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 : چکیده
 استرانسیم  فرایند جذب   سازی بهینه برای.  گرفت  قرار   استفاده   مورد  استرانسیم  تثبیت  و   جذب   برای هگزاسیانوفرات  سرب  با   شده  اصالح   آنالسیم   زئولیت  بررسی   این   در

بر  (  C°  15-  55)  دما  و(  لیتر  بر  گرممیلی  07-01)  استرانسیم  اولیه  غلظت  ،(گرم 14/0-0/ 06)  جاذب  مقدار  pH  (10-2،)  پارامترهای  اثر  بررسی  های آبی واز محلول

جاذب بارگذاری شده در   گرمایی   با آمایش  همچنین.  شد  گرفته   کار ( بهRSMآزمایش سطح پاسخ )  طراحی   روش   ( درCCD)   مرکب مرکزی   میزان جذب، طرح 

نتدر آن مورد بررسی قرار گرفت  استرانسیم  دماهای مختلف، تثبیت با    در فرایند جذب   ررترین پارامتگذاریمحلول تائ در  استرانسیم    ه ینشان داد که غلظت اول  جای . 

بوده وآنالسیم اصالح  بهینه    شده  گرم جاذب، بیشترین میزان   06/0لیتر و با استفاده از    بر  گرممیلی  10، غلظت اولیه استرانسیم  C°  25، دمای   9pHدر شرایط 

بود، به    استرانسیم  جاذب برای تثبیت  دهنده عملکرد مناسب نشان  C°  1100دمای    در  جاذب بارگذاری شده   گرمایی   دست آمد. همچنین آمایشبه  81/99جذب %

   های مختلف فروشسته شد. از استرانسیم بارگذاری شده، توسط محلول   0/ 19تر از % کم حوی که ن 
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Abstract: 
In this study, Analcim zeolite modified with lead hexacyanoferrate was employed for adsorption and stabilization of 

strontium (Sr). To optimize Sr adsorption from aqueous solutions and evaluate the effect of parameters such as pH (2 -10), 

adsorbent dosage (0.06 -0.14 gr), initial Sr concentration (10 -70 mg/L) and temperature (15 -55°C) on adsorption process, 

central composite design (CCD) in response surface methodology (RSM) was applied. Also, Sr-loaded Analcim zeolite 

was subjected to heat treatment process and the performance of Sr stabilization was evaluated by leaching test. The results 

showed the initial concentration of Sr in solution is the most effective parameter in adsorption process using modified 

Analcim under optimal conditions of pH of 9, initial Sr concentration of 10 mg/L, temperature of 25°C and adsorbent 

dosage of 0.06 g, maximum Sr removal of 99.81%. Also, thermal treatment of Sr loaded Analcim at 1100 °C leads to 

proper stabilization of strontium, so that less than 0.19% of the loaded strontium was leached by different leaching 

solutions. 
 

 

Keywords: Strontium, Analcim Zeolite, Adsorption and Stabilization, RSM. 
 

Email:  aliyadolahi09@gmail.com 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

  2 

 

 (مجازی)دانشگاه فردوسی مشهد  -1399اسفند  14الی  11

 مقدمه .  1

شناخته شده    یطی مح  یستز  هاییندهآال  ینتراز خطرناک  یکیعمر باال به عنوان    یمهبا ن  های پرتوزاعنصر  یحاو  یاهسته  یپسماندها

  شود،یمحصوالت شکافت محسوب م  ینتراز مهم  ی،اشکافت هسته  ایندباال در فر  ید عمر باال و بازده تول  یمهبه علت ن  90-یماست. استرانس

  ی هاجذب با استفاده از جاذب  فناوریاستفاده از    یع،ما  یپسماندها  یشآما  ی هااز روش  یکی [.  1]  وجود دارد  یاهسته  سماندهایکه در پ 

باال و مقرون به   گریینش، گزگرماو    ابشباال در برابر ت  یداریبه علت پا   هایتزئول  یژهو به و  ی معدن  یها مختلف است. استفاده از جاذب 

 ی ها از محلول   2Co+  و    Cs  ،+2Sr+ حذف    ی به بررس  2007و همکاران در سال    یکالس[. اسم2اند ]قرار گرفته   یژه توجه و  دمور  دنصرفه بو

 برای شهر    ینمنطقه مشک  یمآنالس  یتزئولحاضر،  [. در پژوهش  3صربستان پرداخت ]  ی محل  یعیطب  ینوپتیلولیتکل  یجذب رو  از طریق  یآب

گوناگون بر عملکرد جذب   یپارامترها  یرتاث  یمورد استفاده قرار گفت. به منظور بررس یپسماند آب  هایحلولاز م  یماسترانس  یتجذب و تثب

 یم ( مورد استفاده قرار گرفت. پس از جذب استرانس2RSMدر روش پاسخ سطح )  1CCD  یشآزما  یطراح  یمتوسط جاذب آنالس  یماسترانس

 ی ها توسط آزمون  یتقرار گرفته و عملکرد تثب  گرمایی   یشتحت آما  یماسترانس  یتشده جهت تثب  یجاذب بارگذار  یز، از محلول پسماند ن

 شد.  یبررس ییروشوف
 

 . روش کار 2

 هامواد و دستگاه  1.  2

آزما  یمیایی مواد ش  یهکل در  رفته  کار  از شرکت مرک   یشگاهی آزما  خلوص  یدارا  ها یشبه  تمام   تهیه شد. (Darmstad  ن،)آلما  و  در 

  تکانندههم زدن نمونه ها از    یو براشرکت متراُهم    780مدل    سنج  pHبادستگاه    pHتعیین    .استفاده شد  بدون یوناز آب    ها یشآزما

ICP-ی القایی ) شدهپالسمای جفت  -نشر اتمی  سنجتوسط طیف  یماسترانس  یحاو  یهانمونه   تجزیه عنصری.  شد استفاده     کالنکام مدل

OES انجام گرفت.  دی. وی 7300( مدل اپتیما ( طراحی آزمایشRSMو تحلیل داده )  دیزاین اکسپرت انجام شدافزار  نرمها به کمک . 
 

 هگزاسیانوفرات   سرب  با  شده  اصالح  آنالسیم  زئولیت  سازیآماده  2.  2

 مدت  و به   rpm  180  سرعت  با   تکاننده  در  C 25°دمای  در  نیترات  سرب   مول بر لیتر  5/0  لیتر محلولمیلی  50  با   آنالسیم   زئولیت  گرم  5

 آغشته   هگزاسیانوفرات  پتاسیم  مول بر لیتر  5/0  محلول  لیترمیلی  25  با  ماندهباقی  زئولیت  و  شده   صاف  محلول  سپس  شد.  زدههم  ساعت  3

  شده و  داده  شستشو  مقطر  آب  با   مرتبه  چند  زئولیت  و   شده   صاف   محلول  گاه آن.  گرفت  قرار  محیط  دمای  در   ساعت  24  مدت   به  و   شده

 اصالح   از  اطمینان  جهت  مراحل  این  تمام .  شود  خشک  گذاشته شد تا   آون   در  C  80°  دمای   در  ساعت  24  مدت   به  شده   اصالح  زئولیت

 [.4] شد تکرار مرتبه 3 زئولیت کامل 
 

  CCDطراحی    جذب به روشهای  یشآزما  3.  2

. در این مطالعه شود( استفاده میRSMسطح پاسخ )  روشهای آماری چند متغیره از جمله  از تکنیک  فرایندها معموالًسازی  برای بهینه

سطح برای هر عامل   5کار گرفته شد. در این روش از  های جذب استرانسیم به( برای طراحی آزمایشCCDطرح عاملی مرکب مرکزی )

ند.  شد+ مشخص  1و    صفر،    - 1با    یان یم  ری+ نشان داده شده و مقادαو    -αبا    بیترتهب  پارامترهر    قدارم  نی ترشیو ب  نیترکمکه    شداستفاده  

[، بازه مناسب برای 6-4های اولیه انجام شده و بررسی تحقیقات قبلی صورت گرفته در این زمینه ]در این مطالعه با تو جه به آزمایش

نشان داده شده است.    (1)  در جدولپارامترهای موثر در فرایند جذب استرانسیم مشخص شد. پارامترهای مورد بررسی و سطوح هر یک  

 ((. 2تعیین شد )جدول )  CCDآزمایش توسط روش طراحی ازمایش  30ارامترها تعداد سپس برای بررسی اثر پ 

 
1 Central composite design 
2 Response surface methodology 
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( انجام گرفت، برای انجام هر آزمایش مطابق با شرایط ارائه  2مطابق یا جدول )  CCDهای جذب استرانسیم طبق طراحی آزمایش  آزمایش

و غلظت اولیه استرانسیم مشخص( در دمای معین در شیکر   pHلیتر محلول )در  میلی  20(، میزان مشخصی از جاذب با  2شده در جدول )

قرار داده شد و پس از انجام فرآیند جذب، جاذب با کاغذ صافی از محلول جدا شده و   ساعت در تماس  3به مدت  دقیقه در دور  180با دور  

باقی استرانسیم  با طیفغلظت  اتمی  سنجمانده در محلول  القاییشدهپالسمای جفت  -نشر  اندازهICP-OES)   ی  بازده جذب  (  گیری و 

 ( محاسبه شد: 1استرانسیم با استفاده از معادله )

(1)                 %𝑅 =
(𝐶𝑖−𝐶𝑓)

𝐶𝑖
× 100                  

خوراک  گرم بر لیتر( در محلول  غلظت اولیه و غلظت نهایی استرانسیم )میلی  به ترتیب،  f Cو   i Cدرصد جذب استرانسیم،  Rکه در آن  

 است.
 CCDی ها و سطوح استفاده شده در طرح عاملعامل. 1جدول 

 عامل

 

 سطح  +1سطح  + αسطح  واحد 

 صفر

 سطح 

1- 

سطح 

α - 

pH  10 8 6 4 2 

 15 25 35 45 55 ℃ دما

 L/mg 70 55 40 25 10 غلظت اولیه استرانسیم  

 g 14/0 12/0 1/0 08/0 06/0 میزان جاذب 
 

 

   به دست آمده  نتایجو   CCDهای طراحی شده به روش شی آزما .2جدول  

 ( Rدرصد جذب ) (g)مقدار جاذب  L)/(mgغلظت اولیه استرانسیم  (℃)دما  pH  ردیف 

1  4 25 55 12/0 51/60 

2  6 35 70 1/0 01/52 

3  10 35 40 1/0 15/70 

4  8 45 25 12/0 39/92 

5  6 35 40 1/0 07/70 

6  4 45 25 12/0 98/83 

7  6 35 40 1/0 05/70 

8  4 25 25 08/0 01/82 

9  6 35 40 1/0 00/70 

10  4 25 55 08/0 84/47 

11  4 45 25 08/0 11/69 

12  4 45 55 12/0 00/75 

13  4 45 55 08/0 56/55 

14  8 25 25 12/0 32/91 

15  6 55 40 1/0 82/71 

16  6 35 40 1/0 15/70 

17  6 35 10 1/0 92/98 

18  6 35 40 06/0 01/60 

19  4 25 25 12/0 85/87 

20  8 45 55 08/0 16/68 

21  8 25 25 08/0 22/81 
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22  8 45 55 12/0 23/79 

23  2 35 40 1/0 62/28 

24  8 25 55 12/0 03/65 

25  6 35 40 1/0 10/70 

26  6 15 40 1/0 92/59 

27  8 45 25 08/0 69/78 

28  8 25 55 08/0 8/63 

29  6 35 40 14/0 00/96 

30  6 35 40 1/0 00/70   

  

 آزمایش تثبیت استرانسیم به روش آمایش حرارتی  4.  2

قرار داده شد تا خشک شود. سپس    C°90پس از جذب استرانسیم توسط جاذب، به منظور تثبیت استرانسیم جاذب در آون با دمای  

 20های آمایش گرمایی شده، به وسیله  قرار داده شد. در ادامه، جاذب  C°1100،  900،  600،  300جاذب به کوره منتقل و در دماهای  

و آب مقطر، تحت آزمون فروشویی قرار گرفتند. در نهایت محلول   (3HNO  ،NaCl  ،NaOH)مول بر لیتر    1/0های  محلول لیتر از  میلی

تعیین و  (  ICP-OESی القایی ) شدهپالسمای جفت  -نشر اتمی  سنجطیف سنج  طیفشده و مقدار استرانسیم آن به وسیله  فروشویی صاف

 ( محاسبه شد. 2معادله )با استفاده از درصد فروشویی استرانسیم 

(2)                         %𝐿 =
𝐶𝑙×𝑣

𝑓𝑆𝑟×𝑚
× 100                  

حجم محلول فروشویی    vگرم بر لیتر(،  غلظت استرانسیم در محلول فروشویی )میلی l Cدرصد فروشویی استرانسیم،  Lدر این معادله،  

 گرم( است. جرم جاذب بارگذاری شده )میلی mدرصد استرانسیم در جاذب و  Sr f)لیتر(،

 شدهیابی زئولیت آنالسیم اصالحمشخصه  5.  2

مربوط به ارتعاشات داخلی زئولیت است که در مرجع    cm  1032- 1ی موجود در  شود شدیدترین قله مشاهده می   1شکل    FTIRچه در طیف  چنان 

مربوط به مولکول آب    cm  3600- 1- 300و در محدوده    cm  1638- 1دو نوار جذبی واقع در  .  [ 4آنالسیم این قله کامالً مشخص است ]   IRنمودار  

( جاذب  2)شکل    EDSالح درست جاذب است. الگوی  و  اص   N-Cدهنده پیوند  نشان   cm2090-1موجود در ساختار نمونه است. نوار جذبی واقع در  

 کند. زئولیت را تأیید می سرب در نمونه   های اصالح شده نیز حظور اتم 

 

 
 زئولیت آنالسیم اصالح شده با سرب هگزاسیانوفرات   FTIRطیف  .1کل ش

 

 فرات  انویهگزاس سرباصالح شده با   میآنالس تیزئول EDS یلگوا  .2کل ش
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 بررسی جذب استرانسیم توسط روش سطح پاسخ   6.  2

شود  طور که مشاهده می ( ارایه شده است. همان 3دست آمده از روش طراحی آزمایش در جدول ) های به ( داده ANOVAنتایج تحلیل واریانس ) 

دست آمده  ترین تاثیر را روی میزان جذب استرانسیم دارند. بر اساس نتایج تحلیل واریانس، سطح پاسخ به بیش پارامترهای غلظت اولیه و مقدار جاذب  

 دهد. ( رابطه بین پارامترها و درصد جذب استرانسیم توسط جاذب آنالسیم اصالح شده را نشان می 3به صورت معادله ) 

(%R)Sr = 70 /13+5 /88×A+6 /70×B-10 /22×C+1 /93×D +3 /69×C×D -4 /06×A2+3 /09×B2+2 /46×C2  )3 ( 

 [.   8منفی بر مدل است ]   ر ثی دهنده تا نشان   منفی   ت بر مدل و عالم   ر ی متغ   مثبت   ر ث ا   ده پارامترها نشان دهن   جلوی   در   مثبت   ت عالم 

(  2Predicted Rو    2R ،  2Adjusted Rهای آماری ) ( دقت مدل درجه دوم را تایید کرده و با توجه به داده ANOVAنتایج تحلیل واریانس ) 

در فرایند جذب   ررترین پارامتگذاریمحلول تائدر  استرانسیم    هیغلظت اولدهد که  دار است. نتایج نشان می به دست آمده، مدل به طور کامل معنی 

استرانسیم نداشته و  های بعدی قرار دارند. ولی افزایش دمای فرایند جذب تاثیر چندانی بر میزان جذب  در رتبه  pHبوده و مقدار جاذب و  

 شود.منجر به افزایش جزیی در آن می

 .بر درصد حذف استرانسیم نشان داده شده است   pHبعدی اثرات متقابل پارامترهای مقدار جاذب، غلظت اولیه و  نمودارهای سه   4و    3های  در شکل 
   

 

 ( ANOVA)  انسی وارتحلیل نتایج   .3جدول 

 ارزش  F داری معنی

انگین مربعات یم ی آزادی درجه  جمع  

 منبع مربعات 

<0/0001 
 مدل 21/5741 8 65/717 29/20

<0/0001 
44/23 85/828 1 85/828 A-pH 

<0/0001 
50/30 70/1078 1 70/1078 B- میزان جاذب 

<0/0001 
87/70 35/2506 1 35/2506 C-  غلظت اولیه استرانسیم 

1266/0 53/2 47/89 1 47/89 D-دما 

0217/0 15/6 56/217 1 56/217 CD 

0016/0 07/13 31/462 1 31/462 A2 

0120/0 57/7 62/267 1 62/267 B2 

0403/0 78/4 98/168 1 98/168 C2 

89/0 Predicted R2 92/0 Adjusted R2 95/0 R2 
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گرم منجر به افزایش بازده جذب استرانسیم    14/0تا    06/0مقدار جاذب از  مشخص است که افزایش    4و    3های  طور که از نمودارهای شکل همان 

های استرانسیم یونهای جذب جاذب در دسترس برای جذب دهنده افزایش تعداد سایترسد. این امر نشانمی   100شده و میزان آن به %

افزایش   است.  از    pHدر محلول  استرانسیم می  10تا    2محلول  بازده جذب  افزایش  باعث  این محدوده نیز  در  غالب   ، pH  شود.  گونه 

و یا به عبارت بهتر کاهش غلظت یون هیدرونیم در محیط، رقابت مابین این یون و یون   pH  بوده و با افزایش میزان  2Sr+  استرانسیم

یابد. همچنین افزایش غلظت های موجود در جاذب کاسته شده و میزان جذب استرانسیم افزایش میاسترانسیم برای برهمکنش با سایت

های جذب از گونه جذب دهنده اشباع شدن سایتگردد. این امر نشانسترانسیم در محلول منجر به کاهش میزان بازده جذب میاولیه ا

 های جذب در دسترس است.های باالتر فلز به علت کاهش سایتشونده بوده و کاهش بازده جذب در غلظت

 

 اصالح شده  شرایط بهینه جذب استرانسیم توسط زئولیت آنالسیم .4جدول 

pH ( دماC° ) 
 غلظت اولیه فلز 

 لیتر( گرم بر )میلی

 مقدار جاذب 

 )گرم( 

 درصد جذب استرانسیم 

 )طبق مدل( 

 درصد جذب استرانسیم 

 )آزمایش واقعی(

9 25 10 06/0 100 81/99 
 

مقدار جاذب در محدوه غلظت مورد بررسی  ترین  پس از تعیین مدل پاسخ سطح، شرایط بهینه برای رسیدن به بیشترین درصد جذب با استفاده کم 

  99/ 81(، در شرایط بهینه، % 4شود )جدول طور که مشاهده می دست آمده تعیین و نتیجه آن با آزمایش در شرایط واقعی تایید شد. همان توسط مدل به 

 استرانسیم  توسط جاذب تهیه شده جذب شده است. 

 

   بررسی تثبیت استرانسیم توسط آزمون فروشویی   7.  2

  پس از آمایش گرمایی جاذب حاوی یک درصد وزنی  استرانسیم در دماهای مختلف، عملیات فروشویی آن انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش 

مختلف  محلول  4[. نتایج میزان فروشویی استرانسیم با استفاده از آزمون فروشویی توسط 7شود ] می  ها ایجاد دما تغییراتی در شکل ظاهری جاذب 

دهد که با افزایش دمای آمایش مقدار استرانسیم  ( درج شده است. نتایج نشان می 5شده در دماهای مختلف در جدول ) های آمایش گرمایی برای نمونه 

نتایج نشان  کند.  شده کاهش یافته و میزان تثبیت استرانسیم در جاذب آنالسیم اصالح شده افزایش پیدا می فروشسته شده از جاذب آمایش گرمایی 

کند، به نحوی که در  شرایط مناسبی برای تثبیت استرانسیم درون جاذب آنالسیم فراهم می   C°1100و  900دهد، آمایش گرمایی در دماهای  می 

 شود. استرانسیم موجود در ماتریس زئولیت فروشسته می   1تر از % این شرایط کم 

بعدی اثرات متقابل مقدار جاذب و غلظت  نمودار سه .3شکل 

 آن. جذب اولیه استرانسیم بر درصد

و غلظت اولیه   pHبعدی اثرات متقابلنمودار سه .4شکل 

   آن. استرانسیم بر درصد جذب

 



 
 
 
 
 

  7 
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   مختلف یدر دماها شدهگرمایی  شی آما  میزان فروشویی استرانسیم از جاذب .5جدول 

مول بر ليتر  1/0 فروشویی با محلول
NaOH 

مول بر ليتر  1/0فروشویی با محلول 
NaCl 

 مول بر ليتر 1/0 فروشویی با محلول
3HNO 

 فروشویی
 با آب مقطر

 ( ℃)دما 

02/4 41/12 55/0 03/3 300 
96/0 45/5 05/0 65/0 600 
55/0 68/0 001/0 03/0 900 
17/0 19/0 007/0 02/0 1100 
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  هگزاسیانوفرات   سرب   با   شده   اصالح   آنالسیم   سازی فرایند جذب استرانسیم توسط زئولیت عملکرد مناسبی در مدل ،  ( RSM)   روش طراحی آزمایش 

استرانسیم توسط  جذب  کند. نتایج  یابی به اهداف مختلف را به راحتی فراهم می سازی پارامترهای موثر در فرایند برای دست داشته و امکان بهینه 

رترین  گذا ر ی تائ به ترتیب    pH، مقدار جاذب و  استرانسیم   ه ی غلظت اول پارامترهای  نشان داد که  زئولیت آنالسیم اصالح شده با سرب هگزاسیانوفرات  

دهنده عملکرد مطلوب زئولیت  نتایج این مطالعه نشان ها در فرایند جذب بوده و تغییر دمای فرایند، تاثیر چندانی بر عملکرد جذب ندارد.  ر پارامت 

چنین آمایش گرمایی آنالسیم بارگذاری شده توسط استرانسیم  برای جذب و تثبیت استرانسیم است. هم   هگزاسیانوفرات   آنالسیم اصالح شده با سرب 

تر  های مختلف کم شود به نحوی که میزان فروشویی آن توسط محلول منجر به تثبیت استرانسیم درون فاز بلوری آنالسیم می   C°1100دمای  در  

 است.    0/ 19از % 

 

 

 جع امر

[1] Faghihian, H., Moayed, M., Firooz, A., & Iravani, M. Evaluation of a new magnetic zeolite composite for removal of 

Cs+ and Sr2+ from aqueous solutions: kinetic, equilibrium and thermodynamic studies. Comptes rendus chimie, 17(2), 

108-117, (2014). 
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