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 چکیده 

آهن به عنوان کاتالیست و از محلول    پردازد. در این کار از یون های مصرف شده در راکتور تحقیقاتی تهران میتحقیق به بررسی اکسایش تر رزیناین  

تخریب به    برای این فرایند مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نمونه قبل  و بعداز   پراکسید به عنوان اکسیدکننده استفاده گردید. اثر دما هیدروژن  30%

بود.   وسیله میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از موفقیت آمیز بودن فرایند فنتون درکاهش حجم رزین و تخریب ساختار آن 

ر شرایط بهینه تخریب   افزایش دما منجر به افزایش میزان تخریب رزین می گردد. غلظت یون آهن دبررسی اثر دما بر عملکرد فرایند فنتون نشان داد که 

درصد حاصل گردید. مطالعات میکروسکوپ الکترونی اکسایش    45موالر بود. در این کار با بهینه کردن شرایط واکنش میزان تخریب بیش از  5/0برابر با  

 و تخریب رزین را تایید نمود.    
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Abstract: 
This study investigates the oxidation of spent resins in Tehran research reactor. In this work, iron (II) ion was used 

as a catalyst and 30% hydrogen peroxide solution was used as an oxidizer. The effect of the temperature on the 

process was investigated.  The samples were characterized with electronic microscopy before and after 

degradation. The results confirmed the volume reduction and structural degradation by Fenton treatment. The 

study of temperature effect on Fenton process showed that the increase in temperature led to an increase of 

degradation. The concentration of iron ions in the optimal conditions of degradation was equal to 0.5 M. In this 

work, by optimizing the reaction conditions, the degradation rate was more than 45%. The SEM studies confirmed 

the oxidation and degradation of resins. 
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 . مقدمه 1

در سیستم تصفیه آب راکتور،عناصرحل شده درآب ازطریق  

کربن   میبسترهای  حذف  یونی،  تبادل  ورزین  -فعال 

یون می شوندوهمیشهمیزان  حفظ  پایینی  حد  در  -ها 

شیمیایی شود.رزین نظر  از  است  ممکن  یونی  تبادل  های 

دچارآسیب شوند، به عنوان مثال دچارکاهش ظرفیت تبادل  

های دمای باال یا به دلیل تابش پرتو  یونی شده یا در آمایش

[. همچنین 1یب ببینند ]ناخواسته آس  هایو یا جذب گونه

ها خواهد شد  های فیزیکی نیز باعث صدمه به رزین آسیب

باشد. تمامی  ها میکه ازآن جمله شکستن و تخریب رزین

آسیب تخریب این  را  کواالنسی  پیوندهای  توانند  می  ها 

ها قابل احیا نبوده و باید مورد  نمایند.در این صورت رزین

دف و  گیرند.رزین  عآمایش  ای مصرف شده ی هستهها قرار 

 (LLW)ترین پسماندهای پرتوزای سطح پایین  یکی از مهم

استرانسیوممی که  کبالت 90-باشند  ،  13۷-،سزیم 60-، 

- 3اند ]و غیره را جذب نموده  238-، اورانیوم235-اورانیوم

2  .] 

معموالًتثبیت در سیمان پرتلند برای این منظور استفاده 

زیرا  می محصول، شود،  و  بوده  هزینه  وکم  بسیارساده 

ازخواص مکانیکی خوبی برخورداراست واساساً بسته به نوع  

 ، )آب  اجزا  کردن  مخلوط  برای  سیستم  یک  به  فعالیت 

سیمان ورزین( ویک حفاظ نیازدارد، ازمعایب استفاده ازاین 

روش، ظرفیت تثبیت پایین آن است که باعث افزایش حجم  

افزای درنتیجه  هزینه پسماندو  شود.  ش  می  انبارش  های 

تبادل   رزین  که  است  دلیل  این  به  پسماند  حجم  افزایش 

یونی دارای ویژگی انبساط و انقباض است که باعث میشود 

درمخلوط باسیمان  ٪10در تثبیت مستقیم مقادیر بیشتراز  

 [. 1-5قابل استفاده نباشد ]

های جدیدی که  برای افزایش ظرفیت بارگیری، فناوری

-ها و افزایش سازگاری آنها درماتریستخریب رزینقادربه  

هزینه و  حجم  کاهش  باهدف  هستند،  تثبیت  های  های 

ها  اند. یکی از این روشمربوط به تثبیت مستقیم، ایجادشده

باشد. تئوری واکنش فنتون یا شبه فنتون روش فنتون می

تواند  باشد که می بر اساس تولید رادیکال هیدروکسیل می

از   با  های زنجیرهواکنشیک سری  کاتالیست   2O2Hای  و 

با   هیدروکسیل  رادیکال  نماید.  آغاز  را  واسطه(  )فلزات 

پروکسی و  پروکسید  پروکسید  زنجیر  حاوی  اسیدهای 

می مولکولواکنش  به  آلی  پسماندهای  و  آلی  دهد  های 

[. در این تحقیق از روش 1-5شوند ]کوچکتر  تخریب می

های کاتیونی و آنیونی  نفنتون به منظور کاهش حجم رزی 

 مصرف شده در راکتور تحقیقاتی تهران استفاده شده است.
 

 . روش کار 2

پروژه ساخت  کلیه این  در  شده  استفاده  شیمیایی  مواد  ی 

شرکت مرک آلمان است. رزین خام استفاده شده کاتیونی  

Purolite C100    و رزین آنیونی Purolite A400   می-

 اشند: ب
( حاصل از نمک سولفات آهن  IIدر این تحقیق از آهن )

پراکسید به  هیدروژن  %30به عنوان کاتالیست و از محلول  

روش   این  در  گردید.  استفاده  اکسیدکننده  گرم    2عنوان 

و   ریخته شده  بالون  لیتر محلول میلی  15رزین در داخل 

اضافه گردید.    5/0سولفات آهن   به آن  لیتر میلی15موالر 

-میلی  5/0پراکسید با سرعت حدود هیدروژن %30محلول 

همزدن ل شد.  اضافه  مخلوط  به  بورت  توسط  دقیقه  یتردر 

توس کنترل مخلوط  و  پذیرفت  انجام  مغناطیسی  ط همزن 

  pHدما با قرار دادن بالون در حمام پارافین صورت گرفت.  

بر عملکرد   تنظیم گردید. اثر دما  2محلول سولفات آهن در  

فنتون بررسی  فرایند  گرفت.  مورد  میکروسکوپ   قرار  از 

روبشی و    (SEM)الکترونی  رزین  تخریب  تایید  برای 

رزی مورفولوژی  استفاده  شناسایی  تخریب  از  بعد  و  قبل  ن 

 شد. 
 

 نتایج و بحث.  3

-در این روش همانگونه که در مقدمه بیان شد از هیدروژن

که  OH●به منظور تولید رادیکال  2Fe+پراکسید و کاتیون  

آنهاست   تخریب  و  آلی  مواد  در  پیوندها  به  حمله  عامل 

های به عمل آمده  گردد. طبق مطالعات و بررسیاستفاده می 

اولیه و  مقادیر  گردید  انتخاب  مختلف  پارامترهای  برای  ای 

سپس این مقادیر بررسی و بهینه گردید. پارامترهای انتخاب  

گرم، حجم    2شده به این صورت بود که مقدار رزین برابر  

با  هیدروژن برابر  محلول   pHلیتر،  میلی  15پراکسید 

ر در  لیتمیلی  30وحجم آن برابر با    2سولفات آهن برابر با  

محلول   افزایش  سرعت  شد.  گرفته  -هیدروژن  %30نظر 

  2لیتر در دقیقه و زمان واکنش  میلی  5/0راکسید حدود  پ 
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رزین در سه   تخریب  بر  اثر دما  این شرایط  با  بود.  ساعت 

در    C ◦95و  ۷5،  50دمای   آن  نتایج  که  گردید   بررسی 

نشان داده شده است. همانگونه که مشاهده    2و    1شکل  

در   %25رزین کاتیونی میزان تخریب از حدود    شود برایمی

رسیده است. مقدار   C ◦95در    %45به نزدیک    C ◦50 دمای  

به   C ◦50در دمای    %20تخریب برای رزین آنیونی از حدود  

 رسیده است. C ◦95در دمای  %40حدود 

( رزین آمایش نشده    SEMتصاویر مورفولوژی )تصاویر  

  3ند فنتون در شکل  )الف( و رزین آمایش شده )ب(  با فرای

نشان داده شده است همانطور که مشاهده می شود پس از  

فرایند فنتون رزین بطور کامل تخریب شده و ساختار حجیم 

خود را از دست داده است.  به عبارتی فرایند فنتون باعث  

 کاهش حجم رزین شده است.
 

 
 

  pHاثر دما بر تخربب رزین کاتیونی توسط روش فنتون در    .1شکل  

پراکسید  هیدروژن  %30ساعت و سرعت افزایش محلول    2، زمان    2برابر  

 . لیتر در دقیقهمیلی  5/0حدود 

 

 
 

فنتون در    .2شکل   آنیونی توسط روش  بر تخربب رزین    pHاثر دما 

پراکسید  هیدروژن  %30ساعت و سرعت افزایش محلول    2، زمان  2برابر  

 . لیتر در دقیقهمیلی  5/0حدود 

 
 

تخریب    از  )ب( بعد  رزین، )الف( قبل از تخریب،  SEMتصاویر  .  3شکل  

 . با فرایند فنتون

 

 نتیجه گیری   .4

برای کاهش حجم رزین های مصرف شده به منطور تسهیل 

و کاهش هزینه دفع یا نگهداری پسماند از روش اکسایش  

تخریب    "فنتون"تر   آنیونی  برای  و  کاتیونی  های  رزین 

به منظور  2Fe+پراکسید و کاتیون  استفاده شد.از هیدروژن

رادیکال   و    OH●تولید  آلی  مواد  ساختار  به  حمله  برای 

تخریب رزین استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی اثر دما بر  

میزان  کاتیونی  رزین  کهبرای  داد  نشان  تخریب  فرایند 

در    %45به نزدیک    C ◦50 در دمای    %25تخریب از حدود  

C ◦95   از آنیونی  برای رزین  رسیده است و مقدار تخریب 

  C ◦95در دمای    %40به حدود    C ◦50در دمای    %20حدود  

رسیده است. نتایج حاصل از تصاویر میکروسکوپ الکترونی 

کروی  ساختار  تخریب  باعث  فنتون  فرایند  که  داد  نشان 

 ذرات رزین و کاهش حجم آنها شده است. 
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