(9.20H1Oو سدیم
هیدروکسید ( ،)NaOHمحصول شرکت مرک.

زئولیتها دستهای از تبادلگرهای یونی با ساختار متخلخلاند
که به طور گسترده در جداسازی فلزات سنگین از جمله اورانیم

شناسایی جاذب ساخته شده با استفاده از دستگاههای ،پراش

از پسماندهای پرتوزا مورد استفاده قرار میگیرند .جذب اورانیم

پرتو ایکس  Phillipsمدل  ،PW2298تخلخلسنج کوانتاکروم

بر روی کلینوپتیلولیت و توفهای زئولیتی نشان داد که

مدل  ،Nova Win 1میکروسکوپ الکترون پویشی ایکس فورد

عاملهایی چون  ،pHغلظت اولیهی محلول ،زمان تماس فاز مایع

مدل  ،S968میکروسکوپ الکترون عبوری لئوالکترون مدل

و جاذب و نسبت جاذب به محلول بر میزان تبادل یون فلزی

 Leo 321-ABبه انجام رسید.

تأثیرگذار هستند ].[7 ،9
 2.2روشها

زئولیتها به دو گروه کانیهای طبیعی و مصنوعی طبقهبندی
میشوند ] .[2زئولیت بتا یکی از انواع مصنوعی با ساختاری سه

 1.2.2ساخت جاذب

بعدی بوده و از اتصال حلقههای  21عضوی به یکدیگر شکل

جاذب نانو زئولیت بتای بلوری ،در حضور فلزات قلیایی ،به روش

گرفته است .بتا اتیل آمونیم ( )BEAبه دلیل دارا بودن حفرههای

گرما -آبی در دمای  228˚Cساخته شد .موالریتهی ترکیبهای

سه بعدی بزرگ ،حجم باال و حضور جایگاههای فعال در

تشکیلدهندهی ژل فرآوری شده عبارت است از:

غلظتهای مختلف ،در واکنشهای کاتالیزگر اسیدی حایز
اهمیت است ] .[6کاهش اندازهی ذرات به نانومتر باعث افزایش

1SiO 2 : 0/02Al2O 3 : 0/ 35 TEAOH : ./154 Na 2O : 3 H2O

سطح مقطع خارجی ،کوچکتر شدن اندازهی حفرهها و در نتیجه
گزینشپذیری در جذب میشود ] .[0 ،4نخستین ساخت زئولیت

برای ساختن جاذب بتا اتیل آمونیم 2 ،مول از کلوییدال

بتا اتیل آمونیم ،مربوط به گزارشهای وادلینگر با مادهای به نام

سیلیکا به محلولی از تمپلیت و ریزذرات  NaOHاضافه و ترکیب

تترا اتیل آمونیم هیدروکسید ( )TEAOHاست ] .[3در روشی

به مدت  98دقیقه در دمای اتاق بر روی همزن مغناطیسی قرار

جدید ،نانو زئولیت بتای بلوری ،تحت پرتودهی ریزموج در دمای

داده شد تا ژل شفافی به دست آید .سپس ()Al1)SO7(9.20H1O

 228˚Cساخته شده است ] .[28در پژوهش دیگری ساخت

حل شده در  9مول آب مقطر ،به مخلوط در حال همخوردن

بتا اتیل آمونیم ،در حضور تترا اتیل آمونیم برمید ) (TEABrدر

اضافه شد .ترکیب حاصل به مدت  17ساعت در دمای اتاق بر

فاز بخار به انجام رسیده است ].[22

روی همزن قرار داده شد و پس از آن به اتوکالو استیل 42
میلیلیتری انتقال یافت و به مدت  70ساعت در دمای  228˚Cو

هدف این مقاله ،ساخت نانو زئولیت بتا ،بررسی تأثیر

فشار بخار ثابت داخل آون قرار گرفت.

متغیرهای غلظت اولیهی محلول pH ،محلول و زمان تماس فاز
مایع و تبادلگر ساخته شده بر میزان جذب اورانیم ) (VIو

محصول به دست آمده پس از صاف شدن تا رسیدن  pHبه

بهینهسازی شرایط برای عملکرد مطلوب تبادلگر برای جداسازی

کمتر از  3با آب مقطر شستشو داده شد .در ادامه جاذب ساخته
شده به مدت  28ساعت داخل آون  228˚Cقرار داده شد تا کامالً

اورانیم ) (VIاست.

خشک شود ].[21
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 2.2.2تعیین پارامترهای بهینهی جذب

 .3يافتهها و نتیجهگیری

برای تعیین غلظت بهینهی محلول برای جذب بیشینهی اورانیم

 1.3ساختار جاذب

) (VIبر روی جاذب 8/2 ،گرم جاذب به همراه  18میلیلیتر از

الگوی پراش پرتو ایکس جاذب ساخته شده در شکل  ،2قلهی

محلولهای حاوی  08 ،28 ،18و  288میلیگرم بر لیتر اورانیم

تیز و بلندی را در  1θ=11/7304نشان میدهد که حاکی از

) ،(VIبه مدت  1ساعت در  ،pH=7که به عنوان  pHپیشفرض

ساختار بلوری زئولیت است .اندازهی متوسط ذرات از رابطهی

در نظر گرفته شده بود ،با سرعت  228دور بر دقیقه و در دمای

دوبای -شرر ] K.λ/W cosθ ،[27برابر با  96/26نانومتر محاسبه

 12˚Cداخل تکاننده قرار داده شد .پس از گذشت زمان تعیین

شد .در این رابطه  Kعامل شکل و برابر با  λ ،8/3طول موج پرتو

شده ،غلظت اورانیم در محلولها با استفاده از دستگاه طیفسنج

ایکس و برابر با  W=Wb-Ws ،2/27 Åتفاوت بین پهنای

نشری اتمی -پالسمای جفت شدهی القایی ( )ICP-AESمدل

پهنترین قلهی جذبی نمونهی مورد آزمایش و پهنای قلهی نمونهی

پرکین المر  2288اندازهگیری و درصد جذب به وسیلهی جاذب

استاندارد بوده و  1θمربوط به باالترین شدت قله است .سطح

چنین محاسبه شد ][29

تماس مادهی جاذب با استفاده از روش تخلخلسنجی ()BET

()2

Ci  Cf
 100
Cf

اندازهگیری و برابر با  24/01مترمربع بر گرم تعیین شد .شکل

Adsorption % 

 .1الف ،ریزنگار الکترون پویشی ( )SEMنانو زئولیت بلوری
بتای ساخته شده با ساختاری متخلخل و اسفنجی را نشان

که در آن  Ciو  ،Cfبه ترتیب ،غلظت اولیه و نهایی یون فلزی در

میدهد .در این ریزنگار ،ذرات کلوخه شده به صورت خوشهای

فاز آبی برحسب میلیگرم بر لیتر است.

به یکدیگر متصل شدهاند ] .[22 ،21در شکل  .1ب ،ریزنگار

به منظور انتخاب  pHبهینهی محلول ،برای جذب بیشینهی

الکترون عبوری ( )TEMجاذب به صورت تودههای پراکنده

اورانیم ) (VIبر روی جاذب 8/2 ،گرم جاذب به همراه 18

قابل مشاهده است .تودهها از اتصال بلورهایی با اشکال نامنظم

میلیلیتر محلول حاوی  18میلیگرم بر لیتر اورانیم به مدت 1

شکل گرفته و به صورت خوشهای درآمدهاند ].[26

ساعت در دمای  12˚Cدر pHهای مختلف از  2/2تا  ،4داخل
تکاننده با سرعت  228دور بر دقیقه قرار داده شد .پس از گذشت
الگوی نمونه

زمان تعیین شده ،غلظت اورانیم ( )VIدر محلول با استفاده از
دستگاه طیفسنج نشری اتمی -پالسمای جفت شدهی القایی
اندازهگیری و درصد جذب از رابطهی ( )2محاسبه شد .تأثیر
زمان تماس بر جذب اورانیم ) ،(VIبا تغییر دادن زمان تماس بین

الگوی استاندارد

جاذب و محلول حاوی یون فلزی ،مورد بررسی قرار گرفت8/2 .
گرم جاذب به همراه  18میلیلیتر محلول حاوی  18میلیگرم بر
لیتر اورانیم ) (VIدر  pH=6و در دمای  ،12˚Cداخل تکاننده با
سرعت  228دور بر دقیقه در تماس قرار داده شد .زمان تماس بین

2θ

محلول و جاذب بین  68تا  2808دقیقه متغیر بود.

شکل  .1الگوی پراش پرتو ایکس جاذب نانو زئولیت بتا ساخته شده و
نمونهی استاندارد.
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جذب اورانیم ) (VIاز محلولهای آبی بر روی نانو زئولیت. . .

 pH=9-2محصولهای چندهستهای ،)UO1(1 (OH)11+

(الف)

 )UO1(9 (OH)71+و  )UO1(9 (OH)2+تشکیل میشوند
(رابطههای ( )7( ،)9و ( .))2در  pHباالی  2هیدرولیز شدت
بیشتری یافته و محصول  )UO1(7 (OH)4+به وجود میآید
(رابطهی ( .[20] ))6همهی گونههای تشکیل شده قابلیت جذب
بر روی زئولیت را دارا هستند.
2

UO2  2OH

()2

(ب)

()1
()9

UO2 (OH)  H

2

(UO2 )2 (OH)2  2H
2

UO2 (OH)2

 H2O

2
2

UO

2

2UO2  2H2O
2

()7

(UO2 ) 3 (OH)4  4H 

()2

( UO2 ) 3 (OH)5  5H 

 5 H2O

()6

( UO2 )4 (OH) 7  7H 

4 UO2  7H2O





3 UO2  4H2O
2
2

2

3 UO

شکل  .2الف) ریزنگار الکترون پویشی ) (SEMو ب) ریزنگار الکترون
درصد جذب

عبوری ( )TEMنانو زئولیت بتا.
 2.3بررسی اثر غلظت محلول بر میزان جذب

نتایج اثر غلظت محلول اورانیم ) ،(VIبر میزان جذب آن به
وسیلهی نانو زئولیت بلوری بتا در شکل  9نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش غلظت ،میزان جذب
کاتیون بر روی جاذب افزایش یافته و در غلظت حدود 08 ppm

)C (ppm

به تعادل میرسد .افزایش غلظت محلول ،نیروی محرکه برای

شکل  .3تغییرات درصد جذب اورانیم ( )VIبر روی نانو زئولیت بتا ساخته

غلبه بر مقاومت انتقال جرم بین فاز محلول و فاز جامد زیاد شده و

شده ،برحسب غلظت محلول؛ (شرایط جذب 8/2 :گرم جاذب ،زمان

در نتیجه میزان جذب افزایش مییابد .در غلظتهای باالتر از

تماس  1ساعت pH ،پیشفرض  ،7دما .)12˚C

 08 ppmجایگاههای فعال تبادل یون در سطح جاذب اشباع
شده و اصطالحاً ظرفیت تبادلگر تکمیل میشود .در نتیجه درصد
درصد جذب

جذب کاهش مییابد.
 3.3اثر  pHبر میزان جذب

شکل  ،7منحنی تغییرات میزان جذب اورانیم ) (VIبرحسب pH

محلول با غلظت بهینهی پیش از این تعیین شده ،را نشان میدهد.
تغییر در عملکرد جاذب در pHهای مختلف مربوط به حضور
محصولهای متعدد هیدرولیز اورانیم ) (VIبه صورت
 ](UO1(p (OH)q[)1p-q(+است ] .[24به این ترتیب که در

pH

 pH>9یون اورانیل ( )UO11+یون غالب موجود در محیط است

شکل  .8تغییرات میزان جذب اورانیم ( )VIبر روی جاذب نانو زئولیت بتا
ساخته شده ،برحسب ( pHشرایط جذب 8/2 :گرم جاذب ،زمان تماس 1

(رابطهی ( .))2در  pH=9هیدرولیز یون اورانیل باعث تشکیل

ساعت ،غلظت محلول  ،18 mgL-2دما .)12˚C

محصول تکهستهای  UO1(OH)+شده است (رابطهی ( .))1در
28

مجلهی علوم و فنون هستهای2931 ،66 ،

در pHهای اسیدی ( )1-2/2به دلیل غلظت باالی کاتیون
 ،H+بار سطحی جاذب مثبت شده و در نتیجه امکان جذب
درصد جذب

کاتیون بر روی جاذب کاهش مییابد .همچنین یون  H+برای
جذب شدن بر روی تبادلگر با کاتیون  U6+وارد رقابت میشود.
با کاهش غلظت یون  H+در محیط ،میزان جذب اورانیم ) (VIبر
روی جاذب به تدریج افزایش یافته و به حداکثر میرسد ].[29
برای باال بردن  pHمحلولهای اسیدی یون اورانیل از باز ضعیف
آمونیاک استفاده شد .کاهش مشاهده شده در منحنی به دلیل
زمان (دقیقه)

هیدرولیز آمونیاک و تشکیل کاتیون  NH7+است که برای جذب

شکل  .1تغییرات میزان جذب اورانیم ( )VIبر روی جاذب بتا ساخته شده،

شدن بر روی جاذب با اورانیم ) (VIرقابت میکند .در  pHبرابر

برحسب زمان (شرایط جذب 8/2 :گرم جاذب ،زمان تماس  1ساعت ،غلظت

 6/2تا  ،4رسوب پایدار  UO1(OH)1تشکیل میشود و در نتیجه

محلول  pH ،18 mgL-2برابر  ،6دمای .)12˚C

اورانیم ) (VIبرای جذب شدن بر روی جاذب باید با واکنش
تشکیل رسوب رقابت نماید ] .[23در  pHباالی  ،6گونههای

 .8نتیجهگیری

 (UO1(1(OH)11+ ،UO1(OH)+و  (UO1(9(OH)71+دیگر در

بررسی ساختار نانو زئولیت بتا ساخته شده ،با استفاده از تکنیک

محیط حضور ندارند و گونه  (UO1(9(OH)2+به تدریج کاهش

پراش پودری پرتو ایکس ) (XRDنشان داد که جاذب ساخته

یافته و با افزایش  pHاز بین میرود ] .[29 ،7در pHهای قلیایی

شده دارای ساختار بلوری با اندازهی ذرات  96/26نانومتر بود.

بیش از  3هیچ یک از گونههای حاصل از هیدرولیز پایدار نیست.

اندازهگیری سطح ویژهی جاذب ساخته شده با استفاده از تکنیک
تخلخلسنجی ) ،(BETسطح ویژهی آن را برابر  24/01مترمربع

 8.3اثر زمان تماس فاز مايع و تبادلگر

بر گرم به دست داد .ریزنگار الکترون پویشی ) (SEMجاذب،

اثر زمان تماس محلول حاوی اورانیم ) (VIو نانو زئولیت بلوری

ساختار متخلخل و کلوخه شدهی به هم چسبیدهای را نشان داد.

بتا ساخته شده با تری اتیل آمونیم هیدروکسید ،بر روی درصد

در ریزنگار الکترون عبوری ( ،)TEMتودههای با فاصلههای

جذب اورانیم ) (VIبا ثابت نگهداشتن  pHو غلظت بهینهی پیش

نامنظم به صورت خوشهای مشاهده شدند.

از این تعیین شده مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل در

بررسی اثر متغیرهای غلظت اولیه pH ،و زمان تماس فاز مایع

شکل  ،2نشان میدهد که با افزایش زمان تماس تبادلگر و

و تبادلگر بر میزان جذب اورانیم ( )VIنشان داد که مطلوبترین

محلول ،جذب افزایش مییابد و پس از گذشت مدت زمان

شرایط جذب بالغ بر  ،37%در غلظت  pH ،08ppmبرابر  7و

کوتاه حدود  1ساعت بین دو فاز تعادل برقرار میشود .سازوکار

زمان تماس  218دقیقه بود.

جذب یونهای فلزی بر روی جاذب ساخته شده را میتوان به این
ترتیب توضیح داد که یونها ابتدا با سرعت باال جذب جایگاههای

فعال سطحی شده و پس از اشباع شدن این جایگاهها ،وارد
حفرات داخلی شدهاند که اصطالحاً به آن نفوذ درونی ذرات
گفته میشود .با توجه به این که در واحد جرم تبادلگر تعداد
جایگاههای فعال مشخص و میزان معینی از یونهای قابل تبادل
وجود دارد ،با گذشت زمان این جایگاهها اشباع شده و در زمان
مشخصی جذب به بیشینهی مقدار خود میرسد؛ در این حالت و
با ایجاد تعادل بین دو فاز ،میزان جذب ثابت میشود ].[12 ،18
22

. . .( از محلولهای آبی بر روی نانو زئولیتVI) جذب اورانیم
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