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Abstract: The effects of nano zero valent irons on remediation of pollutions from tailing ponds have
been investigated in the current study. In order to achieve our goal, the liquid waste of yellow cake
production facility was selected as a sample; because in addition to U (40 ppm), this liquid waste
contains other elements such as Zn, Cu, Ni, Mn, Na, Ca, S, Si, Al, Mg, P, Cl, Fe and Sr. At first, Lime
(C=30%) was used to reduce the concentration of uranium, and lime resulted from concentration of
uranium to 0.3 ppm. Finally, we employed uranium concentration as well as NZVI remediated to about
4ppb. The results of these experiments show that at low concentrations of uranium (<5ppm), NZVI has a
significant effect in remediation of uranium containing solutions.
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حذف اورانیم از پسماند مایع با استفاده از رسوبگیري کاهشی

دارد .ظرفیت نانوآهن براي کاهش و حذف آلودگی در دورههاي

 .1مقدمه
مدیریت آبهاي زمینی و زیرزمینی آلوده در حال حاضر از

طوالنی مدت ،باال بوده و بازده جذب آن با درصد کمتري
کاهش مییابد .طبق این مطالعهها ،فرایند حذف اورانیم میتواند

جمله مسایل مهم زیست محیطی است .فعالیتهاي صنعتی و
شهري منجر به افزایش آالیندهها در خاکها ،رسوبها و آبهاي

از طریق جذب سطحی یا رسوبگیري کاهشی باشد.
در کار دیکنسون و همکاران [ ،]4که براي حذف اورانیم از

سطحی و زیرزمینی شدهاند که بر سالمتی میلیونها انسان در

نانوآهن صفر ظرفیتی استفاده شده است ،در یک ساعت اول

سراسر جهان تأثیر گذارند ].[3
استفاده از فنآوريهاي نوین به خصوص فنآوري نانو در

واکنش ،غلظت اورانیم به کمتر از  3/5مقدار اولیهاش رسید .در

راستاي کاهش اثرات سوء آلودگیهاي زیست محیطی ،به عنوان

واقع ،نوع فرایند و بازده آن وابستگی شدیدي به  pHمحلول
داشت .به عنوان مثال ،نوباکتِپ [ ]5گزارش نمود که انحاللپذیري

فنآوري کاربرد خود را متبلور مینماید ،در ارتباط با منابع آب

اورانیم در محدودهي  pHبرابر با  ،7کمترین مقدار خود را دارد.

است که در نظر گرفتن چالشهاي پیشرو ،ضرورت استفاده از

کرن و همکاران [ ]8و همچنین دیکنسون و همکاران []4

آن را پر رنگتر ساخته است [.]9

آزمایشهاي خود را بر مبناي  pHاولیهي حدود  7تا  8طراحی

یکی از راهکارهاي مدیریتی مطرح است .یکی از مواردي که این

نانو مواد به دلیل اندازهي مناسبی که دارند ،داراي خواص

کردند .طبق گزارش آنها ،در یک ساعت اول پس از شروع

شیمیایی ،کاتالیستی ،الکترونی ،مغناطیسی ،مکانیکی و نوري

آزمایش pH ،محلول افزایش مییابد .هر دو پژوهشگر ،آزاد
-

منحصر به فردي هستند .طی  35سال اخیر ،قابلیت کاربرد چند

شدن یون  ،OHدر نتیجهي واکنش هیدرولیز نانوآهن صفر

منظورهي نانو مواد منجر به گسترش آنها در فنآوريهاي

ظرفیتی را مسئول افزایش  pHمیدانند .میتوان گفت که هر چند

بسیاري از جمله مصارف خانگی و صنعتی مانند تولید داروهاي

 pHاولیهي آزمایشهاي این پژوهشگران ممکن است نزدیک

جدید و یا تصفیهي آبهاي آلوده شده است ].[9

به هم باشد ،ولی سایر پارامترها ،مانند  ،DO ،Ehغلظت اولیهي

اورانیم رایجترین رادیونوکلید آالینده است که در بسیاري از

اورانیم و نانوآهن صفر ظرفیتی و همچنین وجود مواد دیگري از

محلهاي نگهداري پسماند مایع یافت میشود .این ماده به طور

قبیل بافرها یا عناصري که به طور طبیعی در پسماند مایع

کلی در آبهاي آلوده به صورت ) U(VIبسیار انحاللپذیر و

موجودند ،میتوانند تأثیرگذار باشند.

متحرک یافت میشود و با استفاده از کاهندههاي مختلف از

در این کار پژوهشی ،براي تصفیهي پسآب آلوده به اورانیم،

طریق کاهش به شکل اکسیدهاي ) U(IVانحاللناپذیر ،قابل

تنها از نانوآهن صفر ظرفیتی استفاده نشد ،بلکه براي حصول

حذف است ] .[1در صورتی که از آهن به عنوان کاهنده استفاده

نتیجهي بهتر و اقتصادي بودن روش ،پیش از استفاده از نانوآهن

شود U(VI) ،انحاللپذیر به ) U(IVانحاللناپذیر تبدیل و

صفر ظرفیتی ،شیر آهک براي تصفیه به کار گرفته شد .بنابراین
روش مورد استفاده ،تلفیقی از روشهاي جذب و رسوبگیري
کاهشی بود.

تهنشین میشود [.]6 ،5 ،4
از آنجا که آهن صفر ظرفیتی کاهندهي قويتري نسبت به
آهن دو ظرفیتی است ،به نظر میرسد که کاهش مواد با اکسایش
آهن صفر ظرفیتی به آهن دو ظرفیتی امکانپذیر است [ .]5طبق

 .2بخش تجربي

مطالعههاي جو و همکاران ] ،[7در مقایسه با آهن صفر ظرفیتی،

 1.2مواد شیمیايي

اکسید آهن در حذف ) U(VIاز محلول ،که از طریق جذب

مواد شیمیایی و مشخصات فیزیکی و شیمیایی پسماند مایع مورد

سطحی صورت میگیرد ،چندان مؤثر نیست و تنها  35از

استفاده (پسماند مایع طبیعی بندرعباس -گچین) ،به ترتیب ،در

) U(VIبا اکسید آهن حذف میشود .در آزمایشهایی که در

جدولهاي  3و  9داده شده است.

آنها اورانیم با استفاده از اکسید آهن و از راه جذب سطحی یا
تشکیل کمپلکس حذف میشود ،واکنش نسبتاً سریع انجام

 2.2دستگاهها و تجهیزها

میشود .این در حالی است که مطالعههاي نوباکتِپ و همکاران

دستگاهها و تجهیزهایی که مورد استفاده قرار گرفتند ،به همراه

] [5نشان میدهد که حذف ) U(VIبه وسیلهي آهن صفر

مشخصاتشان در جدول  1آورده شدهاند.

ظرفیتی با سرعت پایین انجام میشود و حتی تا پنجاه روز ادامه
30
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بعد از اتمام مرحلهي اختالط ،براي تکمیل فرایند لختهسازي
و رسوب لختهها ،بالفاصله مخلوط به یک استوانهي مدرج منتقل
میشد .حین رسوبگیري مقدار حجم لجن در بازههاي زمانی 5
دقیقه و به مدت  3ساعت اندازهگیري و ثبت میشد.
پس از رسوبگیري ،جزءآزمونهي( )9تصفیه شده ،از لجن
جدا شده و  30میلیلیتر آن در ظروف پلیاتیلنی به حجم 90
میلیلیتر ریخته میشد و به هر نمونه مقدار  0/5میلیلیتر نانوآهن
صفر ظرفیتی اضافه میشد.
نمونهها 3 ،ساعت بر روي تکانندهي گرمایی قرار میگرفتند.
سپس براي جداسازي فاز جامد از مایع ،از سانتریفیوژ استفاده
میشد .مایع جدا شده در بشر ریخته شده و براي سوزاندن کربن
و مواد آلی کربندار ،بشر به مدت  94ساعت داخل کوره با دماي
 400درجهي سیلسیوس قرار میگرفت .پس از خشک شدن نمونه،
ضمن تصحیح و ثابت نگه داشتن غلظت محلول ،بشر با نیتریک اسید
 0/3Mشسته شده و نمونهي آماده شده ،با استفاده از طیفسنجی
نشري اتمی -پالسماي جفت شدهي القایی ( )ICP-AESمورد
تجزیهي عنصري قرار میگرفت.

جدول  .1مواد شیمیایی مورد استفاده و مشخصات آنها
مواد شیمیایی

فرمول شیمیایی

مشخصات و منبع مواد شیمیایی

آهک

Ca(OH)9

شرکت مرک با خلوص  35درصد

اتانول

C9H5OH

شرکت مرک با خلوص  38درصد

نیتریک اسید

HNO1

شرکت مرک با خلوص  68درصد

نانوآهن صفر ظرفیتی

˚nFe
Ca9U1O33

پژوهشگاه صنعت نفت با خلوص  65درصد

پسماند مایع طبیعی

نمونهي پسماند بندرعباس -گچین

جدول  .2مشخصات فیزیکی و شیمیایی پسماند مایع
pH

3/8

Eh

-339

رنگ

زرد

جدول  .3دستگاهها و مشخصات آنها
دستگاهها و تجهیزها

مشخصات دستگاهها

 pHمتر

متراُهم مدل 619

پتانسیلسنج

متراُهم مدل 783

جارتست

مدل FC6S

سانتریفیوژ

مدل MSE

تکانندهي گرمایی

مدل Sm95

طیفسنج نشري اتمی -پالسماي جفت شدهي القایی ()ICP-AES

مدل  5500شرکت پرکین المر

طیفسنج جرمی -پالسماي جفت شدهي القایی )(ICP-MS

ICP-OEF-VSTAPRO

 .3نتايج و بحث
جدول  4نتایج حذف اورانیم با استفاده از شیرآهک و جدول 5
نتایج حذف اورانیم با استفاده از نانوآهن صفر ظرفیتی را نشان
میدهند .همچنین منحنی تغییرات  Ehبرحسب  pHدر شکل 3
نشان داده شده است .مطابق شکل  ،3مثبتترین مقدار  Ehدر
محدودهي  pHبرابر  6/5بود و مثبتتر بودن  Ehبه معنی بهتر
انجام شدن واکنشهاي اکسایش -کاهش است .از آنجا که
کمترین حجم لجن نیز مربوط به آزمونه با  pHبرابر با  6/5است،
بنابراین این نمونه عالوه بر طیفسنجی نشري اتمی -پالسماي
جفت شدهي القایی از طریق طیفسنجی جرمی -پالسماي جفت
شدهي القایی نیز مورد تجزیه قرار گرفت .براساس اطالعات
جدول  4بیشترین میزان حذف و همچنین کمترین مقدار حجم
لجن مربوط به آزمونه با  pH=6/5است .در فرایند تصفیه با
شیرآهک ،بیشترین مقدار اورانیم در آزمونه با  pH=7مشاهده
شد ،ضمن اینکه بیشترین حجم لجن نیز مربوط به همین آزمونه
بود .در دیگر آزمونهها هر چند که نتیجه بهتر بود اما هیچ کدام
نتیجهي همسان با شرایط  pH=6/5را نداشت .از آنجا که عالوه
بر میزان اورانیم موجود در آزمونه ،حجم لجن نیز حایز اهمیت
است ،بنابراین pH=6/5 ،به عنوان شرایط مطلوب آزمایش
انتخاب شد .بنابراین مقدار شیرآهک مورد نیاز براي رسیدن به
 pHمطلوب و نتیجهي بهینه 99 ،میلیلیتر براي  500میلیلیتر
آزمونه است.

 3.2روش آمادهسازی نانوآهن

از انحالل  3/64گرم نانوآهن صفر ظرفیتی با اندازهي ذرات
 ،38nm -8سطح مقطع مؤثر  ،73 m9/g-53به رنگ سیاه و با
ریخت کروي و خلوص  15 ( 65پوشش کربن) در  36/1میلیلیتر
اتانول ،محلول مادر به غلظت  65000میلیگرم بر لیتر تهیه شد.
 1.2روش انجام آزمايش

قبل از استفاده از نانوآهن صفر ظرفیتی ،ابتدا پسماند مایع با
شیرآهک به غلظت وزنی  10تصفیه شد .براي اختالط ،از
دستگاه جارتست استفاده شد.
()3
 500میلیلیتر از آزمونه در درون بشر در زیر دستگاه
جارتست قرار داده شده و سیستم طوري آماده شد که به طور
همزمان و پیوسته ،الکترود  pHمتر و  Ehمتر براي کنترل پیوستهي
مقادیر  pHو  Ehدرون بشر قرار داشتند .حین هم زدن محلول با
سرعت  900دور بر دقیقه ،شیر آهک به آرامی اضافه شد تا جایی
که  pHمحلول به مقادیر مورد نظر یعنی  pHحدود ،7 ،6/5 ،6 ،5
 8/5 ،8و  3رسید .پس از اتمام افزایش تدریجی شیرآهک،
همزدن به مدت  60ثانیه با سرعت  900دور بر دقیقه و به مدت
 10دقیقه با دور آرام و با سرعت  45دور بر دقیقه ادامه یافت .در
طول انجام آزمایش مقادیر  pHو  Ehدر بازههاي زمانی  10ثانیهاي
ثبت میشدند.
33
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جدول  .1نتایج آزمایشهاي حذف با استفاده از شیر آهک

 .1نتیجهگیری

شمارهي

pH

)Cf9(ppm

حجم شیر آهک )(ml

حجم لجن )(ml

حذف اورانیم از پسماند مایع طی دو مرحله انجام شد .به سه

3

5

>3

91

970

9

6

>3

94

930

دلیل پیش از کاربرد نانوآهن صفر ظرفیتی ،از شیر آهک استفاده

1

6/5

0/1

99

960

شد:

4

7

3/1

5

8

>3

94
99

105

6

8/5

>3

7

3

نمونه

>3

160

-

وجود مقادیر زیاد عناصر مزاحم در پسماند مایع؛

91

150

-

اقتصادي نبودن استفادهي زیاد از نانوآهن صفر ظرفیتی براي

95/5

110

حذف  40میلیگرم بر لیتر اورانیم؛
-

جدول  .7حذف اورانیم با استفاده از نانوآهن
شماره نمونه

مقدار pH

3

8/08

در صورت استفاده از شیرآهک ،عالوه بر اورانیم ،دیگر
عناصر سنگین نیز تا حدودي قابل حذف هستند.

غلظت نهایی اورانیم

از نتایج به دست آمده ،استنباط شد که نانوآهن صفر ظرفیتی

()ppb
4

هم در غلظتهاي باال و هم در غلظتهاي پایین اورانیم در
حذف آن نقش دارد ،ولی در غلظتهاي پایینتر از حدود 5

pH

میلیگرم بر لیتر اورانیم در حذف آن بیشتر مؤثر است و pH

مناسب براي این امر ،حدود  8است.
Eh

پينوشتها
 .3نمونهاي که مطابق با روشهاي تعیین شده نمونهسازي شده و براي آزمایش
آماده میشود.
 .9قسمتی از نمونه آزمایشی که مطابق با روشهاي تعیین شده نمونهسازي شده
و براي آزمایش خاصی آماده شده است.

شکل  .1منحنی  Ehبرحسب .pH

1. Environmental Protection Agency

با توجه به حضور یونهاي  OH-در محلول ،انتظار میرود
که ترکیب تشکیل شده از اورانیم UO9(OH)9 ،باشد.
از نتایج مشخص است که با وجود کارآیی مناسب شیرآهک
در فرایند حذف اورانیم ،همچنان مقداري اورانیم در پسماند
باقی میماند؛ زیرا مقدار مجاز اورانیم موجود در پسماند طبق
استاندارد آژانس حفاظت محیط زیست ( ،)EPA()1حدود 10
میکروگرم بر لیتر است [ .]6براي حذف اورانیم باقیمانده ،از نانو
ذرات آهن صفر ظرفیتی استفاده شد .توجه به این نکته حایز
اهمیت است که در آزمونه با  ،pH=6/5مقدار  pHپس از
رسوبگیري به  8/08افزایش یافت .با توجه به اینکه این مقدار
 pHبا مطالعههاي پیشین مغایرتی ندارد ،بنابراین فرایند حذف با
استفاده از نانوآهن صفر ظرفیتی ،تحت شرایط موجود انجام شد.
در نتیجه ،مقدار اورانیم موجود در آزمونه به حدود  4میکروگرم
بر لیتر کاهش یافت.
39

3131 ،68 ،مجله علوم و فنون هستهاي

مرجعها
1. A.B. Cundy, L. Hopkinson, R.L.D. Whitby.
Use of iron-based technologies in contaminated
land and groundwater, 400 (2008) 42-51.

5. M. Noubactep, A. Schner, Mechanism of
uranium removal from the aqueous solution by
elemental iron, Journal of Hazardous Materials,
223 (2006) 1363-1382.

2. R.A. Crane, T.B. Scott, Nanoscale zero valent
iron: Future prospects for an emerging water
treatment
technology,
Geochemica
et
Cosmochimica Acta, 72 (2012) 4047-4057.

6. Skipton, O. Sharon, Dvorak Bruce, Baumert
Fred, Woldt Wayne, Drinking water: Uranium.
University of Nebraska-Lincoln. G1569 (2008).

3. D. O’Carrol, Nanoscale zero valent iron and
bimetalics for contaminated site remediation,
Procedia Environmental Sciences, 13 (2012)
1609-1615.

7. B. Gu, L. Liang, M.J. Dickey, X. Yin, S. Dai,
Reductive Precipitation of Uranium (VI) by
Zero-Valent Iron, Environ. Sci. Technol. 32
(1998) 3366-3373.

4. M. Dickinson, T.B. Scott, The application of
zero-valent iron nanoparticles for the
remediation of a uranium-contaminated waste
effluent, Journal of Hazardous Materials, 178
(2011) 171-179.

8. R.A. Crane, M. Dickinson, Magnetite and zerovalent iron nanoparticles for the remediation of
uranium contaminated environmental water,
Water Research, 45 (2011) 2931-2942.

31

