J. of Nuclear Sci. and Tech.

مجله علوم و فنون هستهاي

No. 60-1, pp. 15-21, 2012

1191 ،11-11  صفحات،06-1 شماره

( از محلولهای آبی با استفاده از نانو ذراتIV) ( و توریمVI) جذب یونهای اورانیم
SnO2 تبادلگر یونی
 طاهره شریعتی دهاقان، سمیه رسولی گرمارودی،*عبدالرضا نیلچی
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 لذا. توليد پسمانهاي پرتوزا نيز افزايش يافته است، با گسترش استفاده از انرژي هستهاي به عنوان انرژي جايگزين سوختهاي فسيلی:چکیده
 اکسيد قلع با، در اين مقاله.پژوهش در زمينهي تهيهي جاذبهاي جديد و بررسی ويژگیهاي آنها براي جذب مواد پرتوزا ضروري به نظر میرسد
 شناسايی. از طريق تهنشينی همگن در حضور اوره ساخته شده است،(IV) ( و توريمVI)  به عنوان جاذب براي جذب يونهاي اورانيم،ساختار نانو
 سطح ويژهي.) به انجام رسيدSEM( ) و ميکروسکوپ الکترونی پويشیXRD(  با استفاده از تکنيک پراش پرتو ايکس،ساختار ترکيب ساخته شده
 نتايج حاکی از آن است که نمونهي ساخته شده داراي.ذرات جاذب و ميزان تخلخل آنها از طريق جذب و واجذب نيتروژن اندازه گيري شد
 خواص تبادل يونی نانوذرات. مترمربع بر گرم بود12/1  نانومتر و مساحت سطح آنها16 ،ساختار قلع اکسيد طبيعی بوده و اندازهي متوسط ذرات
،pH  تأثير متغيرهاي عملياتی.( در روش جذب ناپيوسته بررسی گرديدIV) ( و توريمVI)  با اندازهگيري ضريب توزيع يونهاي اورانيم،ساخته شده
.زمان تماس فاز محلول و تبادلگر بر ضريب توزيع بررسی و شرايط بهينه براي عملکرد مطلوب تبادلگر در جذب اين يونها تعيين گرديد

 تهنشینی همگن، توریم، اورانیم، نانوذرات قلع دیاکسید:کلیدواژهها

Sorption of Uranium(VI) and Thorium(IV) Ions from Aqueous Solutions by
Nano Particle of Ion Exchanger SnO2
A. Nilchi*, S. Rasouli Garmarodi, T. Shariati Dehaghan
Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14155-1339, Tehran – Iran

Abstract: Due to the extensive use of nuclear energy and its replacement for fossil fuels in recent
decades, the radioactive waste production has increased enormously. The vast majority of the radioactive
wastes products, are in the liquid form and consequently their treatment is of great importance. In this
paper, tin oxide with nano-structure has been synthesized as an absorbent by the homogenous
sedimentation method in the presence of urea, so as to adsorb uranium(VI) and thorium(IV) ions. The
results obtained from the XRD, SEM and nitrogen adsorption/desorption analyses on the tin oxide
sample showed the cassiterite structure with an average particle size of 30 nanometer and a specific
surface area of 27.5 m2/g. The distribution coefficients of uranium and thorium were studied by means of
batch method. The effects of different variables such as pH and time of contact between the exchanger
and solution were investigated and the optimum conditions for sorption of these ions were determined.
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جذب يونهاي اورانيم ) (VIو توريم ) (IVاز محلولهاي . . .

جداسازي بيشترين مقدار ممکن مواد پرتوزا ،پژوهش در زمينهي

 .9مقدمه
119

111

تهيهي جاذبهاي جديد و بررسی ويژگیهاي آنها ضروري به

يافت میشود .اورانيم ممکن است از طريق تنفس يا بلع و يا در

نظر میرسد .در اين مقاله تهيهي نانو ذرات قلع اکسيد و کاربرد

موارد استثنايی از طريق شکاف پوست وارد بدن شود .اورانيم از

آنها در جذب يونهاي اورانيم و توريم مورد بحث و بررسی قرار

طريق پوست جذب نمیشود و ذرات آلفاي گسيليده از اين

میگيرد.

اورانيم در طبيعت به صورت راديوايزوتوپهاي U

وU

عنصر نمیتواند در پوست نفوذ کند .بنابراين اورانيم در خارج از
بدن نمیتواند به اندازهي اورانيم در داخل بدن خطرناک باشد.

 .2روش تحقیق

اگر اورانيم وارد بدن شود ممکن است موجب سرطان شده و يا

 9.2مواد شیمیایی و دستگاهها

به کليهها آسيب برساند .تمام ترکيبات اورانيم سمی و پرتوزا

کليهي واکنشگرهاي شيميايی مورد استفاده با درجهي خلوص

هستند و منجر به صدمات جبرانناپذير کليوي شده و در موارد

تجزيهاي بوده و از شرکتهاي آلدريچ يا مرک تهيه شدند.

حاد موجب از کار افتادگی کليه و در نهايت مرگ موجود زنده

براي تعيين ساختار بلوري جاذبها از پراشسنج مدل

میشوند .ترکيبات اورانيم به شدت جذب روده و ريه میشوند و

 Philips PW1130استفاده گرديد .تعيين غلظت عناصر با

خطرات پرتوشناختی آن باقی میماند .چنانچه ترکيبات اورانيم

طيفسنج نشر اتمی پالسماي جفت شدهي القايی )(ICP-AES

از طريق تنفس وارد بدن شوند در ريهها رسوب میکنند و سپس

مدل  Perkin-Elmer 5500به انجام رسيد .از ميکروسکوپ

تجزيه شده و از طريق جريان خون به کليهها میرسند ].[1

الکترونی روبشی  Cambridge S360براي بررسی اندازهي

برخالف اورانيم ،توريم و ترکيبات و آلياژهاي آن مصارف

ذرات ،شکل و ساختار نمونهي تهيه شده ،بهره گرفته شد.

گستردهاي دارند .نگهداري و جابهجايی توريم دو خطر عمده

سطح تماس و مقدار ميانگين قطر حفرات مادهي ساخته شده با

دارد .اوالً ،چنانچه توريم از طريق بلع وارد بدن شود تابش

استفاده از تخلخلسنج مدل Quantachorme NovaWin2

آلفاي آن خطرساز است و میتواند منجر به صدمه به مغز

تعيين شد.

استخوان و يا مرگ شود .خطر ديگر مربوط به پرتو گاما است که
از آن گسيل میشود.

 2.2روش ساخت نانوذرات قلع دیاکسید

با توجه به استفادهي روز افزون از اورانيم و توريم در صنعت

براي تهيهي نانو ذرات قلع دي اکسيد ،محلولهاي آبی تتراکلريد

و سمّيت آنها ،توانايی تشخيص و تعيين دقيق مقدار آنها در

قلع پنج آبه و اوره به غلظت به ترتيب 6/61 ،و  6/1مول بر ليتر با

محيط اطراف و کنترل آلودگی ناشی از آنها امري حياتی و مهم

يکديگر مخلوط و به آرامی تا رسيدن به دماي  96درجهي

میباشد .براي جداسازي انتخابی اين يونها از محلولهاي رقيق

سانتیگراد حرارت داده شد و اين حرارتدهی براي مدت 9

آبی و نمونههاي پسآب ،شيوههاي مختلفی وجود دارد که از آن

ساعت در همين دما ادامه يافت .در تمامی اين مدت محلول به

جمله میتوان به پيش تغليظ ،استخراج با حالل ،الکتروليز و تبادل

آرامی همزده شد .در اين دما اوره به تدريج تجزيه شده و غلظت

يون اشاره کرد .بسياري از اين روشها غيراقتصادي ،پرهزينه،

يونهاي آمونيم و کربنات در محلول افزايش يافت

داراي بازده پايين براي حذف يونها و همراه با توليد آلودگیهاي

( NH2 ) 2 CO  3H 2O  CO2  2NH4  2OH

ثانويه بوده و براي غلظتهاي پايين غيرمفيدند .استخراج فاز
جامد روشی است که معموالً براي پيش تغليظ و جداسازي ذرات
آلی و غيرآلی مختلف مورد استفاده قرار میگيرد .اين روش به

با توجه به تجزيهي تدريجی اوره pH ،محيط به آرامی و به

دليل غنیسازي باالتر و عدم حضور امولسيون براي نمونههاي

صورت همگن افزايش يافت که موجب پيدايش و رشد يکسان

خطرناک ايمنتر است ] 1 ،1و  .[2امروزه از جاذبهاي مختلف

ذرات با ابعاد نانومتر شد .در ادامه ،محلول به کمک حمام آب و

براي تصفيهي پسمانهاي مايع استفاده میشود .اما با توجه به لزوم

يخ ،سرد گرديد .براي حذف يونهاي کلر ،رسوب حاصله با آب
10
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دو بار تقطير شده ،شسته شد و پس از هر مرحله شستشو،

محتوي  16ميلیگرم بر ليتر از يونهاي اورانيم ) (VIو توريم

جداسازي رسوب از محلول با استفاده از سانتريفيوژ در سرعت

) (IVدر يک همزن ترموستايی با سرعت  116دور بر دقيقه و به

 9166دور بر دقيقه و در مدت  16دقيقه به انجام رسيد .فرايند

مدت  11تا  166دقيقه در تماس قرار داده شد.

شستشو و جداسازي رسوب با استفاده از سانتريفيوژ پنج بار تکرار
شد.

در نهايت ،عدم حضور يونهاي کلر در محلول ،با اضافه

 1.2بررسی اثر غلظت یونهای اورانیم ) (VIو توریم ) (IVبر
میزان جذب آنها

نمودن نقره نيترات به کسري از محلول و عدم تشکيل اضافه

 16ميلیليتر از محلول يونهاي اورانيم ) (VIو توريم ) (IVبه

رسوب سفيدرنگ نقره کلريد مورد بررسی قرار گرفت.

غلظتهاي  166 ،166 ،166 ،16 ،16و  1666ميلیگرم بر ليتر

پس از حذف کامل يونهاي کلر ،رسوب به دست آمده به

همراه با  6/1گرم قلع دي اکسيد در همزن با سرعت  116دور بر

مدت  12تا  21ساعت در دماي  116درجهي سانتیگراد در آون

دقيقه قرار داده شد .ساير پارامترها ثابت نگه داشته شد .پس از

قرار داده شد .در ادامه پودر خشک شده ،در مدت  1ساعت و در

گذشت  1ساعت ،ضريب توزيع يونهاي توريم ) (IVو اورانيم

دماي  066درجه سانتیگراد درون کوره تکليس شد .با توجه به

) (VIاز رابطهي ( )1محاسبه گرديد.

مطالعات انجام شده ،افزايش غلظت اوليهي محلول قلع تتراکلريد
و نيز افزايش دماي تکليس ،باعث افزايش اندازهي نانو ذرات

 6.2تأثیر دما بر میزان جذب اورانیم ) (VIو توریم )(IV

توليد شده میگردد.

 16ميلیليتر از محلول يونهاي اورانيم ) (VIو توريم ) (IVبه
غلظت  16ميلیگرم برليتر و  pH=0همراه با  6/1گرم از نانو ذرات

 3.2بررسی تأثیر  pHبر ضریب توزیع یونهای اورانیم ) (VIو

قلع دي اکسيد در دماهاي  11 ،11 ،11و  16درجه سانتیگراد در

توریم )(IV

همزن با سرعت  116دور بر دقيقه به مدت  1ساعت قرار داده

براي تعيين  pHبهينهي جذب يونهاي اورانيم ) (VIو توريم

شد.

) 6/1 ،(IVگرم جاذب و  16ميلیليتر محلول حاوي  16ميلیگرم
برليتر از يونهاي اورانيم ) (VIو توريم ) (IVبا pHهاي مختلف

 .3نتایج و بحث

از  1تا  2در همزن ترموستايی با سرعت  116دور بر دقيقه و به

 9.3ساختار جاذب ساخته شده

مدت  1ساعت همزده شد .غلظت تعادلی يونهاي اورانيم )(VI

همانطور که در شکل  1مشاهده میشود الگوي پراش پرتو

و توريم ) (IVدر محلول اندازهگيري و ضرايب توزيع با استفاده

ايکس نانو ذرات قلع دي اکسيد ساخته شده داراي قلههاي

از رابطهي زير محاسبه گرديد

مشخصی در صفحات [،]116[ ،]111[ ،]166[ ،]161[ ،]116

() 1

Ci  C f V

Cf
M

[ ]161[ ،]111[ ،]116است ].[1

Kd 

ريزنگار الکترونی جاذب تهيه شده (شکل  )1نشان داد که
توزيع اندازهي ذرات يکنواخت است .در واقع ،تجزيهي تدريجی

که در آن  Ciو  ،Cfبه ترتيب ،غلظت (ميلیگرم برليتر) اوليه و

اوره و افزايش يکنواخت  pHمحيط از بهم چسبيدگی و کلوخه

نهايی يون فلزي در محلول V ،حجم محلول برحسب ليتر و M

شدن نانو ذرات جلوگيري کرده است.

جرم جاذب برحسب گرم است.

سطح ويژه و قطر متوسط حفرات جاذب سنتز شده با استفاده
از روش تخلخلسنجی بر پايهي تئوري بروناور -اِمِت -تِلِر( ،)1به

 5.2بررسی اثر زمان تماس بر میزان جذب یونهای اورانیم )(VI

ترتيب ،برابر با  12/11مترمربع بر گرم و  16/62نانومتر تعيين

و توریم )(IV

گرديد.

براي بررسی تأثير زمان تماس بر ميزان جذب يونهاي اورانيم
) (VIو توريم ) 6/1 ،(IVگرم جاذب با  16ميلیليتر از محلول
12

جذب يونهاي اورانيم ) (VIو توريم ) (IVاز محلولهاي . . .

 1به شکل  ،)UO1(1(OH)11+و در pHهاي باالتر از  1به شکل
)Intensity (arbitrary unit

 ،)UO1(1(OH)1+در محلول حضور دارند و همين تغيير شکل
ميزان جذب يونهاي اورانيم ) (VIرا تحت تأثير قرار میدهد
] .[2با تغيير  pHمحيط شکل يونهاي توريم ) (IVدر محلول نيز
تغيير میکند .در pHهاي اسيدي يونهاي توريم ) (IVبه شکل
 Th(OH)11+و در pHهاي باالتر به شکل  TH1(OH)10+در
میآيند ] .[9با افزايش  pHاز  1تا  ،2به علت تغيير خواص سطح
نانو ذرات قلع دي اکسيد و نيز تغيير شکل يونهاي اورانيم )(VI

(Degree) 2θ

و توريم ) (IVموجود در محلول ،ميزان جذب يونهاي مذکور به

شکل  .9الگوي پراش پرتو ايکس نانو ذرات قلع دي اکسيد ساخته شده.

وسيلهي نانو ذرات قلع دي اکسيد افزايش يافته و در  pH=0به
بيشينه مقدار خود رسيده است .در pHهاي پايينتر به دليل رقابت
بين پروتونها و يونهاي فلزي ميزان جذب يونهاي اورانيم )(VI

و توريم ) (IVکمتر است .همچنين يونهاي اورانيم ) (VIو
توريم ) (IVبا تغيير  pHرفتار مشابهی نشان میدهندpH .هاي
باالتر از  2به دليل رسوب يونهاي اورانيم ) (VIو امکان
هيدروليز قلع دي اکسيد مورد بررسی قرار نگرفته است ] 9و .[16
نتايج به دست آمده براي تغييرات درصد جذب يونهاي
اورانيم ) (VIو توريم ) (IVبا زمان ،در شکلهاي  1و  0نشان
داده شدهاند .همانطور که مشاهده میشود حداکثر ميزان جذب
يونهاي اورانيم ) (VIو توريم ) (IVبه ترتيب در زمانهاي 166

شکل  .2ريزنگار الکترونی نانو ذرات ساخته شده (بزرگنمايی .)16666

و  196دقيقه پس از شروع واکنش جذب اتفاق میافتد .باال بودن

 2.3اثر پارامترهای مختلف بر میزان جذب یونهای اورانیم )(VI

آهنگ جذب در ابتداي واکنش به علت وجود جايگاههاي

و توریم )(IV

جذب بيشتر بر روي سطح جاذب است.

 pHمحيط نقش مهمی در ميزان جذب يونهاي فلزي بر روي
جاذب دارد .تغييرات ضريب توزيع يونهاي اورانيم ) (VIو
توريم ) (IVبا تغيير  pHدر محدودهي  1تا  2در شکلهاي  1و 2
نشان داده شده است .با توجه به اينکه نقطهي ايزوالکتريک نانو
ذرات قلع دي اکسيد تقريباً در  pH=2قرار دارد ،با افزايش pH

Log kd

از  1تا  2و نزديک شدن به نقطهي ايزوالکتريک به دليل تغيير
خواص سطح و تبديل نانو ذرات قلع دي اکسيد به تبادلگر
کاتيونی ،توانايی جذب آن براي خارجسازي يونهاي اورانيم
) (VIو توريم ) (IVاز محلول افزايش يافته است ] .[0تغييرات
 pHاز طريق تغيير شکل يونهاي اورانيم ) (VIدر محلول ،سبب
تغيير در ميزان جذب آنها به وسيلهي نانو ذرات قلع دي اکسيد

pH

میشود .يونهاي اورانيم ) (VIدر محدودهي pHهاي پايينتر از

شکل  .3تغييرات لگاريتم ضريب توزيع اورانيم با  pHمحلول.
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جايگاههاي جذب موجود بر روي جاذب با افزايش مقدار يونهاي

فلزي جاذب اشباع شده و جذب يونهاي اضافی انجام نمیشود.
Log kd

ايزوترمهاي جذب ،معادالتی براي تشريح حالت تعادلی جزء
جذبشونده بين فاز جامد و سيال میباشند .توصيف ايزوترمهاي
جذب به دو روش کمّی و کيفی انجام میشود .در روش کمّی
( )1

مهمترين ايزوترمها عبارتاند از ايزوترمهاي النگموير

و

فرندليچ( .)1در اين ايزوترمها با استفاده از درجهي رگرسيون و
ثابت ايزوترمها ،میتوان به توانايی و ظرفيت جاذب در جذب

pH

شکل  .5تغييرات لگاريتم ضريب توزيع توريم با  pHمحلول.

يونهاي فلزي پی برد .با توجه به نتايج به دست آمده براي جذب
يونهاي فلزي اورانيم و توريم در شکلهاي  9و  ،16جذب يونهاي

اورانيم ) (VIو توريم ) (IVبه وسيله نانو ذرات قلع دي اکسيد از
)Adsorption (%

ايزوترم فرندليچ تبعيت میکند.
در ايزوترم فرندليچ ،جذب به صورت چند اليه بوده و بسته به
نوع جاذب اليههاي مختلفی از فلز بر روي آن جذب میگردد.
شکل  11نحوهي جذب فلز بر روي جاذب در حالتهاي
تکاليهاي و يا چنداليهاي را نشان میدهد.
با توجه به شکلهاي  11و  11با افزايش دما در محدودهي 11

)Time (min

تا  11درجهي سانتیگراد درصد جذب يونهاي اورانيم ) (VIو
توريم ) (IVافزايش يافته و پس از آن با افزايش دما تا  16درجه

شکل  .1تغييرات درصد جذب اورانيم با زمان.

سانتیگراد ميزان جذب تغيير نکرده است .با توجه نتايج به دست
آمده میتوان نتيجه گرفت که دماي  11درجه سانتیگراد ،براي
)Adsorption (%

جذب مطلوب يونهاي اورانيم ) (VIو توريم ) (IVبه وسيلهي
نانو ذرات قلع دي اکسيد ،مناسب است.

)Adsorption (%

)Time (min

شکل  .6تغييرات درصد جذب توريم با زمان.

نتايج حاصل از بررسی اثر غلظت اوليهي يونهاي فلزي
اورانيم و توريم بر درصد جذب آنها در شکلهاي  2و  9نشان
داده شده است .براساس اين شکلها با افزايش غلظت اوليهي يون

)Initial concentration of uranium(VI) ions (mg L-1

فلزي ميزان درصد جذب آن کاهش میيابد .اين پديده را

شکل  .7اثر افزايش غلظت اوليهي يونهاي اورانيم ) (VIبر ميزان جذب آنها.

می توان چنين توصيف کرد که با توجه به ثابت بودن تعداد
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جذب يونهاي اورانيم ) (VIو توريم ) (IVاز محلولهاي . . .

)Adsorption (%

)Adsorption (%

)Initial concentration of thorium(IV) ions (mgL-1

)Temperature (˚C

شکل  .92اثر تغيير دما بر درصد جذب اورانيم.

شکل  .8اثر افزايش مقدار اوليهي يونهاي توريم بر ميزان جذب آنها.

Y=0.455x+0.645

)Adsorption (%

log qe

R2=0.976

log ce
)Temperature (˚C

شکل  .1ايزوترم فرندليچ براي جذب اورانيم.

شکل  .93اثر تغيير دما بر درصد جذب توريم.
Y=0.456x+0.595

 3.3پارامترهای ترمودینامیکی واکنش جذب

R2=0.980

Log qe

پارامترهاي ترموديناميکی واکنش جذب اورانيم و توريم بر روي
نانو ذرات قلع دي اکسيد از رابطهي زير محاسبه شد
()1

Log ce

که در آن ) ΔH˚ (kJ/molتغييرات آنتالپیΔS˚ (kJ/k mol) ،

شکل  .91ايزوترم فرندليچ براي جذب توريم.
4th layer

 H S

RT
R

ln K d 

تغييرات آنتروپی و ) T (kدماي واکنش میباشد.
با توجه به رابطهي ( )1از رسم نمودار  ln Kdبرحسب 1/T

2nd layer

خط راستی به دست میآيد (شکل  )12که شيب و عرض از مبدأ

3rd layer

آن ،به ترتيب ،مقادير ˚ ΔHو ˚ ΔSرا به دست میدهند .انرژي

1st layer

آزاد گيبس ΔG˚ ،از رابطهي زير به دست میآيد
SURFACE

˚ΔG˚=ΔH˚-TΔS

() 1

شکل  .99جذب تکاليهاي و چنداليهاي.

با توجه به مقدار مثبت ˚ ΔHو مقدار منفی ˚( ΔGجدول )1
فرايند جذب گرماگير و خودبهخودي است.
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:پینوشتها
1. BET
Ln Kd (mL/g)

1. Langmuir
1. Freundlich
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