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های پسماندتثبیت در های سیمان پرتلند ژئوپلیمرها و پلیمرهای آلی به عنوان جایگزین استفاده از

 ای هسته

 1*شاهمرادی قاسم داورخواه رضا، احمدی سید جواد،

 11365-8486ای، صندوق پستی: ای، پژوهشکده مواد و سوخت هستهفنون هسته سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و

 چکیده

ای در مقیاس انبوه، روش تثبیت در سیمان تثبیت پسماندهای هسته داخل کشور تنها روش مورد استفاده جهت در حال حاضر در

سازگاری ساختار  م    محیطی، عد-زیست مشکالت ایمنی وظرفیت بارگذاری کم،  بدلیل بوده که یک روش سنتی و ارزان است.
یک امر بدیهی  مصرف شده، بازنگری و اصالح این روشیون های تعویض های پرتوزا و همچنین با رزینسیمان با برخی از هسته

سیمان در های به عنوان جایگزین، پلیمرهای آلی و ژئوپلیمرها مانند اهمیت ترکیباتی در این پژوهش مطالعاتی به .و ضروری است
 .شده است اشاره تثبیت پسماندهای با خاصیت پرتوزایی پایین و متوسط

 ژئوپلیمر، سیمان پرتوزا، : تثبیت، پسماندکلمات کلیدی

 مقدمه -1

 های صنعت هستهمحیط زیست از مهمترین دغدغهحفاظت و  هاانسان منظور تأمین سالمتپرتوزا به  تثبیت پسماندهای

تولید بیشتر ای در کشور و بالطبع  های هسته بدلیل توسعه نیروگاه .بوده استسال اخیر  50موضوع تحقیقات و ای بوده 

داخل کشور تنها روش  در حال حاضر دریک ضرورت است. روش های نوین پسمانداری پسماندهای پرتوزا استفاده از 

به  .استتثبیت در سیمان روش ، شودانجام می ر مقیاس انبوهدکه  با خاصیت پرتوزایی پایین و متوسط ایتثبیت پسماندهای هسته

در ی آلی به عنوان جایگزین سیمان و پلیمرها پلیمرهای معدنی )ژئوپلیمر(ی مانند دلیل پاره ای از مشکالت، استفاده از مواد

 یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. ی امدیریت پسماندهای هسته

نشر  حتمالبلکه ا پذیر است،امکان  های پرتوزاهستهنفوذ آب و شویش مان، نه تنها سیساختار متخلخل به عنوان مثال در 

، اورانیم، آلومینیم هایی چون هستهبا اجزاء سیمانسازگاری . از طرفی بدلیل عدم گازهایی چون رادون نیز وجود دارد

های بور موجود در پسماندهای نمکهمچنین . ] 1[تعویض یون امکان تثبیت آنها وجود ندارد هایو رزین روی، لیتیم
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 این از هدف. ]3-2[گذاردمایع با اجزاء سازنده سیمان برهمکنش داشته و بر زمان گیرش اثرات نامطلوب بر جای می

با  ایپسماندهای هستهمهمترین موادی است که به تنهایی یا به صورت مخلوط در سیمان جهت تثبیت بر مروری مقاله،

 اند.شده استفاده ،پایین و متوسطخاصیت پرتوزایی 

  

 ژئوپلیمرهاتثبیت در بستر -2

 
 سیلوکسو و سیالیت دی سیلوکسو-سیالیت ساختارهای چهار وجهی واحدهای سیالیت، -1شکل 

یک با فلزات قلیایی  و آلومینوسیلیکات ساخته شدهواحدهای معدنی بوده که از  هایپلیمر ها، از جملهژئوپلیمر

معدنی  -ها، آهن سیالیت و ترکیبات آلیها، فسفاتاین پلیمرها شامل سیالیت .]4[دهدمیای تشکیل شبکهارساخت

مطالعه نمود و برای شناسایی ساختار شیمیایی آنها به صورت جامع برای اولین بار ژئوپلیمرها را  2داویدویتز. ]5[هستند

-Si-O-Al-O-Si-Oو سیالیت دی سیلوکسو ) (Si-O-Al-O-Si-Oسیلوکسو ) -(، سیالیتSi-O-Alواحدهای سیالیت )

Siو...مواد اولیه ژئوپلیمرها  ]9[صنعتی  ، لجن سرباره کوره]8[ولنئ، متاکا]7[ خاکسترهای صنعتی. ]6[( پیشنهاد کرد

منحصر به فرد از جمله خواص انقباض کم، مقاومت فشاری باال، مقاومت در برابر اسیدها و نفوذپذیری پایین هستند. 

با ورود کاتیون های فلزی به داخل اسکلت ساختاری ژئوپلیمر سرعت شویش آنها  .استنسبت به سیمان  هاژئوپلیمر

های آهن، کبالت، نسبت به سیمان پرتلند به مراتب کمتر است. نتایج تحقیقات صورت گرفته در خصوص شویش کاتیون

در فرآیند ژئوپلیمریزاسیون، آب در واکنش  .]10[ید این حقیقت استؤکادمیم، نیکل، روی، سرب، اورانیم و رادیم م

پوشی سیمان پرتلند شیمیایی نقشی نداشته و فقط باعث کارایی مخلوط ژئوپلیمر می شود. این پدیده برخالف فرآیند آب

آوری و خشک کردن آب کند. همچنین در مراحل عملاست که آب در استحکام نهایی بستر سیمان نقش اساسی ایفا می
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کند. یکی از دالیل کاهش میزان فروشویی کاتیون های فلزی در از بستر ژئوپلیمر خارج شده و حفرات ریز تولید می

دهد ابقاء تر نشان میها درون این حفرات است. البته مطالعات جامعژئوپلیمر نسبت به سیمان پرتلند محصورشدن کاتیون

 .]11[های سیلیس و آلومینیم ساختار ژئوپلیمر داردسازی کاتیونئوپلیمر ارتباط مستقیم با آزادهای فلزی در بستر ژکاتیون

اثر گذار بر زمان گیرش های محلول عوامل احتمالی آنیون وبور  که دهدنشان میهای مطالعاتی و تحقیقاتی نتایج فعالیت

 توجهی قابلرات زمان گیرش سیمان پرتلند را به طور های سدیم تترابورات و لیتیم پیروبو نمکهستند. به عنوان مثال 

 دشوارترین رادیونوکلوییدهایکی از  سزیم .]13[ندارد قابل توجهی اما بر زمان گیرش ژئوپلیمر تاثیر ]12[داده افزایش 

در  بیشتری برخوردار است، میزان شویش سزیمحاللیت  ازجهت تثبیت است زیرا نسبت به سایر فلزات قلیایی در آب 

استفاده از سایر ترکیبات با قابلیت  .گزارش شده است ]15[گرم بر لیتر2و در ژئوپلیمر  80در حدود ]14[سیمان پرتلند

تشکیل بتن مانند منیزیم فسفات و کلسیم فسفات نیز شایان ذکر است. البته در منیزیم سولفات واکنش رسوبی به سرعت 

این ترکیب نیز جهت  .شودان به عنوان عامل کند کننده واکنش استفاده میشود در نتیجه از اسید بوریک به عنوانجام می

های . با توجه به خواص ژئوپلیمر این ترکیبات جایگزین]16[تثبیت پسماندهای مایع با غلظت باالی بور قابل استفاده است

 بسیار مناسب برای تثبیت پسماندهای پرتوزا هستند.

 

 4و گرما نرم3گرماسختآلی  تثبیت در بستر پلیمر -3

موجود با اجزاء پسماند پرتوزا و یا مواد معدنی  بوده واثر  از نظر شیمیایی بی گرمانرمو گرماسختاصوالً پلیمرهای آلی 

امروژه در خیلی از  ماند.محفوظ میتثبیت شده پایداری شیمیایی پسماند  در آنها هیچ نوع برهمکنشی ندارند در نتیجه

از پلیمرهای گرماسخت و گرمانرم در امر تثبیت  کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، انگلستان، ژاپن، فرانسه، کانادا و..

توان ها میوکسی و گرمانرمهای اپتوان به رزینای استفاده می شود. ازجمله پلیمرهای گرما سخت میپسماندهای هسته

پسماندی پرتوزا با مونومر  قبل از انجام عمل پلیمریزاسیوناستایرن اشاره کرد. در پلیمرهای گرما سخت اتیلن و پلیبه پلی

کننده فرآیند پلیمریزاسیون تکمیل می شود. الزم به ذکر است که مخلوط شده سپس با اضافه نمودن کاتالیست و سخت

 ها برای تثبیت رزین های تعویض یون بسیار مناسب هستند.این نوع پلیمر

استر جهت تثبیت پسماندهای مایع و جامد استفاده شده است. ابتدا پسماند مایع با این همچنین از مونومرهای وینیل

مونومرها مخلوط شده سپس به شدت هم زده می شود تا به صورت امولسیون مایع ظاهر شود، سپس آغازگر پلیمری 
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4Plastic Thermo 
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شود، اما برای تثبیت پسماند جامد نیازی به هم زدن شدید افه شده و در دمای محیط فرآیند پلیمریزاسیون انجام میاض

ها ایزوفتالیک و هاارتوفتالیک توان بهای کاربرد دارند میسایر پلیمرها که در تثبیت مواد پسماند پرتوزا هستهاز جمله نیست. 

 .]18-17[نمود اشاره 

 تثبیت در بستر سیمان پرتلند ارتقاء یافته  -4

سیمان ارتقا یافته با پلیمرهای گرماسخت و گرمانرم مقاومت باالیی در خصوص نفوذ آب، دهد که مطالعات نشان می

-19[ دهد می    ذوب از خود نشان -چرخه انجمادهمچنین مقاومت مکانیکی باالیی طی های محلول و نمکفروشویی 

استر نیز جهت تثبیت پسماندهای مایع حاوی و پلی ]21[به عنوان مثال از سیمان ارتقاء یافته با پلی متیل متااکریالت  .]20

 .]22[بورات استفاده شده است

 گیرینتیجه-5

های محیطی، ظرفیت بارگزاری کم، عدم سازگاری ساختاری اجزای سیمان با برخی از هسته-به دلیل مشکالت زیست

ای در سیمان با محدودیت همراه است. پلیمرهای تثبیت پسماندهای هسته های تعویض یون مصرفی، رزینپرتوزا و 

توانند به تنهایی و یا به صورت مخلوط با درصد وزنی مناسب از سیمان جهت معدنی مانند ژئوپلیمرها و پلیمرهای آلی می

ها نقش آنها را به عنوان یک جایگزین مناسب ژئوپلیمرفرد منحصر به  خواصای به کار روند. البته تثبیت پسماندهای هسته

های اپوکسی نیز به صورت اختصاصی درتثبیت رزین سیمان برجسته کرده است. پلیمرهای گرماسخت آلی مانند رزین

سماند های این مواد در فرآیند تثبیت پهای تعویض یون کاربرد دارند. بنابراین ضرورت دارد در داخل کشور نیز از ظرفیت

 ای استفاده شود.های هسته
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